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مهم ترین مانع دولت در اصالح قیمت سوخت چیست؟

 راه بیراهه
یارانه انرژی در ایران

فرصت امروز: چند ماه پس از افزایش قیمت بنزین، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت به تازگی در گزارشی 
به بررس��ی یارانه انرژی در ایران پرداخته و با نگاهی به کش��ورهای دیگر پیش��نهادهایی را مطرح کرده اس��ت. موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در این گزارش با اشاره به اینکه تجارب بین المللی، درس های مفیدی برای ادامه اصالح یارانه ها فراهم کرده 
تا با رعایت آنها و به ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی بتوان با روندی آرام اصالح یارانه ها را انجام داد، به چهار ضرورت اصالح قیمت 
س��وخت اش��اره کرده و نوشته است: اختالف قیمت س��وخت با قیمت های منطقه و جهانی و فشار بر بودجه دولت، تشدید قاچاق 
سوخت، افزایش شدید مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست چهار دلیلی است که لزوم اصالح قیمت سوخت را ایجاب می کند...

احتمال بازگشت آرامش به بازارها چقدر جدی است؟

همتی: ثبات به بازار برمی گردد
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با  انقالب چهارم صنعتی، ۶۵درصد از مشاغل دنیا دچار تحول می شوند

تحوالت بازار کار به روایت مجمع جهانی اقتصاد

۹ نکته ضروری برای مدیریت کارکنان دورکار
تکنیک های بازاریابی ویدئویی در صنعت خرده فروشی آنالین 

تمایز برند؛ 3۰ روش برای اینکه متفاوت ظاهر شوید
آمازون به رنگ خون

ایده جالب یک پیتزافروشی در روزهای کرونایی 
HBO سینمای مجازی ایده جدید

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

حمایت ترامپ از ایالن ماسک 

یادداشت
کرونا و اقتصاد جنگ

کرون��ا ی��ک عام��ل بس��یار 
همه گیر است که تلفات زیادی 
از خ��ود به ج��ا می گ��ذارد و 
به هم ریخت��ن جوامع  قابلی��ت 
را دارد. آی��ا این تعریف، همان 
چیزی نیس��ت که درخصوص 
جنگ به ذهن متبادر می شود؟ 
رهبران جهان هم از استفاده از 
این کلم��ه در رابطه با ویروس 
کرونا ابایی نداشته اند. از رئیس 
جمهور چین که مقابله با کرونا 
را جن��گ خلق نامید، تا دونالد 
ترام��پ ک��ه به خ��ودش لقب 
رئیس جمه��ور زمان جنگ را 
داده اس��ت. هرچه گستردگی 
در  کرون��ا  وی��روس  ش��یوع 
جهان بیشتر ش��د، استفاده از 
اصطالحات این حوزه هم باالتر 
رفت و مسئله اقتصاد جنگ نیز 

مطرح شد.
واقعی��ت ای��ن اس��ت که در 
مواجه��ه با وی��روس کرونا این 
اقدامات صورت گرفته اس��ت: 
اضطراری  وضعی��ت  دولت ه��ا 
س��المت عموم��ی را مدیریت 
می کنن��د، بانک ه��ای مرکزی 
بازارهای مالی را آرام می کنند، 
برای ساخت  نیروهای مس��لح 
می شوند  اعزام  بیمارس��تان ها 

و م��ردم کمتر از خانه 
2خارج می شوند...
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از ابتدای سال 97 دولت با سیاست دالر 4200 تومانی و تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی، سعی کرد تا بازار ارز را مدیریت و نیاز داخلی را تامین کند. هرچند که از همان ابتدا 
صدای اعتراض بخش خصوصی به این سیاس��ت اقتصادی بلند ش��د، اما سیاست گذار پولی و ارزی بر 

بازگشت ارز حاصل از صادرات در فضایی شفاف و مشخص به چرخه اقتصادی تاکید داشت.
به گزارش تابناک، با گذشت زمان و سخت تر شدن تحریم ها علیه اقتصاد ایران، شرایط برای بازگشت 
ارز صادراتی بخش خصوصی نیز دش��وارتر ش��د. در این بین بسیاری از فعاالن و صادرکنندگان بخش 
خصوصی درخواس��ت واردات در ازای ارز صادراتی خود در خارج از کشور را داشتند. درخواستی که با 
پاسخ باالترین مقام سیاست گذاری پولی و ارزی کشور مواجه شد و او اعالم کرد که باید منشأ ارز در 

خارج از کشور، مشخص باشد.
به عنوان نمونه، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعاالن بخش خصوصی در اواخر مهرماه سال 
گذشته، با تاکید بر اینکه شرایط فعلی و مدیریت بازار ارز نباید ما را به اشتباه بیندازد که توطئه ها تمام 
شده است، به موضوع واردات بدون انتقال ارز پرداخت و گفت: »هرچند وقت یکبار یک عده می گویند 
همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است، اما توجه داشته باشید برخی می گویند ما ارزهایی در خارج 
از کش��ور داریم و اجازه دهید از آن ارزها برای واردات اس��تفاده کنیم. ما به عنوان بانک مرکزی حتی 
می گوییم همان ارزهایی را که در خارج از کشور دارید به داخل بیاورید و ما 5 درصد هم بیشتر از نرخ 
نیما از شما می خریم، اما آنها می گویند ما نمی توانیم بگوییم ارزهای مان کجاست، ولی می خواهیم با 
آنها واردات انجام دهیم. می گوییم اگر می خواهید واردات انجام دهید، منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید 
کنیم و ثبت س��فارش کنید و کاال بیاورید. اما هیچ کس حاضر نیس��ت این کار را بکند و منشأ ارز را 
بگوید. چون منشأ آن صرافی های دوبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثال 2میلیارد دالر اینطور 
وارد شود، یعنی 2 میلیارد دالر تقاضا را به صرافی های دوبی و تهران می آورم و بعد از آن قیمت ارز باال 
می رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می خواهید کاال وارد کنید، من 
درخدمتم. اگر ارز دارید و می خواهید کاال وارد کنید، دست شما را هم می بوسم، ولی نه اینکه از داخل 

کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.«
آنچه مس��لم اس��ت، نگرانی از ورود تقاضا به بازار ارز و رها شدن نرخ دالر در شرایط سخت تحریم، 
مهمتری��ن دلیل مخالف��ت رئیس کل بانک مرکزی ب��ا واردات بدون انتقال ارز بوده و هس��ت. اما در 
روزهای اخیر خبری از س��وی وزارت صمت منتشر شد که باعث تعجب و البته خوشحالی بسیاری از 
صادرکنندگان و واردکنندگان گردید. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک 
مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت 
بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال 

ارز امکان پذیر خواهد بود.
هرچند تاکید مقام بلندپایه وزارت صمت مبنی بر واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز در جهت رونق 
و جهش تولید داخلی اس��ت، اما واکنش های صورت گرفته از س��وی برخی فعاالن در حوزه واردات و 
صادرات پیرامون اجازه واردات بدون انتقال ارز، باعث نگرانی از آینده این سیاست شده است؛ سیاستی 
که ممکن است در صورت عدم اجرای درست آن به سرنوشت دالر 4200 تومانی و واردات غذای سگ 
و گربه با ارز دولتی منجر شود. زیرا همواره عده ای سودجو و فرصت طلب وجود دارند که به دنبال برهم 

زدن نظم نسبی در بازار پول و ارز کشور هستند تا منافع خود را حفظ کنند.
ای��ن نگران��ی را می توان در واکنش اخیر بانک مرکزی به این خبر مش��اهده کرد. بانک مرکزی در 
توضیحات��ی با تاکید بر چهار روش برای بازگش��ت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اعالم کرد که این 
چهار روش براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین مشخص بودن منشأ ارز در دسترس است. در 
ادامه ذکر شده بود: »در کنار این چهار روش، بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور 

بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردات کاالهای ثبت سفارش شده قرار 
دهند. بانک مرکزی بارها اعالم کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طرق استقبال می کند، مشروط 
بر آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منش��أ آن کامال ش��فاف باشد. این بانک در ادامه بازهم تاکید دارد 
که آماده اس��ت در صورتی که دارندگان ارز با منش��أ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعالم کنند و ارز 
مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص شود، نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان 

ارز اشخاص اقدام کند.«
آنچه مش��خص اس��ت، در شرایط سخت تحریم و همچنین ش��یوع ویروس کرونا، تجارت خارجی 
بس��یاری از کشورها از جمله ایران با کاهش��ی قابل توجه رو به رو شده است و باید در این شرایط در 
جهت حمایت و تشویق صادرکننده گام های اساسی و مهم از سوی دولت ها برداشته شود. در روزگاری 
که درآمدهای نفتی کشورمان به دنبال تحریم و کاهش نرخ جهانی نفت، با افت قابل توجهی مواجه 
شده است، توجه بیش از پیش به صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی، مهم و ضروری است تا 
با بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور، بتوان نیازهای ارزی کشور را تا حد زیادی 

برطرف کرد و به معنای واقعی به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد.
اما این یک روی س��که تجارت خارجی اس��ت و در روی دیگر سکه، موضوع واردات مطرح است. در 
این شرایط همانگونه که مدرس خیابانی بر لزوم تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی تاکید کرده است، 
نباید این تصور در ذهن برخی واردکنندگان شکل بگیرد که در آینده نیز می توانند از این روش، اقدام 
به واردات هر نوع کاالیی کنند و به مرور زمان، عمال ارز مورد نیاز برای این روش واردات، از بازار ارزی 
تهران تامین شود که نتیجه این مسیر، چیزی جز افزایش قیمت ارز به ویژه دالر نخواهد بود. اتفاقی 
که در نهایت منجر به بر هم خوردن ثبات اقتصادی و مدیریت بازارهای پولی و ارزی کش��ور ش��ده و 
رش��د نرخ تورم را به دنبال خواهد داش��ت و در نهایت دود این سیاست به چشم طبقه محروم جامعه 
خواهد رفت. یادآور می شود در دو سال اخیر، انجام واردات در بستر سامانه نیما برای بسیاری از کاالها 
که ممنوعیت وارداتی نداشته اند، فراهم بوده و همچنان باید همین روش مورد توجه قرار گیرد و نباید 
دستاورد شفافیت سامانه نیما، از بین برود. در حال حاضر، مهمترین دغدغه اقتصاد ایران، رونق تولید 
ملی و صادرات محصوالت غیرنفتی است تا بتوان در شرایط تحریم های ظالمانه، درآمد ارزی کشور را 
تامین کرد. حال در این مسیر، توجه به تامین مواد اولیه تولید اهمیت فراوانی دارد و باید سازوکاری 
شفاف برای مشخص شدن منشأ ارز موردنظر برای واردات، در نظر گرفته شود تا از یک سو به دغدغه 
بانک مرکزی درخصوص حرکت به سمت شفافیت توجه شود و از سوی دیگر، نگرانی تولیدکننده از 
تامین مواد اولیه و رونق تولید، برطرف شود تا در نهایت بتوان به رونق صادرات امیدوار بود اما نکته مهم 
در این بس��تر، نگاه دقیق و کارشناس��ی به موضوع واردات است، زیرا عدم توجه کافی به ابعاد مختلف 
واردات بدون انتقال ارز، می تواند منجر به ورود تقاضا به صرافی های تهران و در نتیجه افزایش نرخ ارز 
به ویژه دالر شود. آن هم در شرایطی که این روزها، نرخ دالر در مسیر صعودی در حال حرکت است و 

تاثیرات منفی این روند را می توان بر قیمت کاالها و محصوالت سایر بازارها نیز مشاهده کرد.
در مجموع اجازه واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه موردنیاز تولید داخل، تصمیمی مثبت در 
جهت رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال و در نهایت صادرات و ارزآوری برای چرخه اقتصاد است، اما 
به شرط آنکه منشأ ارز موردنظر، به طور کامال شفاف در سیستم بانک مرکزی مشخص و ثبت شود. 
گفتنی است عدم شفافیت در منشأ ارز برای واردات بدون انتقال ارز، می تواند به فشرده کردن فنر ارزی 
منجر ش��ود، زیرا ورود تقاضا به بازار ارز برای واردات، موجب برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا و رها 
شدن نرخ ارز می گردد، آن هم در شرایطی که نقدینگی سرگردان در دست مردم، چشم به بازارهایی 
همچون س��رمایه و ارز دوخته اس��ت و عدم مدیریت از سوی سیاست گذار، خسارت جبران ناپذیری را 

برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

بهترین و بدترین مکان برای دریافت اطالعات درباره کرونا
پاندمی از نوع مجازی

دنیای مجازی که در صفحه  نمایش��گرها به آن خیره می ش��ویم، خیلی بیش��تر از آنچه فکرش را بکنید بر تمام 
جنبه های زندگی تاثیرگذار است. نمونه اش همین ماجرای ویروس کرونا است.

به گزارش خبرآنالین، شیوع ویروس کووید-19 همراه شد با رشد فزاینده استفاده از فضای شبکه های مجازی 
اجتماعی برای ارتباط برقرار کردن. افراد عادی، س��لبریتی ها و سیاس��ت مداران در روزگار فاصله گذاری اجتماعی 
از این ش��بکه های اجتماعی برای رس��اندن پیام شان به یکدیگر، پیداکردن اطالعات مفید و یا حتی لحظه ای فارغ 

شدن از استرس »شیوع کرونا« استفاده کرده اند.
وقتی که مردم مجبور ش��دند برای حفظ س��المت خود و عزیزان شان دوری و دوستی پیشه کنند، بهترین ابزار 
ب��رای برق��رار ماندن رابط��ه فضای مجازی بود. پس با تکیه به همین دلیل می توان توقع داش��ت که اس��تفاده از 
شبکه های مجازی مشهور چون فیس بوک، توییتر و اینستاگرام و ابزارهای پیام رسانی آنالین افزایش چشمگیری 
داشته باشد. برخی مثل فیس بوک اعالم کردند که در ماه مارس میزان استفاده کاربران از ابزارهای پیام رسانی این 
بزرگترین شبکه اجتماعی مجازی جهان تا 50درصد افزایش داشته است. به همین میزان نقش برخی شبکه های 
اجتماعی برای خبررس��انی پررنگ تر شد. برای مثال بسیاری از سیاستمداران و هنرمندان سرشناس برای ارتباط 

با مخاطبان شان از ابزارهای ارتباط زنده در اینستاگرام بهره گرفتند.
یکی از اس��تفاده های مهم فضای مجازی برای بس��یاری از مردم فارغ از چپ و راس��ت، سرگرمی است. در این 
اقیانوس پهناور بی مرز بس��یاری دنبال سرگرم شدن هس��تند. تصاویر متحرک، کارتون ها و جمله های طنزی که 
مردم از روزهای تیره شیوع می سازند، از پرمخاطب ترین محتوای موجود در شبکه های اجتماعی بوده است. برخی 
مواقع این س��رگرمی ها ش��کل چالش هایی که به خود می گرفت که به سرعت شیوع شان در فضای مجازی دست 
کمی از ویروس کرونای جدید نداشت. چالش هایی که برخی مثل انجام حرکات ورزشی یا چالش شستن دست ها 

با آهنگی خاص برای سالمتی مفید هم بودند.
در این فضا بود که بسیاری از هنرمندان به ویژه بازیگران و موزیسین ها با اجراهای متنوع که به صورت رایگان 
فضای مناس��بی برای مردم مش��تاق محصوالت فرهنگی و هنری فراهم کردند. برخ��ی از این رویدادهای هنری 

مجازی هم البته به محلی برای جمع آوری کمک های مردمی بدل شد.
البته همیشه هم قرار نبود که مردم به کارهای سلبریتی ها روی خوش نشان دهند. برای نمونه گوینت پالترو، 
ج��رد لت��و، گال گدوت و ال دی جنرس بابت کارهایش��ان در فضای مجازی با بازخورده��ای منفی زیادی روبه رو 
ش��دند. در ماجرای الن دی جنرس او که در خانه قصر مانندش از قرنطینه می نالید و آن را به زندان تش��بیه کرد 
به »نابخردی« متهم ش��د که در خانه 50 میلیون دالری اش نشس��ته و خودش را با زندانیانی مقایسه می کند که 

به ابتدایی ترین وسایل بهداشتی با مشکل دسترسی پیدا می کنند.
یکی دیگر از س��لبریتی های فعال در ش��بکه های اجتماعی در دوران کرونا، تام هنکس بود. او و همس��رش به 
»کووید 19« مبتال شدند. هنکس  از شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی درباره عالئم بیماری اش دوران درمان 
و دیگر تجربیات دست اولش استفاده کرد. در این میان، ویروس کرونای جدید که آمد، همه غافلگیر شده بودند. 
هیچ کس نمی دانس��ت باید چه کند؟ در این میان در خانه نشستگانی که با اضطراب دنبال اطالعات بودند، راهی 
فضای مجازی می ش��دند. فضایی که مکانی مناس��ب برای فعالیت  نهادهای معتبری مثل سازمان بهداشت جهانی 
بود تا به روزترین داده ها درباره بیماری را به اطالع برساند. سخنگویان سازمان های معتبر در سطح کشور و جهان 
از این پلتفرم ها برای ارتباط با مردم اس��تفاده کردند. ارتباطی که به دلیل ماهیت ش��بکه های اجتماعی آنالین دو 

طرفه بود و خاصیت تعاملی آن در دوران شیوع جذابیتی دوچندان پیدا کرده بود.
در ای��ن فضای گس��ترده به م��رور پزش��کان و متخصصان امر هم فعال تر از پیش ش��دند و برخ��ی گروه هایی 
تش��کیل دادند که در راستای گسترش اطالعات الزم و درست درباره »کووید 19« فعالیت می کردند. بسیاری از 
کارشناسان عرصه بهداشت فضای مجازی را عرصه ای یافتند که می شود از آن برای آموزش صحیح مردم استفاده 
کرد و البته در این میان انتش��ار تصاویر گوناگون از بیمارس��تان ها و چهره های کادر درمان با پوشش چند الیه از 
ماس��ک و شیلد و دیگر تجهیزات ایمنی در ش��بکه های اجتماعی عالوه بر نمایش کار بزرگی که انجام می دهند،  

برای مردم امیدبخش هم بود.
در همین حال، فضای مجازی به فضایی برای انتشار خبرهای نادرست نیز تبدیل شده است. براساس پژوهشی 
که دانشگاه آکسفورد انجام داده است، میزان مراجعه مردم به موتورهای جست وجوی سنتی برای یافتن اطالعات 
در حال کاهش اس��ت و بسیاری برای دریافت پاسخ پرسش های شان مستقیم سراغ شبکه های اجتماعی می روند. 
این روند خطرات خاص خودش را دارد. در دوران ش��یوع کرونای جدید میزان انتش��ار اخبار درست و نادرست به 
اوج رس��ید، به ش��کلی که مجله »ام آی تی تکنولوژی«  آن را نخس��تین »اینفودمیک واقعی شبکه های اجتماعی« 
نامید. اینفودمی بر وزن پاندمی اش��اره ای است که به شیوع گسترده اخباری که در بسیاری موارد هدایت شده به 

انتشار اطالعات نادرست و شایعات دست می زدند.

واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی قیمت دالر می شود؟

بازی با دالرهای مخفی

نیکالس مالدر
 تاریخ نگار سیاسی و اقتصادی

 دانشگاه کورنل



فرصت امروز: س��اختار ب��ازار کار به موازات تح��ول اقتصاد جهانی، 
تغییر ساختار دموگرافیک دنیا و توسعه تکنولوژی در حال تغییر است. 
کاهش نرخ رش��د جمعیت در اغلب کش��ورهای توسعه یافته نیز باعث 
تغییرات زیادی در س��اختار بازار کار شده است. شاید به همین دلیل 
اس��ت که اغلب کشورهای صنعتی به دنبال جذب نیروی کار جوان از 
دیگر کشورها هس��تند تا کمبودهای بازار کار خود را جبران کنند. به 
نظر می                                                   رسد با آغاز سومین دهه از قرن بیست و یکم میالدی، افزایش 
مش��کالت زیس��ت محیطی و توسعه س��ریع تکنولوژی و رخنه آن در 
بخش های مختلف زندگی، کسب مهارت های تازه برای فعالیت در این 

دنیای جدید به یک ضرورت تبدیل شده است.
در همین زمینه، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش��ی با اشاره به روند 
تغییر فرصت های ش��غلی نوشت: با ورود به دهه تازه میالدی، سواالت 
زیادی در مورد س��اختار کار انس��ان ها و مه��ارت موردنیاز آنها مطرح 
اس��ت؛ سواالتی که بس��یاری از کارفرماها و نیروهای کار می                                                   پرسند. از 
یک سو، کارفرماها نگران این امر هستند که مهارت نیروهای آنها برای 
تامین نیازهای دنیای آتی کافی نباش��د و افت درآمد و سودآوری را به 
دلیل همین مس��ئله تجربه کنند و در دیگر سو، کارمندان و کارگران 
هم نگران این مس��ئله هس��تند که عدم تطابق نیازهای بازار کار تازه 
ب��ا مهارت های آنها، باعث خ��روج آنها از ب��ازار و از بین رفتن فرصت 

شغلی شان شود.
* ساختار مشاغل تغییر کرده است

چهارمی��ن انق��الب صنعتی به دنبال افزایش س��طح اتوماس��یون و 
کاهش نیاز برای بس��یاری از مش��اغل آغاز شد. انقالب صنعتی چهارم 
مانن��د تمامی انقالب های دیگر با تحوالت زیاد همراه بود و افرادی می                                                   
توانند در این دوره موفق عمل کنند که با این تغییرات همراه ش��وند. 
شواهد نشان می دهد که با  انقالب چهارم صنعتی، ۶5درصد از مشاغل 
دچار تحول می شوند. این تحوالت بازار کار در جریان چهارمین انقالب 
صنعتی باعث شده بسیاری از اقتصاددانان در مورد تبعات از بین رفتن 
امکان اش��تغال برای ش��مار زیادی از نیروهای فعال در دنیای امروزی 
هش��دار دهند. برای حل این مش��کل البته راه  هایی وجود دارد و باید 

سیاست هایی در پیش گرفت که فرصت رشد را فراهم آورد.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود با اش��اره به اینکه ارتقای 
سطح مهارت های نیروی کار متناسب با نیازهای بازار کار یک ضرورت 
و فوریت است و نمی توان اجرای این سیاست را به آینده موکول کرد، 
ادام��ه داد: در دنیایی که بالغ بر ۸ میلیارد نفر جمعیت دارد و ش��مار 
ش��اغالن در آن بیش از ۳.۳ میلیارد نفر اس��ت، ارتقای سطح مهارت 
حداقل یک س��وم از این نیروها برای متناسب ش��دن با نیازهای بازار 
کار آینده یک ضرورت اس��ت. این ضرورت را می                                                   توان س��فری در نظر 
گرفت که دنیا باید هرچه س��ریع تر وارد آن ش��ود ت��ا بتواند به مقصد 
اصلی خود برسد. نکته مهم این است که هم  اکنون ما در مورد ضرورت 
ارتقای سطح مهارت یک سوم از نیروهای کاری صحبت می                                                   کنیم ولی 
در میان مدت قطعا باید ارتقای مهارت تمامی افراد انجام ش��ود در غیر 

این صورت به نیازهای بازار کار در دنیای آینده نمی توان پاسخ داد.
* نیازهای تازه بازار کار را دریابید

ب��ه گفته مجمع جهانی اقتصاد، به موازات ارتقای س��طح تکنولوژی 
و وارد ش��دن آن به زندگی و فعالیت های صنعتی، ساختار مشاغل در 
دنیا در حال تغییر است. این همان وضعیتی است که در جریان دیگر 
انقالب ه��ای صنعتی در دنیا اتفاق افتاده و هم  اکنون هم این تحول در 
دنیا جریان دارد، اما اس��تفاده از تجرب��ه دیگر انقالب  های صنعتی می                                                   

توان��د به دنیای امروز کمک کند تا س��ریع تر و بهت��ر از این دوره گذر 
عب��ور کند. انتظار می                                                   رود در آینده ای   نه چن��دان دور یعنی ظرف یک 
ده��ه آینده، بالغ بر یک میلیارد فرصت ش��غلی که تقریبا یک س��وم 
فرصت های ش��غلی موجود در دنیای  امروز اس��ت با تغییرات اساسی 
روبه رو ش��وند و نیروهای فعلی با س��طح مهارت و دانش کنونی توان و 

امکان انجام آن کارها را ندارند.

مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرد تا س��ال 2022 میالدی حدود 
1۳۳ میلیون شغل تازه در اقتصادهای بزرگ دنیا ایجاد می                                                   شود که تا 
امروز در دنیا وجود نداش��ته اس��ت. اینها مشاغلی هستند که برمبنای 
نیازهای ایجادش��ده در چهارمین انقالب صنعتی دنیا به وجود آمده اند 
و مش��غول ش��دن در آنها نیازمند کس��ب مهارت های تازه ای   است که 
نیروی های  امروزی از آن بی بهره هس��تند. سازمان ملل هم در گزارش 
اخی��ر خود از این دهه به عن��وان دهه گذر به جهانی پایدارتر نام برده 
اس��ت و در این گذر بخش زیادی از مش��اغل از بین می                                                   روند و ش��مار 

زیادی فرصت شغلی تازه ایجاد می                                                   شود.
* در گذار به جهانی پایدارتر چه باید کرد؟

حال س��وال این اس��ت که برای همراهی با این دوره گذار چه باید 
کرد؟ مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود معتقد است که نیروی کار 
فعال باید مهارت های تازه ای   کس��ب کنند. مهارت هایی که برای انجام 
مش��اغل در سال های آتی موردنیاز است. انتظار می                                                   رود تا سال 2022 
میالدی به طور متوس��ط 42درصد از مهارت های مورد استفاده در هر 
ش��غلی تغییر کند. این تغییر برای شماری از مشاغل آنقدر زیاد است 
که نیروهای کاری قبلی دیگر توان ادامه مسئولیت ش��ان را ندارند، اما 
برای اینکه این تغییر باعث بیکار ش��دن عده زیادی از مردم دنیا نشود 
باید دولت ها، ش��رکت های بزرگ خصوصی و حتی کس��ب و کارهای 
دانش بنیان سرمایه گذاری های تازه ای   برای ایجاد مهارت های موردنیاز 
در نیروی ه��ای  کاری انجام دهند. س��رمایه گذاری هایی که برای ادامه 
بقا در این فضای اقتصادی ضروری اس��ت. شاید در نگاه اول کارفرماها 
و دولت ه��ا از هزینه کالن این طرح وس��یع و جهانی نگران باش��ند و 
به همین دلیل ش��روع این سیاس��ت را به تاخیر بیندازند ولی واقعیت 
این اس��ت که نه تنها نیروی کار در دنیا بلکه کس��ب و کارها و اقتصاد 
کشورهای دنیا از این وضعیت بهره خواهند برد. موسسه PWC اخیرا 
مطالعه ای   در مورد تاثیر ارتقای سطح مهارت و دانش نیروی کار روی 
وضعیت اقتصادی انجام داد و مشخص شد ارتقای سطح مهارت نیروی 
کار با افزایش درآمد کسب و کارها و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور 
و در نهایت افزایش سطح اعتماد مردم به اقتصاد ارتباط مستقیم دارد.
مجم��ع جهانی اقتصاد با اش��اره به نقش دولت ها در ارتقای س��طح 
دان��ش و مهارت نی��روی کار می نویس��د: ای��ن کار هزینه های  زیادی 
درب��ردارد و البته منافع اقتصادی زی��ادی را هم به همراه می                                                آورد. اگر 
دولت ه��ا با تمام قدرت در این زمینه وارد ش��وند، می                                                   توان امیدوار بود 
ک��ه وضعیت به تدریج تغییر کند و س��طح مهارت ه��ای نیروی کار با 
نیازهای عصر اتوماس��یون و عصر دیجیتال هماهنگ ش��ود. موسسات 
آموزش��ی و دانشگاه ها هم باید تغییراتی را تجربه کنند و آموزش  هایی 
ارائه دهند که با نیازهای بازار کار آینده همس��و باشد. هم نوع آموزش 
و مهارت هایی که به دانش��جویان آموزش داده می                                                   شود باید متناسب با 
ش��رایط و نیازهای دنیای امروز شود و هم رشته های  تازه ای   متناسب 
با نیازهای دنیای امروز ایجاد ش��ود که افراد بتوانند در این رشته  های 

 تحصیلی تازه به کسب علم و مهارت مشغول شوند.
* همه انسان ها در این تحول باید حاضر باشند

نکت��ه مهمی که در این گزارش به آن تاکید ش��ده، توجه به تمامی 
افراد در سن اشتغال و افرادی که در سال های آتی وارد بازار کار می                                                   ش

وند، است. مجمع جهانی اقتصاد نوشته است: باید تمامی مردم در این 
تحول حضور داش��ته باش��ند یعنی آموزش و ارتقای سطح مهارت هم 
برای افرادی انجام شود که قرار است در آینده وارد بازار کار شوند که 
این کار از طریق سیستم آموزشی انجام می                                                   شود، هم نیروی کار فعال 
امروزی باید ارتقای س��طح مهارت ها را تجربه کنند که این سیاست از 
طریق س��رمایه گذاری های کارفرما ها و شرکت ها در کنار حمایت های 
مالی دولت ها انجام می                                                   ش��ود و هم افرادی که به دلیل کم بودن سطح 
مهارت های شان نتوانسته اند وارد بازار کار شوند یا شغل مناسبی داشته 
باش��ند، در این دوره گذار در نظر گرفته شوند. دولت مسئولیت اصلی 
ب��رای آموزش به این عده را برعهده دارد و هدف اصلی این اس��ت که 

آنها بتوانند در دنیای آتی وارد بازار کار ش��وند و در اقتصاد کشورشان 
شریک و سهیم باشند.

اهمی��ت این س��رمایه گذاری را می                                                   ت��وان در آمارهای ارائه ش��ده در 
مطالعات مختلف مش��اهده کرد. به عنوان مثال مطالعات انجام ش��ده 
توس��ط مجمع جهانی اقتصاد نش��ان می                                                   دهد تنها در کشورهای عضو 
گروه بیس��ت، عدم تطابق مهارت  های نیروی کار با نیازهای ایجادشده 
در جری��ان چهارمی��ن انقالب صنعتی در دنیا باعث می                                                   ش��ود تا 11.5 
ه��زار میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی دنیا طی یک دهه در خطر 
از بی��ن رفتن قرار بگیرد. اگر هزینه های  انس��انی ای��ن تغییر را هم در 
نظ��ر بگیریم، متوجه می                                                   ش��ویم که دنیا در نتیجه این ش��رایط تازه با 

هزینه های  کالنی رو به  رو می                                                   شود.
* کدام مشاغل، بازار بیشتری خواهند داشت؟

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود با اش��اره به اینکه بس��یاری از 
مش��اغل در یک دهه آتی از بین می                                                   رود و بسیاری از مشاغل با کاهش 
تقاض��ا رو به  رو می                                                   ش��ود، ادامه می دهد: هفت حرفه در دنیا هس��تند 
ک��ه در س��ال های آتی بازار بزرگ ت��ری خواهند داش��ت و افرادی که 
مهارت  های الزم در آن حوزه ها  را کسب کنند، می                                                   توانند از این فضای 
کاری بهترین اس��تفاده را ببرند. این هفت حرفه عبارتند از: حرفه  های 
 بهداشتی و درمانی، مهندسی به خصوص مهندسی کامپیوتر، بازاریابی 
ف��روش، هوش مصنوعی و داده  پردازی، مش��اغل فع��ال در حوزه  های 
 اقتصاد س��بز و محیط زیست، مشاغل فعال در حوزه فرهنگ و مسائل 

اجتماعی و در نهایت مدیران پروژه های  تخصصی.
بررس��ی  ها نش��ان داده است مشاغلی که بیش��تر به تفکر و تخصص 
نی��از دارد در عص��ر تکنولوژی همچن��ان بازار خوبی خواهد داش��ت. 
مثال مش��اغل بهداش��تی و درمانی که روبات  ها و تکنول��وژی روز دنیا 
نمی  تواند در آن نقش مهمی ایفا کند و مهارت و فکر یک انس��ان ابزار 
اصلی اس��تفاده از  این تکنولوژی است همچنان در سال های آتی بازار 
خوبی خواهد داش��ت. از طرف دیگر مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی 
و دنیای کامپیوتر هم در س��ال های آتی بازار خوبی خواهد داشت زیرا 
پتانسیل های  باالیی برای رشد دارد. یکی از حرفه هایی که در سال های 
آتی ش��اهد رشد آن خواهیم بود، مش��اغل فعال در حوزه های  اقتصاد 
سبز و اقتصاد پایدار است. این مشاغل شامل سیاست گذاران حوزه های 
 اقتصاد س��بز و پایدار اس��ت و افراد در تولید و س��اخت تجهیزاتی که 
انرژی های  فس��یلی کمت��ری را مصرف می                                                   کنن��د و آالیندگی کمتری 

دارند، با افزایش فرصت های شغلی روبه رو خواهند شد.
مجمع جهانی اقتص��اد در انتهای گزارش خود خطاب به نیروی کار 
دنیا نوشته است: در اینکه باید شرکت های بزرگ و کوچک و دولت ها 
ب��رای این تغییر س��رمایه گذاری کنند و زمینه را برای کس��ب مهارت 
نیروهای کاری فراهم کنند ش��کی نیس��ت ولی افراد هم وظیفه دارند 
برای این تغییر آماده باش��ند. جمع آوری اطالع��ات الزم در مورد این 
دوره گذار و کس��ب مهارت های الزم این دوره برای افرادی که امکان 
و توان این س��رمایه گذاری را به صورت ش��خصی دارند مسئله ای   مهم 

است.
بدون ش��ک در دنیای آینده با جهانی متفاوت رو به  رو خواهیم بود. 
بازار کار تغییر می                                                   کند و نیازهای آن نیز تغییر خواهد کرد. استفاده از 
تکنولوژی های  جدید دنیا نیاز به افرادی دارد که با آنها آشنایی داشته 
باشند و کار با آنها را یاد گرفته باشند. دیگر مشاغل یدی در کارخانه ها 
مش��اهده نمی ش��ود و بس��یاری از کارهای اداری از طریق کامپیوتر و 
سیس��تم های  کامپیوتری انجام می                                                   ش��ود. دنیا نیاز به انسان های ماهر 
و توانمندی ه��ای  جدید دارد و بهتر اس��ت از همین ام��روز برای این 

تغییر آماده شد.
پی نوشت: مجمع جهانی اقتصاد این گزارش را پیش از اپیدمی کرونا 
نوشت و به نظر می رسد با توجه به تغییرات دنیای کار با ورود ویروس 
کرون��ا و انجام کارها به صورت دورکاری، باید فصل دیگری از تغییرات 

بازار کار را به تحوالت کرونا اختصاص داد.

با  انقالب چهارم صنعتی، ۶۵درصد از مشاغل دنیا دچار تحول می شوند

تحوالت بازار کار به روایت مجمع جهانی اقتصاد
یادداشت

کرونا و اقتصاد جنگ

کرونا یک عامل بس��یار همه گیر است که تلفات زیادی از خود به 
جا می گ��ذارد و قابلیت به هم ریختن جوامع را دارد. آیا این تعریف، 
همان چیزی نیست که درخصوص جنگ به ذهن متبادر می شود؟ 
رهبران جهان هم از استفاده از این کلمه در رابطه با ویروس کرونا 
ابایی نداش��ته اند. از رئیس جمهور چین که مقابله با کرونا را جنگ 
خلق نامید، تا دونالد ترامپ که به خودش لقب رئیس جمهور زمان 
جنگ را داده است. هرچه گستردگی شیوع ویروس کرونا در جهان 
بیشتر شد، استفاده از اصطالحات این حوزه هم باالتر رفت و مسئله 

اقتصاد جنگ نیز مطرح شد.
واقعیت این اس��ت که در مواجهه با وی��روس کرونا این اقدامات 
صورت گرفته اس��ت: دولت ها وضعیت اضطراری سالمت عمومی را 
مدیریت می کنند، بانک های مرکزی بازارهای مالی را آرام می کنند، 
نیروهای مس��لح برای ساخت بیمارس��تان ها اعزام می شوند و مردم 
کمت��ر از خانه خارج می ش��وند. در این می��ان، نقش اقتصاد جنگ 
چیس��ت؟ این ایده در ط��ول زمان به معانی مختلفی تعبیر ش��ده 
اس��ت: افزایش بهره وری، فداکاری، انجام اصالح، وحدت و در کنار 
هم بودن. در قرن بیس��تم و ب��ا وقوع جنگ های جهانی، حکومت ها 
درس های زیادی درخصوص اقتصاد جنگ و بحران گرفتند که حاال 
می توانند از این تجربیات اس��تفاده کنند. این مس��ئله به خصوص 
در ب��اب اولویت دادن به اختصاص منابع ب��ه حوزه های بهره وری و 
مراقبت درمانی اهمیت دارد. همچنین اختصاص منابع و گس��ترش 

صنایع در بخش های استراتژیک در اولویت قرار دارد.
یکی از نمونه ها در این مس��یر، رجوع به قوانین و مقرراتی اس��ت 
که در زمان جنگ وجود داشته اند و حاال قابل ارجاع به زمان جدید 
هس��تند، مثل به کارگرفتن نیروهای کار که ب��ه خاطر بروز بحران 
کرون��ا از اش��تغال در حوزه های خاصی بیکار ش��ده اند اما می توان 
از آنها برای گس��ترش حوزه های دیگر اس��تفاده کرد. اس��تفاده از 
نیروهای کار حوزه های دیگر برای تولید انبوه مایع ضدعفونی کننده 
دس��ت در برخی کش��ورها از جمله همین امور بوده است. از موارد 
دیگ��ر می توان ب��ه تغییر کاربری کارخانه ه��ا و کارگاه های مختلف 
برای تولید لوازم پزش��کی و حتی ایجاد خط تولید دس��تگاه تنفس 

مصنوعی اشاره کرد.
ام��ا در میانه بحث اقتصاد جنگ و کرونا، یک نکته مهم نیز دیده 
می ش��ود: اقتصاد قرنطینه ک��ه از جنبه های زیادی درس��ت نقطه 
مقابل به کارگی��ری نیروها و منابع برای مقابله با بحران اس��ت. در 
زمان جنگ های جهانی اول و دوم، بسیج نیروهای مردمی به شکل 
بی س��ابقه ای موفقیت آمیز بود و نیروی انس��انی به شکل داوطلبانه 
ی��ا غیرداوطلبانه در حوزه های تولیدی مختل��ف کار می کردند، اما 
وی��روس کرونا باع��ث ایجاد اختالل در زنجیره ه��ای تامین جهانی 
کاالها ش��ده اس��ت و تدابیر حوزه فاصله گیری اجتماعی نیز بسیج 
نیروها را به ش��کلی غیرمحتمل ساخته است. با این وجود، رهبرانی 
مث��ل آنگال م��رکل در آلمان دقیقا به این نکته اش��اره کرده اند که 
از نظ��م جمعی دوران جنگ باید برای مقابل��ه با ویروس کرونا نیز 
اس��تفاده کرد. ای��ن یعنی باید از اقتصاد قرنطین��ه هم بهره برد اما 

تجربه جهانی در این خصوص زیاد نیست.
در بررسی موضوع کرونا در چارچوب اقتصاد جنگ به این پرسش 
برمی خوریم که جامعه حاضر است چه مقدار از منابعش را در مسیر 
حرکت از س��ودآوری به س��مت حفاظت از س��المت خودش خرج 
کن��د و چ��ه مقدار از این منابع را هم در جهت متفاوت با گذش��ته 
به کار بگیرد؟ قدرت نظامی و خدمات درمانی هر دو در دس��ته آن 
هزینه هایی قرار دارند که تولیدی محس��وب نمی شوند بلکه دفاعی 

به شمار می آیند.
اما جدا از این امر، مسائل دیگری هم وجود دارد. موارد اضطراری 
اغلب باعث می ش��وند اقتصادها با کمبود منابع واقعی مواجه باشند. 
در اقتصاد جنگ در اوایل قرن بیس��تم، دو راهی اصلی بر س��ر این 
بود که باید روی قدرت نظامی پول بیشتر خرج کرد یا روی تامین 
م��واد روزمره زندگی مردم؟ حاال هم بحران کرونا ما را وامی دارد تا 
به این س��وال فک��ر کنیم که تدابیر مربوط به بهداش��ت عمومی را 
چطور می توان با بهره وری اقتصادی همراه کرد! واقعیت این اس��ت 
که تنها مداخله مس��تقیم و بزرگ دولت می تواند کانال های توزیع 
اقتصادی را حفظ کند. جالب اینجاس��ت که در طول تاریخ، همواره 
ای��ن بحران ها بوده اند که راهی برای فعالی��ت طرفداران اصالح در 
ام��ور پدید آورده اند. بحران ها معموال به تصویب س��ریع تِر قوانین و 
برداشته شدن موانع از سر راه برخی فعالیت ها منجر می شوند. امروز 
هم بحران کرونا باعث ش��ده اس��ت که تصمیماتی که قبال رادیکال 
به نظر می رس��ید به اج��را دربیایند. مثال در آمریکا، احزاب چپ گرا 
مدت ها بود که بر لزوم بخشیده ش��دن برخی بدهی ها، ارزان ش��دن 
خدمات درمانی و مس��کن برای طبقات آس��یب پذیر و موارد مشابه 
تاکی��د می کردند، اما فق��ط بحران کرونا توانس��ت دولت آمریکا را 

وادارد که در این حوزه ها پول خرج کند.
همچنین نکته دیگری که در مورد اقتصاد جنگ در گذش��ته هم 
ثابت ش��ده، این اس��ت که کش��وری در این راه موفق تر اس��ت که 
بیش��ترین کار را با کمترین منابع به نتیجه برساند. سهمیه بندی ها 
یکی از سیاست هایی هستند که در چنین دوران هایی به کار گرفته 
ش��ده اند و نوآوری ه��ای تکنولوژیک هم یک جنبه دیگر هس��تند. 
بحران ها اصوال باعث نوآوری و خالقیت بیش��تر برای حل مشکالت 
حال و آینده می ش��وند و انتظار می رود ک��ه بحران کرونا هم مورد 

مشابهی باشد.
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فرص��ت امروز: چند م��اه پس از افزای��ش قیمت بنزین، موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی وزارت صمت به تازگی در گزارشی به بررسی یارانه انرژی 
در ایران پرداخته و با نگاهی به کش��ورهای دیگر پیش��نهادهایی را مطرح کرده 
است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این گزارش با اشاره به اینکه 
تج��ارب بین المللی، درس های مفیدی ب��رای ادامه اصالح یارانه ها فراهم کرده تا 
با رعایت آنها و به ویژه مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی بتوان با روندی آرام اصالح 
یارانه ها را انجام داد، به چهار ضرورت اصالح قیمت سوخت اشاره کرده و نوشته 
اس��ت: اختالف قیمت س��وخت با قیمت های منطقه و جهانی و فش��ار بر بودجه 
دولت، تش��دید قاچاق سوخت، افزایش ش��دید مصرف سوخت و آلودگی محیط 
زیس��ت چهار دلیلی است که لزوم اصالح قیمت سوخت را ایجاب می کند. با این 
وجود، دولت در اصالح قیمت س��وخت با مشکالت زیادی روبه  روست. مهم ترین 
مانع دولت در این امر، اثرات تورمی اصالح قیمت سوخت و نیز افزایش مستقیم 
و غیرمستقیم هزینه های خانوارها است که در دو سال اخیر با افزایش شدید نرخ 

ارز و تضعیف بودجه خانوار مشکل تر نیز شده است.
* انتخاب زمان مناس��ب ب��رای اصالح یارانه ه��ای مصرف کننده: زمان اصالح 
یارانه ها بسیار مهم است و دولت ها زمانی در کاهش یارانه ها موفق عمل خواهند 
کرد که اقتصاد در وضعیت مناس��بی باش��د. برای مثال رش��د باالی تولید ناقص 
داخلی، ثبات مالی، ش��رایط مناسب سیاسی و ... اما متأسفانه اصالح یارانه ها در 

وضعیت فعلی از این شرایط برخوردار نبوده است.
* بهب��ود هدفمن��دی: براس��اس تجربیات کش��ورها، هدفمندی مناس��ب تر، 
هزینه ه��ای پرداخ��ت یارانه عام را کاهش می دهد. متأس��فانه ه��م در گام اول 
هدفمندسازی، پرداخت یارانه به صورت عام به همه خانوارها صورت گرفت و هم 

دولت معیار مناسبی برای تشخیص خانوارها نداشت.
* در نظر گرفتن عوامل سیاس��ی: به علت طبیعت بالقوه آشوب های انفجاری 

حذف یارانه، سیاس��ت گذاران ملتزم به اس��تفاده از روش ه��ای تدریجی افزایش 
قیمت و مدیریت مناسب اجرای اصالحات هستند.

* اس��تفاده مناس��ب تر از پس اندازهای ایجادش��ده در بخش ه��ای اجتماعی: 
براساس نیاز هر کشور، پس انداز حاصل از کاهش یارانه ها می تواند به بخش هایی 
تخصیص یابد که با فقرا در ارتباط هستند. در کشورهایی که فاقد استراتژی های 
جامع کاهش فقر هس��تند، منابع حاصل از کاهش یارانه ها باید در مواردی نظیر 
بهبود آموزش، خدمات بهداش��تی و زیرساخت هایی سرمایه گذاری شود که فقرا 

را هدف قرار می دهند.
به اعتقاد کارشناس��ان، اگرچه هدفمندس��ازی یارانه ها در ایران از سال 1۳۸9 
یعنی 10سال پیش با هدف اصالح ساختار تولید، مدیریت مصرف انرژی و توزیع 
عادالنه یارانه ها انجام شد ولی در عمل مسائلی پیش آمد که تحقق این قانون را 
با مشکل مواجه کرد. اولین انحراف از این قانون با پرداخت یارانه به تمام گروه ها 
و خانوارهای ایرانی به صورت عام و یکسان شروع شد که اساساً با هدفمندسازی 
یارانه ه��ا متفاوت ب��ود. همچنین انحراف دیگر، عدم پرداخت س��هم ۳۳درصدی 

منابع حاصل از هدفمندسازی به بخش تولید بود.
عالوه بر اینها، نکته مهم دیگر این است که دولت به جای رشد تدریجی قیمت 
حامل های انرژی به دلیل نگاه های سیاس��ی )دول��ت، مجلس و...( تنها در زمانی 
اق��دام به افزایش قیم��ت حامل های انرژی می کند ک��ه درآمدهای ارزی کاهش 
پیدا می کند؛ همچون س��ال گذش��ته و اتفاقاً در چنین شرایطی زندگی مردم با 
مشکالت اقتصادی بیش��تری درگیر است و تاب آوری سخت تری نسبت به رشد 

قیمت ها به صورت ناگهانی و شوک درمانی دارند.
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این گزارش نوش��ته است: 
اص��الح یارانه ه��ا باید با مالحظ��ات مالی، تهی��ه ابزارهای حمای��ت اجتماعی و 
ظرفیت های اجرایی مناسب، حمایت سیاسی، انتخاب زمان مناسب برای اصالح 

یارانه ها، بهبودی هدفمندی، در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و سیاسی و استفاده 
مناس��ب تر از پس اندازهای مالی در بخش ه��ای اجتماعی صورت گیرد. به عالوه 
انتق��ال ش��فاف اطالعات به افکار عمومی و تش��ریح جزییات اج��را و اقناع افکار 
عمومی می تواند در همراهی مردم نقش مهمی ایفا کند. ازاین رو، تدوین برنامه ای 
برای شفاف سازی پیش از اجرا امری ضروری است حتی تجربه سایر کشورها نیز 

این امر را تایید کرده است.
به گفته بازوی کارشناس��ی وزارت صمت، از گذش��ته قیمت بنزین در کش��ور 
به عنوان یک شاخص ذهنی قلمداد شده و افزایش قیمت آن، قیمت سایر کاالها و 
خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو افزایش شدید و شوک درمانی قیمت 
آن، پیش��نهاد نمی ش��ود. ش��وک درمانی قیمت حامل های انرژی و به ویژه بنزین 
بیشتر باهدف پر کردن شکاف کسری بودجه دولت انجام می شود و با گذر از این 
مرحله، اصالحات رها خواهد ش��د. در این مرحله اساس��اً کل درآمد دولت، صرف 
پرداخت های جبرانی به خانوارها شده و عماًل دولت در بخش های دیگر اصالحاتی 
را نیز انجام نخواهد داد. ضروری است دولت بحث بنزین و سایر حامل های انرژی 
را در چارچوب جامعی که هر دو طرف عرضه و تقاضا را پوشش دهد، مدنظر قرار 
دهد. متأس��فانه دولت در این زمینه همواره آسان ترین مسیر را که افزایش قیمت 
اس��ت بدون در نظر گرفتن سایر شرایط پیش برده است. در کنار همه این نکات، 
کارشناسان معتقد هس��تند که تغییر الگوی مصرف خودروها براساس مزیت های 
طبیعی و نسبی کشور هم باید یکی از اهداف دیگر مسئوالن باشد به خصوص که 
ایران در زمینه گاز طبیعی از مزیت های ویژه ای برخوردار است. براساس آمارهای 
موجود تعداد اتومبیل های بنزینی در کشور از حدود 10.۸ میلیون خودرو در سال 
1۳90 به 17.4 میلیون خودرو رسیده است، درحالی که تعداد خودروهای گازسوز 
از 2.4 به 2.9 میلیون خودرو افزایش  یافته اس��ت بنابراین ضروری اس��ت امکان 

جایگزینی بنزین با سایر حامل های انرژی ایجاد شود.

مهم ترین مانع دولت در اصالح قیمت سوخت چیست؟

راه بیراهه یارانه انرژی در ایران
کسبوکار

محیط کسب و کار در زمستان ۹8 چگونه بود؟
جغرافیای استانی کسب و کار

آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار نشان می دهد از دیدگاه 
فعاالن اقتصادی، محیط کس��ب و کار در زمس��تان 9۸ در مقایسه 
با پاییز 9۸ اندکی بدتر ش��ده اس��ت و سه اس��تان مرکزی )5.42(، 
آذربایج��ان غربی )5.4۳( و قزوین )5.52( به ترتیب دارای بهترین 

وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها بوده اند.
ای��ن گزارش نوعی نظرس��نجی از فع��االن اقتص��ادی زیرمجموعه 
اتاق ه��ای بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران، تعاون ایران و 
اصناف ایران در سراس��ر کشور اس��ت و این فعاالن اقتصادی پیرامون 
2۸ مولفه نظرات خود را به ش��کل ع��ددی بین صفر )بهترین ارزیابی 
از مولف��ه( تا ده )بدترین ارزیابی از مولف��ه( ارائه می دهند و در نهایت 
نتایج این نظرس��نجی، شاخص ملی محیط کس��ب و کار ایران در هر 
فصل را نش��ان می دهد. گزارش پایش محیط کسب و کار در زمستان 
9۸، نشان می دهد عدد شاخص محیط کسب و کار بعد از چهار فصل 
نزول سرانجام در زمستان 9۸ اندکی صعودی شده است و عدد شاخص 
به ۶.05 رس��یده است. این افزایش عدد شاخص بیانگر آن است که از 
دیدگاه فعاالن اقتصادی محیط کسب و کار در زمستان 9۸ در مقایسه 
با پاییز 9۸ نامساعدتر بوده است. دلیل نامساعدتر شدن محیط کسب 
و کار در زمس��تان سال 1۳9۸ در مقایس��ه با فصل قبل تر احتماال به 
شیوع کرونا باز می گردد که به عنوان نمونه کشورهای همسایه مرزهای 
خود را بر روی ایران بستند و همین عامل باعث کندشدن تجارت شد 
و در نتیج��ه این مس��ئله بر روی واردات م��واد اولیه و تغییرات قیمت 
آنها تاثیرگذار بود. در زمس��تان 9۸ س��ه استان سیستان و بلوچستان 
)۶.40(، ته��ران )۶.۳7( و کردس��تان )۶.20( به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت محیط کسب و کار و س��ه استان مرکزی )5.42(، آذربایجان 
غربی )5.4۳( و قزوین )5.52( به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط 

کسب و کار نسبت به سایر استان ها بوده اند.
همچنین در زمس��تان 9۸، فعاالن اقتصادی مش��ارکت  کننده در 
ای��ن پایش، ب��ه مانند فصل پاییز به ترتیب س��ه مؤلف��ه »غیرقابل 
 پیش  بین��ی ب��ودن و تغیی��رات قیمت م��واد اولی��ه و محصوالت«، 
»بی  ثبات��ی سیاس��ت  ها، قوانین و مقررات و رویه  ه��ای اجرایی ناظر 
بر کس��ب  و کار« و »دش��واری تأمین مالی از بانک  ها« را به عنوان 
نامناس��ب  ترین مؤلفه  های محیط کسب  و کار کشور نسبت به سایر 
مؤلفه  ها ارزیابی کردند. این در حالی است که از پاییز سال 1۳9۶ تا 
زمستان 1۳9۸، مولفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت« همواره به عنوان نامساعدترین مولفه کسب 

و کار توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده است.

از ایجاد پنجره واحد فیزیکی تا حذف گواهی ارزش افزوده
خبرهای خوش برای کسب وکار

قوانین دست وپا گیر شروع کسب وکار یکی از موانع بهبود محیط 
کس��ب وکار اس��ت که با تغییرات ایجادشده در صدور کد اقتصادی، 
حذف گواهی ارزش افزوده برای ثبت ش��رکت و ایجاد پنجره واحد 
فیزیک��ی در آینده نزدیک، می توان مقداری برای ارتقای ش��اخص 
سهولت کسب وکار در کش��ور امیدوار بود. به گزارش ایسنا، قوانین 
و روندهای اداری تمام نش��دنی دس��ت اندازی برای ش��ور و انگیزه 
متقاضیان ش��روع کس��ب وکار ایجاد می کند که در پی باال و پایین 
رفت��ن مکرر از اداره ها و س��ازمان ها برای اخذ ی��ک مجوز یا صدور 
کد اقتصادی و... با صرف هزینه و زمان زیاد از س��رعت و قدرت این 
انگیزه در جهت ایفای نقش��ی در تولید و پیشرفت اقتصادی کشور، 

می کاهند و آن را از بین می برند. 
متاس��فانه کش��ور ما براس��اس اطالعاتی که از س��وی بانک جهانی 
منتشرشده رتبه و شاخصی درخور توجهی در این زمینه ندارد که هیأت 
مقررات زدای��ی و مرکز مطالعات و پاالیش فضای کس��ب وکار در وزارت 
اقتصاد از جمله سازمان های تاثیرگذار در ارتقای شاخص کشور در این 
زمینه هس��تند که براساس آخرین گزارش بانک جهانی نتوانسته تاثیر 
چندانی بر شاخص سهولت کسب وکار در کشور بگذارند.  اما رئیس مرکز 
مطالع��ات و پاالیش بهبود محیط کس��ب وکار در وزارت اقتصاد معتقد 
است که معادل 19 تا 20 مورد از اطالعاتی که از ایران درباره کسب وکار 
به بانک جهانی ارسال شده، اشتباه بوده که حتما باید اصالح و به بانک 
جهانی اعالم شود که بانک این را از بخش خصوصی می پذیرد و اکنون 
ما داریم این موضوع را بررس��ی می کنیم. این روزها، خبرهای خوش و 
امیدوارکننده ای برای بهبود محیط کسب وکار شنیده شد و به تصویب 
رسید که ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، تغییرات در صدور 
کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده از جمله این خبرها هستند.  
طب��ق گفته رئیس مرکز اطالعات و بهبود محیط کس��ب وکار، تاکنون 
ایجاد دو پنجره واحد تأثیرگذار در بهبود محیط کس��ب وکار در دستور 
کار قرار گرفته که یکی از آنها مربوط به ش��روع کس��ب وکار و دیگری 
مرتبط با صدور مجوزها اس��ت. شروع کس��ب وکار به مواردی همچون 
صدور کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، دفاتر پلمب شده مالیاتی، کد 
کارگاه��ی و... نیاز دارد که تحقق این م��وارد در ایران معادل 72.5 روز 
کاری طول می کشد و ایجاد پنجره واحد فیزیکی می تواند این زمان را به 
سه تا چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد آن را تا پایان 
اردیبهشت ماه س��ال جاری داده است. مالیات نیز از دیگر عوامل موثر 
در زمان طوالنی شروع کسب وکار است که با ابالغ بخشنامه اخیر وزیر 
اقتص��اد در این زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی 
ارزش افزوده ایجاد شد و براساس آن دیگر نیاز نیست که مردم پس از 
ثبت شرکت خود برای کد اقتصادی اقدام کنند بلکه پس از ثبت شرکت 
و دریافت شناس��ه ملی آن، همان شناس��ه ملی به عنوان کد اقتصادی 
محسوب خواهد شد. همچنین از این پس ثبت شرکت ها دیگر نیازی به 
دریافت گواهی ارزش افزوده ندارند. با این تغییرات هم از زمان و هزینه 
زیاد برای شروع کسب وکار صرفه جویی خواهد شد و این زمان و هزینه 
صرف ارتقای کیفیت و تولیدات آن کس��ب وکار می شود. اما الزم است 
که گفته شود با وجود این اقدامات هم از بهبود کامل محیط کسب وکار 
فاصل��ه زیادی داریم و هیأت مقررات زدایی باید نظارت و برنامه دقیقی 
در این زمینه داش��ته باشد؛ به گونه ای که بهنام ملکی - یک کارشناس 
اقتصادی پیشنهاد کرد که برای بهبود محیط کسب وکار نیازمند قانونی 
هستیم که مبتنی بر آن همه سازمان هایی که درگیر تولید هستند، اگر 
توانستند حداقل های شاخص کسب وکار را کسب یا ارتقا دهند، بودجه 
خود را دریافت کنند و در صورت مثبت بودن عملکردها به آنان پاداشی 
هم داده شود. در صورت عدم موفقیت در اصالح و ارتقای شاخص کسب 

وکار، بودجه آنها کاهش داده یا قطع شود.
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علی رغم آنکه قانون پیش فروش س��اختمان 10 س��ال است که صرفا بر روی 
کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده، وزارت راه از عرضه برخی واحدهای مسکن ملی 

از طریق پیش فروش خبر می دهد.
به گزارش مهر، هنوز هم بس��یاری از پرونده های پیش فروش ساختمان که در 
دهه 70 و ۸0 بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی ها، طالهای 
همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطالح انبوه سازانی 
دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه های خیالی 

خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
سالهاس��ت که موضوع پیش فروش س��اختمان با اس��امی پروژه های شکست 
خ��ورده ای چون نگین غرب در منطقه 22 تهران، پدیده ش��اندیز در خراس��ان 
رضوی یا کاس��پین در اس��تان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل 
برای کالهبرداری برنامه ریزی ش��ده بود، گره خ��ورده که اصلی ترین بهانه اطاله 
دادرس��ی این پرونده ه��ا، نبود قانون پیش فروش س��اختمان ذکر می ش��د. این 
پرونده های بزرگ و الینحل، منجر ش��د تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن 
ماه س��ال ۸9 به تصویب مجلس شورای اس��المی رسید ولی چهار سال به طول 
انجامی��د ت��ا آئین نامه اجرایی آن در خرداد س��ال 9۳ در هیأت وزیران تدوین و 
تصویب و به دس��تگاه های اجرایی مربوطه از جمله وزارتخانه های کش��ور، راه و 

شهرسازی و دادگستری ابالغ شود.
اخیراً دوباره طرح ملی مس��کن که بزرگترین طرح س��اخت و س��از دولت های 
یازده��م و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مس��کن مه��ر دولت های نهم و 
دهم از آن یاد می شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند. محمود 
محم��ودزاده معاون وزارت راه و شهرس��ازی و همچنین حبی��ب اهلل طاهرخانی 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با 
استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده اند. این در حالی است که هنوز 
شفاف سازی از س��وی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش 
این واحدها و جزییاتی در این خصوص که پیش فروش��نده کیس��ت و چه تعداد 

واحد از طریق پیش فروش عرضه می شود، اعالم نشده است.
با این حال با وجود گذش��ت شش س��ال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم 
خبری از عملیاتی ش��دن آن نیس��ت. این در حالی اس��ت که سه سال از تدوین 
الیحه اصالح قانون پیش فروش س��اختمان و ارس��ال آن به کمیس��یون عمران 
مجلس می گذرد ولی همچنان بررس��ی این الیحه جزو اولویت های کمیس��یون 
عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی شود. اگرچه در آخرین روزهای سال 
97، صدیف بدری س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس از تعیین تکلیف الیحه 
اصالح قانون پیش فروش س��اختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون 

قضائ��ی مجلس خبر داده بود، اما کمیس��یون قضائی مجلس در این زمینه هیچ 
واکنش��ی نداش��ته اس��ت. حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز که برای بسیاری 
از طرح ه��ا و لوایح، گزارش های کارشناس��ی تهیه می کن��د، درخصوص لزوم یا 
عدم لزوم اصالح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتالبه ترین موضوعات 

اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.
به نظر می رسد س��کوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان 
درخص��وص پیگی��ری نکردن اعالم وص��ول این الیحه در صح��ن علنی مجلس 
علی رغم اتمام بررس��ی آن در کمیس��یون های تخصصی مربوطه، به معنای عدم 
عالقه مندی این وزارتخانه به پیگیری الیحه ای اس��ت که در دوره وزارت عباس 

آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.
براس��اس قانون پیش فروش س��اختمان که مهم ترین بنده��ای آن دو موضوع 
»لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی« و »صدور 
پیش سند از س��وی پیش فروشنده برای پیش خریدار« است، کلیه انبوه سازان یا 
س��رمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیرمسکونی مکلف هستند تا 
ب��رای اجرای فعالیت موردنظر خود در بخش س��اختمان، پس از خرید زمین، از 
شهرداری جواز س��اخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و براساس این دو مدرک، 
برای پیش خریداران در دفاتر اس��ناد رس��می پیش س��ند صادر کنند که در این 

مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.
همچنی��ن تبلیغ پیش فروش مس��کن یا س��اختمان با هر اس��م و عنوانی در 
رس��انه ها بدون کس��ب مجوز از ادارات کل راه و شهرس��ازی و فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اس��تان ها ممنوع اس��ت. همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر 
مش��اوران امالک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اس��ناد رس��می 

همراه با صدور »پیش سند« برای »پیش خریدار« به امضا برسد.
در ای��ن بین، یک��ی از اصلی ترین دالیل عدم اجرای این قان��ون از زمان ابالغ 
آئین نامه تاکنون، عدم صدور شناس��نامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران در سال های گذشته بود که این سازمان 
نیز دالیل خود را برای این کار داش��ت که از جمله آنها، می توان به مبهم بودن 
قانون در خصوص همکاری دستگاه های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی 
اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام رو به رو می کند.
به خصوص که چنین مس��أله ای )صدور شناس��نامه فنی و ملکی س��اختمان( 
در مقررات ملی س��اختمان دیده نشده و همین مسأله به خأل قانونی کارشناسی 
در ای��ن بخ��ش دامن زده اس��ت چراکه مهندس��ان ناظر، مجری��ان ذی صالح و 
سازمان های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها 

آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه های 
زیر 2 هزار متر صادر نمی شود

در همین زمینه، س��عید س��عیدیان رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران گفت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک 
بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با 
شناس��نامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می کند، به وزارت راه 
و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد. آن بخشی که 
در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که 
در حال اجراست و برای ساختمان های باالی 2 هزار متر مربع صادر می شود؛ از 
س��وی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صالح 

داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.
س��عیدیان ادامه داد: در ح��ال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناس��نامه فنی 
س��اختمان هستیم، اما ش��هرداری ها درخصوص معرفی مجری ذی صالح با نظام 
مهندس��ی همکاری ن��دارد ولی به هر حال در اکثر موارد به ش��هرداری فش��ار 
می آوری��م تا مجری ذی صالح برای پروژه ه��ای باالی 2 هزار متر مربع را معرفی 
کنن��د که اکثراً ای��ن اتفاق رخ می دهد، ب��ا این حال برای پروژه های مس��کونی 
زی��ر 2هزار متر مربع، نه مجری ذی صالح معرفی می ش��ود نه شناس��نامه فنی-
ملکی صادر می شود. چون شهرداری ها همکاری نمی کنند ولی سازمان های نظام 
مهندس��ی مش��کلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه ای با شهرداری قرار است 
امض��ا کنیم تا معرفی مجری ذی صالح برای پروژه های زیر 2 هزار متر مربع و به 

تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.
همچنی��ن مصطف��ی قلی خس��روی رئیس اتحادیه مش��اوران ام��الک درباره 
ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مس��کن و س��اختمان در دفاتر مش��اوران 
ام��الک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مش��اوران ام��الک ابالغ کرده ایم، اما 
همچنان در بس��یاری از دفاتر مش��اوران ام��الک این قرارداده��ا تدوین و امضا 

می شود.
او علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش س��اختمان می داند و 
می گوی��د: در این قانون، حق و حقوق مش��اوران امالک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه 
چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران امالک توبیخ شوند.

به گفته خس��روی، اگرچه بس��یاری از خانواده ها در اث��ر کالهبرداری هایی به 
اس��م پیش فروش، آس��یب دیده اند، اما در مقابل خانواده های زیادی هم هستند 
ک��ه با این پروژه ها خانه دار ش��دند، اما به هر حال ممنوعی��ت ثبت قراردادهای 
پیش فروش در دفاتر مشاوران امالک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم 

کرد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می گوید؟

حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن

سه شنبه
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نگاهی به تحوالت قیمت ارز آزاد و نیمایی
آیا بورس ارز در راه است؟

بازارها از س��که گرفته تا دالر و خودرو روزهای بی ثباتی را پش��ت سر 
می گذارند و در روزهای گذش��ته همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، 
قیمت ها در س��امانه نیما هم در حال افزایش اس��ت؛ به طوری که فاصله 
قیمت بازار آزاد و س��امانه نیما به حداقل ممکن رس��یده اس��ت. برخی 
از کارشناس��ان معتقدند نزدیکی قیمت س��امانه نیما به بازار می تواند به 
دلیل تمایل دولت برای آغاز به کار بورس ارز یا بازار متشکل ارزی باشد. 
مدت هاس��ت دولت در تالش اس��ت ب��ورس ارز را راه اندازی کند و حتی 
س��ال گذش��ته اعالم ش��د که این بورس از تیرماه راه اندازی می شود که 
عمال اتفاقی رخ نداد. هر زمان که بازار دالر با شیب صعودی شدید رو به 
رو می ش��ود عمال دولت به دنبال راه اندازی بورس ارز می رود ولی بعد از 
مدتی به دلیل فراهم نبودن شرایط زیربنایی آن این تصمیم رنگ اجرایی 
به خود نمی گیرد. مسئوالن بانک مرکزی معتقدند از آنجایی که معامالت 
در بازار متشکل ارزی واقعی هستند و هیجانات کاذب نمی تواند در نرخ ها 
تأثیرگذار ش��ود، در نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد. یکی از موضوعات 
مهم در راستای تشکیل بازار متشکل ارزی ارائه ارز صادرکنندگان در این 
بازار اس��ت. صادرکنندگان که تا پیش از این باید ارز صادراتی خود را به 
قیمت نیمایی عرضه می کردند حاال می توانند آن را به بازار بورس ارز برده 
و آنجا به فروش برسانند. عالوه بر این کارشناسان معتقدند بازار متشکل 
ارزی می تواند جلوی رانت و ش��کل گیری حب��اب را در بازار ارز بگیرد و 
به افزایش ش��فافیت کمک کند زیرا معامالت این بازار ارزی قابل ردیابی 
اس��ت و شفافیت آن بسیار باالست و عمال خرید و فروش در این بازار از 
سوی صرافان بازار جلوی شکل گیری قیمت های کاذب در کوچه و پس 
کوچه ه��ا را خواهد گرفت. پیش از این دبیرکل کانون صرافان گفته بود: 
»با تشکیل بازار متشکل، معامالت ارزی، قیمت گذاری و فعالیت شفاف و 
واقعی مشابه بازار سرمایه خواهد شد.« همچنین در مصوبه شورای پول 
و اعتبار درباره تشکیل بورس ارز آمده است: بازار متشکل معامالت ارزی 
باهدف ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل می شود 
تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و س��ایر مقررات 

مرتبط با آن در بستر الکترونیک معامله شوند.

بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا 1۵ هزار تومان 
اختصاص دارد

دامنه مبلغی دستگاه های کارتخوان
براس��اس اعالم ش��اپرک، ب��ا افزای��ش پرداخت مبالغ ُخرد س��هم 
تراکنش ه��ای کمتر از 25 هزار تومان در ابزار کارتخوان فروش��گاهی 
به ۶2درصد رس��ید و ۳2درصد تراکنش ه��ا دارای مبلغی باالتر از 25 
هزار تومان هستند. به گزارش ایِبنا، گزارش شبکه پرداخت الکترونیک 
در فروردین م��اه 99 درباره دامنه مبلغی تراکنش های ابزار کارتخوان 
فروشگاهی براس��اس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی با توجه 
به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از 50 هزار ریال )پنج 
ه��زار تومان(، بین 50.001 ریال تا 250.000 ریال )بیش��تر از 5 هزار 
تومان تا 25 هزار تومان( و باالتر از 250.000 )بیشتر از 25 هزار تومان( 

تقسیم شده است.
همچنین در فروردین ماه س��ال جاری بال��غ بر یک میلیارد و 921 
میلی��ون  و 5۸2 هزار تراکنش به ارزش یک هزار و 97۸ میلیارد ریال 
در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه 
پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه های کارتخوان با 
سهمی بالغ بر 90.97 درصد اختصاص پیدا کرده است؛ ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی با تعداد بیش از ۸ میلیون و ۳۸5 هزار پایانه فعال تعداد 
یک میلیارد و 709 میلیون تراکنش را به خود اختصاص داده اس��ت. 
آمار اعالم ش��ده از دامنه مبلغی تراکنش های ش��اپرکی نشان می دهد 
که بیش��ترین تراکنش با اس��تفاده از دس��تگاه کارتخوان در فروردین 
ماه دارای دامنه مبلغی بین بیش��تر از 5 هزار تومان تا 15 هزار تومان 
بوده اس��ت؛ براس��اس آمار، 40.۶درصد از تراکنش های ابزار کارتخوان 
در ب��ازده مبلغ��ی باالی 5 ه��زار تومان تا 25 هزار تومان اعالم ش��ده 
است؛ همچنین گزارش ش��اپرک بیانگر آن است که 21.7۳ درصد از 
تراکنش های شاپرکی در فروردین ماه کمتر از 5 هزار تومان بوده است 
که نش��ان از افزایش تعداد تراکنش های خرد مانند خرید شارژ نسبت 
به فروردین ماه بوده اس��ت؛ همچنین 5.۶7درصد از کل تراکنش های 
کارتخوان فروشگاهی متعلق به تراکنش های مانده گیری بوده که حاکی 
از استفاده گسترده شهروندان از ابزار پایانه فروش برای انجام عملیات 

مانده گیری کارت های بانکی است.

بانکنامه

در حال��ی که قیمت دالر از مرز روان��ی 17 هزار تومان فاصله گرفته 
است، رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که ثبات به بازارها بازخواهد 

گشت .
به گزارش خبرآنالین، وعده بازگشت ثبات به بازارها وعده پرتکراری 
است که در ماه های گذشته بارها و بارها به گوش رسیده است. افزایش 
قیمت دالر در س��ال جاری اما اتفاق مهمی بود که افکار عمومی را به 
خود مشغول کرد. رشد قیمت ها در بازار دالر، آتش زیر خاکستر مانده 
در سایر بازارها را نیز شعله ور کرد تا در یکی از کم تقاضاترین دوره های 

اقتصادی ایران، رشد قیمت ها در بازارها به خبر روز تبدیل شود.
خودرو از جمله بازارهایی بود که تحت تاثیر رش��د قیمت ارز از یک 
س��و و کاهش عرضه و مانور دالالن از س��وی دیگر، به یکی از داغ ترین 
بازارها تبدیل ش��د. هر چند قیمت های اعالمی به گفته فعاالن صنفی، 
مبنای��ی برای خرید و فروش نبود اما ب��ا این حال تاثیر رکوردهای پی 
در پی قیمتی بر افکار عمومی قابل رصد و پیگیری اس��ت. در شرایطی 
که قیمت هر دس��تگاه پراید در سایت های اینترنتی برابر با 90 میلیون 
تومان اعالم می ش��د، گران ترین پراید فروخته شده در بازار 7۳ میلیون 

تومانی بود .
این اما تمام داس��تان خودرو در بازار ایران نیست. تقاضا برای خرید 
خ��ودرو، نه امروز که از زمان بیرون آمدن دوباره غول تورم از شیش��ه 
کاهش یافته است، رشد قیمت ها در بازار با خرید و فروش کم می تواند 
انتظ��ارات تورمی را دامن بزند. افزای��ش قیمت خودرو در کارخانه های 
خودروس��ازی نیز با هدف کاهش فاصله قیمت��ی میان بازار و کارخانه، 
هرچند با هدف کاهش قیمت ها در بازار اجرایی ش��د اما نتوانست تاثیر 

مورد انتظار را به جا بگذارد .
از سوی دیگر افزایش قیمت ارز به رشد قیمت سکه دامن زد. قیمت 
س��که  طال تنه��ا از مولفه قیمت ارز تاثی��ر نمی گیرند و قیمت طال در 
بازاره��ای جهانی نیز تاثیری قابل توجه را بر این بازار به جا می گذارد. 
همزم��ان با ش��یوع کرونا در جه��ان، ریزش بورس ه��ای معتبر جهانی 

اتفاق��ی بود ک��ه رخ داد و در نتیجه ریزش بورس ه��ای معتبر در کنار 
کاه��ش قیمت نف��ت، قیمت ها در بازار طال روندی افزایش��ی را تجربه 
کرد. در سه ماه اخیر قیمت طال در بازارهای جهانی بیش از 200 دالر 
افزایش یافته است. این بدان معناست که افزایش قیمت ها در ایران نیز 

گزیرناپذیر می نماید .
در عین حال افزایش نرخ دالر س��بب شده است تالشی گسترده 
برای بهره گیری از این شرایط در بازار مسکن در دستور کار دالالن 
باش��د. فعاالن بازار مس��کن می گویند این روزها قیمت های اعالمی 
در تمامی مناطق تهران و حتی دیگر ش��هرها با افزایش روبروس��ت 
و همین امر س��بب شده معامالت به مرحله قفل شدگی برسد. این 
روزها بازار مس��کن در حالی با متوس��ط قیمت بیش از 15 میلیون 
توم��ان در ه��ر مت��ر مربع روبه روس��ت که خرید و ف��روش کاهش 

محسوسی دارد .
در این میان، رش��د قیمت ها در حالی ادامه دارد که رئیس کل بانک 
مرکزی وعده بازگش��ت آرامش را می دهد. بسیاری از کارشناسان خبره 
می گویند دلیل مهم افزایش قیمت ها در شرایط فعلی کاهش درآمدهای 
نفتی تح��ت تاثیر کاهش قیمت نفت از یک س��و و تحریم  های آمریکا 
علیه ایران از س��وی دیگر اس��ت. در عین حال شیوع کرونا سبب شده 
برخی کارشناس��ان و حتی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
احتم��ال کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز مطرح کنند که انتظاری دور 
از ذهن نیس��ت. هزینه های مهار بیماری کرونا از یک سو و هزینه های 
ناشی از فاصله گذاری اجتماعی از سوی دیگر نیز فشار باالیی را متوجه 

بخش هزینه ای اقتصاد کرده است. 
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی اش نوشته است: 
»این روزها به علت تداوم فش��ار حداکثری، شیوع کرونا و تعطیلی سه 
ماهه بس��یاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و س��ایر فرآورده های 
نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و... انتظارات تورمی را باال برده اس��ت اما 
وضعیت امروز بازارها س��خت تر از تابس��تان 1۳97 نیست و ثبات الزم 

به بازار برمی گردد.«
به گفت��ه همتی، »وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کش��ورمان حتماً 
س��خت تر از مرداد و ش��هریور 1۳97 نیس��ت. در آن روزها با شروع و 
تشدید تحریم های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی ها به شدت 
ب��ه هم ریخت و نرخ دالر در بازار به رقم های بس��یار باال رس��ید، ولی 
ب��ا مدیری��ت بازارها و تدابی��ری که به کار گرفته ش��د، علیرغم تمامی 
مش��کالت در مدت دو س��ال گذشته، ثبات نس��بی بازارها در نرخ های 
بس��یار پایین تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال 1۳9۸ 

مثبت شد.«
او ادامه داد: »این روزها نیز به علت تداوم فش��ار حداکثری، ش��یوع 
کرونا و تعطیلی س��ه ماهه بسیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و 
س��ایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و... انتظارات تورمی را 
باال برده اس��ت. در روزهای آتی، پیش بینی ه��ای بانک مرکزی از تورم 
یکس��ال آتی و »تورم هدف«، اعالم خواهد شد. محاسبات و برآوردهای 
اداره بررس��ی های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در 
فضای تبلیغاتی مطرح می ش��ود. همانطور که قبال گفتم شرایط دشوار 
اس��ت، اما روند در ح��ال بهبود بوده و قابل مدیری��ت و ثبات نیز قابل 

اعاده است.«
همتی در پایان نوش��ت: »در روزه��ای اول حضورم در بانک مرکزی 
اعالم کردم همه داشته های علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع 
به کار خواهم بس��ت. امروز نیز با تجربیاتی که به مراتب بیش��تر از آن  
روز اس��ت، اعالم می کن��م با تالش جدی همکاران��م در بانک مرکزی، 
سیس��تم بانکی و نیز س��ایر بخش های مختلف اقتصادی، به حول قوه 
الهی، ثبات الزم در بازارها برقرار خواهد ش��د. همراهی مردم و فعاالن 
اقتص��ادی در بخش ه��ای تولید و صادرات این بار نیز پش��تیبان اصلی 

تالش خدمت گزاران شان خواهد بود.«
بای��د منتظ��ر ماند و دید برگش��ت قیمت ها در بازار چ��ه زمانی آغاز 

می شود.

احتمال بازگشت آرامش به بازارها چقدر جدی است؟

همتی: ثبات به بازار برمی گردد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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از ریسک نقدشوندگی تا کاهش ارزش دارایی
ETF فرصت ها و چالش های صندوق های

برخی از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که فش��ارهای اقتصادی ناشی از 
تحریم ها باعث ش��ده دولت به س��مت فروش دارایی ها و اموال خود حرکت 
کند و بدین ترتیب بهای بیشتری را به خصوصی سازی بدهد که از نظر آنها 

این طرح دولت با برخی از فرصت ها و چالش ها همراه شده است.
س��یدرضا علوی، عضو هیات مدیره بورس انرژی در گفت و گو با ایرنا، با 
بیان اینکه صندوق های س��رمایه گذاری قابل انتقال )ETF( از جمله پدیده 
مثبتی اس��ت که این روزها تجلی پیدا کرده اس��ت، گفت: سایر کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که این صندوق ها بی نقص نیستند اما مزایای آنها بیش از 
معایب شان است. علوی با بیان اینکه در سال جاری دولت با محدودیت ها و 
موان��ع مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در حوزه اقتصاد 
کالن مواجه ش��ده است، گفت: خواس��ته یا ناخواسته سیاست های دولت به 
س��مت تامین مالی از طریق فروش دارایی ها و در واقع اجرای سیاست های 
اص��ل 44 قانون اساس��ی پیش رفته اس��ت، با توجه به این تغییر س��اختار 
در تامین منابع، ش��اهد عزم جدی دولتمردان در تجدید ساختار هزینه ای، 
کاه��ش هزینه های جاری و افزای��ش کارایی در به کارگی��ری بهینه منابع 
حاصله و در نهایت بهبود ساختار بودجه سال های آتی کل کشور نیز باشیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه فروش دارایی های تحت مالکیت دولت در 
قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را یکی از مهم ترین تصمیمات 
دولت، دانس��ت و اظهار داش��ت: ف��ارغ از مزایایی همچون خ��روج دولت از 
بن��گاه داری، اس��تفاده بهینه از منابع حاصله در جه��ت طرح ها و پروژه های 
عمران��ی و کمک ب��ه بخش مولد اقتصاد و در نهای��ت رونق و جهش تولید، 
فرصت ها و چالش های جدیدی نیز برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

عدالت محوری در قیمت گذاری منصفانه
علوی با بیان اینکه در بحث خصوصی س��ازی و واگذاری بخش دولتی به 
خصوصی، طی دوره های گذش��ته موارد متعددی از جمله عدم شفافیت در 
واگ��ذاری، عدم رعایت انصاف در ارزش گذاری دارایی ها مطرح بوده اس��ت، 
اف��زود: در این ط��رح دولت بدون دخالت در قیمت گذاری، با عرضه س��هام 
ش��رکت هایی که در بازار سرمایه به قیمت واقعی در حال معامله هستند، به 
ش��فافیت و عدالت محوری در واگذاری باقی مانده س��هام شرکت های تحت 
مدیریت خود پرداخته است. عضو هیات مدیره بورس انرژی افزود: از طرفی 
دولت با وجود حضور نقدینگی فراوان در بازار، با اعمال تخفیف 20درصد بر 
روی میانگین قیمت ۳0 روز گذشته شرکت ها به ایجاد جذابیت بیشتر برای 

مشارکت حداکثری سرمایه گذاران در این طرح پرداخته است.
او درخصوص اهمیت توجه بیش��تر مردم به بورس بیان کرد: چش��م انداز 
روش��ن صنعت بانکداری و بیمه در سال های آتی به واسطه عواملی همچون 
کاهش نرخ بهره و همچنین پیش بینی ارزنده بودن قیمت واگذاری س��هام 

شرکت ها توسط دولت، منجر به افزایش مشارکت عمومی شده است.
عل��وی از جمل��ه اقدامات مثبتی که در ط��رح صندوق های ETF منظور 
شده اس��ت مش��ارکت عامه مردم بدون نیاز به طی تشریفات قانونی جهت 
دریافت کد بورس��ی اعالم کرد و افزود: می دانیم ک��ه تعداد زیادی از مردم 
کد بورس��ی جهت فعالیت در بازار س��رمایه را در اختی��ار ندارند، لذا دولت 
به منظور مش��ارکت حداکث��ری عموم جامعه در این پذیره نویس��ی، دو راه 
برای پذیره نویس��ی این واحدها در نظر گرفته اس��ت، از همین رو، مردم هم 
می توانند با اس��تفاده از کد بورس��ی و هم با اس��تفاده از کد ملی خود و از 
طریق بانک ها اقدام ب��ه خرید این واحدها کنند. علوی درباره نقش کلیدی 
بازار بورس در تأمین مالی ش��رکت ها گفت: در کشورهای توسعه یافته، بازار 
س��رمایه محل اصلی تامین مالی شرکت ها اس��ت اما تا به حال در کشور ما 
تامین مالی اغلب از طریق بازار پول و به واسطه دریافت تسهیالت از بانک ها 
صورت می گرفته است. از نظر عضو هیات مدیره بورس انرژی، تصمیم اخیر 
دولت می تواند منجر به افزایش تعداد فعاالن بازار سرمایه و تعمیق این بازار 
ش��ود که نهایتا باعث ایجاد انگیزه برای ش��رکت ها در تامین مالی س��ریع و 

ارزان از طریق بازار سرمایه می شود.
وی گف��ت: در صورت تحقق این مطلب بازار س��رمایه هویت واقعی خود 
را به دس��ت می آورد و می تواند به درس��تی به کانون و دماس��نج اقتصادی 

کشور تبدیل شود.

نگاه

فرصت امروز: بازار س��رمایه که تقریبا در هفته گذشته بر مدار نزولی 
حرکت بوده بود و این روند در دو روز ابتدایی این هفته هم ادامه داشت، 
در س��ومین روز هفته باالخره روند صعودی خود را از سر گرفت و بیش 
از 2۶ هزار واحد صعود کرد، اما این صعود باعث نش��د تا ش��اخص کل 
بورس به رکورد یک میلیون واحدی که هفته گذش��ته آن را فتح کرده 
بود، بازگردد. در نهایت، ش��اخص کل در روز دوشنبه با رشد 2۶ هزار و 

724 واحدی در ارتفاع رقم 995 و 1۸4 هزار واحد ایستاد.
شاخص کل )هم وزن( نیز با 7 هزار و 79۳ واحد افزایش به ۳14 هزار 
و 475 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 5 هزار و 1۶4 واحد رشد به 
20۸ هزار و 40۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۳ هزار و 997 واحد و 

شاخص بازار دوم 15 هزار و 21۳ واحد افزایش داشتند.
نمادهای مهم بورس در روز دوشنبه

در معام��الت این روز بیش از 12 میلیارد و ۸4۶ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 12۸ هزار و 440 میلیارد ریال داد و ستد 
ش��د. نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 9۳2 
واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 5۳2 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۳2۸ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با یک هزار و 1۳2 واحد و گروه مپنا )رمپنا( با ۸9۳ 
واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با ۸۶9 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 
50۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 95۳ واحد، پتروشیمی 
خارک )ش��خارک( با 207 واحد و بانک پاسارگاد )وپاسار( با 145 واحد 
و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 1۳۶ واحد، بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، بانک تج��ارت، پاالیش نفت اصفهان، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، ملی صنایع م��س ایران، فوالد 
مبارک��ه اصفهان و پاالیش نفت بندرعب��اس از جمله نمادهای پربیننده 
روز دوش��نبه بودند. گروه بانک ها هم در معامالت این روز صدرنش��ین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 4 میلیارد و ۸۳7 میلیون 

برگه سهم به ارزش 19 هزار و 491  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس هم نزدیک به 2۸0 واحد رش��د داش��ت و بر روی 
کان��ال 11 ه��زار و 2۳5  واحد ثابت ماند. در این بازار ۳ میلیارد و ۶27 
میلی��ون برگه س��هم به ارزش بیش از 52 ه��زار و 49 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.

نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آهن اصفه��ان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(،  س��رمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا( و تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند( بیش��ترین تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. 
همچنین نمادهای فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پاالیش نفت ش��یراز 
)ش��رای(، اعتباری مل��ل )ومل��ل(، توکاریل )توریل(، گ��روه کارخاجات 
صنعتی تبرک )تبرک(، نفت ایرانول )ش��رانل( و س��یمان الر س��بزوار 

)سبزوا( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس در روز دوشنبه شدند.
دغدغه روزهای قرمز در همهمه روزهای سبز

از روزهای ابتدایی سال 99 شاهد شکسته شدن پی در پی رکوردهای 
ش��اخص همزمان با اقبال گس��ترده س��رمایه گذاران به بازار هستیم که 
قطعا در طول سال هایی که از عمر بازار سرمایه می گذرد بی سابقه بوده 
و طبیعی اس��ت که پرس��ش های زیادی را پیرامون روزهای س��بز بازار 

پدید آورده است.
در همین زمینه، امیرتقی خان تجریش��ی، کارشناس بازار سرمایه در 
تحلیل وضعیت این روزهای بورس گفت: در ابتدا باید یادآور شد که این 
رشد ادامه روند یکساله رشد بازار در سال 9۸ است؛ البته با این تفاوت 
ک��ه ورود نقدینگی به بازار و همچنین تعداد س��رمایه گذاران مس��تقیم 
به واس��طه اعتماد و جذابیت ایجاد ش��ده  بیش از گذشته شده است و 
م��ا دیگر در هر مکانی منتظر ش��نیدن بحث و گفت وگو پیرامون بورس 

هستیم.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( در گفت و 
گو با س��نا، با بیان اینکه شاید از ابتدای سال گذشته عالوه بر نقدینگی 
زی��اد، افزایش نرخ ارز نی��ز نیروی محرکه بازار بود، ادامه داد: در انتهای 
س��ال و همزمان با عدم رونق بازاره��ای موازی هجوم نقدینگی که بازار 
س��رمایه را تنها مأمن امن خود می دید و کاهش نرخ سود بانکی، منجر 
به افزایش توجهات به بازار و افزایش ش��اخص ش��د. در کنار این عامل 
حمایت همه جانبه دولت و س��ایر مس��ئولین از بازار س��رمایه و امید به 
تداوم این حمای��ت موجب ایجاد اطمینان و اعتماد س��رمایه گذاران به 

خصوص سرمایه گذاران حقیقی شده است.
به گفته تجریش��ی، عامل دیگر آغاز عرضه های دولتی مانند شس��تا، 
افزایش سهام شناور آزاد در برخی سهم ها و اقداماتی چون عرضه سهام 
عدال��ت و ورود صندوق های قابل معامله دولتی در راس��تای پاس��خ به 
عطش س��رمایه گذاران، عمل به قوانین خصوصی س��ازی، ایجاد تعادل و 
همچنین عمق بخش��یدن به بازار بود که بر جذابیت بیش از پیش بازار 

افزود. دس��ت آخر هم نمی توان از نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
غافل بود چراکه به واس��طه ارائه تحلیل ها، اطالع رس��انی و انتشار اخبار 
مثبت بازار سرمایه پازل جذابیت بازار سرمایه و به تعبیری روزهای سبز 

بازار تکمیل شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: درخصوص جهش متوالی قیمت 
بعضی سهم ها باید مجموعه ای از اقدامات چندجانبه صورت گیرد. اولین 
نکته هدایت نقدینگی به س��مت سهم های بزرگ، شاخص ساز و بنیادی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چگونه می توان به منطقی شدن بازار کمک کرد؟

به اعتقاد تجریشی، اصالح دامنه نوسان در کنار استفاده از بازارگردانی 
س��هم نیز می تواند به منطقی شدن بازار و تصمیم گیری سرمایه گذاران 
براس��اس تحلیل کمک کند، اما مهمترین نکته ش��اید افزایش ش��تاب 
عرضه های بزرگ، تسریع در اجرای افزایش سرمایه ها  و الزام به افزایش 

درصد سهام شناور آزاد توسط حقوقی ها باشد.
او ب��ا بیان اینکه مس��أله دیگر فرهنگ س��ازی و آم��وزش درخصوص 
صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی به خصوص برای نو سهامداران 
اس��ت که می بایس��ت مورد توجه ویژه متولیان بازار قرار گیرد، افزود: با 
آموزش مفاهیمی چون ریس��ک و ب��ازده و همچنین یادآوری این نکته 
که برای فعالیت مس��تقیم در بازار س��رمایه به صورت مس��تقیم نیاز به 
دانش و تجربه کافی اس��ت می توان  بسیاری از مخاطرات را برای عمده 
س��رمایه گذاران کاهش داد و از سرمایه گذاری در سهم های غیرارزنده و 
ایجاد حباب جلوگیری کرد. مقابله سرسختانه و جدی با سیگنال فروشی 
و اطالع رس��انی غلط در فضای مجازی نکته دیگری است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
تجریش��ی با اشاره به اینکه سهامداران به خصوص جدیدالورودها باید 
انتظارت خود از سودآوری بازار را برای سال 1۳99در حدود میزان تورم 
تعدیل کنند و منتظر جهش های افسانه ای نباشند تا در صورت اصالح و 
ریزش دچار پریش��انی و تصمیمات هیجانی نشوند، ادامه داد: در شرایط 
فعلی بازار تحت تأثیر قدرت نقدینگی، توجه به ریس��ک های کالس��یک 
بازار کمتر ش��ده اس��ت و از ابتدای سال ما ش��اهد روند کامال صعودی 
بودیم، اما در نهایت هر صعودی با اصالح یا نزول همراه اس��ت. این امر 
برای فعاالن قدیمی تر بازار تجربه ش��ده و محتوم است اما نوسهامداران 
هم باید خ��ود را برای روزهای قرمز آماده کنن��د. لذا برخورد هیجانی، 
عجوالن��ه و س��رمایه گذاری بدون دانش و برنامه ریزی ش��اید بزرگترین 

مخاطره برای جدیدالورودها باشد.

بازگشت بورس به مدار صعودی با رشد 2۶ هزار واحدی

باالخره ورق بورس برگشت
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نرخ مرغ به باالی 13 هزار تومان رسید
عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی از استمرار روند افزایشی قیمت 
م��رغ خبر داد و گفت ام��روز قیمت هر کیلو مرغ گ��رم 1۳ هزار و 

500 تومان است.
عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از استمرار روند صعودی 
قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری 9 هزار و 100 تا 9 هزار و 200 تومان مرغ آماده به 

طبخ در خرده فروشی ها 1۳ هزار و 500 تومان است.
به گفته وی، نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده نسبت به روز گذشته 
ی��ک هزار تومان و مرغ گرم یک هزار و ۳00 تومان رش��د داش��ته 

است.
حجت با اش��اره به دالیل افزایش قیمت م��رغ در بازار بیان کرد: 
افزایش نرخ خرید تضمین��ی و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا 

موجب شده قیمت مرغ به نرخ منطقی خود برسد.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی درباره آینده بازار 
مرغ بیان کرد: بنابر اعالم دولت مبنی بر بازگش��ایی رستوران ها بعد 
از ماه مبارک رمضان و ازدیاد تقاضا برای خرید پیش بینی می ش��ود 

که نرخ مرغ به 14 هزار و 500 تا 15 هزار تومان برسد.
به گفت��ه وی، اگر قیمت مرغ به نرخ تع��ادل برای تولیدکننده و 

مصرف کننده برسد، تولید به روند خطی خود ادامه می دهد.
حجت ادامه داد: با آغاز برنامه شرکت پشتیبانی امور دام و خرید 
مرغ تا وزن 1۶00 گرم با نرخ 14 هزار و 500 تومان و برنامه ریزی 

میان مدت برای صادرات می توان بازار را کنترل کرد.
این مقام مسئول افزود: در بحث خرید مرغ با سایز مناسب 1۶00 
گ��رم، میزان مصرف نهاده ها پایین تر اس��ت که با این وجود صنعت 

نسبت به گذشته ارزبری کمتری دارد.
 نرخ منطقی مرغ تابع قیمت نهاده های دامی است

حجت با اش��اره به اینکه نرخ منطقی مرغ در بازار متفاوت است، 
بیان کرد: با توجه به قیمت گوناگون نهاده های دامی، قیمت واقعی 

مرغ متفاوت است.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی قیمت کنونی هر 
قطع��ه جوجه یکروزه را یک ه��زار و 400 تومان اعالم کرد و گفت: 
قیمت فعلی جوجه یکروزه با نرخ تمام شده تولید یک هزار و 100 
تومان اختالف دارد که افزایش قیمت جوجه یکی از عوامل نوس��ان 

قیمت مرغ گوشتی در بازار به شمار می رود.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت واقعی هر کیلو مرغ متناس��ب 

با نرخ نهاده های دولتی 15 هزار تومان است.
حجت ادامه داد: اگر پش��تیبانی امور دام به طور متوس��ط روزانه 
یک هزار و 500 تا 2 هزار تن مرغ از مرغداران خریداری کند، بازار 

به تعادل می رسد.
وی در پایان با بیان اینکه در چند اس��تان کش��تارگاه ها مجهز به 
خط 2 کش��تار نیستند، تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد خرید خط 
2 مرغ، اما امکانات الزم در همه اس��تان ها فراهم نشده است، از این 
رو باید پروس��ه یک ت��ا دو ماهه در نظر گرفته ش��ود تا حداقل در 

تمامی استان ها یک کشتارگاه وجود داشته باشد.

 افزایش 11۰درصدی مصرف اینترنت
در سال ۹8

مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با اشاره به رشد 155درصدی 
ترافی��ک بین الملل و رش��د 210درص��دی ترافی��ک داخلی، گفت 
به صورت روزانه، 110 درصد افزایش مصرف اینترنت در س��ال 9۸ 

توسط مشتریان مخابرات انجام شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، نشس��ت خب��ری آنالین مدیرعامل ش��رکت 
مخابرات ای��ران با خبرنگاران حوزه ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
دیروز و با محوریت بررس��ی تعاملی توسعه شبکه و زیرساخت های 
مخابراتی در سراس��ر کشور و استفاده از نظرات کارشناسی اصحاب 

رسانه در تصمیم سازی های مجموعه مخابرات برگزار شد.
س��یدمجید صدری با بیان اینکه ش��عار جهش تولید را اولویت 
فعالیت ه��ا در س��ال جدی��د ق��رار داده ایم، اف��زود: اس��تفاده از 
فناوری ه��ای روز در تمام امور مربوط به توس��عه به ویژه در ایام 
کرونا بس��یار قابل توجه بوده اس��ت. برگزاری نشست های آنالین 
ب��ا مدیران مخابرات مناطق به صورت روزانه، عالوه بر صرفه جویی 
در وقت و هزینه، تاثیرگذاری بیش��تری در کل کشور داشته و با 
ماموریت ش��رکت مخابرات در تحق��ق ارتباطی فراگیر هماهنگ 

است.
وی رش��د 155درصدی ترافیک بین الملل و رش��د 210درصدی 
ترافی��ک داخلی را از جمله دس��تاوردهای ش��رکت مخابرات ایران 
عن��وان کرد و افزود: به صورت روزان��ه، 110درصد افزایش، مصرف 

اینترنت در سال 9۸ توسط مشتریان مخابرات انجام شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات ایران خاطرنش��ان کرد: اس��اس 
فعالیت ها را از س��ال گذش��ته با محوریت اس��تفاده از تولید داخل 
ق��رار داده ایم، به نحوی که اکنون بیش از ۸0درصد تمام تجهیزات 
اس��تفاده ش��ده در شرکت مخابرات در سراسر کش��ور با استفاده از 
تولید داخل خریداری و استفاده شده است. این امر منجر به کاهش 
گسترده ارزبری در خرید تجهیزات شده، تمام نرم افزارهای کلیدی 
حوزه نرم افزاری ش��رکت از مجموعه های داخلی، تهیه و در اختیار 

شرکت مخابرات در سراسر کشور قرار داده شده است.
صدری با تش��ریح اقدامات شرکت در ایام کرونا گفت: با همکاری 
گس��ترده با س��تاد اجرایی فرمان امام، در راه اندازی سامانه 40۳0، 
تالش زیادی انجام ش��د و اکنون این س��امانه، پاسخگوی مخاطبان 
در سراسر کشور است. تقویت و توسعه شبکه های مخابراتی از لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری در دوران کرونا و توجه روزافزون به تامین 
زیرس��اخت های ارتباطی تمام اپراتورها با ت��الش جهادی کارکنان 

شرکت مخابرات انجام شد.
وی توجه حداکثری به توس��عه س��رمایه انسانی در تمام عرصه ها 
را از اولویت های ش��رکت مخابرات اعالم کرد و افزود: در این مسیر، 
ب��رای تحقق رضایت مندی تمام کارکنان ش��رکت اعم از رس��می، 
ق��راردادی و پیمانکاری تالش می کنیم. مدیریت نقدینگی و کاهش 
هزینه ها در جهت توس��عه بیشتر حوزه های تجاری و فنی در طول 

سال گذشته تا درصد باالیی طبق برنامه  محقق شده است.

اخبـــار

سرپرس��ت وزارت صمت گفت اصلی تری��ن راه جهش تولید تقویت و 
توس��عه صادرات غیرنفتی است و ارز صادراتی امسال در خدمت واردات 

اقالم موردنیاز تولید قرار خواهد گرفت.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، حس��ین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در جلسه با 
هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران با بیان 
اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نیست، 
گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته 
و عم��ال امکان پذیر نیس��ت، جه��ش تولید و صادرات نی��ز بدون کمک 
ات��اق بازرگانی و ب��دون توجه به بنگاه های اقتص��ادی و بخش خصوصی 
قابلیت تحقق نخواهد داش��ت، چراکه دولت به تنهایی قادر نیس��ت این 
هدف گ��ذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاس��ت گذاری در اختیار 

ندارد.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: در مقاطعی از 
زمان، ابزار های متعددی در اختیار دولت قرار داش��ت که به واسطه آنها 
می توانس��ت تنظیم ب��ازار را محقق کرد، اما امروز دول��ت ابزاری به جز 
سیاس��ت گذاری در دست ندارد و تمامی ابزار های مرتبط با تنظیم بازار 
را واگذار کرده اس��ت بنابراین با همراه��ی و همکاری بخش خصوصی و 
اصناف، این امر خطیر را به ثمر رس��انده و مجموعه سیاس��ت های خود 

را عملیاتی می نماید.
پیام روشن وزارت صمت برای فعاالن اقتصادی

وی تصری��ح کرد: حضور امروز ما در ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کش��اورزی ایران یک پیام روشن برای فعاالن اقتصادی دارد و آن اینکه 
برای اداره کش��ور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک 
بخش خصوص��ی نیاز داریم. به گفته م��درس خیابانی، برنامه های کالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، »جهش تولید«، »تقویت 
و تعمیق س��اخت داخل«، »توس��عه صادرات و کنت��رل واردات« و نیز 
»مدیریت و تنظیم بازار« اس��ت که بر این اس��اس، جهش تولید محقق 
نمی ش��ود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از 
سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی 
را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واس��طه سیاس��ت 
جه��ش تولید در کارخانج��ات صورت می گیرد، باید ب��ر روی بازار های 

خارجی حساب باز کرد.
چراغ ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز 

خواهند بود
وی اظهار کرد: مدیریت واردات یکی از دس��تورکار های جدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت، به این معنا که تنها مس��یر س��بز برای 
واردات، مرب��وط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماش��ین آالت 
موردنیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات 
کش��ور، یک مس��یر س��نگالخ و پرچالش خواهد بود که ب��ه یک جاده 
بن بس��ت یعنی ممنوعیت واردات اقالم غیرضرور و دارای مشابه داخلی 

ختم می شود.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد: وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، با جدی��ت از ورود کاال های غیرضرور و دارای 

مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه 
واردات اقالم لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.

م��درس خیابانی با بیان اینکه امروز دول��ت، نهاد ها و بخش خصوصی 
بای��د با هم کار کنند تا موفقیت حاصل ش��ود، تاکید کرد: در این میان 
رس��انه نیز یکی از پرقدرت ترین ابزار هایی است که در اختیار حکمرانان 
قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطالعاتی، مالی و طبیعی می تواند به 

عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.
وی با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا که ش��رایط تقریبا برابری را در 
تمامی دنیا روبه روی کش��ور ها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک 
پدیده بین المللی وارد دنیا ش��ده و امکان مقایس��ه مدیریت دولت ها را 
در یک ش��رایط برابر و بدون تبعیض فراهم س��اخته، این در حالی است 
که تا پیش از این، ش��رایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشور های دنیا و 
حت��ی رقبای منطقه ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت های 
ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار 
گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط 
برابری با س��ایر کش��ور های دنیا و رقبای شان قرار ندارند و قیاس آنها با 

دیگران مع الفارغ است.
مدرس خیابانی گفت: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم جنس در 
تمام دنیا وارد می ش��ود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این 
اس��اس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه 
و لجس��تیک اقالم پش��تیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این 

کارزار، سربلند بیرون آمده است.

واردات اقالم موردنیاز تولید ارز صادراتی دریافت می کنند

با گس��ترش چش��مگیر تولید محص��والت موردنیاز مقابل��ه با کرونا، 
مش��کالت کمبود این کاال ها در کش��ور رفع ش��د و اکن��ون قدم در راه 

صادرات آن گذاشته ایم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حال و روز کرونایی این روزهای 
کش��ورمان با دو ماه قبل تفاوت زی��ادی دارد؛ دیگر خبری از  اضطراب 
و اس��ترس های گذشته نیست. کس��ی به دنبال خرید ماسک، دستکش 
و م��واد ضدعفون��ی کننده از ای��ن داروخانه به آن فروش��گاه نمی رود و 
کادر درمان از مش��کالت تامین امکانات گله  مند نیس��تند. ورود شما به 
داروخان��ه و پرداخت چند هزار تومان می توان��د تضمینی برای دریافت 

اقالم ضروری تان برای مقابله با کرونا باشد.
اگرچه روزهای اول ماجرا کمی متفاوت بود، این اقالم به سختی تهیه 
می ش��د و به نقل مباحث تمام اخبار و رس��انه ها تبدیل شده بودند؛ در 
داروخانه ه��ا خبری از توزیع کافی ماس��ک، ژل و مواد ضدعفونی کننده 
نب��ود و ن��ه تنها مردم بلکه مراکز درمانی هم با مش��کل در تامین اقالم 
بهداش��تی مواجه��ه بودند تا آنکه با تش��کیل س��تاد کرونا و گس��ترش 
چش��مگیر تولید محصوالت موردنیاز، این مش��کالت به مرور رفع شد و 

حاال قدم در راه صادرات این محصوالت گذاشته ایم.
گسترش تولید و صادرات اقالم بهداشتی

کیوان گردان، مدیر کارگروه مقابله با کرونا در وزارت صمت در گفت 
و گ��و با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، از بی نیازی کش��ور در تامین اقالم بهداشتی مقابله با 
کرونا خبر داد و اظه��ار کرد: روزهای اولی که موضوع کرونا اتفاق افتاد 
در همه زمینه ها کمبود ش��دید داشتیم برای مثال در زمینه لباس های 

تیم درمان روزانه 11۶ عدد تولید داش��تیم ام��ا امروز این مقدار به ۳2 
هزار عدد در روز رسیده است و در بخش محصوالت ضدعفونی کننده از 

تولید50 هزار لیتر در روز  به بیش از 400 هزار لیتر در روز رسیدیم.
او بی��ان کرد: در تولید مایع دستش��ویی از ۳۳0 ب��ه 450 تن در روز 
و صاب��ون از 1۸0 ب��ه 240 تن در روز رس��یدیم و نه تنه��ا کمبودی در 
تامی��ن این اقالم وجود ندارد بلکه زمینه ص��ادرات در این حوزه فراهم 

شده است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به افزایش تولید شیلدهای محافظ از 70 
ب��ه 21 هزار عدد در روز تاکید کرد: ما در این محصوالت به طور کامل 
نیاز کشور را برطرف کردیم و امروز نه تنها نیازی به واردات نداریم بلکه 

بیش از نیاز کشور ظرفیت تولید داریم.
گ��ردان تصریح ک��رد: در روزه��ای ابتدایی علی رغ��م افزایش تولید 
دسترس��ی به برخی از این اقالم برای مردم سخت بود و باعث شده بود 
تا مردم احس��اس کمبود داشته باش��ند در حالی که باید دپوی معقولی 
در بیمارس��تان ها ذخیره می ش��د و امروز این ذخیره شکل گرفته است؛ 
براس��اس آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونه اجازه صادرات لباس، گان 
و ماسک n95 صادر شده و در محلول های ضدعفونی کننده با پایه الکل 
به تولیدکننده ها اجازه داده شده که الکل وارد کرده و با تبدیل به مواد 
ضدعفونی کننده آن را صادر کنند که به آن ورود موقت گفته می شود.

گردان تصریح کرد: امروز نه تنها نیاز کش��ور به طور کامل رفع شده و 
هی��چ نیازی به واردات این محصوالت وجود ندارد؛ بلکه زمینه صادرات 
آن هم فراهم ش��ده و برخی از آنها قدم در این راه گذاشته اند. به زودی 
شاهد گس��ترش صادرات این اقالم، بیشتر کشورهای همجوار، خواهیم 

بود.
البته این موضوع چندان دور از ذهن هم به نظر نمی رسید؛ خبر تولید 
کافی برخی از این اقالم به خصوص مواد ضدعفونی کننده مدت هاس��ت 
که به گوش می رس��د و واحده��ای تولیدی ق��دم در مرز های صادرات 

گذاشته بودند به دنبال دستیابی به بازارهای بین المللی بودند.
وفور محلول ضدعفونی کننده و انواع ژل ها

چند روز قبل مهدی صداقی نیارکی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خبر تامین 
کافی مواد ضدعفونی کننده موردنیاز کش��ور را ب��ه ما داد و اظهار کرد: 
س��تاد ملی مقابله با کرونا مس��ئولیت دو بخش تامین و لجس��تیک را 
به عهده وزارت صمت گذاش��ت که در همان ابتدا باعث ش��د جلس��ات 

متعددی با ذی نفعان این موضوع برگزار کنیم.
او ادام��ه داد: در ح��وزه ال��کل و م��واد ضدعفونی کنن��ده بازطراحی 
در زنجی��ره تامی��ن و توزی��ع اتفاق افتاد ک��ه نتیجه آن وف��ور محلول 
ضدعفونی کننده و انواع ژل ها ش��د، به طوری که برخی گزارش ها حاکی 
از آن اس��ت که دارو خانه ها تمایلی به دریافت این اقالم نداشته و اعالم 
موجودی کافی می کنند؛ حتی تعدادی از واحدهای تولیدی درخواست 

صادرات محصوالت خود را دارند.
 این مقام مسئول بیان کرد: از محل تولید روزانه الکل و دپویی که از 
ماه های گذش��ته وجود داشت حدود 1۸ میلیون لیتر الکل توزیع شد و 
به طور متوس��ط تولید ضدعفونی کننده از روزی حدود 50 هزار لیتر به 
حدود 400 هزار لیتر رس��ید. بسیاری از خطوط موجود در کشور تغییر 

کاربری دادند و محصول ضدعفونی کننده و ژل را تولید کردند.

رئیس س��ازمان حفظ نباتات گفت در سطحی معادل 244 هزار و 144 هکتار 
مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در 7 استان جنوبی کشور صورت گرفته است.

محمدرضا میر، س��خنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، درباره آخرین وضعی��ت مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی اظهار 
کرد: بنابر آخرین آمار تا روز گذشته در سطحی معادل 244 هزار و 144 هکتار 
در 7 استان جنوبی مبارزه شیمیایی علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است.
وی افزود: طبق آخرین آمار در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در 99 هزار و 
57 هکتار، هرمزگان 54 هزار و 94 هکتار، بوش��هر ۳4 هزار و 54 هکتار، فارس 
21 ه��زار و 9۶ هکت��ار، جنوب کرمان 19 هزار و 200 هکتار، خراس��ان جنوبی 
1۸ ه��زار و 4۶5 هکتار و خوزس��تان ۶ هزار و 17 هکت��ار مبارزه علیه آفت ملخ 

صحرایی صورت گرفته است.
می��ر از ورود حج��م گس��ترده آفت مل��خ صحرایی خب��ر داد و گف��ت: بنابر 
پیش بینی های قبلی ورود دسته جات جدید طی روز های اخیر افزایش پیدا کرده 
و همواره روند صعودی طی روز های آتی با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: ورود دسته جات جدید، سطح 
مبارزه در استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان 

نسبت به سایر استان ها باالتر است.
به گفته وی، بنابر پیش بینی های فائو هرچه جلوتر پیش رویم عملیات و سطح 

مبارزه افزایش می یابد به طوری که به سطح یک میلیون هکتار خواهد رسید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین آفت کش ها دو برابر نیاز کشور است، 

اظه��ار کرد: با توجه به نوس��ان نرخ ارز و حذف یارانه س��موم انتظار می رود که 
فروشندگان سمومی که از قبل وارد شده با نرخ قبلی عرضه کنند.

میر با اش��اره به اینکه سموم مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی رایگان در اختیار 
کش��اورزان قرار می گیرد، بیان کرد: مبارزه با ملخ صحرایی وظیفه دولت است و 
تنها کشاورزان در کنار دولت کمک می کنند و همواره از سوی معاونت بازرگانی 
وزارتخانه و س��ازمان حفظ نباتات پیگیری های الزم صورت می گیرد تا تنش در 

بازار آفت کش ها به حداقل ممکن برسد.
رئیس س��ازمان حفظ نباتات در پایان با بیان اینکه گزارش��ی از خسارت آفت 
ملخ صحرایی نداش��تیم، تصری��ح کرد: با ورود دس��ته جات جدید ملخ صحرایی 

تالش مان بر آن است که همانند سال گذشته خسارتی نداشته باشیم.

صادرات کرونایی آغاز می شود

آخرین جزییات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی   

 ورود دسته جات جدید ملخ صحرایی در راه است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

توزیع عادالنه خودرو با تمهیدات جدید 
وزارت صمت

نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی اتاق بازرگانی داخلی ایران گفت 
بسته ویژه کنترل وضعیت بازار خودرو، می تواند باعث توزیع عادالنه 
خودرو، حذف دالالن و کاهش قیمت ها شود؛ اگر این بسته ماه های 
پیش تدوین و ابالغ ش��ده بود، مردم ب��ا قیمت های نجومی خودرو 
روبه رو نمی شدند. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایپانیوز، 
س��ید اسماعیل یزدان پناه درباره بسته ویژه کنترل بازار خودرو که 
براساس چهار محور افزایش تولید، تامین به موقع، کنترل و تکمیل 
سامانه های نظارتی است، افزود: تمهیدات جدیدی که برای کنترل 
بازار خودرو اتخاذ ش��ده اس��ت می تواند آرامش را ب��ه بازار خودرو 
برگرداند، اما این بسته زمانی اثرگذارتر خواهد شد که خودروسازان 
و قطعه س��ازان با س��رعت بیشتری به س��مت افزایش تولید حرکت 
کنن��د. وی ادام��ه داد: طی این مدت بازار خ��ودرو با بهم ریختگی 
زیادی روبه رو ش��د که علت اصلی آن حضور دالالن و واس��طه ها در 
بازار خودرو بود، اما این را هم باید قبول کرد که بخش��ی از التهاب 

بازار خودرو به خاطر نقدینگی مردم بود.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی داخلی ایران تصریح 
کرد: از آنجا که سرمایه  های مردمی سرگردان است و آنها نمی دانند 
که برای حفظ ارزش پول خود چه کاری انجام دهند، س��راغ بورس 
و خ��ودرو رفته ان��د، به همین دلیل با وجود ش��یوع ویروس کرونا و 
کاهش خرید در تمام کاالها، ش��اهد این بودیم که صف های طویل 
برای خرید خودرو ش��کل گرفت و همین امر س��بب ش��د تا توازن 
عرض��ه و تقاضا بهم بریزد. وی گفت: زمانی که عرضه و تقاضا برای 
خرید خودرو هماهنگ نباشد، رشد قیمت اتفاق می افتد و در نهایت 
مردم متضرر می ش��وند. یزدان پناه با بیان اینکه بس��ته ویژه کنترل 
بازار خودرو گامی مثبت از س��وی وزارت صمت اس��ت، تاکید کرد: 
زمانی بازار و صنعت خودرو به شرایطی طبیعی برمی گردد که تمام 
دستگاه و به خصوص قطعه سازان، مجموعه های دانش بنیان و حتی 
نهادهای امنیتی در کنار هم قرار بگیرند و سعی کنند کمبود قطعه 
خودروها را که به خاطر تحریم است را تولید کنند. وی خاطرنشان 
ک��رد: تحریم باعث ش��د که صنعت خودرو آس��یب جدی ببیند اما 
در عین حال فرصتی ش��د تا ای��ن صنعت و صنایع مرتبط به آن به 
خودباوری برسند که امکان تولید خودرو بدون وابستگی به شرکت 
و قطعه س��ازان خارج��ی را دارند. نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی 
ات��اق بازرگانی داخلی ایران گفت: یکی از اقداماتی که در راس��تای 
کنت��رل بازار می توان انجام داد، این اس��ت که جلوی هر گونه رانت 
گرفته ش��ود، به نظر می رسد با بسته جدید اعالمی جلوی رانت ها و 
فسادها در بازار خودرو گرفته شود. وی افزود: خروج از گارانتی بعد 
از سه ماه از خرید خودرو، نداشتن پالک جاری و فروش فوق العاده 
و فروش به روش قرعه کش��ی مواردی هس��تند ک��ه در تنظیم بازار 

خودرو کمک قابل توجهی خواهد کرد.

ادامه کشمکش بر سر اعالم قیمت جدید 
خودروها

رئیس ش��ورای رقابت با بین اینکه در بخش خودرو دستورالعمل  
قیمت گ��ذاری را تعیی��ن و برای تأیید به رئیس س��تاد تنظیم بازار 
ارس��ال کرده ای��م، گف��ت: وظیفه م��ا فق��ط تعیین دس��تورالعمل 
قیمت گذاری اس��ت. صادق نیارکی مع��اون وزیر صنعت درخصوص 
اع��الم قیمت های جدید خودرو در س��ال 1۳99 اعالم کرده اس��ت 
»در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل 
و اعالم قیمت ها به ش��ورای رقابت واگذار ش��د و ش��ورای رقابت با 

جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعالم کند.«
وی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین 
قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعالم شوند تا خودروسازان بتوانند 
براساس این دستورالعمل و قیمت های مرکز ملی رقابت اقدام الزم انجام 
دهند. رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت در همین ارتباط به خبرنگار 
تس��نیم، گفت: قانون گذار براس��اس ماده 5۸ اصل 44 اعالم کرده که 
ش��ورای رقابت باید دس��تورالعمل قیمت گذاری کاالهای انحصاری را 

مشخص کند بر همین اساس ما نیز مطابق قانون عمل می کنیم.
وی افزود: در س��ال 97 براس��اس ماده ۳ ابالغیه س��ران سه قوه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی »هرگون��ه تصمیم گیری در مورد 
ن��رخ و ضوابط قیمت گ��ذاری و تعیین س��همیه کاال و خدمات که 
به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای 

مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد.«
به گفته شیوا، به همین دلیل ما در بخش خودرو دستورالعمل های 
قیمت گ��ذاری را تعیی��ن و برای تأیید به رئیس س��تاد تنظیم بازار 
ارس��ال کرده ایم به نح��وی که وارد بحث قیمت گذاری نمی ش��ویم 

چراکه وظیفه ما براساس قانون تعیین دستورالعمل است. 

حقوق همه رانندگان اتوبوسرانی تهران 
پرداخت شد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توضیحاتی در مورد پرداخت 
حقوق رانندگان اتوبوس و مشکل بیمه رانندگان بازنشسته داد. به گزارش 
پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، محمود ترفع، مدیرعامل 
ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره مشکل بیمه رانندگان بازنشسته 
اظهار داشت: مطابق قانون، 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، 
باید هنگام بازنشستگی رانندگان اتوبوس به مأخذ قانونی سازمان تامین 
اجتماعی واریز ش��ود. با وجود کمبود منابع مال��ی، تمام تالش خود را 
کردیم ت��ا به قولمان مبنی بر واریز حق بیمه این افراد در اردیبهش��ت 
عمل کنیم. وی افزود: براساس وعده اعالم شده، هفته پیش 50درصد و 
امروز هم 50درصد دیگر اعتبار موردنیاز را تامین کردیم. وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر حدود 500 راننده بازنشسته مشمول 4درصد بیمه 
مشاغل سخت و زیان آور هستند، افزود: اکنون تامین احکام بازنشستگی 
باید توسط سازمان تامین اجتماعی انجام گیرد ولی شهرداری به تعهدات 
خود در این زمینه عمل کرده است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
ته��ران درباره مطالبات حقوقی رانندگان خط 7 بی آر تی خاطرنش��ان 
ک��رد: حقوق این اف��راد قبل از ظهر ام��روز به ص��ورت کامل پرداخت 
ش��ده و در تالش هس��تیم که مزایای آخر خدمت بازنشستگان را نیز با 

برنامه ریزی های مالی طی روزهای آینده به سرانجام برسانیم.

مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک ایران همزم��ان با آخرین روز از 
ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرکات و اتمام مهلت ترخیص این 
خودروها، ب��ا توضیح درخصوص مصوب��ه 1۳9۸/11/29هیأت وزیران 
ب��رای ترخی��ص خودرو های دپوش��ده، آخرین وضعی��ت ترخیص این 

خودروها را اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش جی پالس، مه��رداد جم��ال ارونقی گف��ت: طبق آمار 
قبلی ارائه ش��ده از 12 هزار 2۶1 دس��تگاه خودروی سواری واردشده 
به گمرکات کش��ور، تعداد 7هزار و 15۳ دس��تگاه خودرو به اس��تناد 
مصوبه 1۳97/10/1۶هیأت وزیران و اصالحیه های بعدی آن ترخیص 
و نزدیک به 5 هزار و 10۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور 
دپو شده بود که آخرین وضعیت این خودرو های دپوشده پس از صدور 
مصوب��ه اخیر هیأت وزیران و در آخری��ن روز مهلت مصوبه مذکور به 

شرح ذیل می باشد.
 وی افزود: طبق بررسی ها و آمار اخذشده از گمرکات اجرایی:

1-از تعداد 1000 و 4۸ دستگاه خودروی سواری پروانه شده و ترخیص 
نش��ده تا تصویب و ابالغ مصوبه اخیر، همچنان نسبت به ترخیص 1000 

دستگاه خودرو اقدام و 4۸ دستگاه از این خودرو ها به دلیل وجود پرونده و 
سایر مشکالت، تاکنون موفق به خروج از گمرک نشده اند.

2- از تعداد ۳40 دس��تگاه خودروی سواری اظهارشده لیکن پروانه 
نش��ده تا پایان مصوبه قبلی )1۳97/10/1۶(، نزدیک به 2۳0 دستگاه 

خودرو ترخیص گردیده است.
۳-از تعداد 227 دس��تگاه خ��ودروی موجود در گمرک خرمش��هر 
)منطق��ه آزاد اروند( که با توجه به آمار قبلی، 7۳ دس��تگاه س��فارش 
آمریکا و 154 دس��تگاه باالی 2500 س��ی س��ی بوده اند، نس��بت به 
ترخیص 144 دس��تگاه خودرو جهت تردد در منطقه مزبور و با رعایت 
مقررات مربوطه اقدام ش��ده اس��ت و خودروی دیگری ترخیص نشده 

است.
4-درخص��وص خودرو ه��ای موج��ود در گم��رکات قب��ل از تاریخ 
1۳9۳/0۶/2۳ ب��ه تعداد 104 دس��تگاه، صرفا ً دو دس��تگاه ترخیص و 
درخصوص مابقی، صاحبان کاال جهت انجام تشریفات گمرکی، تاکنون 

به گمرک مراجعه نکرده اند.
5- از تعداد 2 هزار و 2۸9 دس��تگاه خودروی مطرح رس��یدگی در 

مرج��ع قضایی، با توجه به ص��دور رأی برای ترخیص ۶۶۸ دس��تگاه 
خودروی سواری )در سال 1۳9۸(، صاحب کاال جهت انجام تشریفات 
گمرکی خودرو های موصوف، نس��بت به اظهار ۳5۸ دستگاه خودرو به 
گم��رک اجرایی مربوطه اقدام که تش��ریفات گمرکی مربوطه در حال 
انجام بوده لیکن صرفاً سه دستگاه خودرو تاکنون ترخیص شده است.

۶- از ه��زار و 100 دس��تگاه خ��ودروی فاقد ثبت س��فارش یا ثبت 
س��فارش ابطال شده نیز امکان اظهار به گمرکات اجرایی مقدور نبوده 

و لذا اظهاری صورت نپذیرفته است.
منحیث المجموع از تعداد 510۸ دس��تگاه خودروی دپوشده، تعداد 

1۳79دستگاه خودروی سواری ترخیص شدند.
 معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: بدیهی است به تمامی 
گمرکات مجاز برای ترخیص خودروی س��واری اعالم و ابالغ ش��ده تا 
پایان آخرین ساعات مهلت مصوبه، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر 
ب��رای اظهار کاال، ارائه کد رهگیری ی��ا موافقت بانک مربوطه و اخذ و 
ارائه مجوز های قانونی و مقرراتی، نسبت به بررسی های معمول اقدام و 

متعاقب آن وفق مقررات، نسبت به ترخیص کاال اقدام شود.

اعالم آخرین مهلت ترخیص خودروهای دپوشده از سوی گمرک

مدیرعامل پیش��ین پراید گفت در شرایط فعلی تولید پراید از التهاب 
بازار کم می کند. به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از گسترش نیوز، 
با توجه به اینکه پراید به نوعی ارزان ترین خودروی بازار به شمار می رود 
صحبت های زیادی در مورد آن می ش��ود و ه��ر اتفاقی در مورد قیمت، 
روند تولید آن صورت گیرد به س��رعت همه نس��بت ب��ه آن اظهارنظر 
می کنند. حذف نخس��تین مدل پراید حت��ی 15 روز زودتر از آنچه که 
اعالم ش��ده بود صورت گرفت. در اوایل اردیبهش��ت 99 نیز مدیرعامل 
س��ایپا توقف تولید پراید 111 را اعالم ک��رد. تولید این خودرو نیز تنها 
ب��رای انجام تعهدات مش��تریانی که پراید را خریدند انجام می ش��ود و 
تا پایان اردیبهش��ت ادامه خواهد داش��ت. برای بررسی بیشتر وضعیت 
تولید تنها بازمانده پراید یعنی مدل 1۳1 گفت و گویی با س��عید مدنی، 
مدیرعامل پیشین س��ایپا ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن 
را می خوانید. مدنی ابتدا در این رابطه گفت: توقف تولید پراید بس��تگی 
به برنامه های اس��تراتژیک خودروساز دارد. خودروی پراید قرار بود سال 
95 از تولید خارج ش��ود. یکی از دالیلی که آن زمان خودروهایی مانند 
س��اینا، کوییک، تیبا2، برلیانس و چانگان را تولید کردیم برای این بود 
که با افزایش می��زان تولید جایگزین پراید کنیم. به خاطر تغییرات پی 

در پی مدیریتی این پروژه ها عقب افتاد.
قیمت پراید بعد از توقف تولید چه می شود؟

وی ادام��ه داد: ی��ک واقعیت وج��ود دارد و روابط ما با ش��رکت های 

خارج��ی متوقف ش��د. یک دفعه دول��ت نیز اعالم کرد ک��ه می خواهد 
خ��ودروی پراید را از رده خارج کن��د. خودروهای جایگزینی که بتوانند 
به جای پراید بیایند قیمت های باالیی دارند و به خاطر همین است که 
حتی اگر تولید پراید متوقف ش��ود قیمت آن در بازار باال می رود. به هر 

حال توان خرید مردم است و ما در شرایط خاصی قرار داریم.
کاهش التهاب بازار با ادامه تولید پراید

مدیرعامل پیش��ین س��ایپا درباره ادامه روند تولی��د پراید گفت: اگر 
اس��تانداردهای محیط زیس��تی و مصرف س��وخت ب��رای پراید در این 
ش��رایطی که ما داریم قابل قبول اس��ت به نظر من ادامه تولید پراید از 
الته��اب بازار کم می کند. این نکته را نیز بای��د گفت که پراید از حالت 
اس��تفاده به صورت خودروی ش��خصی خارج ش��ده و به عنوان یکی از 
منابع ایجاد اش��تغال اس��ت. اگر از این بُعد بخواهیم نگاه کنیم که یک 
فرد بخواهد پراید بخرد و ش��غلی را ایجاد کند در ش��رایط بحران فعلی 
ادامه تولید آن ضرر ندارد. به ش��رطی که دولت از خودروس��ازان برنامه 
بگیرد که خودروی ارزان قیمت با اس��تانداردهای روز جهانی بتواند در 

آینده تولید کند.
مدنی افزود: به هر حال پراید یک خودروی قدیمی اس��ت و مس��ائل 
ایمن��ی آن جای بحث دارد. خودرویی که در جاده با س��رعت 140 الی 
150 کیلومت��ر بر س��اعت حرکت می کند قاعدتا نتای��ج فاجعه باری نیز 
خواهد داش��ت. هر خودرویی یک سری ویژگی های خاص خود را دارد 

و نمی ت��وان از خ��ودروی ۳ هزار دالری را با ی��ک مدل 50 هزار دالری 
مقایسه کرد.

میزان توقع از پراید
وی در ادام��ه گفت: توقع��ی که ما در مردم ایجاد کردیم این اس��ت 
که یک خ��ودروی ۳0 میلیون تومانی بخرید ام��ا انتظارات در حد یک 
خودروی 500 میلیون تومانی باش��د. خودروی پراید کاربرد خاص خود 
را دارد و م��ردم بای��د با فرهنگ اس��تفاده از آن آش��نا ش��وند. بارها در 
اتوبان ها دیدیم که یک پراید با س��رعت 1۳0 کیلومتر بر ساعت از کنار 
ما عبور می کند. مس��لم اس��ت وقتی ب ام و 2 الی ۳ میلیارد تومانی زیر 
کامیون برود سرنش��ین س��الم بماند اما پراید ۳0 میلیون تومان مچاله 

خواهد شد.
امکان افزایش ایمنی وجود دارد؟

مدنی در پاس��خ به این س��وال که ایمنی پرای��د را نمی توان افزایش 
داد؟ به گس��ترش نیوز گفت: پروژه ای چندین س��ال قبل کلید خورد و 
ایمنی پراید نس��بت به نسخه ابتدایی تقویت شد اما این تقویت در یک 
محدوده خاص بود. به هر حال پراید می تواند 2 ایربگ داش��ته باش��د و 
اگ��ر بخواهیم 10 ایربگ روی این خودرو بگذاریم باید ببینیم که ارزش 
آن را دارد یا خیر. اگر سیستم های ایمنی مختلف را بخواهیم روی پراید 
سوار کنیم قیمت آن باال می رود و مجبور می شوند که استایل آن را به 

صورت کامل عوض کنند.

مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه ف��ارس گفت ثبت نام از 
متقاضیان دوگانه سوزکردن خودرو های عمومی در سامانه جدید انجام می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، امیر بنی کریمی گفت: صاحبان 
خودرو های عمومی می توانند از امروز برای  دوگانه سوزکردن خودرو های خود با 

مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR نسب به ثبت نام اقدام کنند.
مدی��ر منطقه فارس با بیان مطل��ب که بعد از اجرای ط��رح مدیریت مصرف 
س��وخت در کشور و جایگزینی سوخت پاک، میزان مصرف سوخت سی ان جی 
افزایش یافته اس��ت، افزود: با توجه به اس��تقبال متقاضیان و مالکان خودرو های 
عمومی برای گازس��وزکردن خودرو ها و همچنین نظارت بر روند عملیات تبدیل 
و پاس��خگویی به تقاضاها، از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سامانه 
جدیدی راه اندازی ش��ده و متقاضیان می توانند با مراجعه به این س��امانه نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.
بن��ی کریم��ی با بیان موضوع ک��ه اولویت انجام فرآیند تبدی��ل با خودرو های 

عمومی است، اظهارکرد: براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، دوگانه سوز کردن 
خودرو های عمومی شامل وانت های س��بک و سنگین، تاکسی ها و مسافربر های 
ش��خصی کامال رایگان بوده و هزینه ای را برای مالکی��ن این نوع از خودرو ها در 

پی نخواهد داشت.
او تصریح کرد: متقاضیان باید با در اختیار داش��تن شماره ملی و شماره تلفن 
همراه متعلق به مالک خودرو به سامانه مذکور مراجعه و مراحل ثبت نام را انجام 
دهند که پس از ثبت نام برای هر ش��خص پیامک تاییدیه ای ارس��ال و در نهایت 
ب��ا توجه به زمان ثبت نام و محل س��کونت مالکین خودرو ها عملیات فراخوان و 

تبدیل انجام خواهد شد.
مدیر منطقه فارس با بیان این مطلب که در حال حاضر تعداد 11 مرکز مجاز 
تبدیل و گازس��وز کردن خودرو در استان فعال هستند، گفت: افرادی که قبل از 
این در س��امانه های مربوطه ثبت نام کرده اند و پیامک فراخوان برای آنها ارسال 
ش��ده می بایس��ت به مراکزی که برای آنها پیامک شده مراجعه کنند در غیر این 

صورت نوبت آنها از بین رفته و مجددا می بایست ثبت نام و نوبت جدید دریافت 
کنن��د. این مقام مس��ئول اعالم ک��رد اولویت انجام فرآیند تبدیل به گازس��وز با 
خودرو های عمومی اس��ت و نحوه ثبت نام س��ایر خودرو ها از جمله خودرو های 

شخصی بعدا اطالع رسانی خواهد شد.
بنی کریمی با بیان این موضوع که بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت 
در استان میانگین مصرف گاز سی ان جی رشدی 25درصدی داشته است گفت: 
در ح��ال حاضر روزانه یک میلیون و ۶00 هزار متر مکعب گاز س��ی ان جی در 
فارس مصرف می ش��ود که این مهم از طریق 129 باب جایگاه س��ی ان جی در 

استان محقق شده است.
او افزود: س��هم اس��تان فارس از میزان مصرف گاز س��ی ان جی کش��ور ۶.4 
درصدی اس��ت و براس��اس سیاست های شرکت و در راس��تای توسعه و افزایش 
میزان س��وخت های غیرآالینده در سبد سوخت مردم تعداد 10 باب جایگاه سی 

ان جی در سطح استان در حال احداث است.

تاثیر ادامه تولید پراید بر بازار خودرو

آغاز ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو ها
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کسب و کارامـروز8

»س��رمایه شناختی و طراحی بازی« عنوان چالشی است که با حمایت ستاد 
توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی راه اندازی ش��ده است تا 
بازی س��ازان با ارائه ایده ها و نوآوری های خود تولی��د بازی های در حوزه علوم 

ش��ناختی را ش��تاب دهن��د؛ بازی های��ی که در 
حوزه هایی مانند اتیس��م، بیش فعالی، سالمندی، 
توانبخش��ی، تمرینات توج��ه و تمرکز، بازی های 
معمایی و بهبود مهارت کودکان کارآمد هستند.

 ش��تاب دهنده عل��وم و فناوری های ش��ناختی 
کاگنوتک این چالش را برگزار می کند و به تیم های 
حاضر در چالش خدماتی ارائه می دهد. از زمان آغاز 
این چالش یعنی اس��فندماه سال گذشته دوره های 
آموزشی برای تیم ها شروع شد. تیم ها با حضور در 
دوره پیش ش��تابدهی ایده خود را پ��رورش و ارتقا 
دادند. این دوره های آموزش��ی تا اواس��ط خردادماه 
سال جاری ادامه دارد و پس از آن ارزیابی و داوری 
طرح ها در پایان خردادماه آغاز می ش��ود. تیم ها در 

12  کارگاه آموزشی در سه حوزه علوم شناختی، بازی سازی و کسب و کار شرکت 
می کنند. همچنین 100 س��اعت منتورینگ در این س��ه ح��وزه از دیگر اقدامات 
برای تیم ها اس��ت تا طرح اولیه خود را بهبود دهند.  در این صورت تیم های نوآور 

و خ��الق در این حوزه شناس��ایی و مورد حمایت قرار می گیرن��د. در این چالش، 
مراکز دانش��گاهی و ش��رکت های طراحی بازی از 10 استان کشور  شرکت کردند 
و ح��دود 50 طرح را برای ارزیابی و بررس��ی ارائه دادن��د. از این تعداد ۳2 تیم در 
دوره پیش شتابدهی قرار دارند و پنج تیم به عنوان 
برگزیده رویداد انتخاب می شوند. تیم های حاضر 
در دوره پیش  ش��تابدهی از استان هایی همچون 
کرمانشاه، مشهد، سمنان، اصفهان، تبریز، قزوین، 
گی��الن و تهران هس��تند. بازی ه��ای دیجیتال، 
بازی ه��ای فیزیک��ی و قلم کاغ��ذی و طرح هایی 
مش��ترک در هر دو زمین��ه بازی های دیجیتال و 
فیزیک��ی و قلم و کاغذی حوزه ایده های ارس��الی 
اس��ت. همچنین این بازی ه��ا در حوزه های علوم 
ش��ناختی مانند اتیس��م، بیش فعالی، سالمندی، 
توانبخش��ی، تمرینات توج��ه و تمرکز، بازی های 
معمایی و بهبود مهارت کودکان کارآمد هستند. 
معرف��ی بازی به عنوان ابزاری برای کارآفرینی در 
این چالش مدنظر قرار گرفته اس��ت. این چالش توس��ط شتاب دهنده شناختی با 
همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و بنیاد ملی بازی  های رایانه ای 

در حال برگزاری است.

ارائه »س��رویس های پلتفرمی نقش��ه« مس��یری بود که یکی از شرکت های 
دانش بنیان با توجه به تخصص و توانمندی هایش برای کسب وکار خود انتخاب 
کرد و در این مس��یر فناورانه توانس��ت طی هشت سال با طراحی نقشه همراه، 

بیش از 4/5 میلیون کاربر در ایران جذب کند.
 ش��رکت دانش بنی��ان س��ازه های اطالعاتی 
راژمان از س��ال 90 تولید و توس��عه پروژه های 
)نقشه همراه( در بیش از 1۸ شهر کشور مانند 
تهران، مش��هد، اصفهان، ش��یراز و... را برعهده 
داش��ته اس��ت. همچنین از اواس��ط س��ال 9۶ 
با رونمایی از اپلیکیش��ن »نقش��ه و مسیریاب 
نش��ان« در کن��ار ارائ��ه خدم��ات ب��ه بیش از 
4/5 میلی��ون کارب��ر در ایران، س��رویس های 
)APIs( پلتفرم نقش��ه را نیز در اختیار س��ایر 

کسب وکار های ایران قرار داده  است.
به گفته جواد عامل، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنی��ان، حجم باالی کاربران اپلیکیش��ن 

نشان، این توانمندی را در اختیار شرکت راژمان قرار داده تا بتواند تحلیل های 
کامل��ی در حوزه گزارش��ات ترافیک��ی رفتار های جمعیتی تولی��د و در اختیار 

سازما ن  های دولتی قرار دهد.

در همین رابطه می توان به انتش��ار الیه )نواحی پرتردد پیاده( بر روی نقشه 
نشان، ارائه گزارش سفرهای جاده ای در نوروز و گزارش جامع محل های شلوغ 

شهری طی بحران کرونا اشاره کرد.
ای��ن فع��ال دانش بنیان��ی درب��اره تاثی��ر 
محصوالت تولیدی شرکت در کاهش ارزبری، 
بیان می کند: حوزه سرویس های پلتفرم نقشه، 
از س��ال 90 ع��الوه بر ارزبری، ش��اهد اعمال 
محدودیت های فراوانی ب��ه دلیل تحریم های 
وضع ش��ده نیز بوده اس��ت. با فراگیر تر شدن 
کس��ب وکار های دیجیتال نظیر فروش��گاه ها 
و تاکس��ی های اینترنتی افزایش چشمگیری 
در زمینه نیاز به س��رویس های موقعیت مبنا ) 
Location-based Services( در ای��ران 

ایجاد شد.
وی ادامه می دهد: ش��رکت ما با توس��عه و 
ارائه این س��رویس ها با رعایت سطح کیفیت 
محصوالت رقیب خارجی  توانس��ته عالوه بر کاهش نیاز به خرید این خدمات 
از خارج، مزایای فراوانی نظیر حفظ دیتا های ش��هروندی و ترافیکی در کش��ور 

را نیز ایجاد کند. 

نقشه همراهی که 4/۵میلیون کاربر فعال داردطراحی بازی های  شناختی با نوآوری و خالقیت در هم آمیخت

ایجاد بحران کرونا موجی از خودباوری را در کش��ور ایجاد کرد. فعاالن 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری برای مقابله با بحران به میدان آمدند و هر 
روز از دل این زیس��ت بوم محصولی »ایران ساخت« تولید شد. »تب سنج 
طبی غیرتماس��ی با فناوری مادون قرمز« یکی از محصوالت دانش بنیانی 

است که بومی شد.
 همزمان با ش��یوع کرونا استفاده از تب س��نج برای کنترل دمای بدن 
گس��ترده شد. محصولی مورد اس��تفاده و کاربردی در  مکان هایی که در 
آنها رفت و آمد زیاد بود. تب سنج ها یکی از تجهیزات برای مقابله با کرونا 
به شمار می روند. محصوالت با برند چین در بازار به وفور یافت می شد تا 
اینکه اس��فندماه یک شرکت دانش بنیان برای بومی سازی آن اقدام کرد و 
توانست به دانش فنی ساخت »تب سنج طبی غیرتماسی با فناوری مادون 

قرمز« دست یابد؛ محصولی که از نظر کیفیت برتر از برند چینی است.
 هادی قزاقی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان سامانه های دما نور انرژی 
س��دنا درباره این محصول گفت: با ش��یوع کرونا در کشور خط تولید این 
محصول را راه اندازی کردیم و این اقدام خود منجر به اش��تغال زایی  شد 
و در شرایطی که کرونا رکود را به بسیاری از کسب و کارها تحمیل کرد، 

راه اندازی این خط تولید برای 2۳ نفر اشتغال زایی به همراه داشت.
وی ادامه داد: تاکنون ۳ هزار دستگاه تب سنج به مراکز گوناگونی مانند 
بیمارس��تان ها، مراکز ورزشی، دانشگاه ها عرضه ش��ده است و با تخفیف 

مناسبی در اختیار مدارس، آموزشگاه ها و مساجد قرار می گیرد.
 قزاقی درب��اره فناوری موجود در این محصول »ایران س��اخت« گفت: 
فناوری موجود در این تب سنج بر پایه مادون قرمز است. امواج به پیشانی 

فردی که نیاز اس��ت دمای بدن او اندازه گرفته ش��ود تابانده می شود و با 
اندازه گیری اختالف انرژی رفت و برگش��ت ام��واج و پردازش آن اختالف 

دما برآورد می شود.
 ورود به بازار سایر کشورها

»تب سنج طبی غیرتماسی با فناوری مادون قرمز« محصول ایران ساخت 
که در بازاری که محصوالت چینی به وفور یافت می ش��ود توانسته است 
برتری خود را اثبات کند. این محصول تولید داخل با وجود کیفیتی مشابه 
نمونه های خارجی اما با قیمتی کمتر به فروش می رس��د. این محصول از 
اواخر اس��فندماه سال گذشته مجوز های الزم از سازمان ملی استاندارد را 
دریافت کرده است و با ثبت در سامانه آی مد مراحل ارزیابی را با موفقیت 
پشت سر گذاشته است و گواهی فروش موقت شش ماهه خود را گرفت. 
همچنین در پنج بیمارستان تهران دستگاه با حضور 150 بیمار تست شد 

و در مقایسه با نمونه خارجی سربلند بیرون آمد.
عالوه بر این، این ش��رکت فناور توانسته با ورود به بازارهای بین  المللی 
و مذاکره با کش��ورهای همس��ایه از جمله عراق و روسیه نیازهای مربوط 
به این محصول را تامین کند و قدم بزرگی در راس��تای اهداف صادراتی 

خود بردارد.
این ش��رکت دانش بنیان همچنین تولید ترموس��تات های هوش��مند 
دیجیتالی را بومی کرده اس��ت و از سال 9۳ تاکنون 500 هزار دستگاه را 
وارد بازار کرده اس��ت.  فناوری ساخت تب سنج و این ترموستات ها بسیار 
به یکدیگر ش��بیه اس��ت و همین علتی برای دستیابی به فناوری ساخت 

تب سنج در مدتی کوتاه شد.

یک شرکت دانش بنیان با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در حوزه فناوری 
رسانه، توانسته با استفاده از فشرده سازی حرفه ای Spark و دریافت کننده 
حرف��ه ای MCD-2500 هزینه ه��ای ارس��ال و دریافت ص��دا و تصویر 

ماهواره ای بر بستر اینترنت را کاهش دهد.
شرکت دانش بنیان نوآوران ارتباطات امید شرکتی دانش بنیان پژوهشی 
فعال در صنعت فناوری رس��انه اس��ت. طراحی و تولید س��خت افزارهای 
پردازش، فشرده سازی و ارسال صدا و تصویر و راهکارهای نرم افزاری برای 
ارائ��ه خدم��ات ارزش افزوده و تعامل با مخاطبین در این ش��رکت منجر 
به تولید تعدادی محصوالت جدید ش��ده اس��ت. از جمله این محصوالت 
می توان به فشرده سازهای صدا و تصویر حرفه ای اشاره کرد که این شرکت 

اولین و تنها تولیدکننده داخلی آن در کشور است.
این شرکت که س��ال 77 در تورنتوی، کانادا تأسیس شد و از سال ۸۳ 
ادامه فعالیت خود را در ایران از سر گرفت و در این 22 سال موفق به تولید 
محصوالت��ی چون  Bench PEG4 که محصولی برای تس��ت و ارزیابی 

نیازهای پردازشی MPEG4 است، شده است.
ب��ه گفته محمدکاظ��م نجفی کوپائی، مدیرعامل این ش��رکت، نوآوری 
در زمین��ه صنعت فناوری رس��انه و نرم افزارهای خدم��ات ارزش افزوده 
الکترونیکی مهم ترین ویژگی این شرکت دانش بنیان است. در این شرکت 

خدمات پژوهشی و تجاری ارائه می شود.
محصوالت و خدمات این ش��رکت با هزینه کمتر، کیفیت و امنیت باال، 

درک کامل نیازها و مشکالت بومی و ساخته شده براساس نیازهای بومی 
به مش��تریان ارائه می ش��ود. به طور مثال خدمات فشرده سازی و ارسال 
صدا و تصویر این شرکت با حذف هزینه های باالی پهنای باند ماهواره ای، 
انتقال صدا و تصویر باکیفیت اس��تودیویی روی بس��تر اینترنت خانگی، 
تصحیح خطاهای ارسال و دریافت اینترنتی با استفاده از فناوری استاندارد 
ProMPEGFEC، صدا و تصویر ش��فاف و بی نقص روی ش��بکه و ... به 
کاربران ارائه می شود. نجفی کوپائی با اشاره به دیگر محصوالت و خدمات 
این ش��رکت، می گوید: تولید مبدل های ش��بکه و وامدوله سازها، طراحی 
سامانه آنتن مرکزی بر بستر شبکه IPHEADEND، طراحی صداگذار 
و جداس��از صدا، توزیع کننده سیگنال های ASI و SDI، طراحی سامانه 
تولید و ارس��ال راهنمای الکترونیکی برنامه ها و سامانه مدیریت یکپارچه 

سرپایانه از دیگر محصوالت ما است.
 در این شرکت، با اتکا به تیم تحقیق و توسعه خود به روزترین راهکارها 
را برای ارائه محصوالت تجاری سطح باال ارائه می شود. آنطور که مدیرعامل 
ش��رکت بیان می کند: محصوالت این شرکت در این چند سال در عرصه 
تجهیزات انتقال صدا و تصویر، به یک برند داخلی بدل ش��ده اس��ت. این 

شرکت به روزترین فناوری های مورد نیاز این عرصه را ارائه می کند.
این شرکت دانش بنیان با داشتن هفت کارمند به دنبال توسعه بازارهای 
جهانی محصوالتش است و در تالش است تا بتواند محصوالت و خدمات 

ارائه شده در شرکت را به دیگر کشورها هم صادر کند.

ایالن ماسـک به چهره جنجالی روزهای قرنطینه خانگی تبدیل شده است. وی مسئله 
کرونا را بزرگنمایی دانسـته و قرنطینه را فاشیسـتی اعالم کرد. در این رابطه علی رغم 
تهدیـد به خارج کردن کارخانـه خود از کالیفرنیا، خبرها حاکی از آن اسـت که فعالیت 
کارخانه فریمانت از سـر گرفته شـده اسـت. در این رابطه دونالد ترامپ نیز طی توییتی 
اعالم کرده اسـت که باید اجازه فعالیت به وی داده شـود و شخصیتی جهانی نظیر ایالن 
ماسـک، به خوبی قادر خواهد بود تا شـرایط امن را برای کارمندان خود مهیا سـازد. در 

این رابطه جالب اسـت بدانید که از مدت ها قبل، دونالد ترامپ به تمجید از آقای ماسک 
پرداخته بود و وی را نابغه عصر حاضر معرفی کرد. به همین خاطر برخی عقیده دارند که 
این توییت صرفا به خاطر عالقه شـخصی ترامپ بوده اسـت و اگر به جای وی کارآفرین 
دیگری چنین اقدامی را انجام می-داد، احتماال شـاهد چنین حمایتی نبودیم. حال باید 
دیـد کـه واکنش مسـئولین منطقه آالمدا به ایـن اقدامات چه خواهد بـود. درواقع این 
حمایـت با واکنش های مثبت و منفی بسـیاری همراه بوده و باید دیـد که چه تبعاتی را 

ایران ساخت علیه کرونا

دستگاه تب سنج طبی غیرتماسی نیاز مراکز مختلف را رفع کرد

راهکار دانش بنیانی هزینه  ارسال صدا و تصویر اینترنتی کاهش یافت

حمایت ترامپ از ایالن ماسک 
به قلم: گراهام رپیر - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

زیس��ت فناوری جزو علومی اس��ت که مدام تغییر، تحول و پیش��رفت را تجربه می کند. این رش��ته 
همه فن حریف ش��اخه های علمی زیادی را در دل خود جای داده و به نوعی می توان گفت علمی است 
برای باالبردن کیفیت زندگی بر روی کره زمین. یکی از حوزه هایی که سر و کار زیادی با زیست فناوری 
دارد حوزه پزشکی و درمان است. زیست فناوری پزشکی در ایران هم زیست بومی دارد که برای توسعه 
این حوزه علمی پرکاربرد تالش می کند.  زیس��ت فناوری در علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسیار 
گس��ترده ای مانند ابداع روش های کامال جدید برای »تشخیص مولکولی مکانیسم های بیماری زایی و 
گش��ایش سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی«، »امکان تشخیص پیش از تولد بیماری ها و پس 
از آن«، »ژن  درمان��ی و کنار گذاش��تن )نس��بی( برخورد معلولی با بیمار و بیم��اری«، »تولید داروها و 
واکسن های نوترکیب و جدید«، »ساخت کیت های تشخیصی«، »ایجاد میکروارگانیسم های دستکاری 

شده برای کاربردهای خاص«، »تولید پادتن های تک دودمانی )منوکلونال(« و ... را دربر می گیرد.

زیست فناوری پزشکی با فعالیت ۶ 
شتاب دهنده رونق می گیرد
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برای رسیدن به اقتصادی دیجیتال در کشور باید به استفاده از ایده های 
نوآورانه متوسل شویم؛ تنها راه قطعی که ایران را در مسیر درست اقتصاد 
دیجیتال قرار می دهد و به منزل مقصود می رس��اند؛ ایده هایی که در دل 

زیس��ت بوم فناوری و نوآوری نهفته است و به 
دنبال مجالی برای شکوفایی است.

شاید یکی از حوزه های اقتصادی در کشور 
که نیاز مبرمی به استفاده از ایده های نوآورانه 
و خالق برای توس��عه دارد، اقتصاد دیجیتال 
در کش��ور باشد؛ نهالی که برای تنومند شدن 
و خوداتکای��ی در ش��رایط تحریم ها تنها قدم 
گذاش��تن در مسیر خالقیت های دانش بنیانی 
را راه چاره خود می داند. از این رو ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
طراحی سلس��له س��امانه های نوآوری تالش 
کرده اس��ت به این هدف برسد؛ سامانه هایی 

ک��ه با هدف خلق ایده، تبدیل ای��ده به محصول و در نهایت عرضه آن به 
بازار مخاطبان حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است.

ایجاد این سامانه ها در سالی که گذشت اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد 

دیجیتال کش��ور رقم زد. همین موضوع هم س��تاد توس��عه فناوری های 
اقتص��اد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری را بر آن داش��ت تا در س��ال جاری ایجاد این س��امانه ها را در 
اولوی��ت کاری خ��ود قرار ده��د و با کمک 
بازیگران زیس��ت بوم فناوری و نوآوری آن را 

توسعه دهد.
با توجه به س��اختارهای س��نتی حاکم بر 
تولی��د و تجارت کش��ور و پایین بودن توان 
رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رش��د 
بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری 
بی��کاری دانش آموختگان  ن��رخ  باال به ویژه 
همراه اس��ت؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای 
حل بخشی از مشکالت کشور در ایران یک 

الزام، نه یک انتخاب است.
به همین دلیل باید زیرساخت های توسعه 
ای��ن نوع از اقتصاد در کش��ور ایجاد ش��ود. 
چنی��ن کاری هم تنها با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور 
میسر اس��ت؛ بازیگرانی که می توانند این مهم را محقق کرده و جامعه را 

از عواید آن بهره مند کنند.

جلس��ه کارگزاران صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور ۳0 کارگزار و رئیس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری برگزار ش��د. در این جلسه بر 

حمایت ویژه معاونت علمی از صادرات تجهیزات 
مقابله با کرونا به دیگر کشورها تاکید شد.

در این جلس��ه، مهدی قلعه ن��وی رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به توجه ویژه 
س��ورنا س��تاری به صادرات تجهی��زات مقابله با 
کرونا، گفت: معاون علمی و فناوری شخصا پیگیر 
توس��عه صادرات محصوالت و تجهیزات مرتبط با 

حوزه مقابله با کرونا است.
ب��رای  وی��ژه ای  اف��زود: کرون��ا فرص��ت  وی 
شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات موردنیاز 
برای درمان و مقابله با کرونا است. زیرا در شرایط 
فعلی کش��ورهای توس��عه یافته به دنب��ال تامین 

نیازهای داخلی خود هستند و این یعنی فرصتی بکر و خوب برای شرکت های 
ایرانی.

قلعه نوی معتقد اس��ت که ایران راه پیشگیری و مبارزه با کرونا را خوب طی 

کرده و تقریبا نیازهای داخلی تامین ش��ده اس��ت. االن زمانی است که باید از 
ظرفیت و پتانسیل شرکت ها برای صادرات این محصوالت در دنیا بهره ببریم.

وی ادامه داد: کش��ورهای زیادی هس��تند که در شرایط سخت شیوع کرونا 
خریدار محص��والت ایرانی باش��ند پس باید از 
این فرصت خوب برای توسعه صادرات و پاسخ 
ب��ه برخی ضایعات و ضررهای مالی ش��رکت ها 

استفاده کنیم.
رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
تاکی��د بر اینک��ه در حال حاضر 10 کش��ور به 
صورت قطع��ی خریدار این محص��والت ایرانی 
هستند، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری حمایتی وی��ژه از صادرکنندگان این 

محصوالت به دیگر کشورها می کند.
وی خطاب به کارگ��زاران صادراتی، گفت: از 
ش��ما می خواهم در یک تعامل س��ازنده با هم 
راه ه��ا و نیازهای ارس��ال و صادرات محص��والت مبارزه با بیم��اری کرونا را به 
هم و به ما معرفی کنید تا بتوانیم از این فرصت برای توس��عه صادرات کش��ور 

بهره ببریم.

صادرات تجهیزات مقابله با کرونا »حمایت ویژه« می شودخلق ایده های خالقانه اقتصاد دیجیتال با کمک سامانه های نوآوری

هم��کاری فناوران��ه برای نیل به اهداف مختلفی ش��کل می گی��رد. انتخاب 
هدف مناس��ب با توجه به وضعیت حوزه صنعتی، ح��وزه فناوری و بازاری که 
هم��کاری در آن صورت میگیرد و همچنین ش��رایط طرفین همکاری فناورانه 
میتواند بس��یار متفاوت باش��د. برای مثال هدف »تبدیل رقیب به یک شریک 
اس��تراتژیک« زمانی محقق میش��ود که یک تیم فناور ایده  جدید خود را بعد 
از مدت ها تالش راه اندازی کرده  اس��ت و پیغامی دریافت میکند که کسب وکار 
دیگری فعالیت مش��ابه دارد. احتماال آن تیم فناور باید خودش را برای رقابت 
آماده کند و به تحلیل رقیب بپردازد، اما شاید شکلدهی یک همکاری فناورانه 

پرمنفعت و تبدیل رقیب به یک شریک استراتژیک یکی از راه حلها باشد.
یکی از اهداف ش��کلدهی همکاری فناورانه میتواند »س��ینرژی« باشد. بعید 
اس��ت بتوان مدیری فعال در کس��ب و کاری خصوصی را پیدا کرد که مسئله 
5=2+2 را به عنوان تعریف س��ینرژی نش��نیده باشد. س��ینرژی زمانی محقق 
میش��ود که اس��تفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بازیگران مختلف و مکمل 
مدنظ��ر قرار گیرد، به خصوص زمانی که دس��تیابی به تمام توانمندی ها نظیر 

فناوری، بازاریابی، تولید، برند، فروش و …  برای یک شرکت زمانبر و پرهزینه 
اس��ت. همچنین »برون س��پاری« می تواند ش��روعی برای ایجاد یک همکاری 
فناورانه کارآمد باش��د و به خصوص در تولید تجهیزات و سامانه های بزرگ که 
تجمیعی از دانش ها و فناوری های متنوع است، فرآیندی ناگزیر است. هنگامی 
ک��ه یک ش��رکت در دو راهی خریدن یا س��اختن، قرار می گی��رد اگر خریدن 
از خارج مرزهای س��ازمانی را انتخاب نمایید، برون س��پاری محقق می ش��ود. 
برون سپاری اگر در موضوعی فناورانه باشد برای شرکت مزایای ویژه ای دارد و 

همچنین آن را با قلمرو گسترده ای از مسائل پیچیده مواجه می کند.
مهمترین نکتهای که در این زمینه وجود دارد انتخاب هوشمندانه این هدف 
است. برای این منظور طرفین بایستی به صورت دقیق به تحلیل فضای کسب 
و کار خ��ود پرداخته و توانمندیهای ویژه خود و مجموعه همکار را مش��خص 
کنن��د و ب��ا توجه به چش��مانداز و اهداف تولیدی، اقتص��ادی و فناورانه هدف 

مناسب برای شکل دهی همکاری فناورانه را تعیین کنند.
isti.ir: منبع  

تس��هیالت در نظ��ر گرفته ش��ده در ح��وزه خدمت س��ربازی برای 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور، از جمله موضوعاتی است که از سوی 
فعاالن زیس��ت بوم همواره مورد سوال قرار می گیرد. برای پاسخگویی 

به این سواالت یک همایش سراسری برگزار می شود.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، انجام خدمت مقدس نظام وظیفه در ش��رکت های 
دانش بنیان از جمله امتیازاتی اس��ت که ب��رای ادامه فعالیت کارکنان 
کلیدی این مجموعه ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر این اساس مرکز 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، یک همایش آنالین برگزار کرده است تا به سواالت مختلف 
مطرح شده از سوی شرکت های دانش بنیان در این حوزه پاسخ دهد.

این گردهمایی مجازی در روز چهارش��نبه ۳1 اردیبهش��ت س��اعت 

11 برگزار خواهد ش��د. ش��رکت کنندگان در این همایش می توانند با 
جزییات مس��ئله امریه در شرکت های دانش بنیان آشنا شوند و  پاسخ 
س��واالت خود را در مورد پروژه جایگزی��ن خدمت در صنایع دولتی و 

کشوری از کارشناس این برنامه جویا شوند.
پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان و شرایط شخص 
متقاضی و ش��رکت جهت کس��ب امتی��ازات فناوران��ه، از جمله دیگر 

سرفصل های پیش بینی شده برای این همایش است.
امتیازات فناورانه و علمی الزم جهت کس��ب و احراز صالحیت برای 
استفاده از فرآیند و سمهیه شرکت های فناور، دانش بنیان، مراکز رشد، 
ش��تاب دهنده ها و دیگر نهادها، از جمله  دیگر رئوسی است که در این 
همایش به آن پرداخته می  ش��ود. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام 

و کسب اطالعات بیشتر به سایت bizservices.ir مراجعه کنند.

محققان دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان موفق به تولی��د کود بیولوژیک 
برای باغ های پسته شدند که استفاده آن شاخص رشدی نهال پسته را به 

شدت افزایش داده است.
 بیشترین سطح زیرکشت پسته در دنیا متعلق به ایران است و در ایران 
رتبه نخس��ت این حوزه به اس��تان کرمان تعلق دارد. با توجه به اهمیت 
کش��ت این گیاه در این منطقه محققان دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان با 
پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی طرحی 
برای تولید کود بیولوژیک اختصاصی پس��ته انجام دادند. آنها با اس��تفاده 
از میکروفلور بومی پسته کود بیولوژیک مناسب این گیاه را تولید کردند.
مهدی سرچش��مه پور، مجری این طرح پژوهشی گفت: بیشتر باغ های 
پس��ته کشور در اقلیم گرم و خش��ک توسعه یافته است و شوری خاک و 
تنش آب در این مناطق مش��کالتی را ایجاد می کند. به همین علت شاید 
جذب عناصر غذایی توسط گیاه به خوبی انجام نشود. در همین راستا در 
این طرح پژوهشی جداسازی و شناسایی میکروب ها، قارچ های میکوریز و 

کرم های مولد کمپوست انجام شد.
وی ادام��ه داد: خروجی طرح تولید کود بیولوژیک ش��امل کمپوس��ت 
میکروبی، ورمی کمپوست و میکوریز است. میکوریزها اختصاصی از ریشه 
گیاه پسته جدا شدند و تحت تنش خشکی مقاوم ترین نوع آن جداسازی 
ش��د. قارچ های میکوریزی یکی از اجزای زیس��ت بوم کشاورزی در خاک 

هستند که در بهبود رشد گیاه نقش دارند.
 سرچش��مه پور همچنی��ن بی��ان ک��رد: همچنین جداس��ازی و غربال 
کرم ه��ای منطقه برای تهیه ورمی کمپوس��ت بخش دیگر فعالیت مان در 
این طرح بود. پس از آن به سراغ میکروب های تجزیه کننده بقایای گیاهی 
رفتی��م و بهترین آنها را از بقایای گیاهی جدا کردیم. با ترکیب این س��ه 
کود بیولوژیکی ایجاد شد که نتایج و تست آن در گلخانه شاخص رشدی 
نهال پسته را به شدت افزایش داد. با استفاده این کود قدرت جذب مواد 
غذایی غیر قابل جذب توسط ریشه گیاه باال رفت. تولید این محصول ارائه 

خدمتی تخصصی به پسته کاران است.

همایش آشنایی با خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور برگزار می شود

خدمتی تخصصی به کشاورزان طالی سبز

 کود بیولوژیک بومی برای پسته تولید شد

این رابطه جالب اسـت بدانید که از مدت ها قبل، دونالد ترامپ به تمجید از آقای ماسک 
پرداخته بود و وی را نابغه عصر حاضر معرفی کرد. به همین خاطر برخی عقیده دارند که 
این توییت صرفا به خاطر عالقه شـخصی ترامپ بوده اسـت و اگر به جای وی کارآفرین 
دیگری چنین اقدامی را انجام می-داد، احتماال شـاهد چنین حمایتی نبودیم. حال باید 
دیـد کـه واکنش مسـئولین منطقه آالمدا به ایـن اقدامات چه خواهد بـود. درواقع این 
حمایـت با واکنش های مثبت و منفی بسـیاری همراه بوده و باید دیـد که چه تبعاتی را 

خواهد داشـت. درواقع برطبق یک تئوری، ویروس کرونـا تالش دولت چین برای توقف 
دنیا جهت ایجاد سلطه خود و رسیدن به جایگاه ابرقدرت نخست جهان است. تحت این 
شرایط ادامه فعالیت های برندهای آمریکایی امری ضروری خواهد بود، با این حال مدرک 
معتبری برای این ادعا وجود نداشته و باید دید که جهان چه زمانی از این ویروس نجات 

پیدا خواهد کرد. 
businessinsider.com :منبع

مناسب ترین هدف برای همکاری فناورانه
محمد ترابی - کارشناس مرکز شرکت های دانش بنیان

حمایت ترامپ از ایالن ماسک 
به قلم: گراهام رپیر - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

ط��رح جهش تجارت فن��اوری، که با هدف ایجاد تحرک بیش��تر در ح��وزه تبادل و 
س��رمایه گذاری بر روی فناوری تدوین شد، با جلب مشارکت 50 کارگزار آموزش دیده 

در کشور، آغاز به کار کرد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
این طرح که به ابتکار شبکه فن بازار معاونت علمی تبیین شده است، هدف اصلی خود 
را افزایش مبادالت فناورانه در سراس��ر کش��ور می داند. افزایش مبادله در حوزه فناوری 
می توان��د به افزایش تولید محصوالت  دانش بنیان و فناورانه بینجامد. این طرح با توجه 
به ش��بکه فن بازارهای اس��تانی ایجاد شده در سراسر کشور آغاز به کار کرده است. 50 

کارگزار فعال در حوزه تجارت فناوری با این طرح همکاری می کنند.

طرح جهش تجارت فناوری با مشارکت 
۵۰ کارگزار آغاز شد



س��اختن برندی قدرتمند یکی از عوامل انکارنشدنی برای موفقیت در 
دنیای کس��ب وکار امروزی اس��ت. همچنین ایجاد تمایز برای یک برند، 
کاری اس��ت که باید برای س��اختن برند قدرتمند و محبوب انجام شود. 
تمایز برند ابزاری است که با استفاده از آن می توانید برندتان را از سایر 
رقب��ا جدا کنید. برای انجام این کار می توانید جنبه های برتر برندتان را 
به گونه ای به کار بگیرید که باعث چند برابرشدن منافع مشتری ها شود.

در ادبیات برند سازی، تمایز می تواند به هر ترکیبی از موارد زیر مربوط 
شود. این موارد می تواند شامل ویژگی های فیزیکی محصول یا خدمات، 
احساسی که برند در مشتری ایجاد می کند، شیوه  ارائه  محصول، قیمت 
محصول ب��رای مثال قیمت خیلی زیاد یا خیلی ارزان، داس��تان برند و 

حتی تجربه مشتری از برند باشد.
با روش های بسیار زیادی، شما می توانید برندتان را از دیگران متمایز 
کنید. این مهارت به این بس��تگی دارد ک��ه مؤثرترین راهبردهای تمایز 
برند را به  ش��کلی توسعه دهید و به  کار بگیرید که روی شخصیت برند، 
ارزش، وعده، شیوه  انجام کارها و ویژگی های اصلی برندتان تأثیر خوبی 

داشته باشد.
اگر برند ش��ما به اندازه کافی شخصیت ندارد یا خیلی  کم توسعه پیدا 
کرده است، ممکن است سنجش برند یا احیای مجدد آن بتواند به شما 
کمک کند. همچنین توسعه ش��خصیت و چهر ه برند نیز می تواند تأثیر 

خوبی روی برندتان بگذارد.
تصمیمات شما باید به  شکلی راهبردی گرفته شوند تا به محصوالت، 
خدمات یا اهداف خاصی در کس��ب وکار مربوط ش��وند که جایگاه برند 
ش��ما را قوی تر کنند و بیش��ترین جذابیت را برای مش��تری های تان به 
 همراه داش��ته باش��د. به این ترتیب، وفاداری و بازگشت آنها افزایش  پیدا 
می کند و درنهایت، ش��ما می توانید درآمد نهایی تان را به  ش��کلی موفق 

افزایش بدهید.
در ای��ن مقاله، ۳0 روش برای برقراری تمای��ز برند از رقبای تان بیان 

می شود.
1. قیمت گذاری متفاوت

قیمت گذاری روی محصوالت یا خدمات به  ش��کلی متفاوت تر از رقبا 
می تواند راهکاری مؤثر برای ایجاد تمایز باشد. شما می توانید با انتخاب 
قیمتی پایین، پرفروش ترین ش��رکت باش��ید یا مانند اس��تارباکس که 
به منظ��ور ارائه  کیفیت باالتر قهوه هایش را گران تر می فروش��د یک برند 
ویژه با قیمت باال باش��ید. درحقیقت، بس��یاری از اس��تراتژی های تمایز 
برند می توانند به ش��ما برای تغییر کمک کنند و به عنوان یک برند ویژه 

شناخته شوید.
2. یافتن جایگاه ویژه

محص��والت یا خدماتی که با توجه به یک نیاز ویژه  و خاص )و عمدتا 
مح��دود( به وجود آمده اند، می توانند باعث تمایز برند ش��وند؛ از این رو 
بازاریابی ای که برای آنها انجام می ش��ود باید این جایگاه ویژه را بازتاب 
دهد. یک مثال بس��یار خوب ش��رکت GoPro اس��ت که دوربین های 

ویدئویی قابل نصب روی بدن را تولید و به ورز شکاران عرضه می کند.
3. ماهر باشید

اگر برند ش��ما در یک مورد خاص بهترین عملک��رد را در صنعت تان 
دارد، می توانی��د با تمرکز روی تخصص تان تمایز برند ایجاد کنید. پیتزا 
دومینو با توجه به مهارتش در تحویل پیتزا در زیر ۳0 دقیقه توانس��ته 

است تمایز برند ایجاد کند.
4. تجربه  خرید منحصربه فرد ایجاد کنید

ی��ک تجربه  خری��د به یادماندنی برای مش��تری های تان ایجاد کنید و 
به این ش��یوه، برند خودتان را برجس��ته کنید. بچه ها عاش��ق حیوانات 
پارچه ای هستند، اما زمانی  که این حیوانات در مقابل چشم شان ساخته 
ش��ود، آنها را به مراتب بیشتر دوست دارند. شرکت عروسک سازی به نام 
»build a bear« ب��ا اس��تفاده از این روش، تمای��ز برند ایجاد کرده و 

بسیار موفق بوده است.
۵. چینش متمایز

چینش برند شما می تواند جنبه  ای اساسی برای ایجاد تمایز باشد. یک 
هویت برند به یادماندنی که بالفاصله تش��خیص دادنی باش��د و مانند آن 
در صنعت ش��ما وجود نداشته باشد، کمک بسیار زیادی به ایجاد تمایز 
برند می کند. برای مثال، ش��رکت جانی کاپ کیک که در آمریکا پوشاک 
تولید می کند، تی ش��رت هایش را در محیطی شبیه  به قنادی می فروشد 
و ش��یوه  چیدمان لباس و بسته بندی آنها درست مانند یک قنادی است 

که تنور، یخچال و جعبه  کیک هم دارد.
۶. استفاده از نماد جالب

ی��ک نماد جال��ب می تواند برای برند تمایز خوب��ی ایجاد کند؛ به ویژه 
اگر می خواهد کمی ش��وخ طبعی هم داشته باش��ید. برای مثال شرکت 
بیمه  GEICO در آمریکا با اس��تفاده از یک مارمولک به عنوان نمادی 
بی ارتباط با بیمه، مش��تری های بس��یار زیادی جذب کرده اس��ت، زیرا 

مردم فکر می کنند این شرکت چیز متفاوتی دارد.
7. میراث و زادگاه

برند ها می توانند به خاطر ارتباط ش��ان با کش��ور مب��دأ، از هم متمایز 
ش��وند. بس��یاری از برند های بریتانیایی به خاطر جذابیت کالسیک شان 
شناخته می ش��وند. برند های سوئیس��ی معموال به خاطر دست سازبودن 
و دقت ش��ان معروف هس��تند و برند های آلمانی قابل اعتماد هس��تند و 

مهندسی بسیار خوبی دارند.
8. نوآوری داشتن

نوآوری می تواند وجه تمایز مهمی بین برندها باشد. این نوع تمایز در 
برند های تکنولوژیک رایج تر است. برای مثال نام شرکت اپل با نوآوری، 
سادگی در استفاده و بهبود کیفیت زندگی گره خورده است، اما نوآوری 
تنه��ا به تکنول��وژی محدود نمی ش��ود و برند های مرب��وط به کاالهای 
تندمصرف )FMCG( نیز می توانند از طریق نوآوری در بس��ته بندی یا 
راه  حل های متفاوت خود را از دیگران متمایز کنند. برای مثال ش��رکت 
O’Egg با تولید مایع تخم مرغ و س��فیده  تخم مرغ نوآوری خوبی انجام 

داده است.
۹. تولید محصول جدید )با تغییر نام آن(

ارائ��ه  محصولی کامال جدید به مش��تری ها می توان��د راهی فوق العاده 
برای تمایز باشد، اما تغییر چیزی که می فروشید الزم نیست، بلکه تنها 
نام آن را تغییر دهید. ش��رکت غذای تایس��ون که دومین شرکت بزرگ 
فرآوری و فروش مرغ و گوشت گوساله در جهان است، شروع به فروش 
مرغ های��ی کرد که کوچک تر از اندازه  متوس��ط بودن��د. آنها اگر نام این 
مرغ ها را »مرغ مینیاتوری« می گذاش��تند، احتماال مشتری ها تمایلی به 

خرید ش��ان پیدا نمی کردند. در عوض، نام »جوجه« را برای آن انتخاب 
کردند که با استقبال خوبی مواجه شد.

1۰. تعریف داستان ضعف و آغاز کار برند
بس��یاری از مشتری ها عاش��ق داستان هایی هس��تند که شما در آنها 
بس��یار ضعیف بوده اید و می توانند از طریق این داس��تان ها که ش��بیه 
داس��تان »داوود و جالوت« است، با ش��ما ارتباط برقرار کنند. تأکید بر 
ش��رایط تحقیرآمیز ش��روع کار برند تان می تواند به شما در ایجاد تمایز 
کم��ک کند؛ به ویژه زمانی که رقبای ش��ما تأکید می کنند که بهترین و 
اولین شرکت ها بوده اند. مثال هایی از داستان های موفق مؤسسان برند ها 
که کمی جنبه  تحقیرآمیز داش��ته باش��ند، عبارتند از داستان آب میوه  
ناتوکت که »تنها یک مخلوط کن و رویایی بزرگ در س��ر« داشته است 
و داس��تان مدیرعامل آمازون، جف بزوس که »هر چیزی را که در انبار 
داشته اس��ت« به  فروش گذاشته است. ریچارد برنسون برند ویرجین را 
با روش »داوود و جالوت« همراه کرده  و توانس��ته اس��ت رقبای بزرگش 

را به  چالش بکشد و خود را به  عنوان قهرمان مشتری ها مطرح کند.

11. سهولت کار
راحتی می تواند تمایز برند بسیار خوبی ایجاد کند. چیزی که می تواند 
زندگی را برای مش��تری ها آس��ان تر کند می تواند، شما را در مقایسه با 
رقبا محبوب تر کند. آمازون مثال بسیار روشنی برای این مورد است، که 
توانس��ته  است از طریق سهولت کارها تمایز ایجاد کند و موفقیت خوبی 

نیز کسب کرده است.
12. خدمات اضافی مستمر به مشتری ها

اگر همه ش��رایط شما و رقبای تان مانند هم باشد، ارائه  خدمات عالی 
و مس��تمر به مش��تری ها و فراتررفتن از انتظارات آنه��ا می تواند باعث 
متمایزش��دن برندتان بش��ود. فروش��گاه آنالین کفش زاپ��وس به خاطر 
خدمات مش��تری فوق الع��اده اش از جمل��ه تحویل و تعوی��ض رایگان، 

می تواند قیمت باالیی برای کفش هایش در نظر بگیرد.
13. در قفسه ها خودنمایی کنید

بس��ته بندی خوب و جذاب می تواند عامل تمایز بس��یار مؤثری باشد؛ 
درواقع می تواند باعث موفقیت یا شکست یک برند شود. برای مثال کره  
ارگانیک ریچل از بس��ته بندی مشکی برای کره هایش استفاده کرد و از 
این طریق در میان برند های مختلفی که بسته بندی زرد یا نقره ای دارند 

به راحتی تشخیص دادنی شد.
14. داستان منحصربه فرد برند خودتان را تعریف کنید

هر برند موفق یک داستان جذاب در پشت خود دارد. تأکید و توجه به 
داستان برند  می تواند به تمایز برند کمک کند و باعث تقویت شخصیت 

و ارزش  برند تان می شود.
1۵. یک مشکل جهانی را حل کنید

اگر برند شما به حل مشکلی بپردازد که همه  افراد در آرزوی حل آن 
هس��تند یا به آنها مربوط می ش��ود، در این صورت می توانید تمایز برند 
ایج��اد کنید. برند کفش تام به کودکان نیازمند توجه کرده اس��ت و به 
ازای هر جفت کفشی که می فروشد یک جفت کفش برای این کودکان 
در نظر می گیرد. این کار نه تنها باعث تمایز خوبی در برندش می ش��ود 
بلکه مخاطبانش را از نظر عاطفی درگیر مس��ئولیتی اجتماعی در برابر 
ک��ودکان نیازمن��د می کند. همچنین با ایجاد حس خوب در مش��تری، 

باعث افزایش وفاداری مشتریان به برند می شود.
1۶. توجه به احساسات

برند ش��ما می تواند با اس��تفاده از ارائه  محصول یا خدمات، به تجربه  
احساس��ی مش��تری ها توجه کند و از این طریق خود را برجسته سازد. 
کوکاک��وال با معرفی محصوالت��ش به عنوان چیزی که همراه با ش��ادی 
اس��ت جاذبه  احساس��ی خوبی برقرار کرده. همچنین، خودش را خالق 
شادی معرفی کرده است. کارهای کوکاکوال باعث شکل گیری روش های 

برند سازی شده که همیشه با موقعیت های شاد همراه است.
17. تا حدی شوکه کننده باشید

همراه ک��ردن برند تان با ارزش های ش��وکه کننده می تواند باعث ایجاد 
تمایز شود اما از این راهکار با احتیاط استفاده کنید. حسی که از طریق 

اقدام ش��وکه کننده ایجاد می شود باید در مس��یری مثبت هدایت شود 
و به کارتان مربوط باش��د. برند مد ایتالیایی بنتون در طول س��ال بارها 
از کمپین های ش��وکه کننده اس��تفاده می کند تا خود را بهتر در معرض 
دید ق��رار دهند. برای مثال کمپین عدم انزجار که باعث خش��م دولت 
آمریکا، واتیکان و بس��یاری از س��ازمان های دیگر شد، تأثیر خوبی روی 

مشتری ها گذاشت.
18. تجربه  مشتری های تان را تغییر دهید

اگ��ر یک نوع تجربه  خاص در صنعت ش��ما رایج اس��ت، می توانید با 
 GEICO ایجاد تغییر در تجربه  مش��تری ها تمایز ایجاد کنید. شرکت
موفق ش��د در صنعت بیمه که معموال از رویکرد های جدی و روش های 
ترساندن استفاده می کند، این کار را انجام دهد. GEICO با استفاده از 

حیوانات، راهکار بازاریابی جدید و شوخ طبعانه ای ایجاد کرد.
1۹. شخصی سازی کنید

شخصی س��ازی کردن می توان��د به تمای��ز برند تان کم��ک کند. اجازه 
بدهید که مش��تری ها از طریق یک تجربه  خرید تعاملی، افزایش سطح 
خدمات مش��تری ها و راهکارهای بازاریاب��ی دیجیتال مانند هدف گیری 
مجدد و هدف گیری از پیش که محصول مناس��ب را در زمان مناس��ب 
به فرد مناسب پیشنهاد می دهند، محصوالت شما را از آن خود بدانند.

2۰. همراه شدن در مناسبت ها
روش دیگر برای ایجاد تمایز این است که برندتان را با یک مناسبت یا 
جش��ن خاص همراه سازید. برای مثال برند َکدبری با عید پاک مترادف 
ش��ده است، ِدبیرز با روز ولنتاین شناخته می شود و دست کم در آمریکا 
کریسمس بدون رژه  مکی اتفاق نمی افتد. کوکاکوال برای کریسمس مرد 
قرمز بزرگی ساخته است که در طول سال نیز در مناسبت های مختلف 

شاد شرکت می کند.
21. به محصول خود شخصیت بدهید

راه��کار متفاوت دیگر برای ایجاد تمایز اس��تفاده از نم��اد برای برند 
است. شخصیت بخشیدن به برند شامل ایجاد یک »شخصیت« است که 
نماینده  ویژگی های برندتان باشد. سبزیجات Green Giant و شرکت 
خوراکی ه��ای کیبلر این کار را به خوبی انجام داده اند و از طریق طراحی 

یک آدمک برای خود شخصیت سازی کرده اند.
22. بخشش داشتن

مش��تری های مدرن عاشق این هستند که از برند های کمک کننده به 
جامعه حمایت کنند. ش��ما می توانید با تأکید بر مسئولیت اجتماعی  تان 
برن��د خ��ود را متمایز کنید و در رقاب��ت با دیگران پیروز ش��وید. برای 
مثال ش��رکت O’Egg از فعالیت های مربوط به سرطان سینه در ایرلند 

حمایت می کند.
23. توجه به محیط زیست

درست مانند چیزی که در مورد مسئولیت اجتماعی گفته شد، امروزه 
بیشتر مشتری ها نسبت به محیط زیست حساس هستند. ایجاد تمایز از 
طریق بسته بندی سبز، تولید سبز یا حتی فعالیت های خیریه  مربوط به 

محیط زیست می تواند به تمایز برندتان کمک کند.
24. سنت شکنی کردن

ش��ما می توانید با فراتر رفتن از اصول س��نتی موجود در صنعت تان و 
نش��ان دادن یک چش��م انداز متضاد، برندتان را از دیگران متمایز کنید. 
برای مثال، شرکت پوپیوری که اسپری خوش بو برای سرویس بهداشتی 
تولی��د می کند با کنار گذاش��تن مالحظات س��نتی، به راحت��ی درباره  

موضوعات مربوط به سرویس بهداشتی صحبت می کند.
2۵. تعریف مجدد استفاده  از محصول تان

اگ��ر محصول ش��ما می تواند بیش از یک کار را انجام دهد، اس��تفاده  
جایگزین می تواند به ایجاد تمایز برندتان کمک کند. برای مثال شرکت 
Arm & Hammer در ابت��دا تنه��ا یک تولیدکننده  جوش ش��یرین 
بود تا زمانی که ش��روع به گس��ترش ای��ن ایده ک��رد و از آن در تولید 

خوشبوکننده هوا با بسیاری از کاربردهای دیگر استفاده کرد.
2۶. زندگی مشتری های تان را ساده کنید

در دنی��ای پیچی��ده  امروزی، س��ادگی و خلوص، ویژگی های بس��یار 
ارزش��مندی هس��تند. معرفی برندت��ان به عنوان یک محصول س��اده و 
لذت بخش می تواند ش��ما را در میان دیگران برجس��ته سازد. برند ِمُتد 
که مواد ش��وینده تولید می کند، این راهکار را به  کار گرفته اس��ت و با 
فراهم کردن تمیز کننده های طبیعی، غیرسمی و ساده، خود را به  خوبی 
مطرح کرده است. این سادگی حتی در شعار آنها نیز انعکاس پیدا کرده 

است: »مردم علیه آلودگی«.
27. فراهم کردن کیفیت باالتر

برند ه��ای تجمالت��ی با تأکید ب��ر محصوالت تولیدی باکیفیت ش��ان 
می توانن��د قیمت ه��ای باالتری برای محصوالت ش��ان در نظ��ر بگیرند. 
فراهم کردن برند های تجمالتی در بیش��تر بازارها به  طور خودکار باعث 

ایجاد تمایز می شود.
28. محدودکردن دسترسی

درحالی که محدودکردن دسترسی ممکن است مانعی برای سودآوری 
به نظر برس��د، اما این کار واقعا می تواند با ایجاد تمایز به افزایش فروش 
محصوالت با قیمت بیشتر کمک کند. زمانی که مشتری ها متوجه شوند 
که همه  افراد نمی توانند یک محصول خاص را داشته باشند، تقاضا برای 
آن محصول و ارزش��ش افزایش پیدا می کند. بستنی ویژه  بن اندجری با 
محدودکردن تولید شان در برخی از طعم ها و از رده خارج کردن طعم ها 

بعد از یک دوره  زمانی مشخص، این راهکار را به  کار گرفته  است.
2۹. قرار گرفتن در یک دسته بندی جدید

شما می توانید با توسعه  یک دس��ته بندی جدید که درون صنعت تان 
قرار می گیرد، برند خود را متمایز کنید. در آمریکا ش��رکت ملی گوشت 
خوک با اس��تفاده از شعار »گوشت خوک، نوعی گوشت سفید« توانست 
به خوبی از این روش اس��تفاده کند. این ش��عار توجه مصرف کننده هایی 
را که به گوش��ت قرمز عالقه  مند بودند اما مرغ را دوس��ت نداش��تند، به 

خود جلب کرد.
3۰. توجه به نیازهای برآورده نشده

ی��ک روش مؤثر برای ایجاد تمایز برند و جذب مش��تری های بیش��تر 
تشخیص نیازهایی اس��ت که تاکنون برآورده نشده اند. شما می توانید با 
تجهیز یا تغییر در محصوالت تان به آنها پاس��خ بدهید. در آمریکا، بنگاه 
اجاره  خودرو با پیش��نهاد خودرو ه��ای لیزینگ در زمانی که هیچ کدام از 
رقبای��ش این کار را انجام نمی داد، به بزرگ ترین اجاره دهنده  خودرو در 

آمریکا تبدیل شد.
personadesign/chetor:منبع

آمازون به رنگ خون

برطب��ق جدیدترین اخبار تعداد کارمندان ش��رکت آمازون که به 
خاطر کرونا جان خود را از دست داده  اند به هفت نفر رسیده و این 
موضوع باعث ش��ده اس��ت تا اعتراض ها نسبت به این برند افزایشی 
بی سابقه را داشته باش��د. اگرچه شرکت جف بزوس حتی در زمان 
کرونا نیز رشدی چشمگیر را پیدا کرده و این امر تعجب بسیاری را 
به همراه داشته، با این حال هم اکنون توییت آمازون به رنگ خون، 
به س��رعت در ح��ال افزایش پیدا کردن اس��ت. درواقع واقعیت این 
اس��ت که این شرکت، اصول اخالقی را فدای منافع اقتصادی کرده 
و نتیجه آن مرگ هفت نفر اس��ت که به صورت رس��می تایید شده 
اس��ت. در این رابطه دو نفر از کارمندان که به وضعیت بد کارگران 
اعتراض کرده  بودند، از این ش��رکت اخراج ش��ده و یکی از مدیرها 
نیز اس��تعفا داد. یکی از کارکنان این ش��رکت که به خاطر ترس از 
اخراج شدن نام هویت وی ناشناس باقی مانده، در مصاحبه ای اعالم 
کرده است که مدیران آمازون تعداد مبتالیان ویروس کرونا در بین 
کارکنان را اعالم نکرده و سالمت این افراد در معرض تهدید جدی 
قرار دارد. در این رابطه سخنگوی شرکت اعالم کرده است که از این 
آمار کامال ناراحت بوده ولی هنوز مش��خص نیست که دلیل مرگ، 
به خاطر ویروس کرونا باش��د. درواقع در هر انبار، پس از مش��اهده 
نخستین عالئم، اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه انجام می شود. با این 
حال سوال اصلی این است که آیا آمازون به عنوان یکی از برندهای 
پرقدرت جهان نمی توانس��ت حداقل ت��ا بهبود اوضاع کمی از حجم 
کاری خود را کاهش دهد؟ درواقع با توجه به این امر که این شرکت 
اخیرا چندین هزار نفر را اس��تخدام کرده اس��ت، بدون شک حجم 
کاری آنها افزایش��ی چش��مگیر را نیز پیدا کرده و قرنطینه خانگی 
باعث افزایش مش��تری آنها شده اس��ت. با این حال در شرایطی که 
اکثر برنده��ا تا بهبود اوضاع فعالیت خود را تعطیل کرده اند، چنین 
سیاستی را نمی توان اخالقی دانست. با این حال برخی دیگر عقیده 
دارن��د که در هر صورت ممکن اس��ت افراد به ای��ن ویروس مبتال 
ش��ده و این اخبار تالش برندهای رقیب برای س��یاه نمایی ش��رایط 
آمازون اس��ت. درواقع با توجه به این امر که مرگ ومیر این ویروس 
از بس��یاری از بیماری های رایج نیز کمتر است و خطر اصلی متوجه 
افرادی اس��ت که زمینه بیماری را دارند. کارگرانی  که خود زمینه 
بیم��اری را دارند، باید این موضوع را اعالم کرده و مرخصی دریافت 
کنند. به همین خاطر اگر فردی ریس��ک این کار را پذیرفته است، 
نباید آمازون را در این رابطه مقصر دانس��ت. درواقع در حال حاضر 
نظرات پیرامون این ش��رکت بس��یار متفاوت اس��ت و باید دید که 
مراجع قضای��ی در این رابطه چه تصمیم��ی را اتخاذ خواهند کرد. 
تحت این ش��رایط حتی ممکن است اوضاع به نحوی تغییر کند که 
آمازون با جریمه ای سنگین مواجه شده و تمامی سودآوری های این 

مدت به صورت کامل نابود شود. 
theverge.com :منبع

ایده جالب یک پیتزافروشی در روزهای 
کرونایی 

اخیرا ویدئویی در یوتیوب منتش��ر شده است که با واکنش بسیار 
مثبت افراد همراه بوده و منجر به ش��هرت س��ازنده آن شده است. 
درواقع در روزهایی که اکثر افراد تصور می کنند که به علت ویروس 
کرونا، فست فودها و رستوران ها با بحران جدی مواجه هستند، یک 
پیتزافروشی در نیویورک با ابتکار جالب خود موفق شده است تا به 
ش��هرت و درآمدی به مراتب باالتر از قبل دست پیدا کند. ایده آنها 
این اس��ت که از روبات ها برای تحویل سفارشات استفاده نمایند. بر 
روی بس��ته بندی محصول نیز این عبارت به عنوان ش��عار آنها ذکر 
ش��ده است که روبات ها مریض نمی شوند. شاید بتوان گفت که این 
جمله، بهترین ش��عار تبلیغاتی اس��ت که در س��ال های اخیر شاهد 
آن بوده ای��م. نام این برند خالق آریزور اس��ت و مدیر این ش��رکت 
عنوان کرده اس��ت که حت��ی در محل کار نی��ز مدیریت به نحوی 
اس��ت که فاصله اجتماعی به صورت کامل حفظ ش��ده و تجهیزات 
بهداش��تی وجود دارد. نکته جالب دیگر این روبات ها، امکان حرکت 
در پیاده رو و خیابان بدون برخورد با افراد و موانع اس��ت. همچنین 
فیلمب��رداری در کن��ار GPS ب��ه کار رفته در آنها باعث می ش��ود 
ت��ا گزینه خوبی برای دزدها نباش��ند. در نهای��ت در هنگام تحویل 
س��فارش، افراد می توانند به صورت مس��تقیم به دوربین نگاه کرده 
و می-توانند به صورت مس��تقیم با کارمندان این رستوران صحبت 
ک��رده و نظر خود را بین نمایند. این امر باعث خواهد ش��د تا دیگر 
نیازی به ارسال پیام و ایجاد نظرسنجی وجود نداشته باشد. درواقع 
ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت تا ما به آینده ای قدم بگذاریم که 
ممکن بود در حالت عادی، حداقل 10 س��ال دیگر شاهد آن باشیم. 
در این رابطه هنوز مشخص نیست که این شیوه حتی پس از پایان 
کرونا نیز ادامه خواهد داش��ت و یا طرحی موقت محسوب می شود. 
در نهای��ت احتماال ش��اهد کپی ب��رداری این ایده توس��ط برندهای 

مختلف خواهیم بود. 
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س��االنه بر تعداد مشتریان آنالین محصوالت افزوده می شود. براساس 
پیش بینی موسسه استاتیستا، ارزش صنعت خرده فروشی از سال 2019 
تا س��ال 2022 از ۳.5۳ تریلی��ون دالر به ۶.54 تریلی��ون دالر خواهد 
رس��ید. بدون تردید هیچ زمانی وضعیت صنعت خرده فروشی آنالین به 
این خوبی نبوده اس��ت. بس��یاری از برندها برای شروع کسب و کار در 
این حوزه در حال گردآوری سرمایه مورد نیازشان هستند. نکته مهم در 
این میان ش��یوه رقابت با برندهای بزرگ در حوزه خرده فروشی آنالین 
اس��ت. امروزه بسیاری از برندها مانند آمازون حضور پررنگی در صنعت 
خرده فروش��ی دارند. این امر ش��روع فعالیت و رقابت برای برندهای تازه 

تاسیس را دشوار خواهد کرد. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی شیوه های اس��تفاده از بازاریابی 
دیجیتال برای توس��عه فعالیت برندهای در حوزه خرده فروش��ی آنالین 
اس��ت. یکی از الگوه��ای مهم در بازاریاب��ی دیجیتال ش��امل بازاریابی 
محتوایی اس��ت. امروزه اغلب کاربران در ش��بکه های اجتماعی واکنش 
بسیار بهتری در قبال محتوای ویدئویی، در مقایسه با سایر انواع محتوا، 
دارند. همین نکته اغلب بازاریاب ها را به س��وی استفاده هرچه بیشتر از 

محتوای ویدئویی برای بازاریابی سوق داده است. 
چرا ما باید از ویدئو در عرصه بازاریابی استفاده کنیم؟

براس��اس گ��زارش موسس��ه اینس��یویا، 51 درص��د از بازاریاب ها به 
تاثیرگ��ذاری مطلوب محت��وای ویدئوی��ی در فرآیند بازاریاب��ی اعتقاد 
دارند. همچنین آنها رش��د میانگی��ن 49درصدی در جلب نظر مخاطب 
هدف با اس��تفاده از این ن��وع محتوا را گزارش کرده اند. بر این اس��اس 
اس��تفاده از محتوای ویدئویی در عرصه بازاریابی دیگر یک انتخاب ساده 
نیس��ت. امروزه هر برندی باید از محتوای ویدئویی برای ارتقای کیفیت 
کمپین های بازاریابی اش استفاده نماید. در غیر این صورت امکان رقابت 

با دیگر برندها را نخواهد داشت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت برخی آمارهای محدود از سوی موسسه های 
پژوهش��ی برای اعتقاد ب��ه تاثیرگذاری محتوای ویدئویی کافی نباش��د. 
براساس گزارش تیم فنی یوتیوب، در سال 2019 این پلتفرم بیشترین 
میزان بازدید کاربران در زمینه تیزرهای بازاریابی را تجربه کرده اس��ت. 
نکت جالب در این میان حجم بازدید بس��یار بیشتر کاربران از محتوای 
ویدئویی برندها در یوتیوب در مقایسه با سایر شبکه های اجتماعی است. 
این امر به معنای عالقه بیش��تر کاربران برای مشاهده محتوای بازاریابی 

در قالب ویدئویی است. 
اگر ش��ما به تازگی وارد حوزه خرده فروشی آنالین شده اید، باید نکات 
و توصیه ه��ای حرفه ای ب��رای بازاریابی در این حوزه را ی��اد بگیرید. ما 
در ادامه این مقاله به بررس��ی ش��یوه های بازاریابی ویدئویی در صنعت 

خرده فروشی آنالین خواهیم پرداخت. 
1. ارائه پیش نمایش از محصوالت

خری��د آنالین همیش��ه برای مش��تریان نگرانی هایی درب��اره کیفیت 
محص��والت را به هم��راه دارد. بس��یاری از مش��تریان در عمل فقط از 
خرده فروش��ی های آنالین برای مقایس��ه محصوالت مختلف اس��تفاده 
می کنند. این امر بزرگترین چالش پیش روی خرده فروش��ی ها محسوب 
می ش��ود. توصیه ما در این بخش اس��تفاده از فرمت ویدئو برای نمایش 
کیفیت محصوالت و ویژگی های مختلف شان است. به این ترتیب انگیزه 
مش��تریان برای خرید آنالین بیشتر خواهد شد. مشکل اصلی مشتریان 
در زمینه خرید آنالین دسترسی به منابع اندک درباره کیفیت محصول 
اس��ت. این امر مزیت اصلی الگوی خرده فروش��ی حضوری در مقایس��ه 
با ش��یوه های آنالین محس��وب می ش��ود بنابراین ما باید تا جای ممکن 
محت��وای ویدئویی برای مش��اهده هرچ��ه بهتر محص��والت در اختیار 

مشتریان قرار دهیم. 
براس��اس مطالعه ای از سوی موسسه سیس��یون، مشتریان در صورت 
مش��اهده محتوای ویدئویی از محصوالت تا 7۳درصد انگیزه بیش��تری 
ب��رای خری��د خواهند داش��ت بنابراین ما ب��ا تولید محت��وای ویدئویی 

باکیفیت شانس مان برای فروش بیشتر را افزایش خواهیم داد. 
2. نمایش شیوه تولید محصول

مشتریان همیش��ه به دنبال آگاهی از شیوه تولید محصوالت هستند. 
این امر دامنه خاصی از محصوالت را ش��امل نمی ش��ود بنابراین در هر 
ح��وزه ای که اقدام به خرده فروش��ی آنالیم می کنیم، بای��د این نکته را 
مدنظ��ر قرار دهی��م. در غیر این ص��ورت امکان بازاریاب��ی و جلب نظر 

کاربران در فضای آنالین را از دست می دهیم. 
برند لوش، فعال در زمینه تولید لوازم آرایش��ی و بهداش��تی، بهترین 
مثال در زمینه نمایش ش��یوه تهیه محصوالت است. این برند ویدئوهای 
جذابی درباره فرآیند تولید محصوالت در اختیار مشتریان قرار می دهد. 
به ای��ن ترتیب کاربران امکان آگاهی از ش��یوه تولید محصوالت و مواد 
اولیه به کار رفته را خواهند داش��ت. بس��یاری از برندهای مشهور برای 
نمایش کیفیت محصوالت شان اقدام به تهیه و نمایش چنین ویدئوهایی 
می کنن��د. به ای��ن ترتیب برندها ام��کان نمایش برتری ش��ان بر رقبا را 

خواهند یافت. 
گاه��ی اوقات تهیه ویدئوهایی از پش��ت صحنه تولید محصوالت برای 
آگاهی بخش��ی به مشتریان نیز مفید اس��ت. به عنوان مثال، سایت های 
فع��ال در زمینه فروش دس��تور پخ��ت غذاهای مختلف با اس��تفاده از 
ویدئوهای آموزش��ی امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران را دارند 
بنابرای��ن گاهی اوقات ویدئوی بازاریاب��ی ما باید بر محور آموزش نکاتی 

جذاب به مخاطب هدف طراحی شود. 
3. نحوه استفاده از محصوالت

گاهی اوقات مش��تریان پیش از خرید نیازمند مشاهده نحوه استفاده 
از محصوالت هس��تند. این امر در مورد محص��والت دارای فناوری های 
جدی��د به طور وی��ژه ای باید مدنظر قرار گیرد. ش��یوه س��نتی نمایش 
ویژگی های محصوالت به مش��تریان ش��امل چاپ و توزیع مجله است. 
ب��دون تردید امروزه چ��اپ مجله برای نمایش ش��یوه کار با محصوالت 
منطق��ی به نظر نمی رس��د. در عوض امکان ایجاد گال��ری آنالین برای 
مش��اهده شیوه استفاده از محصوالت وجود دارد. در کنار این امر امکان 
تولی��د مجموعه ویدئوه��ا برای جلب نظر هرچه بیش��تر مخاطب هدف 
نیز وجود دارد. چنین ویدئوهایی باید بر محور ش��یوه کار با محصوالت 

برندمان طراحی شود. 
تکنیک مورد بح��ث در این بخش بیش از همه به کار برندهای فعال 

در حوزه مد و پوشاک می آید. مزیت اصلی این امر امکان تعامل آنالین 
ب��ا مخاطب هدف اس��ت. جالب اینکه در ش��عبه های ف��روش برخی از 
برندهای بزرگ نیز به جای ژورنال های مختلف از دستگاه های هوشمند 
برای نمایش محصوالت اس��تفاده می ش��ود. این امر ب��ه خوبی اهمیت 
س��رمایه گذاری بر روی تولید محتوای ویدئویی از سوی برندهای عرصه 

مد و پوشاک را نشان می دهد. 
4. تاثیرگذاری داستان های کوتاه

تعامل با مخاطب هدف همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها 
در فرآیند بازاریابی ویدئوی با فقدان ایده  مواجه هس��تند. به این ترتیب 
علی رغم سرمایه گذاری مناس��ب در زمینه بازاریابی نتیجه مدنظرشان 

را کسب نمی کنند. 
یک��ی از ترندهای ج��ذاب در عرص��ه بازاریابی ویدئویی اس��تفاده از 
داستان های کوتاه است. اش��تباه اغلب برندها در زمینه بازاریابی تالش 
ب��رای تعامل طوالنی م��دت با مخاطب هدف اس��ت. هرچه محتوای ما 
ساده و کوتاه تر باشد، ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب هدف خواهد 
داش��ت بنابراین پیش از تالش برای ایده پ��ردازی در زمینه بازاریابی به 
سادگی و کوتاهی آن توجه داشته باشید. این دو عامل به بازاریاب ها در 

زمینه یافتن ایده های مناسب کمک چشمگیری خواهد کرد. 
برن��د پورینا، فع��ال در زمینه تولید غذای حیوان��ات خانگی، بهترین 
مثال در زمینه اس��تفاده از داستان های کوتاه است. ویدئوهای بازاریابی 
این برند هرگز بیش��تر از ۶0 ثانیه نخواهد ش��د. نکته جالب اینکه آنها 
با اس��تفاده از نکات کوچک و دغدغه  های ُخرد مشتریان اقدام به جلب 
نظرش��ان می کنن��د. هرچه برند م��ا در زمینه تعامل با مش��تریان نگاه 
ریزتری داش��ته باش��د، امکان تاثیرگذاری بیش��تری بر روی مشتریان 

خواهد داشت. 

۵. همکاری با اینفلوئنسرها
همکاری با اینفلوئنس��رها در عرصه بازاریابی یکی از ترندهای مطرح 
در طول س��ال های اخیر محسوب می ش��ود. مزیت اصلی این امر امکان 
دسترس��ی به دامنه هرچه وس��یع تری از مشتریان و همکاری سازنده با 
آنهاس��ت. به این ترتیب ما دیگر دغدغه ای از بابت یافتن مخاطب هدف 

نخواهیم داشت. 
امروزه برندهای بسیار زیادی از همکاری با اینفلوئنسرها سود می برند. 
یک��ی از معروف ترین برندهایی که همکاری نزدیک��ی با افراد تاثیرگذار 
دارد، سامس��ونگ است. این برند همیش��ه کمپین های ویژه ای با حضور 
اینفلوئنس��رها طراحی می کند. بنابراین الگوی بازاریابی تاثیرگذار فقط 

محدود به برندهای تازه تاسیس نیست. 
نکته مهم در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار توجه به ارتباط ش��ان با 
حوزه فعالیت مان اس��ت. در غیر این صورت تمام هزینه های ما بی فایده 
خواهد بود. امروزه برخی از برندها فقط براس��اس تعداد فالوورهای افراد 
تاثیرگ��ذار در ش��بکه های اجتماعی اقدام به همکاری ب��ا آنها می کنند. 

نتیجه نهایی این شیوه جز شکست نخواهد بود. 
۶. توجه به ارزش های برند

آیا برند ش��ما در عرصه فعالیت از هدف ی��ا ارزش قابل توجهی دفاع 
می کن��د؟ ام��روزه اغل��ب برندها در عرص��ه کس��ب و کار از ارزش های 
مختلف��ی دفاع می کنند. این امر موقعیت مناس��بی برای آنها به منظور 
تعامل بهینه با مش��تریان فراهم می س��ازد. ایراد اصلی برخی از برندها 
بی توجه��ی به توانایی ش��ان ب��رای تولید محت��وای بازاریاب��ی پیرامون 
ارزش های مرکزی ش��ان است. به این ترتیب آنها ارزش های شان را فقط 

در حد شعار باقی نگه می دارند. 
برن��د Rescue Chocolate یکی از بهتری��ن مثال ها در این حوزه 
است. آنها همیشه بخشی از سودشان را در راستای حفاظت از حیوانات 
و حی��ات وح��ش س��رمایه گذاری می کنند. همین ام��ر موجب افزایش 
ش��هرت جهانی آنها ش��ده است. بس��یاری از مش��تریان آنها فقط برای 
حمایت از حقوق حیوانات از آنها خرید می کنند. مثال این برند بهترین 
نمونه برای نمایش تاثیر ارزش های برند در عرصه بازاریابی و تاثیرش بر 

روی فروش نهایی است. 
اگر برند ش��ما در عرصه فروش آنالین محصوالتش با مش��کل مواجه 
اس��ت، توجه به ارزش های مرکزی کس��ب و کار بهترین ایده محسوب 
می ش��ود. متاس��فانه ام��روزه بس��یاری از برنده��ا نس��بت ب��ه اهمیت 
ارزش های شان بی توجه هس��تند بنابراین زمان کنونی بهترین موقعیت 
ب��رای اس��تفاده از مزی��ت برندتان در زمین��ه تمرک��ز بازاریابی بر روی 

ارزش هاست. 
7. پرداختن به داستان های مشتریان

جلب نظر مش��تریان همیشه کار س��اده ای نیست. این امر با توجه به 
تغییر س��لیقه مش��تریان در طول س��ال های اخیر و واکنش منفی شان 
نسبت به کمپین های بازاریابی دیجیتال با استفاده از انواع نرم افزارهای 

مسدودس��ازی تبلیغات بدیهی به نظر می رس��د. راه حل مناس��ب برای 
برندها به منظور غلبه بر این شرایط استفاده از داستان مشتریان است. 
هر مش��تری در تعامل با برند داس��تان منحصر به فردی دارد. این امر 
شامل شیوه آشنایی با برند موردنظر و تاثیر محصوالتش بر روی زندگی 
آنها می ش��ود. اگر ما رابطه نزدیکی با مشتریان مان داشته باشیم، امکان 
استفاده از داس��تان و حضورش��ان در کمپین بازاریابی ویدئویی فراهم 
خواهد شد. امروزه کمپین های بازاریابی با حضور مشتریان تاثیرگذاری 
به مراتب بیش��تری بر روی کاربران شبکه های اجتماعی دارد بنابراین با 
تمرکز بر روی مش��تریان برند امکان غلبه بر چالش جلب نظر مشتریان 

تازه فراهم خواهد شد. 
توصیه اصلی م��ا در این بخش تولید ویدئوهایی با حضور مش��تریان 
به عنوان ش��خصیت اصلی است. نکته مهم در این میان روایت داستان 
منحصر به فرد هر کدام از مش��تریان اس��ت. به این ترتیب امکان جلب 

نظر مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
داو بهترین برند در زمینه اس��تفاده از داس��تان مش��تریان در فرآیند 
بازاریابی ویدئویی اس��ت. آنها ویدئوهای جذابی با حضور مشتریان برای 
بیان کیفیت و تاثیر محصوالت شان بر روی شادابی و جوانی پست تهیه 
می کنند. بدون تردید بخش قابل توجهی از اعتماد باالی مش��تریان به 
برند داو ناش��ی از کیفیت باالی ویدئوهای بازاریابی آنهاست. امروزه هر 
برندی امکان استفاده از این شیوه برای جلب نظر مخاطب هدف را دارد. 

8. تولید ویدئوهای آموزشی
ویدئوهای آموزش��ی همیش��ه طرفدارهای زیادی در میان مش��تریان 
دارد. بس��یاری از برندها ب��رای بیان نکات موردنیاز مش��تریان به جای 
تولی��د محصول تازه به س��راغ خلق کمپین بازاریاب��ی می روند. بهترین 
نمونه در این میان برند آدیداس است. آنها اپ رسمی برای آموزش انواع 
حرکات ورزشی به شیوه ای ساده و کامال رایگان دارند. این برند در طول 
دوران کرونا حجم ویدئوهای آموزشی اش را دو برابر کرد. به این ترتیب 
با دعوت از کاربران برای پیگیری تمرینات ورزشی در خانه نقش مهمی 

در مقابله با کرونا بازی کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال راهکارهایی برای تعامل بیش��تر با 
مش��تریان هستند. الگوهای س��نتی بازاریابی دیگر تاثیرگذاری مطلوبی 
بر روی مخاطب هدف ن��دارد بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی تازه 
برای جلب نظر آنها باشیم. در غیر این صورت به زودی از عرصه صنعت 

بازاریابی حذف خواهیم شد. 
۹. اهمیت موزیک ویدئوها

موزی��ک ویدئوها همیش��ه تاثیرگذاری باالیی ب��ر روی کاربران دارد. 
این امر ناش��ی از عالقه روزافزون مردم در سراس��ر دنیا به هنر موسیقی 
اس��ت. یکی از راهکارهای بازاریابی مناسب برای برندها حمایت مالی از 
هنرمندان برای س��اخت موزیک ویدئو اس��ت. همچنین امکان پرداخت 
هزینه برای نمایش محصوالت در قالب موزیک ویدئوها نیز وجود دارد. 
امروزه هنرمندان بس��یار زیادی در سراس��ر دنیا مش��غول به فعالیت 
هس��تند. عرصه موس��یقی در این میان تعداد باالیی از هنرمندان را در 
خود جای داده اس��ت. بنابرای��ن برندها برای همکاری ب��ا اهالی دنیای 
موس��یقی هیچ گونه محدودیتی از نظر گزینه های در دسترس نخواهند 
داشت. نکته مهم در این میان انتخاب هنرمندی با سبک کاری مناسب 
با فعالیت برندمان است. به عنوان مثال، برندی نظیر اپل هرگز به سراغ 
همکاری با هنرمندان تازه کار عرصه موسیقی نمی روند. بنابراین ما باید 
همیش��ه به جایگاه و شخصیت برندمان به هنگام همکاری با هنرمندان 

توجه داشته باشیم. 
1۰. ایجاد چالش های هیجان انگیز

ایجاد چالش های جذاب از س��وی برندها در طول سال های اخیر رواج 
زیادی یافته اس��ت. این استراتژی در راس��تای تعامل هرچه بهتر میان 
برندها و مشتریان مورد توجه قرار می گیرد. امروزه بسیاری از مشتریان 
در زمین��ه تعامل با برنده��ا به دنبال نکات هیجان انگیز هس��تند. ما به 
عنوان بازاریاب با تولید محتوا فرصت خلق هیجان موردنیاز مش��تریان 

را داریم.
یکی از مثال های مش��هور در زمینه تاثیرگذاری چالش های مربوط به 
چالش س��طل آب یخ است. این چالش در س��ال 2014 برای کمک به 
بیمارانی که از نارسایی اعصاب رنج می برند، طراحی شد. حضور پررنگ 
برخی از برندها در جریان این کمپین قابل توجه است. به عنوان مثال، 
برن��د مک دونالد با طراحی یک ویدئو به طور رس��می حضورش در این 
چال��ش را اعالم کرد. س��ایر برنده��ای بزرگ دنیا نیز ب��ا حضور در این 

چالش و کمک به بیماران تعامل سازنده ای با مشتریان داشتند. 
نکته مهم در اینجا تعامل با مش��تریان براس��اس ایجاد هیجان است. 
ای��راد اصلی بس��یاری از کمپین ه��ای بازاریابی فق��دان جذابیت برای 
مخاط��ب هدف اس��ت. به این ترتیب مخاطب ه��دف در عمل عالقه ای 

برای ادامه تعامل با برند موردنظر پیدا نمی کند. 
گاهی اوقات ایجاد چالش، در مقایس��ه با ش��رکت در آنها، تاثیر بسیار 
بهتری بر روی ذهنیت مش��تریان دارد. این نکته به طور ویژه از س��وی 
برند ونس مورد توجه قرار گرفته است. این برند در سال 2019 چالشی 
برای پرتاب کفش های ونس به هوا و مش��اهده نحوه افتادن شان بر روی 
زمی��ن راه اندازی کرد. هدف اصل��ی ونس از این جالش نمایش جنس و 
کیفیت کفش هایش به مش��تریان بود. کتانی های ونس به دلیل استفاده 
از زیره باکیفیت در صورت پرتاب ش��دن همیشه به حالت اولیه بر روی 
زمی��ن خواهند افتاد بنابراین کمپین تیم بازاریابی ونس به طور ویژه در 

راستای نمایش کیفیت محصوالتش بود. 
11. الگوبرداری از رقبا

مش��اهده برنده��ای موفق در زمینه فروش و کس��ب و کار همیش��ه 
برای کس��ب و کاره��ای کوچک تردیدهای زیادی ب��رای توانایی رقابت 
با آنها ایجاد می کن��د. نکته مهم در اینجا تالش برای تقلید از برندهای 
بزرگ اس��ت. ای��ن امر حتی در میان برنده��ای بین المللی نیز به خوبی 
قابل مش��اهده اس��ت. ش��اید رقیب مس��تقیم ما در عرصه کسب و کار 
ایده بازاریابی بس��یار جذابی را س��اماندهی نماید. در این صورت وظیفه 
اصل��ی ما تالش برای الگوبرداری از رقیب مان برای تولید کمپین هایی با 

کیفیت مشابه است. 
نکته مهم در این میان توجه به تفاوت میان الگوبرداری از کمپین های 
رقبا و تقلید صرف اس��ت. اگر ما در ایده بازاریابی دیگران تغییری ایجاد 
نکنیم، عالوه بر واکنش منفی مخاطب با ش��کایت رسمی برند موردنظر 

نیز مواجه خواهیم شد. 
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HBO سینمای مجازی ایده جدید

HBO یک��ی از بزرگترین ش��بکه  های تلویزیونی جهان در 
ش��رایطی که کرونا باعث بسته ش��دن سینماهای تمام جهان 
ش��ده است، بر روی ایده ای جذاب تمرکز کرده و می تواند نام 
خود را به عنوان موس��س نخستین س��ینمای مجازی مطرح 
نماید. درواقع اگر ش��ما هم از جمله افرادی هس��تید که فیلم 
دی��دن تنها در کن��ار افراد دیگر معنا پیدا می کند، پیش��نهاد 
می شود که سریعا حق اشتراک این شبکه خالق را خریداری 
نمایید. ایده آنها به این صورت اس��ت ک��ه اعضا قادر خواهند 
بود تا با ایجاد س��الن خود، تا س��قف 25 نفر را برای تماشای 
ی��ک فیلم دعوت ک��رده و در کنار آنها گزین��ه موردنظر خود 
را مش��اهده کند. در این رابطه امکان مش��اهده تصویر افراد و 
چت کردن با آنها در حین فیلم وجود داشته و موسس سالن 
می توان��د هر زمانی فیلم را متوقف کرده و یا در چند محله به 
نمای��ش درآورد. درواقع از این ایده تحت عنوان نس��ل جدید 
س��ینماها نام برده می ش��ود. پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت 
ک��ه پس از اجرای این طرح جذاب، میزان ترافیک س��ایت به 
بیش از 15 برابر برس��د. با این حال هنوز مشخص نیست که 
مهمان ها نیز باید عضو س��رویس باش��ند و ی��ا در این رابطه 
محدودیت��ی وجود ن��دارد. حال باید دید ک��ه واکنش رقبایی 

نظیر نتفلیکس به این ایده جذاب چه خواهد بود. 
theverge.com :منبع

روبات های پرستار راهکار جالب دولت ایتالیا 
برای حفظ جان کادر درمانی

یکی از بزرگترین مشکالت حال حاضر این است که پرستارها 
به علت ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی، با بیشترین میزان 
احتمال درگیر ش��دن با این ویروس مواجه هس��تند. این امر 
باعث شده است تا نگرانی-های بسیاری در بین این قشر پدید 
بیاید و آمارها نیز در این زمینه نش��ان می دهد که این نگرانی 
ابدا بی مورد نبوده و صرفا تجهیزاتی نظیر ماس��ک، دستکش 
و لوازم بهداش��تی به تنهایی کافی نیست. در این رابطه ایتالیا 
مرکز اصلی این ویروس در قاره اروپا محس��وب می ش��ود. در 
این رابطه دولت این کشور از روبات هایی رونمایی کرده است 
که باعث می ش��ود تا دیگر نیازی به نزدیک شدن پرستارها به 
بیمار کرونایی، وجود نداش��ته باش��د. دکتر فرانچسکو دنتالی 
که بیمارستان وی میزبان نخستین نمونه این روبات ها است، 
در این رابطه عنوان کرده اس��ت که این تکنولوژی جدید قادر 
است تا اقدامات ضروری نظیر گرفتن نبض، تب، رساندن دارو 
و ب��ه صورت کلی تمامی اقداماتی که یک پرس��تار باید انجام 
دهد را، به بهترین شکل به پایان رسانده و این امر می تواند در 
کنار حفظ سالمت کادر پزشکی، به کاهش حجم کار آنها نیز 
منجر شود. علت انتخاب این بیمارستان به عنوان اولین مکان 
جهت استفاده از روبات های مذکور این است که مکان آن در 
شهر لومباردی قرار دارد که هسته اصلی شیوع ویروس کرونا 
در کشور ایتالیا محسوب می-شود. با این حال هنوز اطالعاتی 
در رابطه با زمان اس��تفاده از آنها در س��ایر بیمارستان ها ذکر 
نش��ده اس��ت. آخرین آمارها در رابطه با تعداد کشته شدگان 
وی��روس کرونا در بین کادر درمانی در این کش��ور به ۶۶ نفر 
رس��یده است. ویژگی مهم این روبات ها این است که به زمان 
بس��یار کمی برای ش��ارژ مجدد نیاز داش��ته و این امر باعث 

می شود تا امکان استفاده مداوم از آنها وجود داشته باشد. 
nypost.com :منبع

شناسایی سریع مبتالیان ویروس کرونا با 
عینک های حرارتی

شناس��ایی افراد مبتال به ویروس کرونا به چالش تمامی کش��ورها 
تبدیل شده اس��ت. در این رابطه اگرچه استفاده از تب سنج یکی از 
راهکارها محس��وب می شود، با این حال توجه داشته باشید که این 
مس��ئله تنها برای تعداد افراد کم پاس��خگو بوده و فرد تست گیرنده 
را می توان��د در معرض این بیماری قرار ده��د. همین امر نیز باعث 
شده اس��ت تا محققان چینی راهکاری جدید را به دولت خود ارائه 
دهن��د که برطبق آن ماموران تنها ب��ا یک عینک از فواصل دور نیز 
می توانند دمای بدن افراد را تشخیص داده و در صورت باالبودن آن، 
افراد را سریعا جدا نمایند. این امر خود باعث حفظ سالمت ماموران 
و عدم نیاز به صف بس��تن که خود می توان��د زمینه انتقال بیماری 
را فراهم نماید، اس��ت. نکته جالب دیگر این اس��ت که این محصول 
کمک خواهد کرد تا امکان بازگش��ایی مدارس، ادارات و کارخانه ها 
مهیا باش��د. این تکنولوژی که T1 نام دارد، احتماال به س��رعت در 
کش��ورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ممکن است 
قرنطین��ه خانگی به صورت کامل کن��ار برود. درواقع با توجه به این 
امر که بنابر اخبار منتش��ر شده، کشف واکسن این ویروس به زمانی 
بیش از یک سال نیاز خواهد داشت، الزم است تا بهبودهایی صورت 
گیرد تا امکان زندگی مجدد با رعایت نکات بهداش��تی، فراهم شود. 
بدون شک این تکنولوژی جالب، یکی از مواردی است که می-تواند 

تغییرات خوبی را ایجاد نماید. 
nypost.com :منبع
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چرا همدلی با مشتریان اهمیت دارد؟
 نقش همدلی با مشتریان
در توسعه کسب و کار

دنیای کسب و کار مدرن بیش از هر چیز دیگری نیازمند همدلی 
برندها با مش��تریان است. شاید در نگاه نخست طرح مفهوم همدلی 
در حوزه کس��ب و کار عجیب به نظر برس��د، اما این مفهوم در تمام 
بخش های فعالیت ش��رکت ها ایفای نقش می کند. اگر ش��ما نیز به 
دنبال توس��عه کس��ب و کارتان هستید، باید نس��بت به کاربرد این 
مفهوم در حوزه کس��ب و کار توجه داش��ته باشید. هدف ما در این 
مقاله بررسی برخی از مهم ترین تاثیرات مفهوم همدلی با مشتریان 

از سوی برندهاست. 
• همدلی توس��عه دهنده نوآوری: هنگامی که ما شناخت مناسبی 
از مش��تریان مان داشته باشیم، امکان تغییر اهداف برندمان براساس 
خواس��ته آنها فراهم خواهد ش��د. امروزه یک��ی از چالش های اصلی 
کس��ب و کارها ایجاد ارتباط معنادار میان فعالیت ش��ان با نیازهای 
مشتریان اس��ت. گوگل در پروژه مش��هورش به نام »ارسطو« نکته 
مهمی درباره میزان تاثیرگذاری نوآوری های ش��رکتش کشف کرد. 
بر این اس��اس بیش��ترین می��زان تاثیرگذاری نوآوری های ش��رکت 
گوگل از س��وی تیم ها و بخش های دارای همدلی بیشتر با مشتریان 
ناش��ی می شود. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها در مسیر 

نوآوری و ارتباط با مشتریان دارد. 
• نقش همدلی برای درک بهتر سلیقه و نیازهای مشتریان: تولید 
محصوالت مورد عالقه و نیاز مشتریان مسئله مهمی در دنیای کسب 
و کار محسوب می شود. نوآوری در عرصه تولید محصوالت با شناخت 
نیازهای اساسی مشتریان تفاوت دارد. درست به همین خاطر اغلب 
برندهای عرضه کننده فناوری های نوین توانایی بهره برداری مناسب 
از آنها را نیافته اند. اگر ما شناخت درستی از سلیقه و نیاز مشتریان 
نداشته باشیم امکان اس��تفاده مطلوب از نوآوری های مان در زمینه 
تولی��د محصول فراهم نخواهد ش��د. یک��ی از مهم ترین گام ها برای 
شناخت هرچه بهتر نیازهای مشتریان قرار دادن خودمان در جایگاه 
آنهاست. چنین شیوه ای به طور کامل از سوی استیو جابز در توسعه 
کس��ب و کار اپ��ل مورد اس��تفاده قرار گرفت. وی ب��رای طراحی و 
معرفی محصوالت جدید اپل همیش��ه به نیازهای اساس��ی و جاری 
مش��تریان توجه داش��ت. اس��تیو جابز این کار را با ارزیابی وضعیت 
مش��تریان در بازارهای مختلف و تالش ب��رای همدلی با آنها انجام 

می داد. 
• همدل��ی و ارتق��ای کیفیت عملکرد کارمن��دان: بحث همدلی و 
تاثیر آن بر روی فعالیت برندها فقط معطوف به بیرون نیست. تمام 
شرکت ها با مسئله افزایش کیفیت عملکرد کارمندان مواجه هستند. 
اگ��ر ما فرآین��د همدلی با مش��تریان را با ارتباط مان ب��ا کارمندان 
گس��ترش دهیم، تغییرات قابل توجهی در کیفیت کاری کارمندان 
ایجاد خواهد ش��د. پروژه »اکس��یژن« گوگل در این راس��تا بیانگر 
اهمیت همدلی میان مدیران و کارمندان برای پیش��برد هرچه بهتر 
پروژه هاس��ت. یکی دیگر از چالش های برندها در راس��تای تعامل با 
کارمندان مربوط به ترغیب ش��ان به سوی همکاری به جای عملکرد 
انفرادی است. در اینجا نیز نقش همدلی و تاثیرش بر روی عملکرد 

گروهی کارمندان قابل مشاهده است. 
• جلب نظر نس��ل جوان )Z( با چاشنی همدلی: بازاریابی و جلب 
نظر مشتریان نسل جوان یکی از سخت ترین کارهای ممکن در حوزه 
کس��ب و کار محسوب می شود. بس��یاری از برندها در عمل توانایی 
جلب نظر مش��تریان جوان را ندارند. آماره��ای مختلف درباره عدم 
عالقه مشتریان نس��بت به میزان تردید برندها برای سرمایه گذاری 
در این حوزه را افزایش داده اس��ت. نکته مهم در این میان افزایش 
قدرت خرید نس��ل جوان در طول س��ال های گذشته است بنابراین 
برنده��ا ناچ��ار باید به فکر تعامل با این نس��ل باش��ند. در غیر این 
صورت شانس بزرگی در راس��تای افزایش درآمد و سود نهایی شان 

را از دست خواهند داد. 
• همدل��ی و تاثیر آن ب��ر روی فروش، توس��عه و عملکرد بازاری: 
امروزه اغل��ب برندها به دنبال راهکارهایی برای پیگیری چند هدف 
به طور همزمان هستند. چنین الگویی به طور حداکثری با استفاده 
از همدلی برای توس��عه کس��ب و کار در کنار فروش بیش��تر فراهم 
می شود. بس��یاری از برندها در فرآیند توس��عه کسب و کار مجبور 
به تحمل س��طح فروش پایین تر در بازارهای تازه هس��تند. استفاده 
از مفهوم همدلی به شیوه درست موجب سازگاری هرچه سریع تر با 
بازارهای تازه می ش��ود. به این ترتیب فعالیت ما در زمینه گسترش 

کسب و کارمان با هزینه های کمتری همراه خواهد بود.
بدون تردید توس��عه کسب و کار دشواری های بسیار زیادی دارد. 
بس��یاری از برنده��ا در عمل س��ال ها برای تحقق ای��ن هدف صبر 
می کنند. متاس��فانه ساالنه بسیاری از برندها در مسیر توسعه کسب 
و کارش��ان با بدهی های عظیم و حتی ورشکستگی مواجه می شوند. 
در این میان اس��تفاده از مفهوم همدلی ب��رای ایجاد ارتباط بهتر با 
مش��تریان از بعد خارجی و کارمندان از بعد درون سازمانی اهمیت 

باالیی دارد. 
brandingstrategyinsider.com :منبع
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ش��اید اوضاع شرکت طوری اس��ت که همه یا تعدادی از کارکنان باید به صورت دورکاری 
به همکاری خود ادامه دهند و ش��اید هم برای مدیریت گروهی که هر یک از اعضای آن در 
گوش��ه ای از کشورند، استخدام شده اید. در س��ال های اخیر، دورکاری رشد فراوانی داشته و 
گسترش آن سریع تر از سایر شیوه های کاری بوده است. البته تعجبی هم ندارد؛ کمتر کسی 
را می توان دید که دوست نداشته باشد در محیط راحت خانه کار کند و مجبور نباشد هر روز 
س��اعت ها وقت خود را در مسیر رفت وبرگشت به محل کار هدر بدهد، با این حال دورکاری 
و مدیریت کارکنان دورکار نیز مش��کالت خاص خود را دارد و برای رس��یدن به بهره وری و 
پیش��رفت باید نکاتی را در نظر داشته باش��ید. در این مقاله قصد داریم شما را با چالش ها و 
مزیت های دورکاری و نکات مهم مدیریت کارکنان دورکار آشنا کنیم. اگر شما نیز به  تازگی 
مدیریت گروهی از کارکنان دورکار را برعهده گرفته اید یا می خواهید سبک مدیریتی خود را 

بهبود دهید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
مزایای دورکاری

گسترش دورکاری گریزناپذیر است و دیریازود شما نیز باید به سراغ این روش کاری بروید. 
به طور کلی، فراهم کردن اوضاع دورکاری برای کارکنان شرکت، خود شما و کل شرکت بسیار 
مفید است. براساس بررسی ها، تعداد کارکنان دورکاری که بیش از چهل ساعت در هفته کار 
می کنند، بیش��تر از سایر کارکنان اس��ت؛ زیرا دورکاران معموال از کاری که انجام می دهند، 
بیش��تر لذت می برند و دورکاری هم اس��ترس کمتری ایجاد می کند. البته این فقط یکی از 

مزایای بالقوه دورکاری برای کارکنان، مدیران و شرکت هاست.
 MIT Sloan School of( گروه آموزش مدیریت در مدرس��ه مدیریت اسلون ام آی تی
Management( در پژوهشی با نام »بررسی کیفیت زندگی« چنین گزارش می دهد: وقتی 
کارکنان سرپرس��تی دارند که در کار انعطاف پذیر اس��ت )مثال موافق انجام بخشی از کارها 

به صورت دورکاری است(، آن کارکنان تمایل بیشتری به ادامه همکاری با شرکت دارند.
دکتر پیتر هرست  )Peter Hirst(، از همان گروه ام آی تی، از این یافته ها برای مدیریت 
برنامه کاری انعطاف پذیری اس��تفاده کرد تا ش��ناخت تیم خود را از دورکاری تغییر دهد. او 
می خواست ببیند چه اتفاقی می افتد، وقتی درک تیم از دورکاری تغییر می کند و آن را به جای 

امتیازی نادر، فرصتی معمول می دانند که هر کسی در تیم می تواند از آن بهره مند شود.
نتایج به دست آمده آشکار است و نیازی به توضیح ندارد:

• 90 درصد گزارش دادند که زندگی خانوادگی و شخصی شان بهبود پیدا کرده است؛
• ۸5 درصد گفتند استرس آنها کاهش پیدا کرده است؛

• ۸0 درصد گفتند روحیه و تعامل شان بهبود یافته است؛
• ۶2 درصد اعتماد و احترام بیشتری احساس کرده اند؛

• 9۳ درصد عقیده داشتند که همکاری آنها از گذشته هم بهتر شده است.
اینها همگی درنتیجه فراهم کردن امکان دورکاری به دست می آید. دورکاری چیزی بیش 
از پیشرفت تکنولوژی است؛ با دورکاری می توانید روش کار، مدیریت و رهبری   خود را بهبود 

دهید. البته دورکاری فقط مزیت و فایده ندارد، بلکه چالش های مخصوص خود را هم دارد.
چالش های مدیریت کارکنان در دوران دورکاری

درس��ت اس��ت که فراهم کردن امکان دورکاری در گروه مزیت های قابل توجهی دارد ولی 
مشکالتی هم دارد. بیش��تر مدیران هنوز با چالش های مدیریت کارکنان در زمان دورکاری 
آشنا نیستند. دورکاری از چند نظر با ساختار کاری معمول متفاوت است. چالش های جدید 
و منحصربه فردی نیز در فرآیند اس��تخدام و مدیریت کارکنان وجود دارد که مدیران هرگز 

به آنها توجه نمی کنند.
بدون داشتن تجربه دورکاری، پیش بینی چالش های پیش  روی کارکنان دشوار است. در 
ادامه، کمی بیشتر درباره بعضی از چالش های اصلی دورکاری توضیح می دهیم تا بهتر متوجه 

شوید کارکنان دورکار با چه مشکالتی مواجه خواهند شد.
1. تنهایی و انزوا

بی ش��ک احساس تنهایی و انزوا یکی از س��ه چالش مهمی است که تمام دورکاران با آن 
روبه رو می شوند. تا وقتی دفتر کاری دارید پر از افرادی که هر روز اطراف شما هستند، تصور 
می کنید که معاشرت و تعامل با دیگران چیزی بدیهی و عادی است. معاشرت و بادیگران بودن 
از ویژگی های اصلی انسان  است و تعجبی ندارد که عامل مهمی در سالمت باشد و عالوه  بر 

سالمت روان، بر سالمت جسم نیز تاثیر بگذارد.
در مطالعه ای در س��ال 201۸، وقتی پژوهش��گران موش ها را از س��اختار بسیار اجتماعی 
معمول ش��ان ج��دا کردند و آنه��ا را در انزوا قرار دادند، در س��لول های مغ��زی این حیوانات 
نشانه هایی از آتروفی تعامل اجتماعی )social interaction atrophy( دیدند. یعنی وقتی 
موش ها را از ساختار اجتماعی  آنها جدا کردند، سلول های مغزی شان شروع به ازبین رفتن کرد.

انزوا و تنهایی در انسان ها نیز به همین اندازه زیان آور است. انزوای طوالنی مدت در موارد 
ش��دید ممکن است به مشکالتی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود. شما به عنوان مدیر 
کارکنان باید از این موضوع آگاه باشید و برای تعامل اجتماعی آنها با سایر اعضای گروه هر 
کاری می توانید، انجام دهید. همچنین باید آنها را تشویق کنید از خانه بیرون بیایند، مثال برای 
کارکردن به کافی شاپ یا مکانی برای کارکردن در کنار سایر همکاران بروند یا برای شرکت 

در رویدادها و گردهمایی های محل  زندگی شان از خانه بیرون بروند.
2. مشکالت ارتباطی ناشی از نبود نشانه های غیرکالمی

برق��راری ارتباط ب��ا کارمندان یکی از چالش های بدیهی در مدیری��ت کارکنان در دوران 
دورکاری اس��ت ولی بعضی از این چالش های ارتباطی چندان واضح نیس��ت. مش��کل صرفا 
ممکن نبودن گفت وگو در راهرو یا گپ زدن در دفتر کار نیست بلکه عمیق تر است. وقتی شما 
و همکارانتان ارتباط چهره به چهره کافی ندارید، فهم پیام هایی که ردوبدل می کنید، برایتان 
دشوارتر است. درک مفهوم پیام وقتی به صورت متن باشد، سخت تر است یا وقتی طرف مقابل 

را به اندازه کارمندانی که حضوری در شرکت کار می کنند نشناسید.
 Robert J.( براساس مفهوم فلسفِی تیغ هنلون که نویسنده ای به نام رابرت جی هنلون
Hanlon( آن را اب��داع کرده، باید هنگام برقراری ارتباط با دیگران »فرض را بر نادانی طرف 
مقابل بگذاریم و نه بر بدخواهی و س��وءنیت او.« این بدبینی به خاطر هزاران س��ال تکامل و 
برنامه نویسی اولیه ماست که موجب شده هر چیزی را تهدیدی برای بقای خود فرض کنیم.

مش��کل اینجاست که این سازوکار دفاعی طبیعی در محیط کاری مدرن کارایی چندانی 
ندارد. وقتی برای یکی از کارکنان پیامی می فرستید، زمانی ممکن است برداشتی منفی از پیام 
شما داشته باشد که بتواند آن را »تهدید« تلقی کند )مثال انتقادی مطرح کنید، بازخوردی 

بدهید یا سوالی بپرسید(. همین حالت درباره شما هم صادق است.
وقتی هیچ یک از نش��انه های غیرکالمی وجود نداش��ته باشد، نمی توانید تشخیص دهید 
منظور از آنچه می بینید و می شنوید چیست. این موضوع موجب می شود مشکالت ارتباطی 
به راحتی پیش آید. مانند این اس��ت که بخواهید تصمیم مهمی را فقط با 7درصد اطالعات 
الزم بگیرید. این همان کاری است که هر روز با چت و ایمیل با اعضای گروه دورکاری خود 

انجام می دهید.
به همین دلیل بهتر اس��ت گفت وگوهای طوالنی را تلفنی انجام دهید. این کار، ش��ما را 
از بس��یاری از سوءتفاهم ها نجات می دهد و کمک می کند تا همسو با یکدیگر پیش بروید و 

همدیگر را بهتر درک کنید.
3. احساس بیرون بودن از جمع

به طورکلی، احس��اس نادیده گرفته شدن در میان کارکنان دورکار بیشتر از کارکنانی است 
که در شرکت حضور دارند. کارکنان دورکار احساس می کنند که در جشن های شرکت نادیده 

گرفته می شوند و یا به ارتقای شغلی و همچنین دیدگاه های شان بی توجهی می شود.
در دورکاری، بس��یاری از فرصت های کوچک و بزرگ برای ارتباط برقرارکردن با همکاران 
و مدیران را از دست می دهید. عالوه براین، احساس می کنید هم گروهی های تان شما را کمتر 
از س��ایر اعضای گروه درک می کنند. شاید همیش��ه احساس کنید مدیران به شما کمتر از 

کارکنانی که در ش��رکت حضور دارند، توجه می کنند. در بررسی کارکنان دورکار در سایت 
جس��ت وجوی کار Indeed، ۳7درصد از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی اعتقاد داشتند 
دورکاری موجب می شود کمتر دیده شوند و دسترسی کمتری به مدیر شرکت داشته باشند.

البته این موضوع و سایر چالش ها معموال در گروه های دورکاری که کامال پخش شده اند و 
متمرکز نیستند، مشکل چندانی ایجاد نمی کند؛ چون در این گروه ها همه اعضا، ازجمله مدیر 
گ��روه، چالش های دورکاری را درک می کنند. ازآنجاکه در این گروه ها همه دورکارند، ایجاد 

عادت های سالم و شناسایی مشکالت آسان تر است.
مطالع��ه دیگری که به تازگی درباره 11 هزار کارمند، در نش��ریه ه��اروارد بیزینس ریویو 
)HBR( منتش��ر شده، نشان داده اس��ت کارمندان دورکار بیش از سایر کارمندان احساس 
می کنن��د ک��ه از گروه بیرون اند و تعلقی به گروه ندارند. نداش��تن تم��اس نزدیک با افراد از 
شکل گیری اعتماد، ارتباط و هدف مشترک )سه مولفه نظام های اجتماعی سالم( جلوگیری 
می کند. مدیران می توانند این چالش را نیز با برداشتن گام هایی مانند اعتمادسازی و برقراری 
ارتباط با کارکنان دورکار از طریق صرف زمان برای ش��ناختن آنها و برگزاری نشس��ت های 

یک به یک اختصاصی و منظم هفتگی با هر کدام از آنها، برطرف کنند.
نکات مهم برای مدیریت کارکنان دورکار

مدیریت کارکنان دورکار با مدیریت کارکنانی که در کنار شما کار می کنند، تفاوت فراوانی 
دارد. بسیاری از روش هایی که در محل کار موثر است، همان کارایی را برای کارکنان دورکار 
ندارد. با رعایت نکات زیر از روش های خاصی آگاه می ش��وید که باید برای مدیریت کارکنان 

دورکار به کار بگیرید.
1. برای گپ زدن با کارکنان وقت بگذارید

وقتی مدیری��ت کارکنان دورکار را برعه��ده دارید، معموال پ��س از صحبت کردن درباره 
کارهایی که باید انجام شود، بالفاصله تماس تلفنی را قطع می کنید یا چت را تمام می کنید 
و ب��ه انجام دادن کارهای تان برمی گردید. بعضی مواقع این دقیقا همان کاری اس��ت که باید 
انجام دهید و کامال منطقی است؛ مثال وقتی مهلت کمی برای ارائه کاری دارید، باید آتشی 
را خاموش کنید یا جلسه سرپایی )standup meeting( فوری ای دارید که باید مختصر و 
مفید باشد. ولی اگر همیشه همین طور رفتار می کنید، باید بدانید که بخش مهمی از مدیریت 

را نادیده گرفته اید.
باید با همه اعضای گروه خود رابطه ای دوستانه برقرار کنید. رابطه دوستانه موجب می شود 
بتوانید با مش��کالتی که برای هر یک از اعضای گروه به وجود می آید، کنار بیایید و مطمئن 
باش��ید آنها موضوع هایی را که برای ش��ان مهم است، با شما مطرح می کنند و وقتی مرتکب 
اش��تباهی می شوید یا تصمیمی غیرعملی و نادرس��ت می گیرید، درباره تردید خود با شما 

صحبت می کنند.
رابطه دوستانه با صحبت کردن درباره مسائل کاری ایجاد نمی شود؛ بلکه با شناخت تمام 
جنبه های هر یک از کارکنانتان شکل می گیرد. از کارکنان خود بپرسید به چه چیزهایی عالقه 
دارند، اهل کجا هستند یا درباره خانواده شان بپرسید. برایشان مهم است که نشان دهید به 
آنها اهمیت می دهید. این نکته برای فهمیدن انگیزه هایشان هم ضروری است. وقت گذاشتن 

برای این کار موجب می شود کار کردن برای شما را بیشتر دوست داشته باشند.
2. تا جای ممکن از تماس تصویری استفاده کنید

پژوهش ها نش��ان می دهد که بیش از نیمی از ارتباطات انس��انی غیرکالمی اس��ت. وقتی 
نمی توانید کسی را هر روز در اداره ببینید، هر نوع نشانه تصویری که بگوید شخص در حال 

فکرکردن به چه چیزی است، بسیار اهمیت دارد.
وقت��ی می خواهید واکنش فرد به تغییری در برنامه را ارزیابی کنید یا حال وهوای کلی او 
را در آن روز بفهمید، تماس تصویری در مقایس��ه با تماس صوتی یا تماس متنی، اطالعات 
بسیار بیشتری در اختیارتان قرار می دهد. با وجود پیام رسان های رایگان و ارزان موجود برای 
گفت وگوهای ویدئویی مانند اس��کایپ، گوگل هنگ آوت��س و زوم، دلیلی ندارد که از تماس 

تصویری استفاده نکنید.
مهم تر از همه، وقتی می بینید چیزی درست به نظر نمی رسد، به احساس تان اعتماد کنید 
و درباره آن بپرسید. با توجه کردن به نشانه های غیرکالمی ای که در ویدئو می بینید، می توانید 
مشکالت کارکنان دورکار خود را برطرف کنید، پیش از آنکه به مشکالت بزرگی تبدیل شود.

3. جلسات یک به یک طوالنی تری داشته باشید
در مدیریت کارکنان دورکار، از فرصت هایی که در اداره برای ایجاد رابطه دوستانه و صحبت 
درباره مس��ائل موردی و خاص دارید، خبری نیس��ت بنابراین، می توانید زمان بیشتری را به 
مالقات ها و جلس��ات یک به یک با کارکنان دورکارتان اختصاص دهید. برای این منظور، باید 
همیشه پذیرای کارکنان دورکارتان باشید و به آنها نگویید: »در ساعات کاری/ وقتی پشت میز 

کارم هستم، با من تماس بگیر.«
اگر فراموش کنید دسترس��ی به خود را در اس��کایپ، مایکروس��افت تیمز، اس��لک و… 
به روزرس��انی کنید، کارکنان دورکارتان نمی توانند متوجه شوند چه زمانی درهای ارتباط با 
شما »باز« است. بهترین راه برای برطرف کردن این مشکل این است که در تقویم تان هر هفته 
یک ساعت کامل را به مالقات های رودررو و یک به یک با کارکنان دورکارتان اختصاص دهید. 
با این کار می توانید درباره موضوع های گوناگونی صحبت کنید و به بحث راجع به مس��ائلی 

بپردازید که در اداره نمی توانید به طور موردی و خاص درباره آنها صحبت کنید.
از سواالت گوناگون مختص دورکاری استفاده کنید

به دلیل چالش های ویژه ای که برای کارکنان دورکار ایجاد می ش��ود، باید سواالتی از قبل 
آماده کنید تا بتوانید وارد بحث درباره مشکالتی شوید که ممکن است کارکنان دورکارتان با 
آنها درگیر شده باشند. شاید دورکاری موجب انزوای آنها شده باشد و افراد زیادی دوروبَر آنها 

نباشند تا بتوانند درباره مشکالت خود با آنها صحبت کنند.
در جلسات رودررو و یک به یک خود می توانید سواالتی مانند موارد زیر را بپرسید:

• کدام بخش دورکاری را دوس��ت دارید؟ )برای درک اینکه چه چیزی آنها را به دورکاری 
تشویق می کند.(

• برنامه کاری روزانه تان به چه صورت است؟
• آی��ا احس��اس می کنید در تصمیم گیری ه��ای گروه ما نقش داری��د؟ چرا چنین فکری 

می کنید؟
• به نظر ش��ما، ابزاری که در گروه خود برای ارتباط در دورکاری استفاده می کنیم، چطور 
است؟ )مثال به دلیل صدای ضعیف، ناکارآمد است یا در استفاده از ابزارهایی که گروه استفاده 

می کند، با مشکل مواجهید؟(
• دوس��ت دارید با کدام یک از همکاران ارتباط داشته باشید؟ فکر می کنید که این ارتباِط 

بیشتر چه کمکی می کند؟
• در سال X بار به اداره مراجعه می کنید. فکر می کنید این تعداد مراجعه، بسیار زیاد است 

یا کافی نیست یا مناسب است؟
• چطور می توانم از کارکنان دورکاری مانند شما حمایت کنم؟

اگر این وضعیت به دلیل کارکردن در خانه پس از ش��یوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی 
جدید است، پرسیدن سواالت زیر بسیار مهم است:

• حاال که مجبور نیستید سر کار بروید، روال صبح های تان چگونه است؟
• برای اینکه تمرکز داشته باشید و در طول روز کارهای تان را انجام دهید، وضعیت فضای 

کاری تان باید چگونه باشد؟ آیا برای کمک به چیزی نیاز دارید؟
• برای در ارتباط ماندن با سایر اعضای گروه و همکاران قصد دارید چه کاری انجام دهید؟ 
پیش��نهاد می کنم تماس های بیشتری برقرار کنید تا نبوِد گفت وگوهای خاص و موردی در 

اداره را جبران کنید.
4. هیچ جلسه یک به یکی را لغو نکنید

اگر مالقات های یک به یک را مدام لغو کنید، باعث ایجاد رنجش در گروه می شوید. احتماال 

اگر به آنها بگویید که باید جلسه را لغو کنید، موافقت می کنند ولی این موافقت نظر شخصی 
آنها نیس��ت و بیشتر به این دلیل اس��ت که شما مدیر هستید و آنها زیردست شما هستند. 
همیشه موضوع های فراوانی برای صحبت کردن وجود دارد، حتی وقتی اعضای گروه کنارتان 
نشس��ته اند. کارکنان دورکار از بس��یاری از وقایعی که در اداره می گ��ذرد، بی خبرند. آنها از 
اطالعات مربوط به س��ایر بخش های ش��رکت که به طور طبیعی در اداره پخش می ش��ود و 
اطالعیه های کوتاه نیز باخبر نمی شوند. جلسات یک به یک فرصتی فراهم می کند برای جبران 
این کمبودها و همچنین رسیدگی به تمام نکته های جزئی ای که در طول هفته روی هم جمع 
شده  است. باتوجه به نکته های فراوانی که در این جلسه ها باید درباره شان صحبت کنید، نباید 

آنها را به سادگی لغو کنید.
زمان مناسبی برای جلسات یک به یک با اعضای گروه خود انتخاب کنید و در تقویم به این 
زمان ها اهمیت زیادی بدهید. اگر واقعا نمی توانید جلس��ه را در آن زمان برگزار کنید، زمان 

جلسه را تغییر دهید ولی هرگز آن را لغو نکنید.
۵. برای انتقال احساسات از گیف های )gif( پویا و شکلک 

استفاده کنید
بخش زیادی از ارتباطات ما به صورت ارتباط غیرکالمی است و بنابراین بسیار دشوار است 
احساسات مان را صرفا با استفاده از واژه ها انتقال دهیم. گاهی واژه ها، به ویژه در کار، خشن تر 

به  نظر می رسند یا به اندازه ای که می خواهید، تاثیرگذار نیستند.
اگر کسی کارش را خیلی خوب انجام داده است یا پیروزی تیمی بزرگی به دست آورده اید، 
در س��ایت هایی مانند giphy.com فایل گیف مناسبی پیدا کنید و آن را همراه پیامی در 

تعریف از کارکنان خود برایشان بفرستید. با این کار، عملکرد خوب آنها را تقویت می کنید.
وقتی به جای اینکه صرفا ایمیلی با پیام »کاَرت خوب بود« بفرس��تید، از فایل های گیف 
نیز استفاده کنید، با واکنش بسیار بهتری مواجه می شوید. به همین ترتیب، وقتی مشکل یا 
نکته ای منفی را مطرح می کنید، می توانید در پایان پیام خود شکلکی قرار دهید تا به طرف 
مقابل نشان دهید چیزی که گفته اید، خیلی جدی نیست تا از میزان تند و ناخوشایندبودن 

پیام خود بکاهید.
۶. به مسیرهای شغلی آنها نیز توجه داشته باشید

نباید فکر کنید اعضای گروه دورکارتان افراد مزدبگیری اند که باید در انجام دادن کارهای تان 
به ش��ما کمک کنند. اگر آنها را به عنوان کارمند استخدام کرده اید، باید با آنها مانند کارمند 

رفتار کنید، نه مانند فردی آزادکار یا پیمانکار.
کارمندان دورکار نیز درس��ت مانند کس��انی که در اداره کار می کنند، اهداف و آرزوهایی 
دارند. اطمینان از اینکه در رس��یدن به اهداف خود پیش��رفت می کنند و مس��یرهای شغلی 
موجود در دورکاری را درک می کنند، مانع از س��ردرگمی و ناامیدی ش��ان می ش��ود. اگر به 
توصیه برگزاری جلسات کاری یک به یک یک ساعته با کارکنان دورکارتان عمل کنید، در طول 

این یک ساعت، زمان زیادی برای صحبت کردن درباره پیشرفت شغلی آنها خواهید داشت.
7. فرهنگ اضافه کردن افراد به تماس ها را ایجاد کنید

خیلی پیش می آید که در گفت وگویی مکث کنید و بگویید: »فالنی هم باید در گفت وگو 
شرکت داشته باشد.« اگر فرد مدنظر در اداره باشد، احتماال او را وارد جلسه می کنید ولی اگر 
از کارکنان دورکارتان باشد، معموال او را فراموش می کنید یا نادیده می گیرید چون واردکردن 

او به جلسه ارزش دردسرش را ندارد.
ولی شما مدیر و رهبرید و باید برای دیگران الگو باشید. وقتی چنین وضعی پیش می آید، 
روال کارتان را کنار بگذارید و فرد دورکار را نیز وارد جلسه کنید. اگر حضور کسی در جلسه 
اهمیت دارد، ارزشش را دارد که به جلسه واردش کنید یا منتظر بمانید تا در دسترس قرار 
گی��رد. می توانید به دیگران نش��ان دهید که انجام دادن ای��ن کار اهمیتی ندارد یا برعکس، 
واردکردن اعضای گروه دورکار نیز به جلس��ه مهم اس��ت. هر کاری انجام دهید، بقیه اعضای 

گروه هم از شما الگوبرداری می کنند و مانند شما عمل می کنند.
با دراختیارداش��تن ابزارهای مناسب )مانند نرم افزارهای مشترک در رایانه همه کارکنان، 
سخت افزارهای مناسب در اتاق های کنفرانس و…( می توانید این کار را آسان تر انجام دهید 

و زحمت واردکردن افراد به جلسات را کاهش دهید.
8. دست کم یک بار در سال دور هم جمع شوید و دیدار 

چهره به چهره داشته باشید
هیچ چیز مانند جمع کردن افراد کنار یکدیگر و دیدار رودررو نیس��ت. در این مالقات ها، با 
واکنش های جالبی مانند »وای تو خیلی با ویدئوهات متفاوتی« و واکنش های دیدنی دیگری 
مواجه می شوید. مهم تر اینکه در چند روز کار گروهی حضوری می توانید بیشتر از چند ماه 

دورکاری، رابطه دوستانه ایجاد کنید.
بس��یاری از شرکت هاِی کامال دورکار مانند بافر )Buffer( به صورت گروهی به مکان های 
عجیب و جالبی مانند آفریقای جنوبی س��فر می کنند. درس��ت اس��ت که این گردهمایی ها 
پرهزینه است ولی در بلندمدت سودمند خواهد بود و هزینه ای را که پرداخت کرده اید، جبران 
می کند. انرژی حاصل از این گردهمایی ها بسیار است و فرصت ویژه ای برای بحث های مهمی 
درباره فرهنگ، دیدگاه ها و نیز آینده شرکت یا گروه ایجاد می کند؛ بحث هایی که به سختی 
می توانی��د با اف��رادی که در مکان های مختلف و دور از ش��ما زندگی می کنند، انجام دهید. 
این گردهمایی ها پیوندی میان اعضای گروه ایجاد می کند که ممکن نیس��ت با تماس های 

ویدئویی به وجود آید.
۹. تخته سفید و ایده پردازی )ideating( را با دورکاری متناسب 

کنید
آخری��ن نکته و راهکار مهم در دورکاری، دیجیتالی کردن توفان فکری اس��ت. به فضاها، 
گفت وگوه��ا )که اغلب بدون برنامه ریزی اس��ت( و فرآیندهای معم��ول در ایده پردازی ها در 
اداره ای معمولی فکر کنید و به این بیندیشید که چطور می توانید محیط مشابهی را به صورت 
آنالین ایجاد کنید. کارکنان دورکار نمی توانند ایده های شان را به آسانی با اعضای گروه خود در 

میان بگذارند ولی برای آسان کردن این موضوع می توانید کارهایی انجام دهید.
ابزارهایی برای ایجاد توفان مغزی به  صورت آنالین

ابزارهای دیجیتالی موجود برای تخته س��فید و ایده پردازی هنوز راه درازی در پیش دارند 
ول��ی چند ابزار وجود دارد که جایگزین ها یا افزونه  های مناس��بی برای فرآیند توفان مغزی 
شماست )تخته سفید صفحه شبیه سازی شده ای در فرآیند کنفرانس دهی در شبکه اینترنت 
است که چند نفر می توانند هم زمان روی آن بنویسند؛ به طوری که همه این افراد می توانند 

»نتایج« را ببینند(.
 Mural :بعضی از ابزارهای موجود برای تخته سفید و ایده پردازِی از راه  دور عبارت  است از
 Google.ب��رای بازنگری آنالین Parabol برای تخته س��فید و Miro ،برای توفان مغزی
docs نیز ابزار مفید دیگری اس��ت که چون س��اده و قابل اطمینان و آشناست، توجه افراد را 
جلب کرده است. بهترین ویژگی این ابزار این است که اگر از Google Apps برای ایمیل 
استفاده می کنید، شرکت شما احتماال هم اکنون نیز به Google docs دسترسی دارد و این 

نکته میزان هزینه های شما را کاهش می دهد.
اگر هم می خواهید از فناوری کم کیفیت تری استفاده کنید، می توانید مطالب خود را روی 
کاغذی بنویسید یا رسم کنید و آن را مقابل دوربینی باال بگیرید تا طرف مقابل بتواند آن را 
ببیند. البته نتیجه این روش به کیفیت دوربین شما بستگی دارد. همچنین می توانید از یکی از 
برنامه های تخته سفید استفاده کنید که قابلیت به اشتراک گذاری صفحه نمایش را داشته باشد.
از هر ابزاری که استفاده می کنید، فراموش نکنید که به عنوان مدیر باید بیش ازپیش تالش 
کنید تا کیفیت جلسات توفان مغزی را افزایش دهید. اگر روی بهبود تخته سفید و ایده پردازی 
و سایر فرآیندهای توفان مغزِی گروه دورکارتان سرمایه گذاری کنید، می توانید مشکل اصلی 

حضور نداشتن این گروه در اداره را برطرف  کنید و درنتیجه، جریان نوآوری را بهبود دهید.
getlighthouse/chetor:منبع
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ق�م - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قم به احداث آرامس��تان جدید 
در محدوده مس��جد مقدس جمکران اش��اره کرد و گفت: ظرفیت حفره های 
آرامستان بهشت معصومه)س( قم رو به پایان بوده و کمبود آرامستان در این 
شهر نگران کننده شده است. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: موافق اجرای طرح هستیم اما اجرای 
این طرح هزینه هایی برای مدیریت شهری ایجاد می کند که این هزینه ها باید 
برنامه ریزی شود. شهردار قم تأکید کرد: تفکیک ها، دسترسی ها و خدمات باید 
مرتفع ش��ود اما نباید بدعت گذاری شود که از این موارد غافل شویم، اگر این 
موارد در نطفه قرار بگیرد با مشکل روبرو خواهیم شد. سقائیان نژاد با تأکید بر 
اینک��ه باید این طرح فراینده های قانون��ی خود را طی کند، گفت: باید در این 
پروژه س��هم هر دستگاهی به صورت مجزا و به درستی تعریف و مشخص شود. 

وی س��پس به احداث آرامس��تان جدید در محدوده مسجد مقدس جمکران 
اشاره و بیان کرد: ظرفیت حفره های آرامستان بهشت معصومه)س( قم رو به 
پایان بوده و کمبود آرامستان در این شهر نگران کننده شده است. شهردار قم 
افزود: امروز تنها ۹هزار حفره از آرامستان بهشت معصومه)س( باقی مانده است 
و باید از ده س��ال پیش آرامس��تان جدید در قم احداث می شد، از طرف دیگر 
۹۰ هکتار از آرامستان جدید به فضای سبز اختصاص داده شده که همین فضا 

محیط را تلطیف می کند.
سقائیان نژاد با بیان اینکه هیچ ش��ک و شبهه ای در ایجاد آرامستان وجود 
ندارد، خاطرنش��ان کرد: از ده سال گذشته باید در این شهر آرامستان احداث 
می ش��ده و با احداث فضای سبز در آرامستان جدید محدوده مسجد مقدس 

جمکران این مکان به “باغ مزار” تبدیل خواهد شد.

تبریز – ماهان فالح: نایب رئیس شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه 
موضوع کیفیت آس��فالت معابر از مواردی اس��ت که باید هر از چند بار توسط 
اعضای شورا تذکر داده شود، گفت: کامال روشن است که شهرداری در موضوع 

نظارت بر طرح های آسفالت ریزی با کم کاری و کوتاهی مواجه است.
وضعیت بدتر و خطرناک تر شده است

س��ونیا اندیش در جلسه شورای اسالمی ش��هر تبریز افزود: کیفیت پخش 
اصولی آسفالت از نظر کارشناسان مناسب نیست؛ موضوع اصالح سطح دریچه 
های فاضالب و س��ایر تاسیسات شهری موجود در معابر هنوز حل نشده باقی 

مانده است و حتی در مواردی وضعیت بدتر و خطرناک تر نیز شده است.
آسفالت ریزی معابر با اعمال نفوذهای غیرصحیح

وی مبنای اولویت بندی آس��فالت معابر ش��هر را نامشخص خواند و 
گفت: به نظر می رسد اولویت بندی آسفالت ریزی معابر با سلیقه های 
شخصی و اعمال نفوذهای غیرصحیح تعیین می شود و این عدم اولویت 
بندی صحیح در کنار بی توجهی به امر نظارت، عمال هزینه های اصالح 
معابر ش��هر را بی اثر و کم اثر کرده اس��ت؛ به رغم بودجه های باالیی 
ک��ه برای این امر اختصاص می دهیم، نتایج آن را در س��طح ش��هر و 

در میزان رضایت ش��هروندان نمی بینیم. نایب رییس شورای اسالمی 
ش��هر تبریز ادام��ه داد: عدم دقت کافی پی��ش از لکه گیری و برچیده 
نشدن تجهیزات ترافیکی مثل سرعت گیرها در حین آسفالت ریزی از 
جمله مشکالت مبتالبه است که راهکار برون رفت از آن نظارت بیشتر 
و اس��تفاده از نیروهای متخصص و دلسوز برای علت یابی خرابی های 

روسازی، همتراز نمودن دریچه های تاسیسات شهری از جمله فاضالب، 
آب، برق، مخابرات می باشد.

نبود نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری
اندی��ش، نبود نظارت بهتر و بیش��تر معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری بر 
عملیات لک��ه گیری، بی توجهی به س��اعات اوج ترافیک و همچنین هدایت 
اصول��ی ترافیک در زمان پخش آس��فالت به منظور جلوگی��ری از نارضایتی 
ش��هروندان و عدم استفاده از عالئم هش��دار دهنده کافی، چراغ چشمک زن 
و نوار خطر س��بب بروز خس��ارت جانی و مالی به ش��هروندان می ش��ود. وی 
ادامه داد: برای نمونه به تازگی در پایین تر از میدان بهارستان در بلوار شهید 
ش��فیع زاده ش��اهد واژگونی خودرو بودیم. نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
تبریز، اجرایی کردن دوره تضمین آسفالت در آسفالت ریزی های سطح شهر 
بخصوص آس��فالت ریزی های اساس��ی، محدود نکردن فصل کاری آسفالت 
ریزی با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم سرد شهر تبریز، لزوم استفاده از 
مصالح کوهی بجای رودخانه ای و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت آسفالت بر 
اساس استاندارد ملی ۱۴۸۵۰ جهت افزایش کیفیت اسفالت تولیدی را از دیگر 

مشکالت رایج در  زمینه آسفالت ریزی تبریز برشمرد.

س�اری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران آقای مهندس مصطفی رضایی مدیر منابع آب شهرستان  
نور با اعالم این مطلب گفت: با تالش همکاران امور منابع آب شهرستان نور و 
حمایت مراجع قضایی در سال گذشته ۱۶ هزار متر مربع از بستر رودخانه که 
در تصرف غیرقانونی افراد بود آزاد شد.   ایشان افزود: عالوه بر آزادسازی بستر 
رودخانه ها ۱۲ کیلومتر از رودخانه های شهرستان الیروبی و ساماندهی گردید 
و حدود ۱.۵ کیلومتر آن دیواره س��ازی انجام شد. رضایی با بیان اینکه عمده 
سردهنه های شهرستان در اثر وقوع سیالب در فروردین ماه ۹۸ تخریب شده 
بودند گفت: این امور در راس��تای خدمت رسانی به مردم بخصوص کشاورزان 
زحمتکش ۶۰ س��ردهنه سنتی  را بازس��ازی و مرمت کرده و حدود ده فقره 
در حفظ و نگهداری رودخانه ها و س��ازه های تقاطعی و تاسیس��ات آبی آن از برداشت های غیرمجاز از رودخانه را شناسایی و جلوگیری نمود که این امر نیز 

جمله سردهنه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است
مدیر منابع آب شهرستان نور از اقدامات برجسته سال گذشته امور در بخش 
رودخانه را پاسخگویی به مردم در زمینه استعالم حریم ذکر کرد و گفت: طی 
یک سال گذشته همکاران بخش مهندسی رودخانه موفق شدند به درخواست 
۱۳۰۰ نفر از متقاضیان پاسخ دهند که نتایج این تالش تعیین حریم به میزان 

۲۶ کیلومتر از منابع و مجاری آبی شهرستان بوده است.
رضای��ی در پایان گف��ت: با اعتباراتی که در اختی��ار طرح های عمرانی این 
شهرستان در بخش آب قرار گرفت در سال ۹۸ شاهد اتمام و بهره برداری دو 
بند انحرافی مدرن و کانال های انتقال آب بودیم که احداث این سازه ها ضمن 
تسهیل و تسریع در مدیریت تامین و انتقال آب، مشکالت چندین ساله بهره 

برداران را مرتفع می کند.

اراک - خبرن�گار فرص�ت امروز: به گزارش رواب��ط عمومي و به نقل از 
سازمان ملي استاندارد ايران ، شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند در 
بين ۹ پااليشگاه نفت كشور به لحاظ وضعيت بهينه مصرف انرژي در جايگاه 
نخس��ت قرار گرفت . رئيس سازمان اس��تاندارد ملي ايران گفت : ›› بر اساس 
گزارش نظارت بر اجراي اس��تانداردهاي تعيين مص��رف انرژي در فرايندهاي 
توليد پااليشگاه نفت ) متناظر با استانداردهاي ملي ۱۳۳۶۹ ( شركت پااليش 
نفت امام خميني )ره( شازند ، بهينه ترين مصرف انرژي را در طول شش سال 

ارزيابي مستمر داشته است . 

نيره پيروز بخت با اش��اره به انجام ارزيابي هاي دقيق توس��ط سازمان ملي 
اس��تاندارد اي��ران در بين س��الهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹7 اف��زود : ›› ميزان مصرف 
كل واحده��اي پااليش نفت كش��وردر طي ش��ش س��ال مورد نظ��ر برابر با 
۹۶۶،۲۹۰،۴۵7 واحد بش��كه نفت )BOE( بوده است و بر اين اساس هرچند 
مصرف انرژي تمامي پااليش��گاه هاي نفت كش��ور در حد معيار مصرف انرژي 
تعيين شده در استاندارد ملي ۱۳۳۶۹ قرار دارد اما پااليشگاه نفت امام خميني 
)ره( ش��ازند ب��ا بهينه ترين ميزان مصرف انرژي در ص��در جدول ارزيابي قرار 

گرفته است .

اهواز – ش�بنم قجاوند: در ادامه انجام عملی��ات ضدعفونی و گندزدایی 
مح��الت مختل��ف ش��هر مسجدس��لیمان بمنظ��ور جلوگیری از گس��ترش 
ویروی��س کرونا ، تیم های خودرویی و پیاده ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدس��لیمان اقدام به انجام این عملیات در خیابان اصلی ش��هر – خیابان 
همافران – پشت برج و نفتون پرداختند . در ادامه  انجام عملیات ضدعفونی و 
گندزدایی محالت مختلف شهر مسجدسلیمان بمنظور جلوگیری از گسترش 
ویروی��س کرونا ، تیم های خودرویی و پیاده ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدس��لیمان  اقدام به انجام این عملیات در خیابان اصلی ش��هر – خیابان 

همافران – پشت برج و نفتون پرداختند .
این اقدام در راس��تای عمل به مس��ئولیت های اجتماعی این شرکت و به 

جهت جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا توس��ط اکیپ پیاده و خودرویی 
متش��کل از بس��یجیان پایگاه مقاومت صنعت نفت – اداره HSE و مدیریت 

خدمات صورت گرفت .
پیش از این نیز تیم های خودرویی و پیاده شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان به دفعات به ضدعفونی و گندزدایی محالت کلگه – بیمارستان 
قدیم ۲۲ بهمن – نمره یک – خیابان اصلی – کمپ کرسنت – هشت بنگله – 
باغ ملی – نفتون – نمره یک – باشگاه مرکزی – مال جونکی – نفتک – رمز 
علی – دولت – ریل وی – نفتک – چهاربیشه – فرمانداری – باغ ملی – سی 
برنج – پانس��یون خیام – بی بیان – نمره هش��ت – نمره چهل - همافران – 

پشت برج اقدام کرده اند .

تبریز – مهناز پاشایی: با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نشست 
هم اندیشی با اعضای تشکل خانه فعالین محیط  زیست آذربایجان شرقی برگزار شد. 
نشست هم اندیشی اعضای تشکل خانه فعالین محیط زیست در راستای طرح مسائل 
و مش��کالت س��ازمان های مردم نهاد محیط زیستی و بحث و تبادل نظر در خصوص 
معضالت زیست محیطی استان با مدیرکل حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی 
برگزار شد. مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان آذربایجان شرقی در این نشست 
ضمن تقدیر از فعالیت تش��کل های مردم نهاد به ویژه در بحث مبارزه با ویروس کرونا 
و تأکید بر هم افزایی هرچه بیشتر با تشکل های مردم نهاد، اظهار کرد: حضور فعال و 
مؤثر تش��کل های مردم نهاد به ویژه در راستای حل و پیگیری مسائل زیست محیطی 
نقش بسزایی در توسعه پایدار استان و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست 
دارد. حمید قاسمی، حفاظت محیط  زیست را نیازمند فعالیت سازمان های مردم نهاد 
و فعاالن محیط زیس��تی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: افزایش س��طح آگاهی های 
زیست محیطی در میان مردم به ویژه در بحث آتش سوزی جنگل ها و اعالم همکاری 

داوطلبانه س��ازمان های مردم نهاد و جوامع محلی مهم ترین اولویت ضرورت حفاظت 
از محیط  زیست استان به ویژه مناطق جنگلی است. مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
آذربایجان ش��رقی ضمن تأکید و استقبال از حضور اعضای تشکل های مردم نهاد در 

جلس��ات مرتبط با موضوعات محیط  زیس��ت از برگزاری جلسات کارگروه مدیریت 
پس��ماند اس��تان در راستای س��اماندهی به مقوله پس��ماند ش��هری و روستایی و 
گزارش گیری از اقدامات انجام گرفته در این راس��تا و همچنین برگزاری جلس��ه در 
خصوص مدیریت پس��ماند چرم ش��هر با حضور مس��ئولین و ادارات متولی امر در 
خصوص رسیدگی به مشکل فاضالب و تسویه خانه این مجموعه صنعتی طی روزها 
آتی خبر داد. در ادامه این نشست رحمانی از دبیرخانه فعالین محیط  زیست استان 
و سه نفر از اعضای این تشکل به بیان اهداف و وظایف تشکل های زیست محیطی و 
ارائه نظرات و پیشنهاد ها در خصوص مسائلی همچون تهیه پروتکل به منظور مدیریت 
گردش��گری مناطق تحت مدیریت سازمان محیط  زیست و معضل پسماندها و عدم 
س��اماندهی آن در شهرها و روس��تاها، تفکیک زباله از مبدأ و مدیریت پسماندهای 
بیمارستانی، فراوانی سگ های ولگرد در محدوده های مسکونی، تخریب زیستگاه های 
طبیعی و پیش��گیری و اطفاء حریق در آتش س��وزی جنگل ه��ا به ویژه جنگل های 
ارسباران، مشکالت زیست محیطی معدن اندریان ورزقان و چرم شهر تبریز پرداختند.

کمبود آرامستان در شهر قم نگران کننده است

نائب رییس شورای اسالمی تبریز:

شهرداری در نظارت بر آسفالت ریزی کوتاهی می کند

مدیر منابع آب شهرستان نور:

1۶ هزار متر مربع از بستر رودخانه های شهرستان نور در سال ۹8 آزاد شد

رئیس سازمان استاندارد ملي ایران :
شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند بهینه ترین مصرف کننده انرژي در بین پاالیشگاه هاي کشور را به خود اختصاص داد.

عزم جزم نفتی ها در مقابله با ویروس کرونا

استمرار گندزدایی و ضدعفونی محالت مختلف شهر مسجدسلیمان توسط نفتی ها

با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛
نشست هم اندیشی با تشکل خانه فعالین محیط زیست آذربایجان شرقی برگزار شد

کیفیت آب شرب استان گیالن مطابق استانداردهای ملی است
رشت – علی قلی پور - معاون بهره برداری و توسعه آب این شرکت گفت: کیفیت آب شرب استان مطابق استانداردهای 
ملی ایران است. مازیار غالمپور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به لزوم کنترل 
بهداشتی و ارتقای کیفیت آب شرب استان تصریح کرد: پایش و انجام آزمون های کیفی منابع تامین، مخازن ذخیره و شبکه 
های توزیع آب طبق برنامه زمانبندی مشخص در باالترین سطح استاندارد مطابق با دستورالعمل های ملی و بین المللی در 
۴۴ باب آزمایشگاه  استان انجام میشود. وی همچنین افزود: نتایج این آزمونها نشان می دهد که مطابق استانداردهای ملی 
ایران کیفیت آب شرب استان گیالن مطلوب می باشد.غالمپور با اشاره به دستورالعمل های ابالغی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور اظهار داشت: همه ساله با شروع فصل گرما، شرکت آب و فاضالب نسبت به افزایش کلر باقیمانده آزاد در شبکه 
توزیع خود اقدام می نماید که بر این اساس طی روزهای اخیر با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در شهرس��تان آستارا نیز همچون سایر شهرستانهای استان در راستای پایداری سالمت آب شرب، نسبت به افزایش میزان 
کلر باقیمانده در آب اقدام نموده است.  وی همچنین خاطرنشان کرد: بررسی نتایج آزمونهای تخصصی انجام شده در ماهها 
و س��الهای اخیر، داللت بر کیفیت مطلوب آب شرب شبکه توزیع شهرستان آستارا دارد و عالوه بر انجام آزمایشات کنترلی 
شرکت آب و فاضالب، مراکز بهداشتی در سراسر شهرستان ها با انجام آزمون های مذکور بصورت مستقل و مشترک با این 
شرکت، امر نظارت بر بهداشت آب شرب را بعهده دارند و کیفیت و سالمت آب را تایید می نمایند.معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضالب گیالن تصریح کرد: باتوجه به اینکه تصفیه خانه بهارستان با ظرفیت کامل در حال بهره برداری می 
باشد و نتایج اولیه نمونه برداری مشترک مرکز بهداشت آستارا و امور آب و فاضالب شهرستان آستارا در روزهای ۲۵، ۲۶ و 

۲7 اردیبهشت بر پاک بودن آب بهداشتی این شهرستان صحه می گذارد.

راه اندازی مرکز جامع خدمات مشترکین تلفن ثابت مخابرات گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان مرکز جامع خدمات مشترکین 
تلفن ثابت مخابرات گرگان راه اندازی شد. مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی و ارائه خدمات به مشتریان 
در اس��رع وقت و در دس��ترس بودن مرکز ارائه خدمات گفت: این مرکز که درآن خدمات تلفن ثابت اعم از ثبت نام و تمدید س��رویس 
اینترنت ، ثبت نام تلفن ثابت ، تغییر نام و مکان تلفن ثابت و سایر امورات مرتبط با آبونمان انجام میشود در خدمت رسانی به مشتریان 
آماده واگذاری شده است . وی با تاکید براینکه خدمات غیر حضوری مخابرات منطقه گلستان در اولویت است و توصیه میشود مشتریان 
ترجیحا از خدمات غیر حضوری استفاده نمایند گفت: وجود مرکز خدمات جامع جهت انجام اموراتی که به صورت غیر حضوری قابل 

انجام نیست ضرورت داشت که به لطف خدا در مرکز شهر و مکان در دسترس تمام مشتریان ، راه اندازی شده است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان در مرکز ارتباط مردمی سامد 
پاسخگویی تماس های مردمی خواهد بود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی ش��همرادی روز دوش��نبه ۲۹ اردیبهش��ت ماه با حضور درمرکز ارتباطات مردمی 
اس��تانداری گلستان تحت عنوان سامد پاسخگوی تماسهای مردمی خواهدبود. مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن اعالم این مطلب 
گفت: هم استانی های عزیز میتوانند طی تماس با شماره ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی استانداری گلستان و اتصال به سامانه سامد مسائل 
و مش��کالت مخابراتی خود را مطرح نموده و پاس��خ خود را دریافت نمایند. وی گفت: رفع نیاز و مشکالت مشتریان وظیفه ماست و از 
طریق کانالهای ارتباطی سعی در شناسایی مشکالت آنان داریم و این راه نیز میتواند ما را دراین زمینه یاری نماید. الزم به ذکراست با 
عنایت به تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری درخصوص برگزاری برنامه های ارتباط مردمی مستقیم با مسئولین در بستر 
سامد )سامانه الکتریکی ارتباط مردم ودولت( با حضور مدیران ارشد استانی در مرکز سامد ، مدیر مخابرات منطقه گلستان روز دوشنه 

۲۹اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ پاسخگوی مسائل و مشکالت  مخابراتی مردم شریف استان گلستان خواهد بود .

توزیع  پنج هزار قرص نان نذری میان یکهزار خانوار نیازمندان بوشهری
بوش��هر- رضا حیدری : حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور گفت: به مناسبت میالد 
کری��م آل طاها حض��رت امام حسن مجتبی )ع( و در نیمه ماه رمضان پنج هزار قرص نان از 
مح��ل اجرای امینانه نی��ات موقوفات خریداری و در میان یکهزار خان��وار نیازمند و آبرومند 

شهرستان بوشهر توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوش��هر؛ حجت االسالم و 
المسلمین محمدرضا اسماعیل پور، رئیس ستاد تفسیر قرآن کریم و مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اس��تان بوش��هر، از توزیع پنج هزار قرص نان صلواتی در میان یکهزار از خانوارهای 
نیازمند و آبرومند مرکز استان خبرداد و اظهار کرد: حرکت خیرخواهانه توزیع نان صلواتی به 
مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان در سالروز میالد کریم آل طاها حضرت امام حسن مجتبی )ع( با برنامه ریزی اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان بوشهر در مناطق شمالی و جنوبی انجام شد .
  عضو ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان بوشهر با اشاره به اینکه وقف استشمام بوی ش��میم خوش ملکوتی و میراثی خالصانه برای 
آیندگان است، افزود: پنج هزار قرص نان در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات در میان خانواده ها و نیازمندان آبرومند بوشهری به 

ارزش ده میلیون ریال توزیع شد .
وی در ادامه آمار موقوفات انتفاعی و منفعتی را در شهرستان بوشهر اعالم کرد و گفت: تعداد دویست و نود و چهار موقوفه انتفاعی 

شامل مسجد، دارالقرآن، حسینیه و زینبیه در سامانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر به ثبت رسیده است .
  حجت االسالم اسماعیل پور اضافه کرد: تعداد هشتاد و شش موقوفه منفعتی در شهرستان بوشهر داریم که تعداد چهل و هشتای 

آن در حاضر درآمدزا هستند .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به اینکه موقوفه خیری خانم جزایری مربوط به جزیره خارگ به عنوان تنها موقوفه 
ثبت شده  این جزیره در سامانه اوقاف شهرستان بوشهر است، اظهار کرد: امامزاده میر محمد حنفیه )ع( از نوادگان حضرت امیرالمومنین 
امام علی )ع( و همچنین نیز قدمگاه مقبره ای میر عبداهلل )ع( به عنوان دو بقعه جزیره خارگ می باش��د که در س��امانه آماری اطلس 

فرهنگی و مذهبی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر به ثبت رسیده است .
وی در پایان عنوان کرد: بقاع متبرکه و آستان امامزادگان به عنوان مراکز زیارتی و انجام فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی مردم 
پایه هستند که در بحث گردشگری مذهبی جهت تورهای سیاحتی و زیارتی دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه ها و سفرهای 

خانوادگی؛ بهترین ظرفیت در ایام تعطیالت و اوقات فراغت محسوب می شود .

مدیر شرکت بیمه نوین استان همدان:
بیمه عمر ضروری برای آینده هر فرد ایرانی است

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت بیمه نوین استان همدان گفت: بعلت مشکالت اقتصادی ایرانیان از بیمه عمر استقبال 
خوبی نمی کنند و میانگین افراد بیمه شده در حوزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در ایران بسیار کمتر از کشور های دیگر است و 

تقریبا از متوسط جهانی در این زمینه عقب هستیم.
رشد بسیار آهسته در افراد بیمه شده نشان میدهد که این مهم نیازمند حمایت دولت و مجلس محترم است و اطالع رسانی از طریق 
صداوسیما و رسانه های  دیگر است. زانیار قربانی به تاریخچه بیمه نوین اشاره کرد و افزود: بیمه نوین در سال ۸۳ در کشور تاسیس شد 
و در سال۸۶ دفتر سرپرستی استان همدان افتتاح گردید و در این سرپرستی تا کنون ۲۹ هزار نفر بیمه شده اند که اکثرا بیمه شدگان 
از ادارات وسازمانهای سطح سطح استان هستند که بیشترین تعداد بیمه شدگان در شهر همدان و کمترین آن در شهر قروه درگزین 
است.     بیمه نوین ۳۸ شعبه در کشور دارد  و بیمه نوین استان همدان جایگاه 7 کشور است و بر اساس شاخصی که در کشور وجود 

دارد بیمه نوین استان همدان در بهترین جایگاه فروش قرار گرفته است.
وی بیان کرد: شرکت بیمه نوین از سهامدارن بسیار بزرگ وپر قدرتی برخوردار است که در توانگری مالی در سطح یک قرار گرفته 

است چون تمام اقشار جامعه بازار هدف بیمه نوین است و تنها قشر خاصی را مد نظر ندارد.
بزرگترین مشتریان بیمه نوین بانکها  هستند.

قربانی ادامه داد: رضایت مشتری یکی از مهم ترین اهداف ابالغی مدیریت عامل شرکت بیمه نوین است و براین اساس تمام نمایندگان 
س��طح استان باید تمام قوانین این ش��رکت را رعایت کرده تا بتوانند ادامه فعالیت دهند. وی افزود: سیاست فروش ما فروش آهسته و 
پیوسته است و این شرکت براساس رضایت واعتماد مشتریان بنا گردیده است؛ چرا که برای ما تعداد فروش مهم نیست بلکه رضایت 
مشتری مهم است. قربانی با توجه به همه گیر بودن بیماری کرونا افزود: بر اساس ابالغ بیمه مرکزی و دستور مقام محترم مدیرعامل 

شرکت بیمه نوین هزینه های درمانی کرونا در تعهد بیمه تکمیلی بیمه نوین قرار گیرد.
وی افزود: شرکت بیمه نوین بر اساس میزان تعهدات و پوشش های خریداری شده توسط سازمان ها و مراکزی که کارکنان خود را 

بیمه تکمیلی کردند ملزم است که تمام هزینه های اعمال جراحی و پاراکلینیکی و سایر بیمه های درمانی و تکمیلی را پرداخت کند.
مدیر ش��رکت بیمه نوین بیان کرد: انواع بیمه ها در این ش��رکت ارائه میش��ود و در شرکت بیمه نوین اصل بر مشتری مداری و ارائه 
خدمات مطلوب و نوین به تمام بیمه گذاران عزیز است. این خدمات شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری، مسولیت، آتش سوزی، اتومبیل، 

درمان تکمیلی، باربری، ودرمان تکمیلی،باربری ، و مسافربری می باشد.
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اث��رات  بح��ران کرونا ب��ر حوزه بین المل��ل آموزش عالی و ش��رایط 
دانشجویان بین  المللی  در جهان را می  توان از دو منظر بررسی کرد. از 
یک س��و، با شناسایی عکس العمل  های دانشجویان بین المللی به دنبال 
بحران اخیر و از س��وی دیگر، با تمرکز بر رویکرد سیستم آموزش عالی 

سراسر دنیا درخصوص این دانشجویان.
ش��ناخت این رویکرده��ا و عکس العمل ها، می تواند زمینه س��از ارائه 
راهکارهای کوتاه م��دت و بلندمدت برای برون رفت از این بحران بوده 
و ش��رایط حاکم بر مهاجرت های دانش��جویی بین الملل��ی را در دوران 
حین کرونا و پس��اکرونا باش��د. عکس العمل های دانشجویان بین المللی 
در مواجهه با ای��ن بحران، می توانند دو بعد اقدامات جبری و اختیاری 

را شامل شوند.
در زمین��ه اقدامات جبری، می توان به بس��ته ش��دن کامل مرزها در 
اغلب کش��ورهای جه��ان، به ویژه کش��ورهای دانش��جوپذیر  از جمله 
آمریکا، کانادا و اس��ترالیا به دنبال ش��یوع پاندمی کرونا اشاره کرد که 
کل دنی��ا را در وضعی��ت اس��تثنایی )Global Shut down( ق��رار 
داده و حوزه مهاجرت، باالخص جابجایی دانش��جویان بین  المللی را  با 
چالش ها و مش��کالت عدیده ای مواجه ساخته است. این محدودیت ها، 
به انضمام قوانین س��ختگیرانه کش��ورهایی مثل آمریکا، باعث شده تا 
امکان بازگش��ت برای دانش��جویانی که در خارج از محل های تحصیل 
خود به سر می برند، فعاًل منتفی شده و این دانشجویان، در سردرگمی 
و بالتکلیفی به س��ر برند. س��ایر دانشجویانی که خود را برای آغاز دوره 
تحصیلی و یا ادامه دوره خود در ترم های بهاره آماده کرده بودند نیز از 

ادامه این شرایط نگران بوده و در وضعیت نامعلومی قرار دارند.
مش��کالت اقتصادی، از دیگر مواردی است که قشر دانشجویی به ویژه 
دانشجویان بین المللی، به صورت اجتناب ناپذیری با آن مواجه هستند. به 
نقل از سیمون مارگینس��ون، مدیر مرکز آموزش عالی جهانی، به واسطه 
این ویروس، جهان با رکود اقتصادی شدیدی مواجه خواهد بود و تا حدود 
10٪ تولی��د ناخالص داخلی خود را از دس��ت می دهد. در نتیجه این امر، 
طبقه متوسط که رشد آموزش بین المللی را پایدار نموده اند، به طور موقت 
کاهش می یابند بنابراین با استناد به این اظهارات، اقشار متوسط به عنوان 

متقاضیان عمده آموزش بین المللی به دلیل مش��کالت اقتصادی ناشی از 
بحران کرونا، دیگر مانند دوران پیشاکرونا توانایی حمایت از فرزندان خود را 
نخواهند داشت. به عالوه، خود دانشجویان بین المللی نیز که اغلب، بخشی 
یا تمام هزینه های خود را از طریق کار در محیط  های آکادمیک و یا مشاغل 
خدماتی تأمین می نمودند، به ش��دت از وضعیت اخیر متضرر ش��ده و در 
تأمین هزینه های دانش��جویی )شهریه، هزینه اس��کان و سایر هزینه های 
جانبی( با مش��کل مواجه خواهند بود. این امر، ممکن اس��ت در مواردی، 
حتی انصراف از تحصیل ناخواس��ته برخی از دانشجویان بین المللی را در 

پی داشته باشد.
اقدام��ات اختی��اری دانش��جویان، می تواند تغییر خودخواس��ته 
برنامه های تحصیلی خارج از کش��ور دانش��جویان اعم از به تعویق 
انداخت��ن آغاز به تحصیل در کش��ور مقصد و ی��ا  انصراف از ادامه 
تحصیل را به همراه داش��ته باش��د. هر دو حال��ت این تصمیمات، 
در نتیج��ه نگرانی هایی درخصوص مس��ائل بهداش��تی محیط های 
آکادمی��ک و همچنی��ن ب��ه طور کلی ت��رس از ش��رایط وخیم در 
کش��ورهای مقصد ناش��ی می ش��ود. برای مثال، ای��ن واهمه برای 
دانشجویان بین المللی ساکن کشورهای اروپای شرقی که شاغل به 
تحصیل در کش��ورهای اروپای غربی بوده یا قصد ادامه تحصیل در 
این کشورها را دارند، با توجه به بحرانی بودن شرایط در کشورهای 
مقصد به خوبی قابل درک است. براساس یک مطالعه که در فوریه 
2020 توس��ط انجمن خدمات مطالعات خارج از کش��ور بیجینگ 
)BOSSA( انجام شده ، حدود ۳۶٪ از دانشجویان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، روند برنامه های خود برای تحصیل در خارج از کشور 

را تغییر داده اند.  
همانطور که پیش��تر اشاره شد، بررسی رویکرد سیستم آموزش عالی 
کش��ورها  در سراسر جهان، در قبال دانش��جویان بین المللی نیز حائز 
اهمیت اس��ت. کشورهای دانش��جوپذیر که عمدتاً کشورهای انگلیسی 
زبان را ش��امل می ش��وند، ممنوعیت ها و یا بعضاً معافیت هایی را برای 
دانش��جویان بین المللی وض��ع نموده ان��د. از جمله ای��ن ممنوعیت ها 
می توان رویکرد کش��ور آمریکا درخصوص دانشجویان چینی را عنوان 
نمود. اغلب کالج ها و دانش��گاه های این کش��ور، ثبت نام و رفت و آمد 

دانشجویان چینی را محدود و یا متوقف کرده  اند. 
همچنین در برخی موارد، عملکرد دولت های کشورهای مقاصد عمده 

دانش��جویی نیز شرایط دانش��جویان بین المللی را تحت تأثیر قرار داده 
است. براساس گزارش سایت  forbes ، اقدام دولت استرالیا در فوریه 
2020 مبتنی بر ممنوعیت س��فر شهروندان چینی به این کشور، باعث 
ش��د تا امکان بازگشت به دانشگاه های این کشور، از بیش از 100 هزار 

نفر از  دانشجویان چینی سلب گردد.
این در حالی اس��ت که کانادا ممکن اس��ت برای ورود دانش��جویان 
بین المللی به این کش��ور اس��تثناها و یا معافیت های��ی )منوط به قرار 
گرفت��ن در قرنطین��ه 14 روزه( در نظر بگیرد. با توج��ه به تعداد قابل 
توجه دانش��جویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور، بسیاری از 
دانشجویان و خانواده های ایشان منتظر تصمیمات دولت کانادا در این 
زمینه هستند. به عالوه، برخی از دانشگاه های این کشور، تسهیالتی را 
برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته و امکان به تعویق انداختن 
ثبت ن��ام و یا بازگش��ت هزینه  پرداخت��ی در صورت انص��راف از ادامه 

تحصیل در کالج را فراهم آورده اند.
عالوه بر کش��ورهای دانشجوپذیر انگلیسی زبان، کشوری مثل ایتالیا 
نی��ز پرداخت کرایه ها را برای دانش��جویان به حال��ت تعلیق درآورده و 
ای��ران نیز روند تردد دانش��جویان بین الملل��ی را در نقاط مرزی هوایی 
و زمینی تس��هیل نموده و ام��کان تردد این دانش��جویان را بدون نیاز 
به دریافت جواز خروج مراجعت از پلیس و فقط با در دس��ت داش��تن 

پاسپورت یا بلیت فراهم نموده است.
ل��ذا مطابق با م��وارد فوق الذکر می ت��وان این گونه عن��وان نمود که 
چالش ها و مش��کالت دانش��جویان بین المللی در نتیجه ویروس کرونا، 
مواردی مثل ممنوعیت س��فر و  بس��ته بودن مرزها، افزایش غم غربت 
با توجه به تعطیلی دانش��گاه ها و برگزاری کالس ها به صورت مجازی، 
دوری از خان��واده و نگران��ی برای آنه��ا با توجه به پاندم��ی بودن این 
ویروس، عدم اطمینان از امکان بازگش��ت به کشورهای محل تحصیل 
در صورت رفتن به موطن، اعتبار ویزا و همچنین امکان س��رگردانی در 

فرودگاه ها به دلیل بسته بودن مرزها را شامل می شوند.
به عالوه، مش��کالت مرتبط با نداش��تن بیمه درمانی معتبر، دغدغه 
پرداخت کرایه خانه/اجاره خوابگاه در نتیجه رکود اقتصادی و به تبع آن 
کاهش توان خانواده  ها و همچنین خود دانش��جویان در نتیجه تعطیلی 
مش��اغل خدماتی و آکادمیک، کاهش دسترس��ی به تست های ورودی 
مانند تافل، آیلتس، جی مت و ...،  سردرگمی و بالتکلیفی  دانشجویان 

در نتیج��ه ابه��ام و عدم تعیی��ن تکلیف قطعی آموزش عالی کش��ورها 
درخصوص دانش��جویان بین المللی، تحمل ای��ن دوران تنش زا را برای 
دانشجویان بین المللی س��خت تر نموده است. لذا برون رفت از وضعیت 
موج��ود و مرتفع نمودن چالش ه��ای مذکور، لزوم ارائ��ه راه حل های 

خالقانه را برمی تابد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اقدامات پیش��نهادی پیش رو، صرف��اً مبتنی بر 
برنامه ه��ای کوتاه مدت بوده و نقش درمان س��طحی را ایفا می نمایند. 
بدیهی اس��ت راه حل های نهایی، مستلزم گذر زمان و شناسایی تمامی 
پیشران ها و عدم قطعیت های اثرگذار بر حوزه مهاجرت های تحصیلی و 

نیازمند ارائه استراتژی های بلندمدت است.
- دانش��گاه ها ب��ا شفاف س��ازی رویکرد خ��ود در قبال دانش��جویان 
بین الملل��ی، می توانند تا حدود زیادی به س��ردرگمی و بالتکلیفی این 
دانش��جویان پایان داده و فرصتی را برای آنها فراهم آورند تا با خاطری 

آسوده درخصوص آینده تحصیلی خود تصمیم گیری نمایند.
- برنامه ریزی سیس��تم آم��وزش عالی درخص��وص ارتقای وضعیت 
بهداش��تی محیط های آکادمیک، می تواند تا حد زیادی آسایش خاطر 

دانشجویان و خانواده های آنها را  به همراه داشته باشد.
- افزایش انعطاف پذیری دانش��گاه ها در مورد متقاضیان، تمدید بازه 
ه��ای زمان��ی پذیرش و ثبت نام و پذیرش مش��روط با توجه به کاهش 
دسترس��ی به تس��ت های ورودی مانند تافل، آیلتس، جی آر ای، جی 

مت و ....
- در نظرگرفت��ن تس��هیالتی برای بازگش��ت دانش��جویان به موطن 
و تس��هیل فرآیند خروج از کش��ور، اطمینان بخش��ی به دانش��جویان 

درخصوص بازه زمانی ویزاهای تحصیلی
 و در نهایت، با توجه به اینکه ردپای رکود اقتصادی ناش��ی از بحران 
کرون��ا بر عکس العمل های دانش��جویان درخص��وص ادامه تحصیل در 
خارج از کشور سایه افکنده است، لذا در نظرگرفتن تسهیالتی از قبیل 
تعویق کرایه خوابگاه ها، تخفیف و یا تقسیط شهریه، پرداخت یا افزایش 
کمک هزینه های دانش��جویی برای ادامه تحصیل دانشجویان می تواند 
راهگش��ا باش��د. این اقدامات، باعث می شود تا دانش��جویان مجبور به 
انصراف از تحصیل در نتیجه مشکالت مالی و یا تحمل بار روانی ناشی 

از دغدغه های اقتصادی نگردند.
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این روزها بحث استارت آپ ها یا کسب وکار نوپا، به موضوعی همه گیر 
به خصوص در میان جوانان تبدیل ش��ده اس��ت. به طور حتم تاکنون 
وارد جمع هایی ش��ده اید ک��ه موضوع بحث آنها به س��واالتی همچون، 
چ��ه اتفاقات��ی رخ دادند که دیجیکاال به اینجا رس��ید؟ در آمد اس��نپ 
چقدر اس��ت و  ... ختم می ش��ود. این مجموعه ها استارت آپ هستند و 
به پیش��رفت قابل توجهی رسیده اند. در ادامه ما معنای کسب و کار نوپا 

و استارت آپ را بیشتر برای تان روشن خواهد کرد.
تعاریف متعدد از استارت آپ

اس��تارت آپ ها یا همان کسب و کارهای نوپا تعاریف متعددی دارند و 
ه��ر یک از صاحب نظران این عرصه از زبان خودش و با تکیه بر یکی از 
ویژگی های آن توضیح داده اس��ت. از مشهورترین آنها می توان تعاریف 

زیر را نوشت:
تعری��ف اول را با یکی از مطرح تری��ن و بزرگ ترین کارآفرینان حوزه 
اس��تارت آپ، یعنی استیو بلنک ش��روع می کنیم. بلنک، استارت آپ را 
نهادی انسانی می داند که برای خلق محصول یا خدمتی جدید و نو، در 
شرایطی که عدم قطعیت وجود دارد، ساخته شده است. او استارت آپ 
را س��ازمانی موقت��ی می داند؛ که در جس��ت و جوی مدل کس��ب و کار 
تکرارپذیر، گس��ترش پذیر و سودآور است. البته الکساندر استروالدر هم 
همین تعریف از استارت آپ را ارائه می دهد. استروالدر از بوم کسب وکار 
یاد می کند و آن را ابزار بس��یار ساده، ولی مهم و کاربردی در مدیریت 
دنی��ا می داند. از نظر او اس��تارت آپ ها به ط��ور معمول دو حالت اصلی 
دارند. پیدا کردن مدل کس��ب وکار برای شرکت خودتان، برای تحمیل 

به مدل کسب وکار شرکت های مشابه یا رقبا.
تعریف دوم از پاول گراهام اس��ت: او اس��تارت آپ را شرکتی معرفی 
کرده که س��اخته می ش��ود، تا به س��رعت رش��د کند و بر رشد باالی 
اس��تارت آپ تأکی��د زیادی می کند. او رش��د روزاف��زون را الزمه بقای 

استارت آپ می داند.
در تعریف س��وم به آدورا چئونگ مؤس��س و مدیر شرکت هوم جوی 
می پردازیم که استارت آپ را پنجره  ذهن رو به آینده می خواند.  از نظر 
وی، تأسیس یا پیوستن به یک استارت آپ به معنای یک تصمیم جدی 
برای جدا ش��دن از شرایط ایده آل و پایدار، به منظور دستیابی به رشد 
برق آس��ا است. به عالوه تالش برای ایجاد موجی از تغییرات در کمترین 

زمان ممکن نیز به حساب می آید.
تعری��ف چهارم را اریک ریس این گونه توضیح می دهد: اس��تارت آپ 
کس��ب وکاری اس��ت که برای ارائه خدمت یا محص��ول جدید و نو، در 
شرایطی به وجود آمده است که ابهامات باالیی دارد. با این تفاسیر اگر 
بخواهیم به تعریفی جامع و دقیق از استارت آپ بپردازیم، می توانیم به 
کسب وکار نوپایی اشاره کنیم که در جهت برطرف کردن نیاز و بر پایه 

فناوری های جدید تشکیل می شود.
این تعریف، بیش از همه درباره استارت آپ های ایرانی صدق می کند 
ام��ا اس��تارت آپ ها ویژگی های خاصی دارن��د که از آنه��ا می توان به: 
گسترش پذیر بودن، مقیاس پذیر بودن و تکرارپذیر بودن اشاره کرد. هر 

کدام از این موارد به طور جداگانه توضیح داده می شود:
• گس��ترش پذیر بودن اس��تارت آپ: این ویژگی به این معناس��ت که 
کسب کار از ابتدا به شکلی طراحی شده، که در آینده به شرکت بزرگی 
تبدیل ش��ود. با استفاده از ویژگی گسترش پذیر بودن؛ این امکان برای 
یک مؤس��س وجود دارد که با بهره گیری از تمام منابع بیرونی موجود، 
به افزایش کارکنان، س��رمایه گذاران، رقبا و در نهایت گرفتن سهم بازار 

بزرگ تر برسد.
• مقیاس پذی��ر ب��ودن اس��تارت آپ: ای��ن ویژگی یک��ی از مهم ترین 
ویژگی های اس��تارت آپ های موفق اس��ت و به این معناست که سرعت 
رش��د سود شما باید از س��رعت رش��د هزینه های موجود بیشتر باشد. 
همچنین کس��ب وکار باید ب��ا افزایش منابع مالی، نیروی انس��انی و ... 
، خود را توس��عه دهد و روش های ایجاد، ارائه و کس��ب ارزش را بهتر، 

سریع تر و بیشتر کند.
• تکرارپذیر بودن استارت آپ ها: به این معناست که  مدل کسب وکار 
که با هدف درآمدزایی ش��ناخته شده است را بتوان بارها و بارها تکرار 
ک��رد و ب��ه ازای هر تک��رار، درآمد نی��ز افزایش یابد. ب��ه عبارت دیگر 

تکرارپذیر بودن به معنای تولید انبوه محصول یا خدمت است.
ب��رای درک بهتر م��وارد باال از مثال��ی ملموس اس��تفاده می کنیم. 
فرض کنید که ش��ما س��ازنده رب های خانگی هس��تید و نحوه جذب 

مشتریان تان نیز به صورت دوره گردی و خیابان به خیابان گشتن است. 
اگر ش��ما به فکر درآمد بیشتر و بالطبع مشتریان بیشتر باشید، باید هر 
روز مس��افت بیشتری را برای جذب مشتری طی کنید، تا رب بیشتری 
بفروشید اما این کار در طوالنی مدت باعث فرسودگی و خستگی مفرط 

خواهد شد. 
حال با توجه به تعاریف باال تصور کنید، که ش��ما مکانی را به تولید 
رب اختصاص دهید. در این مکان  به جای روش سنتی و زمانبر تولید 
رب از دس��تگاه های پیش��رفته تر استفاده کنید که س��ریع تر و آسان تر 
رب تولی��د می کند. نیروهای کاری خود را نیز افزایش داده و تغییراتی 
در روش ف��روش خود ایج��اد کنید. به طور حتم بع��د از انجام تمامی 
این مراحل س��ود باالیی نسیب تان خواهد شد و کسب وکار شما نه تنها 

تعطیل نشده بلکه رونق پیدا خواهد کرد.
مثال های��ی از ای��ن قبی��ل بس��یار زی��اد اس��ت و حتی بس��یاری از 
اس��تارت آپ های غ��ول پیکر و مطرح��ی مانند اپل کار خودش��ان را از 
گاراژی در خانه مس��کونی ش��روع کردند، تا به این نقطه رس��یدند. به 
همین دلیل اس��ت که برخی هم در تعریف اس��تارت آپ از ش��روع کم 
هزینه آن صحبت می کنند. دوس��تان توجه کنید که بین کس��ب کار و 
کسب وکار نوپا یا همان اس��تارت آپ تفاوت های فاحشی وجود دارد. از 

جمله: ایده، روش تأمین مالی، نرخ رشد و سود.
موض��وع اس��تارت آپ به نوعی تازه و نو اس��ت و هن��وز در جامعه ما 
همه گیر نش��ده است؛ چون اگر غیر این باشد نمی تواند به رشد و سود 
باالیی برس��د. از آنجا که در هنگام شروع کسب وکار نوپا، جامعه  هدف 
و اندازه اش به طور دقیق مش��خص نیست، پس نیازها و هزینه های آن 
نیز معلوم نمی  ش��ود. بلکه استارت آپ با شروع و جلو رفتنش بازار خود 
را پی��دا کرده و س��رمایه گذارها را جذب می کند. همچنین نرخ رش��د 

استارت آپ ها در مقابل سایر کسب وکار ها بسیار سریع تر است.
بروز استارت آپ ها در دنیا و ایران

کارآفرینی مفهومی اس��ت که همواره در طول تاریخ همراه بشر بوده 
و نمی ت��وان ب��رای آن مقطع زمان��ی تعریف کرد. در گذش��ته این نوع 
کس��ب وکار ها براساس س��رمایه فیزیکی تعریف می شدند، اما امروزه بر 
پایه دانش بنیان نهاده می شوند و خالقیت و داشتن ایده نقش اصلی را 
در آنها ایفا می کند. افزایش 5 برابری تعداد اس��تارت آپ ها در دنیا طی 

چند سال اخیر گواهی بر این نکته است.
اما اس��تارت آپ به معنای امروزی  که در بین مردم ش��ناخته ش��ده، 
س��ابقه ای نزدیک به 50 س��ال در آمریکا دارد اما در کشور ایران بسیار 
جوان تر بوده و در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، با شروع ایده ها 
در ای��ران بروز کرده اس��ت. اولین اس��تارت آپ در ای��ران نیز در حوزه 
فناوری اطالعات و مخابرات بود که در همین برهه زمانی شکل گرفت. 
در س��ال 1۳۸9 آپارات در ایران شروع به کار نمود و البته این نمونه 
در صورتی که اس��تارت آپ نامیده ش��ود مثال خوب��ی در این زمان به 
حس��اب می آید. آپارات با تجهیز امکاناتی مانند یوتیوب توانست جای 
خودش را در بین مردم باز کند و شاهد آن هستیم که روزبه روز نیز بر 

امکاناتش افزوده می شود.
با گذر زمان، اس��تارت آپ ها معنای خ��ود را در جامعه پیدا کردند و 
نمونه های کالن آنها به ش��هرت چشمگیری در بین مردم رسیده است. 
همچنین تعداد س��رمایه گذاران آنها افزایش پیدا کرده و ش��اهد ظهور 
ایده ها و اس��تارت آپ های جدید با موضوعات متفاوت در ایران هستیم، 
که برخی از آنها حتی بدون نیاز به ش��رکت های ش��تاب دهنده فعالیت 

می کنند.
از موفق ترین استارت آپ هایی که به تازگی شروع به فعالیت کرده اند 
ب��ه ترتیب دیجیکاال، جابینجا، ای نت��ورک، ترب، جعبه و ... را می توان 

نام برد.
یک��ی از مواردی که در اس��تارت آپ های ایرانی تاثیر بس��یار زیادی 
گذاشته، وجود تحریم ها بوده است. اگر شرکت های بزرگی مثل آمازون 
و اوب��ر ک��ه از بزرگ تری��ن و گران قیمت ترین اس��تارت آپ های جهان 
هستند در ایران شعبه ای مستقر داشتند؛ آیا باز هم امکان رقابت مانند 

شرایط حال برای شرکت هایی مانند دیجیکاال و ... فراهم بود؟
پس شاید شرایط سخت حال حاضر ایران، بتواند کار شما را برای برپایی 
ایده هایی که در ذهن دارید آس��ان تر کند. همچنین به شما کمک کند تا 
بتوانید با تحقیق درباره ایده های ناب و موفق در دنیا که در ایران تس��ت 
نش��دند و بدون داش��تن رقیب سرسخت خارجی به رش��د و سود باالیی 

برسید. پس ایده های خود را جدی بگیرید و سعی کنید با شناخت دقیق 
از مشکالت پیش روی جامعه به پردازش آنها بپردازید. به عالوه سعی کنید 

از تجربیات صاحب نظران این عرصه بهره کامل را ببرید.
شتاب دهنده های استارت آپ

در مطالب باال به شتاب دهنده ها اشاره کردیم. ممکن است این سؤال 
در ذهن تان به وجود آمده باش��د، که شتاب دهنده ها چه نوع سیستمی 

هستند و چه فایده ای برای استارت آپ شما دارند؟
شتاب دهنده اس��تارت آپ، از میان اس��تارت آپ های موجود، ایده ای 
نوآورانه را انتخاب کرده و از ابتدای شروع فعالیت، آن را تحت حمایت 
خود درم��ی آورد. همچنین خدماتی مانند تأمی��ن مالی، منتورینگ و 
دوره های آموزش��ی و ... را در جهت ارتقای اس��تارت آپ ارائه می دهد. 
البته ش��تاب دهنده در ازای این خدمات درصدی از س��هام ش��رکت را 
صاحب می ش��ود. پس با این تفاس��یر و به صورت س��اده، سازمان های 
ش��تاب دهنده رابطی میان استارت آپ ها و س��رمایه گذاران ریسک پذیر 

هستند.  
اولین س��ازمان ش��تاب دهنده در دنیا در سال 2005 و در انگلستان، 
به ن��ام وای کامبینیتر )Y Combinator( ش��کل گرفت. این مرکز 
توس��ط متفکر برجسته حوزه اس��تارت آپ پل گراهام به دره سیلیکون 
انتقال پیدا کرد. ش��روع کار این ش��تاب دهنده  و ارائ��ه خدمات آن با 
گرفتن 7درصد س��هام کس��ب وکار نوپ��ا اتفاق می افتاد، ام��ا تاریخچه 
ش��تاب دهنده ها در ایران، سال 1۳9۳ بوده که در پارک علمی-فناوری 
پردیس برای ارائه تس��هیالت به دانش��جویان و فارغ التحصیالن خالق 

شروع به کار نمود.
ب��ا توضیحات فوق، به طور حتم برای تان س��ؤال پیش آمده که پس 
تفاوت بین مراکز رشد با ش��تاب دهنده ها در چیست؟ با آنکه هر دوی 
این سیس��تم ها در جهت ارتقا و پیشرفت استارت آپ به کار می روند و 
به دنبال جذب س��رمایه گذار برای اس��تارت آپ هستند، اما تفاوت های 
زیادی هم میان این دو وجود دارد. ش��تاب دهنده  ها باید براس��اس بازه  
زمانی معین چندین ماهه حمایت از اس��تارت آپ ها را انجام دهند، اما 
در مراکز رش��د بازه زمانی معنا ندارد و آنها بیش��تر به دنبال ماندگاری 
کس��ب وکار نوپا هس��تند. می توان گفت تا به امروز زمان کار این مراکز 

رشد به یکی دو سال هم رسیده است.
مراک��ز رش��د همچنین به دنب��ال تبدیل کردن اس��تارت آپ به یک 
کسب وکار تثبیت شده اند، اما ش��تاب دهنده ها وقتی روی کار می آیند 
که ش��ما ایده و نیز مدل کسب وکار مشخصتان را در نظر دارید. روش 
خدمت دهی و س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ نیز بین مراکز رش��د و 

شتاب دهنده متفاوت بوده است.
توصیه می کنم اگر اس��تارت آپ ش��ما هنوز در مراحل اولیه پیدایش 
اس��ت و هنوز به س��رمایه خیلی زیادی احتیاج ندارد، از مراکز رش��د 
بهره بگیرید، چراکه اگر اس��تارت آپ ش��ما به نظر آینده روش��نی دارد 
و از مقیاس پذی��ری باالی��ی برخوردار اس��ت مراجعه ب��ه یکی از مراکز 

شتاب دهنده برای پشتیبانی بسیار مؤثر خواهد بود.
وظایف شتاب دهنده ها

در مطالب باال به ش��کلی کلی به فعالیت های ش��تاب دهنده ها اشاره 
نمودیم، اما در موارد زیر به بررس��ی جزئی تر در مورد آنها پرداخته و از 

مزایای شتاب دهنده ها صحبت خواهیم کرد:
•  ش��تاب دهنده ابت��دا از بین ایده ه��ای موجود یک��ی را برگزیده و 
براس��اس نوع فعالیت آن اس��تارت آپ، منتور های مناسب را برایش در 

نظر می گیرد.
• در ماه های اول، مفاهیم اولیه کسب وکار و مارکتینگ آموزش داده 
شده و هدف کلی کسب و کارهای نوپا را معلوم می کنند. در این مرحله 
کار آفرین براس��اس تیمی که تشکیل داده و مدل کسب و کارش، تصویر 

روشنی از بازار هدف پیش روی  خود و ... به دست می آورد.
• این قسمت را مرحله شتاب می نامند و استارت آپ به وسیله سرمایه  
اولیه ای که ش��تاب دهنده در اختیارش قرار داده اس��ت، فعالیتش را با 
حمایت و پش��تیبانی شتاب دهنده ادامه می دهد. البته باید خاطرنشان 
کنیم که تا این مرحله ش��رکت شتاب دهنده باید در سهام استارت آپ 

شریک شده باشد.
• بعد از تمامی این مراحل اس��تارت آپ باید نس��خه آزمایشی خود را 
برای س��رمایه گذاران که توسط ش��تاب دهنده معرفی شده اند رونمایی 
کند. در نهایت آنها را به عنوان شریک خود جذب کند و وارد بازار شود.

اگر بر این باور هس��تید که ایده تان برای ظهور کس��ب وکار نوپا مناسب 
است، استفاده از شتاب دهنده شما را زودتر از زمان ممکن وارد بازار هدف 
خواهد کرد. آنها با تجربه باال و متخصصان مجربی که دارا هس��تند، برند 
شما را مطرح کرده و زمینه ساز موفقیت های چشمگیر بعدی تان می شوند. 
به عالوه در کنار راهنمایی و هدایت ش��ما، امکانات موردنیاز کسب وکار نو 
ش��ما را نیز تأمین خواهند نمود. پس بهتر است به دنبال شتاب دهنده ای 

باشید که در حوزه کاری استارت آپ شما فعالیت می کند.
ucan :منبع

استارت آپ یا کسب و کار نوپا به چه معنا است؟
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حذف دسته جمعی و سنجاق کردن نظرات؛ 2 قابلیت جدید اینستاگرام

اگرچه ممکن است در رابطه با بهترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان نظرات مختلفی وجود داشته باشد، با این 
حال اینس��تاگرام به این خاطر که در چند وقت اخیر همواره مخاطبین خود را با قابلیت های جدید و بس��یار کاربردی 
غافلگیر کرده است، باید در باالترین جایگاه از نظر میزان رشد رضایت کاربران قرار داد. جدیدترین قابلیت این شبکه به 
بخش نظرات اختصاص دارد. درواقع شما می توانید تعداد زیادی از نظرات را به یک باره حذف کنید که این امر سرعت 
و آسایش باالتری را برای کاربران به همراه خواهد داشت. همچنین امکان سنجاق کردن نظرات مورد عالقه وجود دارد 
تا افراد ابتدا آنها را مشاهده کنند. با این حال این قابلیت در حال حاضر مراحل آزمایشی خود را سپری می کند تا امکان 
برطرف کردن مشکالت قبل از عرضه کامل آنها وجود داشته باشد. به همین خاطر باید منتظر واکنش مخاطبین به این 
دو قابلیت جدید باشیم. امکان حذف دسته جمعی، برای قابلیت های دیگر نظیر محدودکردن دسترسی و بالک کردن 
نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین می-توان تعیین کرد که تنها چه افرادی قادر خواهند بود تا شما را تگ و یا 
منشن نمایند. این امر خصوصا برای صفحات پرطرفدار بسیار مهم خواهد بود، با این حال واقعیت این است که امکان 
س��نجاق کردن، یک اقدام جدید محسوب نش��ده و از مدت ها قبل یوتیوب این امکان را به کاربران خود داده است. به 
همین خاطر برخی از کاربران در رابطه با دیر اضافه ش��دن این قابلیت اعتراض داش��ته و خواهان این امر هس��تند که 
ش��بکه اجتماعی محبوب آنها، حتی اگر سیاس��ت کپی برداری از برخی اقدامات سایر برندها را نیز دارد، در این زمینه 
س��رعت عمل باالتری را داش��ته باشد. در نهایت ش��نیده ها حاکی از آن است که اینستاگرام در حال کار بر روی هوش 
مصنوع��ی خود اس��ت تا به کم��ک آن بتواند نظارت کافی را بر روی محتواهای افراد داش��ته و ممنوعیت هایی را برای 
موارد غیراخالقی و توهین آمیز اعمال نماید. برطبق این سیاس��ت افراد در صورت تالش برای ارس��ال چنین مواردی، 
اخطار دریافت کرده و در صورت تکرار شدن بیش از سه بار آن، حساب فرد از دسترس خارج خواهد شد، با این طرح 

اینستاگرام به فضای بهتری برای فعالیت تمامی افراد تبدیل می شود. 
petapixel.com :منبع

تحریم های هوآوی یک سال دیگر تمدید شد

هوآوی را باید آغازگر حضور چین در بازار تولید گوشی های تلفن همراه دانست که در چند سال گذشته موفق شد 
بود تا به علت تولید گوش��ی هایی با کیفیت مش��ابه رقبا و قیمت به مراتب پایین تر، نظر بازارهای جهانی را به س��مت 
خود جلب نماید. در این رابطه ذکر این نکته ضروری اس��ت که چین به علت این امر که بیش��ترین جمعیت جهان را 
داراس��ت، بازار داخلی بس��یار مهمی را داشته و در رشد این شرکت تاثیرگذار بوده است. درواقع اگر این شرکت متعلق 
به هر کش��ور دیگری بود، بدون ش��ک تا این حد رشد را در این مدت کوتاه تجربه نمی کرد. در حال حاضر این شرکت 
پس از اپل و گوگل، به عنوان س��ومین برند برتر جهان در حوزه گوش��ی های هوش��مند ش��ناخته می شود، با این حال 
بزرگترین مش��کل حال حاضر این ش��رکت، تحریم-های آمریکا اس��ت که علی رغم پیش بینی ها برای لغو آن، دونالد 
ترامپ اعالم کرده اس��ت که این وضعیت برای حداقل یک س��ال دیگر ادامه خواهد داشت. این امر به معنای آن است 
که بازهم امکان همکاری با برندهایی نظیر گوگل مهیا نبوده و این برند، بازار بس��یار مهم آمریکا را همچنان از دس��ت 
خواهد داد. آمارها در این زمینه نش��ان می دهد که میزان مش��تری های این برند محبوب، با افتی ش��دید مواجه شده 
اس��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت که برای کاربران اندروید، دسترسی به برنامه های اختصاصی گوگل بسیار مهم 
بوده و این ضعفی بزرگ برای برند چینی محس��وب می ش��ود. به همین خاطر افراد ترجیح می دهند که برندهای دیگر 
را انتخ��اب کنن��د. حال باید دید که واکنش مدیران هوآوی به این تصمیم جدید چه خواهد بود. درواقع ش��رایط حال 
حاضر، فرصتی ایده آل برای برندهای دیگر محسوب می شود تا جایگاه حال حاضر هوآوی را تصاحب نمایند. تحت این 
ش��رایط ممکن اس��ت شاهد پایان درخشش این برند و تغییر کامل حوزه کاری آن  باشیم. این امر درست اقدامی است 

که شاهد انجام آن توسط برند اچ تی سی بوده ایم.
telecoms.com :منبع

جنجال دوربین وان پالس 8

در ش��رایطی که تمامی برندهای تولیدکننده گوش��ی های هوشمند در زمینه قدرت دوربین خود، تنها 
ب��ه کیفی��ت و مواردی نظیر میزان زوم توجه دارند، وان پالس از ی��ک خالقیت جالب پرده برداری کرده 
اس��ت. اگرچه در چند روز اخیر این تیتر را بارها مش��اهده کرده-ایم و در نگاه اول به نظر می رس��د که 
برند چینی وان پالس از یک خالقیت جهانی پرده برداشته است، با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده 
و کش��ف جنجالی هیچ ارتباطی به این برند ندارد. درواقع طراحان این ش��رکت ابدا در فکر ایجاد چنین 
قابلیتی نبوده و این موضوع توس��ط یکی از کاربران در هنگام اس��تفاده از قابلیت فیلتر رنگ ها است. این 
موضوع به صورت تجربی به دست آمده و کاربران به واسطه آن قادر خواهند بود تا محتوای درون ظروف 
پالستیکی با قطر کم و داخل لباس را مشاهده نمایند. درواقع این ترفند توسط فردی به نام بن گسکین 
کش��ف شده و به اشتراک گذاشتن ویدئو آن باعث شده است تا برخی از سایت ها این خبر را با تیترهای 
غیرحقیقی منتش��ر نمایند که بس��یار جنجال آفرین شده است، با این حال هنوز شاهد واکنش رسمی از 
سوی مدیران این شرکت نبوده ایم. درواقع با توجه به این امر که در زمان عرضه وان پالس۸ این ویژگی 
جالب معرفی نش��ده اس��ت، به همین خاطر فرضیه عمدی بودن آن کامال نادرس��ت بوده و همه چیز به 
خاطر حسگرهای فروسرخ به کار رفته در لنز دوربین این محصول است که برای افزایش کیفیت تصاویر 
به کار رفته اس��ت. با این حال این موضوع و توجه بس��یار زیاد کاربران به آن می تواند به انگیزه ای برای 
فعالیت در این زمینه تبدیل شود، با این حال مسئله به این سادگی نبوده و این قابلیت ممکن است برای 
وان پالس با ش��کایت هایی همراه باش��د. درواقع این ویژگی نقض حریم شخصی محسوب شده و ممکن 
اس��ت در آینده ش��اهد شکایت هایی باشیم. مشابه این ماجرا س��ال ها قبل برای سونی نیز اتفاق افتاد که 
دوربین فیلمبرداری آنها در حالت دید در شب قادر بود تا افراد را بدون پوشش ثبت نماید که این مسئله 

در نهایت باعث جمع آوری تمامی نمونه های این دستگاه شد. 
theburnin.com :منبع

تبلیغـاتخالق

احتم��اال تا به ح��ال مطالب زیادی را درب��اره افزایش بهره وری 
خوانده ای��د و ب��ه توصیه  هزاران متخصص گ��وش کرده اید. برخی 
از این توصیه ها حقیقتا کارآمد هس��تند، در حالی  که بس��یاری از 
آنه��ا، نتیجه  مطلوب را ایجاد نمی کنند. با این حال و علی رغم تمام 
تالش های��ی که کرده اید، نمی توانید عادت ب��د به تعویق انداختن 
کاره��ا را ترک کنید و همچنان کارهای خود را به زمان های دیگر 

موکول می کنید.
پیشنهاد ما این است که عذاب وجدان نداشته باشید و خودتان 
را س��رزنش نکنید. این عادت بیش��تر از چی��زی که فکر می کنید 
می تواند به نفع شما باشد؛ حتی موفق ترین کارآفرینان نیز ترجیح 

می دهند که گاهی اوقات کارهای خود را به تعویق بیندازند.
پیز استیل، استاد منابع انسانی در دانشکده کسب و کار دانشگاه 
Calgary’s Haskane به این نتیجه رسیده است که 95درصد 
از اف��راد، کارهای خود را به تعویق می اندازند و یک نفر از هر پنج 

نفر نیز به حالت مزمن این عادت دچار است.
اگ��ر هنوز هم نتوانس��ته اید این عادت را ترک کنید، پیش��نهاد 
می کنیم که از این راهکارها استفاده کرده و این عادت را در جهت 

رشد کسب و کار نوپای خود به کار بگیرید.
1. از تقویت انرژی به نفع خود استفاده کنید

انرژی ما یک منبع محدود اس��ت و ه��ر کاری که در طول روز 
انج��ام می دهیم، بخش��ی از این انرژی را اس��تفاده می کند. زمانی 
که مجبور می ش��وید کارهای پرفشار، خسته کننده، دشوار یا حتی 
کارهای��ی که به آن عالقه ای ندارید را انج��ام دهید، به راحتی در 
ش��رایطی قرار می گیرید ک��ه ترجیح می دهید کاره��ا را به زمان 

دیگری موکول کنید.
زمانی که س��طح انرژی ش��ما کاهش می یابد، تمایل شما برای 

انجام دادن کارهای مختلف نیز کمتر می شود.
اما زمانی که به اندازه کافی، کارها را به تعویق انداخته باش��ید، 
متوجه می ش��وید ک��ه روحیه الزم برای انج��ام دادن کارهایی که 
ضرب االج��ل آنه��ا نزدیک می ش��ود را پیدا کرده ای��د. مهلت های 
طوالنی می تواند احساس منفی ترس، استرس و اضطراب را ایجاد 
کن��د، اما همین مهلت ه��ا می توانند تغییرات مثبتی مثل ترش��ح 
آدرنالین را نیز در بدن ش��ما ایجاد کنند. حتی اگر انرژی ش��ما به 
طور کل تمام شده باشد، باز هم ترکیب ترس و آدرنالین می تواند 
ب��ه افزایش انرژی مورد نی��از برای انجام دادن کار مورد نظر منجر 

شود.
2. همانند لیزر متمرکز شوید

اگ��ر تا آخرین لحظات نزدیک ش��دن ضرب االج��ل، کارها را به 
تعوی��ق انداخته اید و باید قرارداده��ا را تکمیل کنید، گزارش ها را 
آم��اده کنید و تصمیماتی را بگیری��د، تنها فکری که باید در ذهن 

شما وجود داشته باشد این است که چطور کارها را انجام دهید.
حتی برای کس��انی که به حالت مزمن این عادت دچار هستند، 
نادی��ده گرفتن عواقب وخیمی که انجام ندادن کار به همراه دارد، 
دش��وار خواهد بود. اگر همانند لیزر روی یک کار متمرکز ش��وید، 
حواس پرتی ها به س��ختی می توانند برای شما مشکل ایجاد کنند. 
اگ��ر تا آخرین لحظات برای انج��ام دادن کاری صبر کنید، حالت 
اضطرار آن باعث می شود که تمامی حواس پرتی ها مثل شبکه های 

اجتماعی، لوازم الکترونیکی و ایمیل را کنار بگذارید.
3. اولویت بندی کرده و برخی کارها را به دیگران 

واگذار کنید
ش��ما به عنوان یک کارآفری��ن احتماال با کوهی از وظایف مختلف 
روبه رو هستید که نمی توانید آنها را به موقع به اتمام برسانید بنابراین 
به تعویق انداختن کارها می  تواند به ش��ما کمک کند تا حجم کاری 
ب��االی روز را با تمرکز روی کارهایی که ضرورت بیش��تری دارند، به 
جریان بیندازید. به وظایف روزانه ای که آنها را نادیده گرفته اید نگاهی 
بیندازید و از خودتان بپرسید که آیا می توان برخی از آنها را به افراد 
دیگ��ر واگذار ک��رد یا خیر. می توانید برخی از کارها را به دس��تیاران 
مجازی واگذار کرده و زمان خود را برای کارهای مهم دیگری که تنها 

از عهده شما برمی آیند اختصاص دهید.
4. کارها را سریع تر انجام دهید

عوامل اندکی مثل عقب ماندن از برنامه می توانند ش��ما را برای 
رس��یدن به خط پایان ترغیب کنند. با توجه به اینکه زمان اندکی 
باقی مانده و همچنین اهمیت ماندگاری استارت آپ، باید حداکثر 
تالش خود را برای رس��یدن به خط پایان مس��ابقه به کار ببندید. 
یک��ی از مزایایی که این کار به همراه دارد، این اس��ت که متوجه 
می شوید انجام دادن برخی کارها، آسان تر از چیزی است که تصور 

می کرده اید.
درک این موضوع باعث می شود که در آینده و در صورتی که باز 
هم چنین کاری به ش��ما محول شود، کمتر احساس سرخوردگی 
کنی��د. از آنجایی که می دانی��د چه مدت زمانی ب��رای انجام این 

کار کفای��ت می کند، پ��س انجام دادن کاره��ا در آینده و تا زمان 
فرارسیدن ضرب االجل ها آسان تر خواهد بود.

۵. زمان هایی را برای تجزیه و تحلیل اختصاص دهید
تعیی��ن کردن بازه ه��ای زمانی در پروس��ه های تصمیم گیری و 
نهایی ک��ردن پروژه ها، یک��ی از گزینه های کاربردی مناس��ب در 
کس��ب و کارها به ش��مار م��ی رود. زمانی که هم��ه چیز به خوبی 
مدیریت می ش��ود، روابط و تغییرات در استراتژی، رشد و چیدمان 

با شرکا و سایر سرمایه گذاران نیز به خوبی انجام می شود.
از طرف دیگر، به تعویق انداختن کارها می  تواند زمان بیش��تری 
را برای بررس��ی هزینه ها و مزایای تصمیمی ک��ه باید بگیرید، در 
اختیار ش��ما قرار دهد. به جای اینکه به س��رعت تصمیم بگیرید، 
می توانی��د کم��ی به آن فکر ک��رده و مطمئن ش��وید که تصمیم 
درس��تی را می گیری��د. این امر به ویژه در ش��رایطی که اطالعات 
به خوبی آش��کار نش��ده اند مفید خواهد بود، چراکه به مرور زمان، 

تصمیمات شما برمبنای حقایق و تحقیقات انجام خواهد شد.
۶. تعادل بهتری را در زندگی شخصی و شرایط کاری 

خود ایجاد کنید
ش��ما به عنوان رهبر یک کسب و کار نوپا، کمی می توانید از این 
عادت بهره مند شوید و از آن در جهت سالمتی خود استفاده کنید. 
منظور این نیس��ت که هر روز را به س��رگرمی و فعالیت های جالب 
بگذرانی��د، بلکه باید بدانید که حتی با وجود پروژه های س��نگینی 
ک��ه برای آنها ضرب االجل تعیین ش��ده، باز ه��م باید زمان هایی را 
برای اس��تراحت اختصاص دهید. به تعوی��ق انداختن برخی کارها 
برای انج��ام دادن کارهایی مثل ورزش، ق��دم زدن، چرت زدن، با 
خانواده بودن و یا شرکت در سایر فعالیت هایی که مهارت های شما 
را تقویت می کند، می تواند تاثیرات مثبتی را روی س��المت جس��م 
و روان ش��ما داشته باش��د. زمانی که سالم تر باشید، انرژی بیشتر و 
طرز فکر بهتری برای انجام دادن پروژه ها خواهید داشت. توانایی ها، 
مهارت ها و ش��خصیتی که دارید، ش��ما را ب��ه مرحله ای که در آن 
حضور دارید رسانده است؛ تمایل برای به تعویق انداختن کارها نیز 
در همین زمره قرار می گیرد. به جای تالش برای تغییر دادن خود، 
به دنبال راهی باشید تا از نقطه ضعف ها به نفع خود استفاده کنید 
و به دنبال راه هایی باش��ید تا از خصوصی��ات منحصر به فرد خود، 

برای دستیابی به اهداف کسب و کارتان استفاده کنید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

چطور می توانید از عادت بد به تعویق انداختن کارها به نفع خود استفاده کنید؟
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