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مهم ترین چالش کسب و کارهای ایرانی در بحران کرونا چیست؟

در تنگنای کرونا
فرصت امروز: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارهایی که سهم باالیی در اشتغال ایران داشتند، دچار رکود شده و خیلی 
از این کس��ب وکارها تعطیل ش��ده اند. طبق برآوردهای اولیه، ش��یوع کرونا بین 2 تا 4درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد 
کاس��ت و برای مقابله با این رکود، دولت باید در قالب برنامه های مختلف از کس��ب وکارها حمایت کند؛ برنامه هایی که از پرداخت 
تس��هیالت ارزان قیمت تا تعویق مالیات را دربر می گیرد. در این بین، ش��وک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، واحدهای تولیدی را در 
شرایط سختی قرار داده و با وجود اینکه چند هفته  است که بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای کوچک فعالیت شان 
را مجددا از سر گرفته اند اما بیشتر صاحبان کسب وکار اعالم می کنند که با چالش های جدی مواجه شده اند و ادامه مسیر برای شان 
بسیار سخت است؛ گویا در این اثناء واحدهای تولیدی نیز کرونا گرفته اند. به اعتقاد کارشناسان، مشکالت اقتصادی ناشی از بحران 
کرونا از سه جهت »اختالل در زنجیره تأمین«، » تأخیر و تعلل مصرف کنندگان و شرکت های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی...

چرا قیمت مسکن در شهر تهران متری 2میلیون تومان گران شد؟

تحوالت بازار مسکن در اردیبهشت
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بحران کرونا نشان داد که کشورها برای مواجهه با بیماری های همه گیر آماده نیستند

رتبه بندی شاخص امنیت بهداشتی جهان

7 گام زنجیره های تامین برای گذار از بحران ها
5 گام استخدام مجازی

رونمایی ایالن ماسک از پیشرفت های پروژه نورالینک
تولید انیمیشن اقدام جدید باشگاه بارسلونا 

چگونه بهترین هشتگ ها را انتخاب کنیم 
افزایش چشمگیر تعداد مشتریان تنها طی یک ماه 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

نت فلیکس اشتراک کاربران 
غیرفعال را لغو می کند

سرمقاله

بانکداری رقابتی

در دنیای پررمز و راز تجارت، 
رقاب��ت س��ازنده ش��رط اصلی 
موفقیت اس��ت؛ پدیده ای که در 
نفس خود، بهبود کیفیت تولید 
و رضایت بیش��تر مصرف کننده 
را در پی دارد. صنعت بانکداری 
نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و مش��تریان بانک ه��ا بایس��تی 
از حداکث��ر خدم��ات بانک ها و 
بهره مند  اعتب��اری  موسس��ات 
ش��وند. به بیان دیگر، بانکداری 
رقابت��ی ه��م موج��ب افزایش 
کیفیت خدمات بانکی اس��ت و 
هم افزای��ش بهره مندی مردم از 
بانک ها و موسس��ات اعتباری را 
دربر دارد. در این بین، سوال این 
است که آیا زمینه های بانکداری 
رقابتی در ایران وجود دارد یا نه؟
برای ارائه پاس��خی منطقی به این 
پرسش، بهتر است که ابتدا نیم نگاهی 
ب��ه پیدایش بانکداری در کش��ورمان 
بیندازیم. ایده تاسیس بانک در ایران 
به دوره زمامداری ناصرالدین شاه قاجار 
برمی گردد. بنا به روایتی، یک فرانسوی 
به نام ژان س��اواالن در س��ال 1243 
شمس��ی )1864 میالدی( به تهران 
آمد و پیش��نهاد تاسیس یک بانک با 
سرمایه 2 میلیون لیره انگلیسی را به 
ایران ارائه داد و طرحی برای امتیازنامه 

آن تهیه کرد.
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ادامه از همین صفحه 
طرح مورد موافقت ش��اه قرار گرفت و به دنبال آن، حق تقدم س��اواالن جهت ایجاد بانک و راه آهن به 
رسمیت شناخته شد. در نهایت اما این طرح به سرانجام نرسید و در ادامه آن، پیشنهاد حاج محمدحسن 

امین الضرب به شاه برای تاسیس یک بانک ایرانی نیز راه به جایی نبرد.
بیگانگان اما بازار بانکداری ایران را مستعد فعالیت پرسود تشخیص داده بودند. به همین جهت، سفیر 
انگلیس در ایران با تمسک به معاهده دولتین ایران و انگلیس، »صنعت صرافی« را نوعی تجارت دانست 
و با این ترفند، اجازه تاسیس شعبه ای از بانک جدید شرقی هند را از دولت گرفت. البته فعالیت این بانک 
محدود به پایتخت نماند و بانک مورد اش��اره عالوه بر تهران به تدریج حوزه فعالیت خود را به شهرهایی 
نظیر مشهد، تبریز، اصفهان و بوشهر نیز گسترش داد. انگلیسی ها به تاسیس شعبه بانک شرقی بسنده 
نکردند و س��رانجام موفق شدند در سال 1251 شمس��ی )1872 میالدی( قراردادی طوالنی مدت برای 
یکی از اتباع خود بنام ژولیوس دو رویتر برای بهره برداری از جنگل ها، اراضی، کارخانه ها، ایجاد سدها و 
بندرها، احداث راه آهن و بانک از شاه قاجار دریافت کنند. اما این امتیازدهی راه به جایی نبرد و شاه قاجار 
برای جبران تصمیم خود در مورد لغو امتیاز رویتر، امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران )بانک شاهنشاهی( 
را به  مدت 6۰ س��ال به رویتر داد )1268 شمس��ی/1889 میالدی(. بانک جدید با سرمایه یک میلیون 
لیره اس��ترلینگ تشکیل ش��د و به زودی حق انحصاری نشر اسکناس و تاسیس شعب در شهرستان ها و 
خارج از کشور را به دست آورد. روس ها نیز از سفره بانکداری ایران بی نصیب نماندند. ژاک بولیاکف برای 
مدت 75 سال امتیاز ایجاد »انجمن استقراضی ایران« را از ناصرالدین شاه گرفت و بدین ترتیب، روس ها 

نیز بانک استقراضی به راه انداختند.
اما در دوره مشروطه تاسیس بانک از جنبه ای دیگر مورد توجه سیاستمداران و مشروطه خواهان قرار 
گرفت و ارائه الیحه استقراض از دولت روس و انگلیس، ایده »تاسیس یک بانک با سرمایه ایران برای ملت 
ایران« را شعله ور ساخت. با اینکه پیشنهاد قرض ملی و تاسیس بانک ملی، سخت مورد توجه قرار گرفت، 
اما تاسیس این بانک در دوره قاجار محقق نشد، تا اینکه در دوره پهلوی نخست، اولین بانک ایرانی بنام 
»پهلوی قشون« جهت به کارگیری منابع صندوق بازنشستگی ارتش پای به عرصه بانکداری کشور نهاد. 
»بانک پهلوی قشون« همان بانکی است که بعدها به »بانک سپه« تغییر نام داد. »بانک روس و ایران« 
نیز در س��ال 13۰3 تشکیل شد. همچنین الیحه تاس��یس بانک ملی ایران در اسفند 13۰5 شمسی از 
سوی دولت مستوفی به مجلس تقدیم شد و در 14 اردیبهشت 13۰6 به تصویب رسید. اساس نامه بانک 
ملی نیز در 3۰ خرداد 13۰7 به تصویب هیات وزیران و در 14 تیر 13۰7 به تصویب کمیسیون قوانین 
مجلس رسید. بدین ترتیب، روز 17 شهریور 13۰7 بانک ملی ایران با تشریفات خاص افتتاح شد و وارد 

عرصه بانکداری شد.
این سیر کوتاه تاریخی نشان می دهد که »بانک« تشکیالتی الگوسازی شده از خارج است که در ایران 
بومی س��ازی شده و اهداف آن عمدتا انتفاعی و اقتصادی است. پس در صورت تشکیل بانک های متعدد 
داخلی و خارجی بایستی زمینه های الزم را برای بانک ها در ارائه خدمت به مردم فراهم کرد تا هم مردم 
از خدمات بانکی بیش��تر بهره برند و هم بانک ها در عرصه فعالیت بانکی با رقابتی صحیح و س��الم سود 

بیشتری از رقبای خود ببرند.
در حالی که تا قبل از انقالب، هم دولت و هم بخش خصوصی در عرصه بانکداری فعالیت و یا به عبارتی 
رقابت داشتند و شعبی از بانک های خارجی نیز حاضر بودند، اما شورای انقالب به یکباره در خرداد 1358 
»قانون ملی ش��دن بانک ها« را تصویب کرد. در این قانون آمده است: »برای حفظ حقوق و سرمایه های 
ملی و به کار انداختن چرخه های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن 

 قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
* نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج

* نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی
* مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت

* لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور
* لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسالمی

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعالم می گردد و دولت مکلف اس��ت بالفاصله نسبت به 
تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.«

از نظر حقوقی، »ملی« کردن غیر از »دولتی« کردن است. ملی کردن بانک یعنی غرامت صاحبان سهام 

بانک ها را دادن و فراهم آوردن شرایطی که عامه مردم در مالکیت و مدیریت بانک های ملی شده مشارکت 
داش��ته باش��ند، وگرنه بانک های دولتی نیاز به ملی شدن ندارند، اما متاسفانه از همان ابتدا، »ملی شدن 
بانک ها« به مفهوم »دولتی شدن« تلقی شد و در نتیجه آن، 28 بانک فعال در اوان انقالب در هم ادغام و 
دولتی شدند. بانک های صنعت و معدن، تجارت و ملت محصول ادغام بانک های ملی شده هستند. با دولتی 
ش��دن کلیه بانک ها، زمینه رقابت در عرصه بانکداری نیز منتفی ش��د و بانک های دولتی رقابت چندانی 
جز در زمینه جذب سپرده های ارزان قیمت قرض الحسنه و سپرده های مدت دار سرمایه گذاری با یکدیگر 

نداشتند. همچنین مقررات »قانون عملیات بانکی بدون ربا« بر فعالیت بانک ها حاکم شد.
در س��ال 1379 ام��ا تحولی نوین و اثرگ��ذار در عرصه بانکداری ایران به وجود آمد. مجلس ش��ورای 
اس��المی، »قانون اجازه تاس��یس بانک های خصوصی« را در فروردین ماه 1379 تصویب کرد و شورای 
نگهبان قانون اساس��ی نیز بر آن صحه گذاش��ت، تا پای بانکداری خصوصی مجددا به عرصه بانکداری 
کشور وارد شود. »بانک اقتصاد نوین« اولین بانک خصوصی بود که با سرمایه گذاری غیردولتی پای به 
عرصه بانکداری نهاد و به تدریج بانک ها و موسسات اعتباری دیگری شکل گرفتند و در نهایت، تشکلی 
خصوصی با نام »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« در کنار »شورای هماهنگی بانک های 
دولتی« تشکیل شد تا فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی را هماهنگ و سازماندهی نماید، 
اما هدف قانون گذار از اجازه فعالیت بانک های خصوصی بعد از 1۰ س��ال تجربه بانکداری بدون رقیب 

دولتی چیست؟
مجلس ش��ورای اسالمی در ابتدای قانون، هدف خود را از تصویب آن مشخص کرده است: »به منظور 
افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه 
اقتصادی کش��ور و... اجازه  تأسیس بانک توس��ط بخش غیردولتی داده می شود.« پس هدف قانون گذار 
از اجازه فعالیت مجدد بانک های خصوصی از جمله »افزایش ش��رایط رقابتی« بین بانک ها بوده اس��ت. 
زمینه های الزم برای فعالیت سالم رقابت بین بانکی در عرصه انواع خدمات و تسهیالت بانکی را قاعدتا 
باید دولت و بانک مرکزی فراهم کنند. رقابتی سالم که نتیجه اثربخش آن، امکان انتخاب انواع و اقسام 
خدمات بانکی برای مردم از بین بانک های موجود باشد. پس در این زمینه، هدف قانون گذار برپایی کارزار 
رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی نیست. خوشبختانه در این زمینه، »قانون عملیات بانکی بدون 
ربا« اگرچه مقررات نس��بتا سختگیرانه ای در مورد پرداخت تسهیالت دارد، اما در زمینه خدمات بانکی، 
میدان را باز گذاشته است. به هرحال به اعتقاد نگارنده، الزمه فراهم آوردن زمینه رقابت سالم بین بانک ها 

و موسسات اعتباری )خواه دولتی باشند و خواه خصوصی( در عرصه بانکداری، توجه به امور زیر است:
اول؛ اینک��ه در زمینه ه��ای عملیات بانک��ی و نظارت های بانک مرکزی، هی��چ تفاوتی بین بانک های 
خصوصی و دولتی نباش��د و به بیان بهتر، هر دو به طور یکس��ان مش��مول مقررات و تحت نظارت بانک 

مرکزی باشند. بانک دولتی به هرحال بانک است و بایستی تحت نظامات بانکی اداره شود.
دوم؛ اینکه نتیجه بانکداری رقابتی، بهره مندی بیش��تر مردم از کیفیت خوب خدمات بانکی است که 
خود به خود درآمد عملیاتی بانک ها را افزایش خواهد داد و س��هامداران و س��پرده گذاران نیز از آن سود 

خواهند برد.
س��وم؛ اینکه در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نیز نرخ سود مورد انتظار تسهیالت 
بانکی، رقابت بین بانکی به نحوی موثر و تاثیرگذار باشد. جزمی نگری در این مورد قطعا مانع رقابت سالم 

بانک هاست.
چهارم؛ اینکه بانک ها و موسس��ات اعتباری مجاز باشند نوع، شیوه و فرآیند ارائه تسهیالت و خدمات 
خود را براساس خواسته مشتریان طراحی کنند. تمرکز بر اتخاذ روش واحد، مانع رونق رقابت بانکی است.

پنجم؛ اینکه در بهره مندی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و دولتی از منابع و اعتبارات 
ارزان قیم��ت دولت��ی، میزان رضایت مردم از آن بانک نیز موثر باش��د. بر این اس��اس، روانه کردن منابع 
ارزان قیمت دولتی صرفا به س��وی بانک های دولتی توجیه چندانی نخواهد داش��ت. هر بانک یا موسسه 
اعتباری که خدماتی بهتر به مردم ارائه دهد، شایس��تگی بیش��تری برای دریافت این منابع ارزان قیمت 

خواهد داشت.
ششم؛ اینکه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در عمل نشان دهند که به قواعد رقابت سالم بانکی 

کامال معتقد هستند و سود بانک خود را در ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم می دانند.
و کالم آخر اینکه رقابت بانک ها بایستی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و کسب سود عملیاتی 

بیشتر از این طریق باشد. بانکداری رقابتی، عرصه ارائه خدمات بهتر به مردم است.

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول
رشد نقدینگی امسال 16.3درصد کاهش می یابد

واپسین پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران نشان می دهد که رشد نقدینگی از 35.8درصد 
در سال 98 به 19.5درصد در سال 99 خواهد رسید که 16.3درصد کاهش را نشان می دهد.

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آخرین پیش بینی صندوق بین المللی 
پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوش��ته اس��ت: رشد نقدینگی ایران در سال 1397 برابر با 22.3درصد بود 
که این رقم برای سال 98 به 35.8درصد رسید. با این حال در سال 1399 رشد نقدینگی به 19.5درصد 
خواهد رسید که کاهشی 16.3درصدی را به ثبت خواهد رساند. همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم در 

ایران از 41.1درصد به 34.2درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال، صندوق  بین المللی پول پیش بینی کرده است که نقدینگی در ایران از 2.557 هزار میلیارد 
توم��ان به 3.۰55 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این صندوق همچنین پیش بینی کرده اس��ت 
که نرخ بیکاری در ایران نیز در س��ال 99 نس��بت به س��ال قبل از آن 2.7درصد افزایش خواهد یافت و به 
16.3درصد خواهد رسید. همچنین تراز حساب جاری در ایران از منفی ۰.3 میلیارد دالر در سال 98 به 

منفی 18.2 میلیارد دالر در سال 99 خواهد رسید.
اما فارغ از تحوالت رش��د نقدینگی، موضوع مهم این روزهای اقتصاد ایران، حرکت نقدینگی به س��مت 
بازارهای سوداگرانه است. به اعتقاد کارشناسان، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طال، سکه و ارز برای 
اقتصاد مضر است و بهترین مامن نقدینگی در حال حاضر برای اقتصاد ایران، بازار سرمایه است، اما در هر 
حال، این نقدینگی باید به س��مت تولید حرکت کند تا موجب بهبود اقتصاد و اش��تغال زایی شود و البته 

این مهم نیازمند رعایت ملزوماتی در رشدهای بورس است.
به گزارش ایس��نا، نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده در سیاس��ت های پولی و اعتباری و به 
عن��وان یک قدرت اقتصادی مهم در اختیار دولت، می تواند با اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب و هماهنگ با 
اه��داف کالن اقتص��ادی و به کار بردن ابزارهای کنترل، نقدینگی را به س��مت فعالیت های مولد اقتصادی 
هدایت کند و با افزایش ثبات اقتصادی، زمینه را برای ش��کل گیری س��رمایه گذاری، اش��تغال، تولید و... 

فراهم کند.
اما پس از واگذاری اموال دولتی، آزادس��ازی س��هام عدالت و رشدهای بی س��ابقه ای که شاخص بورس 
تجربه کرد، این بازار مامنی برای س��رمایه های اقشار مختلفی از مردم شد، چه فعاالن باسابقه در بورس و 
چه مردمی که تاکنون حضور در بازار سرمایه را تجربه نکرده اند. به گفته تحلیلگران، اکنون بار مسئولیت 
چند ساله نظام بانکی در جهت جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و هدایت آن به سمت 
فعالیت ه��ای تولیدی برای تامین مال��ی بنگاه های اقتصادی بر دوش بازار س��رمایه افتاده اما اقتصاددانان 

هدایت نقدینگی از بورس به سمت تولید را مشروط به الزاماتی می دانند.
از آنجا که در روزهای اخیر بازار طال، سکه و ارز افزایش قیمت را تجربه کردند و بورس هم دچار ریزش 
در ش��اخص ش��د، این تردید به وجود آمد که بازار س��رمایه توانایی کنترل نقدینگی ندارد اما کارشناسان 
بورس معتقد بودند که نوسانات بورس برای رسیدن به ثبات است و همچنان نقدینگی زیادی به این بازار 

حرکت خواهد کرد. 
به دلیل آثار تورمی و منفی که حرکت نقدینگی در بازارهای س��وداگرایانه برای اقتصاد خواهد داش��ت، 
حسین راغفر، اقتصاددان برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری 
ش��ود، فعال کردن نظام مالیاتی را پیش��نهاد می دهد و معتقد است که باید از درآمد فعالیت های غیرمولد 

مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.
همچنین حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی می گوید که هدایت نقدینگی به سمت شرکت های 
تولیدی کارآمد نیازمند آن اس��ت که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای س��فته بازی کاهش یابد تا مردم منابع 
خود را در طرح های نیمه تمام، زیرس��اختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند و یا در اختیار 

شرکت هایی قرار دهند که ارزش می آفرینند.
عالوه بر این، محمود جامس��از نیز بازار س��رمایه را بهترین مکان برای فرود آمدن نقدینگی های انباشت 
ش��ده می داند، مش��روط بر اینکه این بازار براساس اس��تانداردهای بین المللی عمل کند که به گفته این 
اقتصاددان، ش��اخص کنونی بازار س��رمایه علی رغم رش��د اقتصادی کش��ور )که در دو سال پیاپی حدود 
14درصد منفی بوده( از رشد غیرمنتظره ای برخوردار بوده که با هیچ منطق اقتصادی توجیه پذیر نیست.
بر این اس��اس شاید بتوان به این نتیجه رس��ید که برای اینکه بتوان از سودهای کنونی بازار سرمایه در 
جهت تامین مالی و ارتقای تولید اس��تفاده کرد، باید منابع واردش��ده به بورس تحت نظارت قرار گیرند و 
منطب��ق با اصول علم اقتصاد و اس��تانداردهای بین المللی عمل کنند. همچنی��ن راه های نقدینگی باید به 

سمت بازارهای سفته بازانه از طریق مالیات و کاهش نرخ بازدهی این بازارها، بسته شود.
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



فرص��ت امروز: اقتصاد جهانی طی تنها س��ه ماه زیر و رو ش��د، بازارهای مالی 
س��قوط کردند و ترس از احتمال تکرار چرخه س��قوط قیمت ها، همانند آنچه در 
جریان رکود بزرگ دهه 193۰ اتفاق افتاد، بر دولت ها سایه افکنده است. بحران 
کرونا تاکنون جان هزاران انسان را گرفته، میلیون ها تن را بیکار کرده و معیشت 
میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. واقعیت آن اس��ت که کشورها هیچ 
آمادگی برای بروز یک بیماری اپیدمیک در شروع سال 2۰2۰ نداشتند و همین 
ام��ر، تبعات و پیامدهای بیماری کرونا را دوچندان کرده اس��ت. بحران کرونا به 
وضوح نش��ان داد که دنیای امروزی برای مواجهه با چالش های س��المتی آماده 
نیس��ت و ضروری است که سطح بهداش��ت عمومی در سراسر دنیا افزایش یابد. 
طبق مطالعه ای که بر روی ساختار بهداشت و درمان 195 کشور دنیا انجام شد، 
مشخص شده که این ضعف هم در مرحله جلوگیری از شیوع بیماری وجود دارد 

و هم در رصد نحوه عملکرد بیماری و شیوه مدیریت و پاسخ گویی به بحران.
در ش��رایطی که همه گی��ری ویروس کرونا هر روز قربانی بیش��تری می گیرد، 
ش��اخص های مختلفی برای ارزیابی وضعیت کش��ورها از نظ��ر قدرت مواجهه با 
پاندمی ها تهیه شده است. در این میان، شاخص دانشگاه جان هاپکینز و موسسه 
اکونومیس��ت، یک��ی از بهترین ها و قابل اعتمادترین شاخص هاس��ت؛ ش��اخص 
»امنیت بهداش��تی جهان« که متوسط امتیاز جهانی آن در سال 2۰2۰ میالدی 
)بین صفر تا صد( 4۰.2درصد اعالم ش��ده و این نش��ان می دهد که آمادگی دنیا 
برای مواجهه با بیماری های همه گیر به هیچ وجه مناس��ب نیست. امتیاز امنیت 
بهداشتی ایران نیز در این مطالعه 37 اعالم شده و کشورمان از میان 195 کشور 

جهان، جایگاه 97 را به خود اختصاص داده است.
کشورها چقدر برای مقابله با کرونا آماده هستند؟

دانش��گاه جان هاپکینز با همکاری موسس��ه مطالعاتی اکونومیس��ت، شاخص 
»امنی��ت بهداش��تی جهان« را تدوین کرده اس��ت ک��ه امتیاز آن بی��ن صفر تا 
1۰۰ ق��رار دارد. ب��رای تهیه این ش��اخص 34 فاکتور در س��ه دس��ته اصلی در 
نظر گرفته ش��ده و این پرسش مطرح شده اس��ت که آیا در زمان بروز تهدیدی 
برای س��المت جامعه، فاکتورهای کلیدی برای مقابله با ش��یوع ویروس در یک 
کش��ور یا جهان وجود دارد یا نه؟ ش��ش دس��ته اصلی مورد مطالعه عبارتند از 
جلوگیری از بروز بیماری، ارزیابی و گزارش دهی س��ریع، ارائه پاس��خ س��ریع به 
بحران، عملکرد سیس��تم بهداشتی، همسو شدن با اس��تانداردهای بین المللی و 
در نهایت کاهش فضای خطرآفرین برای س��المت جامعه یا میزان آسیب پذیری 
کش��ور در برابر تهدیدهای بیولوژیک. جالب اس��ت بدانید که با وجود بهتر بودن 
وضعیت کش��ورهای توسعه یافته نسبت به کش��ورهای کم توسعه یافته، نمی توان 

هیچ کشوری را در این زمینه آماده ارزیابی کرد.
طبق این مطالعه، متوسط ش��اخص امنیت بهداشتی جهان 4۰.2درصد است 
که نرخ بس��یار پایینی اس��ت. متوسط این ش��اخص برای 6۰ کشور صنعتی و با 
درآمد باال 51.9درصد اعالم ش��ده که نش��ان می دهد این کشورها برای مواجهه 
ب��ا همه گیری ه��ا حدود نصف س��طحی که نیاز اس��ت، آمادگی دارند. از س��وی 
دیگر، عملکرد کش��ورها در شش زیرش��اخص اصلی نیز محاسبه شده و براساس 
آن، متوس��ط ش��اخص ممانعت از ب��روز بیماری یا همه گیر ش��دن یک ویروس 
آزمایش��گاهی در دنیا 34.8درصد اس��ت و در 87 کش��ور این ش��اخص باالتر از 

متوسط و در بقیه پایین تر است.
همچنین متوس��ط ش��اخص ارزیابی زودهن��گام و گزارش دهی دقیق در مورد 
ب��روز بیماری ه��ای تازه 41.9 اس��ت و 9۰ کش��ور باالتر از حد متوس��ط و بقیه 
پایین تر از متوسط قرار دارند. متوسط شاخص پاسخ دهی سریع به شیوع بیماری 
و تالش برای کاهش س��رعت انتش��ار بیماری نیز 38.4 اس��ت و 88 کش��ور در 
وضعیت بهتر از متوس��ط جهانی قرار دارند. همچنین متوسط شاخص دارابودن 
سیس��تم بهداشتی مناسب و توسعه یافته 26.4، متوسط شاخص تعهد به ارتقای 
ظرفیت های بهداش��تی کشور و تأمین منابع مالی الزم برای آن 48.5 و متوسط 
ش��اخص فضای کلی ریسک و آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدهای بیولوژیک 

55 است.

کدام کشورها باالترین سطح آمادگی را دارند؟
بررس��ی  این زیرش��اخص ها نش��ان می دهد باالترین ضعف موجود در هنگام 
مواجه��ه ب��ا همه گیری ه��ا در بخش دارابودن سیس��تم بهداش��تی مناس��ب و 
توس��عه یافته اس��ت و اگ��ر س��رمایه گذاری الزم در این زمینه انجام ش��ود، گام 
بزرگی برای حل این چالش بین المللی برداش��ته خواهد ش��د. همچنین تمامی 
کش��ورهای دنیا در تمامی س��طح درآمدی و توسعه یافتگی اقتصادی شکاف های 
زی��ادی در توانمندی های خود دارند. به تعبیر بهتر، آنها س��رمایه گذاری الزم را 
ب��رای آماده کردن خود در حوزه ه��ای بیولوژیکی انجام نداده اند و به همین دلیل 
در یک همه گیری به س��رعت از پا درمی آیند. مس��ئله مهم این است که چه یک 
ویروس به صورت طبیعی باعث بیماری انس��ان ها ش��ود و چه ساخته دست بشر 
باشد، در نتیجه آن تغییری ایجاد نمی کند زیرا شیوع ویروس در یک کشور باعث 
ایجاد همه گیری در دنیا خواهد ش��د و تهدیدی جدی برای سالمت دنیا، امنیت 

بین المللی و اقتصاد دنیاست.
در این گزارش، کش��ورها به سه دسته تقسیم شده اند؛ دسته اول، کشورهایی 
که باالترین س��طح آمادگ��ی در مواجهه با همه گیری ها را دارند. دومین دس��ته 
کشورهایی که آمادگی خوبی دارند و سومین دسته کشورهایی که آمادگی کافی 
را ندارند. در این بین، باالترین ش��اخص امنیت بهداش��تی جهان به آمریکا تعلق 
دارد. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا برای مواجهه با همه گیری های 
جهانی آمادگی بیش��تری دارد و توانس��ته است که عنوان آماده ترین کشور برای 
مواجهه با بحران های س��المتی و بهداش��تی را به خود اختصاص دهد. ش��اخص 
امنیت بهداشتی این کش��ور 83.5درصد است. سرمایه گذاری های زیادی که در 
شرکت های دارویی در این کش��ور انجام می شود در کنار سرمایه گذاری زیاد در 
بخ��ش تحقیق و مطالعات پزش��کی و درمانی از جمله مزیت های بخش درمان و 
بهداش��ت آمریکا اس��ت. البته این کش��ور، یک ضعف بزرگ هم دارد و آن پایین 
ب��ودن نرخ بیمه های درمانی اس��ت که باعث می ش��ود تا هزینه ه��ای درمان در 

آمریکا بسیار باال باشد.
طب��ق این رده بندی، بریتانیا در جایگاه دوم دنیا قرار دارد و با داش��تن امتیاز 
77.9درصد توانس��ته اس��ت در فهرس��ت آماده ترین کش��ورها ب��رای مواجهه با 
همه گیری های جهانی قرار گیرد. کش��ورهای هلند و استرالیا و کانادا و تایلند به 
ترتیب جایگاه س��وم تا شش��م را دارند و سوئد و دانمارک و کره جنوبی و فنالند 
در رده های بعدی ایستاده اند. شاخص امنیت بهداشتی در کره جنوبی نیز برابر با 
7۰.2درصد است و با این وجود شیوع ویروس کرونا در این کشور آسیای شرقی 

بسیار وسیع بوده است.
ام��ا در می��ان 1۰ کش��وری ک��ه باالترین س��طح آمادگ��ی ب��رای مواجهه با 
همه گیری ها را دارند تنها دو کشور تایلند و کره جنوبی در قاره آسیا و در دسته 
کشورهای در حال توس��عه قرار دارند. بقیه کشورهای صدر فهرست، کشورهای 
توس��عه یافته غربی هستند. گفتنی است که ش��اخص امنیت بهداشتی در کشور 
فرانسه 68.7درصد، اس��لوونی 67.2درصد، سوئیس 67درصد و آلمان 66درصد 
است. در مجموع 14 کشور معرفی شده در رده کشورهایی قرار دارند که شاخص 
آنها باالتر از 66 است و بیشترین سطح آمادگی در مواجهه با بحران های سالمتی 

در دنیا را دارند.
کدام کشورها آمادگی نسبتا خوبی دارند؟

برمبنای یافته های این گزارش، اغلب کشورهای قاره اروپا، روسیه و کشورهای 
خاورمیان��ه در کنار کش��ورهای آمری��کای مرکزی و جنوبی و حتی کش��ورهای 
آس��یایی در رده کش��ورهایی قرار دارند که آمادگی خوبی برای مواجهه با بحران 
دارند. ش��اخص امنیت بهداشتی در این کشورها بین 34.3 تا 66 است. چین که 
مرکز اصلی شیوع ویروس کرونا بود در این فهرست جایگاه 51 را دارد و شاخص 
امنیت بهداش��تی این کشور برابر با 48.2 است. کش��ورهای واقع در قاره آفریقا 
در رده کش��ورهایی قرار دارند که پایین ترین س��طح آمادگی را دارند. مالزی در 
این رده بندی جایگاه 18 را دارد و ش��اخص امنیت بهداش��تی در این کشور برابر 
با 62.2 اس��ت. این ش��اخص در ژاپن برابر با 59.8 و در س��نگاپور برابر با 58.7 

اس��ت. کش��ور ایتالیا که یکی دیگر از مراکز اصلی ش��یوع ویروس کرونا در دنیا 
محسوب می شود در این رده بندی جایگاه 31 را دارد و شاخص امنیت بهداشتی 
این کش��ور اروپایی برابر با 56.2 اس��ت. ترکیه چهلمین کشور این فهرست است 
و عربس��تان در جایگاه  47 قرار دارد. ام��ارات هم در این رده بندی جایگاه 56 را 
به خود اختصاص داده اس��ت و هند در جایگاه 57 دنیا ایس��تاده است. شاخص 
امنیت بهداش��تی در روس��یه نیز 44.3درصد اس��ت و این کشور در رده 63 دنیا 
قرار دارد. از دیگر کشورهای این رده می توان به کامبوج، بحرین، قطر، قزاقستان 

و ایران اشاره کرد.
ش��اخص امنیت بهداش��تی ایران 37.7 اعالم شده و کش��ورمان از میان 195 
کش��ور جای��گاه 97 را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. ایران در این فهرس��ت از 
کش��ورهای زیمبابوه، اوکراین، س��نگال و نیجریه پایین تر و از کشورهای مالت، 
ترینیداد و توباگو، سورینام و تانزانیا باالتر ایستاده است. جالب است بدانید 1۰2 
کش��ور در این دس��ته قرار دارند که آخرین کشور ازبکس��تان با دارا بودن امتیاز 

34.3درصد است.
اما از جمله کشورهایی که در این گزارش از کمترین میزان آمادگی برخوردار 
هس��تند، می توان به سومالی با امتیاز 16.6، گینه اکوریتال با امتیاز 16.2 و کره 
ش��مالی با امتیاز 17.5 اشاره کرد. این سه کشور در انتهای فهرست 195 کشور 
دنیا قرار دارند. در مجموع 89 کشور در این دسته قرار دارند که از آنها می توان 
به افغانس��تان، تاجیکستان، س��ریالنکا، جامائیکا، بنین، هندوراس و زامبیا اشاره 
کرد. ش��اخص امنیت بهداشتی در این کش��ورها کمتر از 34.3 است. سوریه نیز 
در این فهرس��ت جایگاه 188 را دارد و ش��اخص امنیت بهداشتی در این کشور 
که بالغ بر یک دهه درگیر جنگ اس��ت، به عدد 19.9 رسید. کشور یمن هم که 
کماکان با جنگ و بحران های انس��انی و اجتماعی ناشی از آن دست و پنجه نرم 
می کند در س��ال جاری جایگاه 19۰ را از میان 195 کشور مورد بررسی به خود 

اختصاص داد و توانست امتیاز 18.5 را به دست آورد.
وقتی سیاست باید از بهداشت جهانی جدا شود

یکی از مهم ترین مس��ائلی که در این گزارش باعث کاهش »ش��اخص امنیت 
بهداش��تی جهان« عنوان شده، حضور توامان سیاس��ت در تمامی عرصه هاست، 
یعن��ی حتی در زم��ان ایجاد یک همه گی��ری نیز تصمیم گیری های سیاس��ی از 
انجام عکس العمل مناس��ب در برابر همه گیری جلوگیری می کند. به عنوان مثال 
می توان به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و ش��مار زیادی از کش��ورهای 
دیگر یا سیاس��ت تحریم ثانویه آمریکا علیه کشورهایی که با ایران تجارت دارند، 
اش��اره کرد. این تحریم ها و روابط س��رد سیاسی مانع از این می شود که در زمان 
همه گیری ها، کش��ورها بتوانند هماهنگ و همس��و با هم ب��رای حل بحران وارد 
میدان شوند یا تجهیزات و حمایت های مالی و درمانی موردنیاز کشورهای دیگر 
را ارائ��ه دهند. بدون ش��ک ارائه ای��ن کمک ها که باعث کنترل س��ریع تر بحران 
می ش��ود، خود مانعی بر س��ر همه گیر شدن یک بیماری اس��ت و شاید زمینه را 

برای حل سریع تر مشکل فراهم کند.
مسئله دیگر این است که آموزش های الزم برای حمایت از سالمت انسان ها در 
کنار سالمت محیط زیست و حیات وحش و زیستگاه های طبیعی ارائه نمی شود. 
به همین دلیل اس��ت که در بسیاری از کش��ورها برای حفاظت از جان انسان ها 
بخش های دیگری از طبیعت تخریب می ش��ود و به مرور زمان همین بخش های 
تخریب ش��ده در طبیعت زمینه را برای از بین بردن س��المت انس��ان ها فراهم 

می کند بنابراین ضعف آموزش هم یک مشکل اساسی است.
نکته دیگر، ضرورت سرمایه گذاری کشورها در توسعه زیرساخت های بهداشتی 
و درمانی اس��ت. در 38 درصد از کش��ورها زیرس��اخت های بهداشتی و درمانی 
در س��طح بس��یار ضعیف قرار دارد و در این کش��ورها ش��یوع بیماری به سرعت 
انجام می ش��ود. از طرف دیگر باید سازمان های بین المللی از کشورها بخواهند تا 
زیرساخت های خود و استانداردهای بهداشتی را به سطح استانداردهای متوسط 
جهانی برس��انند. این یکسان سازی نسبی می تواند از احتمال شیوع یک بیماری 

یا همه گیر شدن آن بکاهد.

بحران کرونا نشان داد که کشورها برای مواجهه با بیماری های همه گیر آماده نیستند

رتبه بندی شاخص امنیت بهداشتی جهان

ات��اق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت 
تجارت جهانی در س��ال 2۰2۰ و زیر سایه شیوع کرونا پرداخته و اعالم 
کرده است که میزان تجارت در فصل دوم سال جاری میالدی 27درصد 

کاهش خواهد یافت.
ب��ه گفته اتاق بازرگان��ی تهران، پس از همه گیری وی��روس کرونا در 
جهان، ارزش تجارت کاالیی دنیا در فصل نخست سال 2۰2۰ با کاهش 
س��ه درصدی رو به رو شده است. براس��اس پیش  بینی های آنکتاد، افت 
تج��ارت در فصل دوم 2۰2۰ نیز با ش��دتی بیش��تر ادام��ه پیدا می کند 
و ب��ه این ترتیب، ب��ا کاهش 27درصدی تجارت جهان��ی در فصل دوم 

مواجه خواهیم ش��د. این در حالی اس��ت که حجم تجارت جهانی تنها 
یک درص��د کاهش خواهد یافت که نش��ان دهنده افت ارزش��ی کاالها 
در تج��ارت بین المللی اس��ت. با توجه به اینکه ش��یوع ویروس کرونا به 
کاهش کم سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی منجر شده، قیمت نهایی 
کاالهای اساس��ی در س��طح تجارت بین الملل نیز به ش��دت افت کرده 
اس��ت. براساس گزارش ها، قیمت کاالهای اساسی در ماه مارس، کاهش 
2۰درصدی پیدا کرده که در س��ال های گذشته بی سابقه بوده است. در 
بحران مالی کشورهای غربی در سال 2۰۰8 نیز قیمت کاالهای اساسی 

تنها حدود 18درصد افت کرده بود.

این کاهش قیمت، تاثیر خود را بر بازار کاالهای اساس��ی صادرش��ده 
از س��وی کشورهای در حال توسعه نیز نشان داده است. ارزش کاالهای 
اساس��ی صادرشده از سوی این کش��ورها در ژانویه 1.2درصد، در فوریه 

8.5درصد و در ماه مارس 2۰.4درصد کاهش یافته است.
برآوردها نش��ان می دهد که در س��ومین ماه از س��ال جاری میالدی، 
قیمت نفت با افت 33درصدی مواجه ش��ده که کاهش قیمت س��وخت 
اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر روی آن بوده اس��ت و این در حالی اس��ت 
که قیمت مواد معدنی، فلزات، مواد غذایی و مواد اولیه کش��اورزی تنها 

4درصد کاهش یافته است.

میزان تجارت جهانی در فصل تابستان 27درصد کاهش می یابد

تجارت جهانی زیر سایه کرونا

نگاه
کارکنان کدام بخش ها از کرونا بیشتر متضرر شدند؟

 زیان کووید-19 
به بخش های اقتصادی

س��ازمان بین المللی کار به تازگی در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از 
تاثیر همه گیری جهانی کووید-19 بر بخش های مختلف اقتصادی پرداخته 
و در جس��ت وجوی پاسخ این سوال برآمده اس��ت که کارکنان کدام یک از 

بخش های اقتصادی بیش از همه از اپیدمی کرونا متأثر شده اند؟
به گفته س��ازمان بین المللی کار، ویروس کرونا با انتش��ار گس��ترده خود 
بخش قابل توجهی از مش��اغل و کسب و کارها در جهان را تحت تاثیر قرار 
داده و ضرر مالی 78 میلیارد دالری صنعت خودروس��ازی و همینطور افت 
45 تا 7۰درصدی گردش��گری را می توان نمونه ای از زیان بزرگ کووید-19 

بر اقتصادهای جهانی دانست.
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، بخش هایی از این گزارش س��ازمان 
بین المللی کار را منتشر کرده و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، 
پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری 
عمومی، آموزش، س��المت و درمان و صنایع خودروس��ازی را بررسی کرده 

است.
تبعات کرونا در صنعت گردشگری، خودروسازی و...

در صنع��ت گردش��گری، پیش بینی ه��ا نش��ان می دهد ای��ن صنعت که 
1۰.5درص��د از تولید ناخالص داخلی جهان را ب��ه خود اختصاص می دهد، 
در اثر بحران کرونا با افت 45 تا 7۰درصدی روبه رو خواهد شد؛ گردشگری 
یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخش های اقتصادی در جهان به شمار 
می رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از 319 میلیون شاغِل این بخش را 
زنان و جوانان تشکیل می دهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
در بخش کش��اورزی نیز مانند بخش گردش��گری، زنان س��هم بزرگی از 
نیروی کار را به خود اختصاص داده اند. تعداد شاغلین این بخش در مجموع 
به یک میلیارد نفر می رس��د که بخش عمده ای از آنها تحت پوش��ش تأمین 
اجتماعی نیس��تند. اقتصاد بخش کشاورزی به دلیل محدودیت رفت و آمد 

کارگران فصلی و اختالل در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.
اما در صنعت پوش��اک، اشتغال به ش��دت تحت تاثیر تعطیلی کارخانه ها 
و مغازه ه��ا ق��رار دارد. از طرف��ی افزایش بیکاری و کاه��ش درآمدها به لغو 
س��فارش ها ی��ا تعلیق تولید ت��ا 8۰درصد در برخ��ی از کارخانه های مطرح 
پوشاک در س��طح بین المللی منجر شده است. در حوزه خرده فروشی مواد 
غذایی نیز با اینکه اش��تغال افزایش یافته ام��ا نیروی کاِر عمدتا کم  مهارت 
این بخش با دس��تمزدهای اندک و با فشار ناش��ی از افزایش ساعات کاری 
مواجه  هس��تند. شاغلین این بخش، نمی توانند بسیاری از توصیه های مبنی 
ب��ر حفظ فاصل��ه  اجتماعی را رعایت کنند، بس��یاری از آنه��ا به تجهیزات 
حفاظت��ی دسترس��ی ندارند و با احتمال باالی ابتال ب��ه بیماری کووید-19 

روبه رو هستند.
همچنین در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، 
آتش نش��انی، اورژانس، مرکز فوریت های پزشکی، خدمات امداد و نجات و 
خدم��ات امنیتی و نظارت��ی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هس��تند 
و ع��الوه بر در خطر بودن س��المت جس��می این افراد، بس��یاری از آنها از 
اختالالت استرسی رنج می برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله 
ب��ا ویروس کرونا نقش بس��زا و اثرگ��ذاری دارند و پایبن��دی آنها به رعایت 

پروتکل های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.
در بخ��ش آموزش نیز هدایت بیش از 1.5 میلی��ارد دانش آموز در جهان 
تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه 
چهارم آنها را زنان تشکیل می دهند، تحت تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر 
کش��ورها اشتغال کادر آموزش��ی به صورت پاره وقت و قراردادی است و با 
آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیس��تند. 
این بخش، عالوه بر معلمین و مدرس��ین، ش��امل کادر اداری و مس��ئولین 

نظافت نیز می شود.
در بخش سالمت و درمان هم 136 میلیون نفر در سال 2۰2۰ مشغول به 
کارند که 7۰درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. عالوه بر مشکالت ناشی از 
افزایش س��اعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در 
کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده ها هزار 

نفر از آنان به بیماری کووید-19 دچار شده اند.
در صنایع خودروس��ازی اما پیش بینی می ش��ود احتمال خروج 2میلیون 
خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانه های خودروسازی، این کارخانه ها 
را با ضرر مالی حدود 78 میلیارد دالری روبه  رو کند. این افت اقتصادی، جدا 
از کارکنان این کارخانه های بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاه های کوچک 
و متوس��طی را هم که محصوالت شان را به این کارخانه ها ارائه می کنند، به 

شدت تحت تأثیر قرار داده  است.
معیشت کارگران زیر سایه سنگین کرونا

وزارت تعاون همچنین در گزارش��ی دیگر به پرس��ش نامه کنفدراس��یون 
بین الملل��ی اتحادیه ه��ای کارگری )ITUC( برای بررس��ی چگونگی متأثر 
ش��دن کارگ��ران از همه گیری کرونا پرداخته و نتای��ج آن را منعکس کرده 
اس��ت. کنفدراس��یون بین المللی اتحادیه های کارگری جهت سنجش اثرات 
کرون��ا بر کارگران، پرس��ش نامه ای را ب��رای 116 اتحادی��ه مختلف در 94 
کش��ور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم 

فروردین نشان می دهد. 
بر این اساس، گرچه تعداد زیاد مرگ  و میر نشان می دهد که بحران کرونا 
کش��ورهایی مانند آلمان و ایتالیا را به ش��دت تحت تاثی��ر قرار داده، پایین 
بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران گویای متشکل بودن این بخش 
از نیروی کار و قدرت چانه زنی باالی آنهاست. همچنین در کشورهایی مانند 
عربستان، هند و ترکیه، از یک سو شدت باالی فاصله گذاری اجتماعی باعث 
رکود اقتصادی و تعطیلی کسب وکارها شده  است و از سوی دیگر، باال بودن 
ش��اخص محدودسازی حقوق کارگران، نش��ان دهنده عدم وجود اجتماعات 

کارگری و قدرت پایین چانه زنی است.
وزارت تع��اون در فص��ل دیگری از ای��ن گزارش، به نقش س��ازمان های 
خیری��ه و مردم نهاد در همراهی دولت ها برای مواجهه با عوارض اجتماعی و 
اقتصادی کرونا پرداخته و سمن ها را یاریگر دولت در بحران ها خوانده است. 
بحران کرونا، مانند بحران های مش��ابه در ده��ه اخیر، توان دولت ها را برای 
حمایت از گروه های آس��یب پذیر تضعیف کرده و اهمیت نقش سازمان های 
مردم نه��اد را ب��ه خصوص در افزای��ش تاب آوری اجتماعی پررنگ س��اخته 
اس��ت. س��ازمان های مردم نهاد که به عنوان مکمل دول��ت در مواقع بحرانی 
عمل می کنند، در س��ال های اخیر رش��د چشمگیری داش��ته اند و افزایش 
آنها را می توان واکنش��ی نس��بت به آس��یب پذیری فزاینده در سطح جهان 
دانس��ت. اگرچه در ادبیات رسمِی مطالعاِت مدیریِت شرایط بحرانی تاکنون 
نق��ش دولت ها در مرکز توجه بوده  اس��ت، اما عطف توجه بیش��تر به نقش 
سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می توان از 

شروط الزم برای تاب آوری اجتماعی دانست.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: با ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از کس��ب وکارهایی که س��هم 
باالیی در اش��تغال ایران داشتند، دچار رکود ش��ده و خیلی از این کسب وکارها 
تعطیل ش��ده اند. طبق برآوردهای اولیه، ش��یوع کرونا بین 2 تا 4درصد از تولید 
ناخالص داخلی کش��ور خواهد کاس��ت و برای مقابله با این رکود، دولت باید در 
قالب برنامه های مختلف از کس��ب وکارها حمایت کند؛ برنامه هایی که از پرداخت 

تسهیالت ارزان قیمت تا تعویق مالیات را دربر می گیرد.
در این بین، ش��وک اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا، واحدهای تولیدی را در 
شرایط سختی قرار داده و با وجود اینکه چند هفته  است که بسیاری از واحدهای 
تولیدی به خصوص واحدهای کوچک فعالیت ش��ان را مجددا از س��ر گرفته اند اما 
بیش��تر صاحبان کسب وکار اعالم می کنند که با چالش های جدی مواجه شده اند 
و ادامه مسیر برای شان بس��یار سخت است؛ گویا در این اثناء واحدهای تولیدی 
نیز کرونا گرفته اند. به اعتقاد کارشناس��ان، مش��کالت اقتصادی ناش��ی از بحران 
کرونا از سه جهت »اختالل در زنجیره تأمین«، » تأخیر و تعلل مصرف کنندگان 
و شرکت های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از وضعیت آینده« و »اختالل 
در عرضه مس��تقیم محصوالت به دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا«، 

واحدهای تولیدی را با چالش روبه رو کرده است.
مشکل تولید برای تأمین نقدینگی و مواد اولیه

در این زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش��ی با اش��اره ب��ه بحران هایی 
که واحدهای تولیدی با آنها روبه رو ش��ده اند، نوش��ته اس��ت: »ویروس کرونا بر 
حوزه صنعت تولیدی کش��ور می تواند چه��ار چالش اصلی »بالتکلیفی واحدهای 
تولیدی«، »دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی«، »مشکالت شرکت های طرح« 
و »عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری« را ایجاد کند. همچنین 
با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تأمین 
م��واد اولیه و ش��وک منفی تقاض��ا به صورت کاهش در تقاض��ا منجر به رکود در 

صنایع می شود.«
همچنین یکی از تولیدکنندگان لباس با اشاره به اینکه از ابتدای عید تاکنون 
س��ه چک دریافتی او از مغازه دارها برگشت خورده است، می گوید: »نقدینگی در 
بازار نیس��ت و اصال مش��تری برای تولیدات ما وجود ندارد. برای همین مغازه ها 
دائم اعالم می کنند که پول  ندارند. در دو ماه گذشته سه تا از چک های خود من 
به مبلغ 1۰، 15 و 5 میلیون تومان که از فروش��گاه ها گرفته ام برگش��ت  خورده 
و صاحبان مانتوفروش��ی ها هم می گویند که پول  ندارند. ش��اید باور نکنید یکی 
از مغازه داره��ا که ب��رای کاالهایی که مهرماه به او تحوی��ل داده بودم چک آخر 
اس��فند گذش��ته را داده بود، حاال که چکش برگشت خورده می گوید چک قبلی 

را بیاور تا یک چک برج 5 به تو بدهم؛ یعنی جنس را س��ال قبل داده ام و پولش 
را حدود یک س��ال بع��د دریافت کنم.« صاحب یک واح��د تولیدی کفش نیز با 
اشاره به مشکالت مالی پیش آمده برای واحدها می گوید: »بازار یک چرخه است. 
اگر مشتری نباش��د فروش هم نیست و تولید هم  معنی ندارد؛ فروشندگان دائم 
می گویند فروش نداشته اند و پولی به واحدهای تولیدی پرداخت نمی کنند، ولی 
از طرف دیگر جنس فروش ها به واحدهای تولیدی فش��ار می آورند که پول مواد 

اولیه شان را پرداخت کنیم و در این شرایط عمال ادامه کار ممکن نیست.«
البته این مش��کالت تنها ش��امل واحدهای تولیدی کوچک نمی ش��ود. هفته 
گذش��ته و در جریان نشس��ت نمایندگان اتاق تهران، محمد الهوتی با اشاره به 
نام گذاری سال 99 به عنوان سال »جهش تولید« گفت: »به دلیل عدم تخصیص 
ارز از مجرای بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر واحدهای تولیدی 
به ش��دت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. بسیاری از واحدهای تولیدی حتی 
کارخانه ه��ای دارای بی��ش از 5۰۰ نیروی کار،  اعالم کرده ان��د که ذخیره مواد 
اولی��ه آن ها تا ی��ک ماه آینده به اتمام خواهد رس��ید و با خط��ر تعطیلی کامل 

مواجه هستند.«
سایه سنگین کرونا بر تاکسی یاب های اینترنتی

اما به موازات بروز بحران کرونا و رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع آن، به نظر 
می رسد وضعیت کسب و کارهای اینترنتی نیز بهتر از واحدهای تولیدی نیست. 
کسب و کارهای استارت آپی که سال گذشته و به دنبال حوادث آبان ماه و قطعی 
اینترنت زیان قابل توجهی را پش��ت س��ر گذاش��تند در آخرین ماه سال گذشته 
نیز با بحران کرونا روبه رو ش��دند. آنچه س��ال 98 را به سال سخت استارت آپ ها 

بدل کرده است.
در ای��ن می��ان، اوبر به تازگی از اخراج 3 هزار نف��ر از کارمندان خود خبر داد. 
ارزشمندترین استارت آپ جهان در پنجمین ماه سال جاری میالدی مجبور شد 
به دلیل فش��ار ناش��ی از همه گیری کرونا، تن به اجرای یک تصمیم سخت بدهد 
و بی��ش از 3 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کند. پس از اخراج کارکنان اوبر، 
سهام این شرکت بیش از 6درصد رشد کرد، اما اوبر در اخراج کارکنان تنها نبود. 
لیفت، رقیب بزرگ و بین المللی اوبر هم اعالم کرده که به دلیل همه گیری کرونا 

مجبور به اخراج کارکنان خود شده است.
در همین حال، اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران هم از آس��یب های همه گیری 
کرون��ا در امان نماند و تعطیلی چند اس��تارت آپ مث��ل چیلیوری و البته کاهش 
س��طح درآمدهای اس��تارت آپ ها و افزایش درآمد بعضی دیگر، از آثار مس��تقیم 

همه گیری کرونا بر این کسب وکارهای نوپا بوده است.

کرون��ا در ای��ران عالوه ب��ر اس��تارت آپ های ح��وزه تحویل غ��ذا و خواروبار، 
تاکسی یاب های اینترنتی را هم متأثر کرده است. اسنپ که سهم عمده ای از بازار 
خدمات تاکسی یابی اینترنتی در ایران را در اختیار دارد، اعالم کرده کرونا تعداد 
س��فرهای این اپلیکیشن را 7۰ درصد کاهش داده است. ژوبین عالقمند در این 
باره به دیجیاتو گفته »همه گیری کرونا تعداد درخواست های روزانه برای سفر در 
اس��نپ را که پیش از آن به 2 میلیون رس��یده بود، 7۰درصد کاهش داد و البته 
نزدیک به 1۰ روز پیش، رس��یدن به مرز یک میلیون س��فر را جشن گرفته ایم.« 
همچنین براس��اس آخرین اطالعات اعالم شده توس��ط مدیرعامل اسنپ، تعداد 
رانن��دگان ثبت نامی در این اپلیکیش��ن به 2.5 میلیون راننده رس��یده اس��ت. 
عالقمند همچنین اعالم کرده میزان س��فرهای موفق در تاکس��ی های اینترنتی 

نزدیک به 7۰درصد است.
اسنپ و تپسی در جست وجوی تسهیالت هستند

به گفته وزیر ارتباطات، میزان سفرهای روزانه در تپسی نیز کاهش یافته است. 
آذری جهرمی در گزارش��ی درباره عملکرد وزارت ارتباطات و آس��یب های کرونا 
به ش��رکت های حوزه فناوری نوش��ت: »62درصد از ش��رکت های این حوزه تنها 
می توانند برای سه ماه تاب بیاورند و به فعالیت خود ادامه دهند. 6درصد نهایت 
تا ش��ش ماه و 32درصد باقیمانده تا پایان س��ال ممکن است بتوانند به فعالیت 
خود ادامه بدهند.« او همچنین به رشد تعداد سفرهای روزانه تپسی و اسنپ هم 
اشاره کرد و نوشت: »در این روزها سفارش  اسنپ و تپسی 2۰درصد بیشتر شده 

اما هنوز به حالت عادی برنگشته اند.«
تپس��ی تالش کرده با راه اندازی سرویس های ویژه از ریزش تقاضای مسافران 
جلوگی��ری کن��د. این اس��تارت آپ از پرداخت تس��هیالت 2میلی��ون تومانی به 
رانندگان خبر داده بود که با کمک بنیاد علوی پرداخت می ش��ود. 5 هزار سفیر 
تپس��ی برای دریافت این تسهیالت معرفی ش��دهاند. منشی پور هفته گذشته در 
نام��ه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواس��تار اختصاص بس��ته حمایتی 
دولت به رانندگان تاکسی های اینترنتی شد. وی در این نامه نوشت که »پیشنهاد 
داده ای��م که با توجه به ش��رایط فعلی درآمدی رانندگان، س��همیه بنزین 7 لیتر 

در هر 1۰۰ کیلومتر رانندگان تاکسی های اینترنتی به 1۰ لیتر افزایش یابد.«
کارکنان در تاکس��ی یاب های اینترنت��ی به دلیل ارائه خدم��ات پیمانی کمتر 
مش��مول حمایت های قانون��ی قرار می گیرند، درحالی که این روزها س��هم قابل 
توجه��ی از حمل و نقل ش��هری را به خود اختصاص داده اند. ش��یوه حمایت از 
رانندگان و کارکنان در این کس��ب وکارها نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها 

هم محل چالش بوده است.

مهم ترین چالش کسب و کارهای ایرانی در بحران کرونا چیست؟

در تنگنای کرونا
انرژی

نخستین نفتکش ایرانی در ونزوئال پهلو گرفت
دیپلماسی نفتی در دریای کاراییب

ایران 5 نفتکش حامل بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین برای ونزوئال 
ارسال کرده و باوجود حاشیه سازی های آمریکا برای جلوگیری از تحویل 
این محموله ها، حاال آخرین خبرها از پهلوگیری نخستین نفتکش حامل 
بنزین ایران در بنادر ونزوئال حکایت دارد و به ترتیب نفتکش های بعدی 
نیز در حال آماده شدن برای پهلوگیری و تخلیه محموله خود هستند.

نفتکش »فورچون« اولین نفتکش از مجموعه 5 نفتکش ایرانی است 
که بعد از 72 روز س��فر دریایی در بندر »آل پالیتو« در شمال ونزوئال 
پهلو گرفت. شبکه روسی »راشا تودی« از رسیدن نفتکش »فورچون« 
به مقصد نهایی آن در بندر »آل پالیتو« در ش��مال ونزوئال خبر داده و 
اعالم کرده است: تصاویر ماهواره ای، عملیات پهلو گرفتن این کشتی با 
همراهی دو قایق یدک کش ونزوئالیی دقایقی بعد از نیمه شب به وقت 

محلی در این بندر را نشان می دهد.
قرار اس��ت این نفتکش و 4 نفتکش دیگر، درمجموع بیش از یک و 
نیم میلیون بش��که بنزین را از ایران به این کشور که علی رغم داشتن 
ذخای��ر نفتی، به دلیل تحریم های آمریکا با بحران انرژی روبه روس��ت، 
حمل کنند و به منظور اطمینان یافتن از رسیدن ایمن این نفتکش به 
منطقه انحصاری اقتصادی ونزوئال، نیروی دریایی این کش��ور نفتکش 

فورچون را همراهی کرد.
براس��اس گزارش پایگاه خبری Globvision، »نیکالس مادورو«، 
رئیس جمهور ونزوئال پیش ازاین در حس��اب توییتری خود با تشکر از 
ایران برای ارسال بنزین به این کشور با انتشار تصاویری از کشتی ایرانی 
 Fortune حامل بنزین، نوشت: »پایان ماه رمضان برای ما ورود کشتی
را به ارمغان آورد؛ نشانه ای از همبستگی میان مردم جمهوری اسالمی 
ایران و ونزوئال. در جایی که کشورهای امپریالیستی می خواهند با زور 
احکام خود را تحمیل کنند، فقط برادری می تواند مردمان آزاد را نجات 

دهد. متشکرم ایران.«
او همچنی��ن از مل��ت ایران به خاطر همبس��تگی با م��ردم ونزوئال، 

پشتیبانی از کاراکاس و شجاعت در تصمیم گیری قدردانی کرد.
همچنین حجت سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس در صفحه توییتر 
خود نوش��ت که  خدا را شکر که ترامپ و مش��اورانش باالخره متوجه 
ش��دند اگر به قواعد و مقررات بین المللی احترام گذاشته و تصمیمات 
منطقی و عاقالنه بگیرند، نه خودش��ان و نه سربازان ش��ان دچار ضربه 
مالیم مغزی نخواهند شد. او ادامه داده که امیدوارم اینگونه تصمیمات 

منطقی و احترام به حقوق ملت ها از جمله ایران و ونزوئال ادامه یابد. 
سفیر ایران در کاراکاس در توییت دیگری نیز به کمک ونزوئال در دور 
قبلی تحریم ها به ایران برای تامین بنزین اشاره کرده و نوشته که  امروز 
بیش از هر زمان دیگری پیوندهای دوستی و برادری بین ایران و ونزوئال 

قوی تر و عمیق تر شده است.
به گزارش فارس، تصمیم ایران برای ارس��ال بنزین به ونزوئال که به 
خاطر تحریم های آمریکا با کمبود س��وخت مواجه اس��ت با عصبانیت 
مقامات واش��نگتن همراه شده اس��ت. یک مقام ارشد دولت آمریکا در 
اظهاراتی عنوان کرده که واش��نگتن در حال بررس��ی اقدامات مناسب 

برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئالست.
»فارس��ت« نیز دومین نفتکش از ناوگان اعزامی ایران به ونزوئالست 
که وارد منطقه اسکورت در آب های ساحلی ونزوئال در دریای کاراییب 
می ش��ود. همچنین س��ومین نفتکش ایران به نام »فاکسون« نیز روز 
چهارشنبه 27 مه حدود ساعت 14۰۰ به وقت محلی )22 و 3۰ دقیقه 
به وقت تهران( به موقعیت اس��کورت خواهد رسید و برای پهلوگیری و 

تخلیه محموله، به سمت بندر موردنظر هدایت خواهد شد.
این در حالی اس��ت که ح��دود یک هفته پیش، یک مقام آمریکایی 
اعالم کرده بود که این کشور حتماً در قبال ارسال محموله های فرآورده 
نفتی از س��وی ایران به ونزوئال اقدام خواهد کرد و جمهوری اس��المی 
ای��ران نیز رس��ماً اعالم کرد که در قبال هرگونه اق��دام آمریکا و ایجاد 

مزاحمت برای نفتکش های ایرانی دست به اقدام متقابل خواهد زد.
گزارش ه��ای دریافت��ی حاکی اس��ت درحالی که ناوه��ای جنگی و 
هواپیماهای نظامی آمریکا در منطقه کاراییب شناورهای نفتکش ایران 
را تعقیب می کردند اما هیچ گونه مزاحمتی برای حرکت آنها به سمت 

ونزوئال ایجاد نکرده اند.
ورود نفتکش های ایرانی به آب های س��احلی ونزوئال و اسکورت این 
شناورها از سوی ناوهای این کشور با توجه به تهدیدات آمریکا طی 1۰ 
روز گذش��ته و تالش برای ایجاد ممانعت از این اقدام مطرح کرده بود 

بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشته است.
کاهش قیمت نفت در واکنش به احتمال تحریم چین

قیمت های نفت در معامالت روز دوش��نبه ب��ازار جهانی تحت تاثیر 
افزایش تنش ها میان آمریکا و چین بر سر طرح پکن برای وضع قوانین 
امنیتی برای هنگ کنگ و احتمال تحریم چین از س��وی واش��نگتن 
کاهش پیدا کرد. به گزارش ایس��نا، بهای معامالت آتی نفت برنت 19 
س��نت معادل ۰.5درصد کاهش یافت و به 34 دالر و 94 سنت در هر 
بشکه رس��ید. همچنین بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ش��ش س��نت معادل ۰.2 درصد کاهش پیدا کرد و به 33 دالر 
و 19 س��نت در هر بش��که رسید. هر دو ش��اخص هفته گذشته برای 
چهارمین هفته متوالی رشد کردند اما همچنان 46درصد از ابتدای سال 

2۰2۰ تاکنون کاهش نشان می دهند.
قیمت های نفت در هفته های اخیر تحت تاثیر کاهش محدودیت های 
قرنطینه مقابله با ش��یوع ویروس کرونا و بهبود تدریجی تقاضا رش��د 
چشمگیری پیدا کرده اند اما تنش ها میان آمریکا و چین فضای بازارها 

را تحت تاثیر قرار داده است.
پلی��س هنگ کنگ برای متف��رق کردن هزاران نف��ر از مردمی که 
روز یکش��نبه علیه طرح پکن برای وضع قوانین امنیتی برای این شهر 
راهپیمایی کردند، از گاز اش��ک آور و ماش��ین آب پاش اس��تفاده کرد. 
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ با اشاره 
به نگرانی هایی که بازار هفته گذشته نسبت به سیاست چین پیدا کرد، 
گفت: قانون امنیت هنگ کنگ به ریسک جنگ تجاری افزوده می شود.
براساس گزارش رویترز، روابط میان پکن و واشنگتن از زمان شیوع 
وی��روس کرونا به تیرگی گراییده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و ش��ی جین پین��گ، رئیس جمهور چین درخصوص ش��یوع 
این بیماری درگیری های لفظی داش��ته اند و چین از س��وی آمریکا به 

پنهانکاری و عدم شفافیت در این باره متهم شده است.
رابرت اوبراین، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید گفت که قانون امنیت 
ملی پیشنهاد شده برای هنگ کنگ ممکن است به تحریم های آمریکا 
منجر ش��ود و جایگاه این ش��هر به عنوان یک قطب مالی را به خطر 

بیندازد.
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از ابت��دای س��ال 99 تاکنون قیمت معامله یک متر مرب��ع آپارتمان در تهران 
افزایش��ی بیش از 34درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. 
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 

دفاتر امالک، خرید و فروش اندکی در بازار مسکن صورت گرفته است .
ب��ه گزارش خبرآنالین، طب��ق آماری که وزارت راه و شهرس��ازی از معامالت 
مسکن شهر تهران منتشر کرده است، در فروردین ماه امسال 13۰۰ مبایعه نامه 
و در اردیبهش��ت ماه 11 هزار و 569 مبایعه نامه مبتنی بر خرید و فروش صادر 
ش��ده است. این آمار در فروردین ماه کاهش��ی 62 رصدی را نسبت به فروردین 
س��ال گذشته نشان می دهد و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از 6.1درصد 

را داراست. در کل حجم معامالت کاهشی 18درصدی را تجربه کرده است .
بسیاری از فعاالن بازار مسکن معتقد هستند که رشد 2 میلیون تومانی قیمت 
هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در اردیبهش��ت ماه نس��بت به فروردین 
امس��ال تحت تاثیر کاهش عرضه مس��کن به بازار بوده اس��ت. بسیاری از مالکان 
از ترس ش��یوع کرونا فروش واحدهای خود را کنس��ل کردند. از این رو بازار در 
س��یطره پول الزم ها باقی ماند و همین امر س��بب ش��د آنها ک��ه خرید ضروری 
داش��تند، با کاهش عرضه مجبور به قبول درخواست پرداخت قیمت باالتر شوند. 
ب��ه عب��ارت دیگر، برخی خریداران ک��ه واحدهای خ��ود را فروخته اند مجبور به 
جایگزین��ی بودن��د از این رو حاضر به خری��د با قیمت باالتر ش��ده اند. این مهم 
تاثیری جدی را بر افزایش قیمت مسکن در تهران به جا گذاشته است. متوسط 
قیمت مس��کن در فروردین ماه برابر با 15 میلیون و 545 هزار تومان بود که در 

اردیبهشت ماه به کمی باالتر از 17 میلیون تومان رسیده است.
* رش��د قیمت دالر: از س��وی دیگر، افزایش ن��رخ دالر انتظارات تورمی را در 
جامعه دامن زده اس��ت. هرچند رئی��س کل بانک مرکزی هدف گذاری تورمی را 
22درصد اعالم کرده اس��ت اما با این حال رش��د قیمت دالر س��بب شده است 

بازارهای موازی با دالر نیز خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. نه فقط مسکن 
که قیمت خودرو، س��که و طال نیز همگام با افزایش نرخ ارز، روندی افزایش��ی را 
در پیش گرفته اند و همین امر نشان می دهد که سیاست گذاری برای ایجاد ثبات 
در بازار ارز تا چه میزان برای مقابله با رشد قیمت در سایر بازارها ضروری است.
* کاهش نرخ سود بانکی: برخی معامله گران مسکن معتقد هستند که بخشی 
از داس��تان افزایش قیمت مسکن به موضوع کاهش نرخ سود بانکی بازمی گردد. 
در حقیقت، نرخ س��ود بانکی کاهش نیافته اس��ت بلکه بانک ها متعهد ش��ده اند 
نرخ ه��ای مصوب دو س��ال قب��ل را رعایت کرده و س��ود باالت��ر از 15درصد به 
سپرده های بانکی بلندمدت پرداخت نکنند. این اقدام افزایش نرخ اجاره بها را از 
یک س��و و افزایش نرخ معامالت را از سوی دیگر سبب شده است. در عین حال 
کاهش نرخ سود بانکی سبب شده است تا سرمایه هایی که قابلیت خرید مسکن 

را دارند از بانک ها به مقصد بازار مسکن خارج شوند.
* نقدینگی سرگردان: اقتصاد ایران سال های طوالنی است که با معضل مهمی 
تحت عنوان نقدینگی سرگردان روبه رو است. این نقدینگی سرگردان در هر دوره، 
با کوچک ترین عالمتی راهی بازاری می ش��ود تا خ��ود را از کاهش ارزش نجات 
ده��د، اما در عم��ل کلیت اقتصاد را با بحرانی جدی مواج��ه می نماید. نقدینگی 
سرگردان با جمله به بازارهای ارز، سکه، طال و مسکن همواره بحران هایی جدی 
را در این بازارها رقم زده است. به نظر می رسد که اعتمادبخشی و ایجاد شرایطی 
با هدف بهبود تصویر آینده اقتصاد از حرکات آسیب رس��ان نقدینگی س��رگردان 

پیشگیری کند.
در همین زمینه، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن معتقد است: 
مجموع��ه عواملی همچون انباش��ت تقاضا بعد از رکود ناش��ی از کرونا، انتظارات 
تورمی، رش��د بازارهای موازی، تحریم ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار 
مس��کن به کانال 17 میلیون تومان ش��د اما این روند ادامه دار نخواهد بود و در 

تابستان بازار به ثبات می رسد.
س��لطان محمدی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه در ماه های اس��فند و 
فروردین به دلیل ش��یوع ویروس کرونا بازار مس��کن دچار رکود ش��ده بود و به 
یک باره با بازگش��ایی دفاتر امالک و افزایش خرید و فروش ها قیمت ها باال رفت، 
گفت: از طرف دیگر تحریم های ظالمانه را داش��تیم که موضوع تازه ای نیست اما 
تلفی��ق آن با بازه زمانی قبل از عید و کرونا، فض��ای انتظارات تورمی را در همه 
بازارها از جمله ارز، طال، خودرو، بورس، مس��کن و دیگر کاالها به وجود آورد که 

منجر به تغییر قیمت ها شد.
او ب��ا بیان اینکه تحریم ها به رش��د نقدینگی در کش��ور دام��ن می زند، گفت: 
نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معموالً به بازارهای ارز، طال و 
مسکن ورود می کند. مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت 
م��اه ایجاد کرد اما انتظار نداریم که این رون��د در ماه های آینده ادامه پیدا کند. 
رشد قیمت مس��کن شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال 
قبل حدود 34درصد بود که با نرخ تورم عمومی تقریباً در یک سطح قرار دارد.

به گفته وی، پیش بینی بر این است که رشد قیمت مسکن در سال 1399 به 
اندازه سال های 97 و 98 نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل 
نرخ تورم عمومی اس��ت، چراکه تقاضای مصرفی ضعیف ش��ده و به همین دلیل 

ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.
گفتنی اس��ت در اردیبهش��ت ماه 1399 میانگین قیمت یک متر مربع واحد 
مس��کونی در ش��هر تهران به 17 میلیون و 6 هزار تومان رس��ید که نس��بت به 
ماه قبل 9.4درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 33.8درصد افزایش نشان 
می دهد. براس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، تعداد معامالت نیز 11 هزار و 
56۰ فقره بود که نس��بت به فروردین امسال 789درصد رشد داشت و نسبت به 

اردیبهشت پارسال 6.1درصد کاهش پیدا کرد.

چرا قیمت مسکن در شهر تهران متری 2میلیون تومان گران شد؟

تحوالت بازار مسکن در اردیبهشت

سه شنبه
6 خرداد 1399
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آغاز فعالیت 2 شعبه  بانک  پاسارگاد در 
شهرهای تهران و سبزوار

 ش��عبه  های بانک پاس��ارگاد در شهرهای تهران و س��بزوار، از تاریخ اول 
خرداد سال 1399، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در راس��تای ایجاد س��هولت در 
دسترسی هم میهنان به خدمات بانکی، شعبه های »سبزوار« و »بورس اوراق 
به��ادار تهران« فعالیت خود را آغاز کرده و انواع خدمات بانکی اعم از ریالی 

و ارزی را به مراجعه کنندگان ارائه می کنند.
گفتنی اس��ت شعبه »سبزوار« در س��بزوار، خیابان کاشفی شمالی، نبش 
خیاب��ان ابن یمین، س��اختمان پارس رویال و ش��عبه »ب��ورس اوراق بهادار 
تهران« در تهران، خیابان س��عادت آباد، بلوار شهرداری، روبه روی شهرداری 

منطقه 2 تهران، ساختمان بورس اوراق بهادار تهران واقع شده اند.

بیانیه »چارچوب هدف گذاری تورم« امروز منتشر می شود
آخرین خبرهای همتی از ادغام بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی از نهایی ش��دن ادغام دو بانک در بانک سپه خبر 
داد و اعالم کرد که بیانیه هدف گذاری تورم روز سه شنبه منتشر می شود.

عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی اش نوشت: »روز 
سه شنبه بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری تورم« از سوی بانک مرکزی 
منتش��ر خواهد شد. در این رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاست گذاری پولی، 
قطب نمای سیاس��ت  گذاری پولی، کاهش انحرافات ن��رخ تورم از نرخ تورم 
هدف گذاری شده می باشد و برای رفع انحراف ایجادشده، بانک مرکزی، نرخ 
س��ود سیاس��تی و یا داالن نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات 

بازار باز، نرخ جاری ومؤثر در بازار پول را تنظیم می کند.
با تایید نهایی ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، کس��ری بودجه س��ال 
1399، در کنار عرضه س��هام ش��رکت های دولتی و اموال م��ازاد دولت، از 
طریق انتش��ار اوراق بدهی دولت در بازار پول و س��رمایه تأمین خواهد شد. 
طب��ق اطالع واصله از هم��کاران خزانه داری کل کش��ور، در روزهای آینده 
شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر 

بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح ظرف 1۰ روز 
آینده با برگزاری مجامع »بانک مهر اقتصاد« و»بانک حکمت ایرانیان« ادغام 
این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز 
به تدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصالح نظام بانکی و ارتقای 

سالمت مالی بانک ها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظ��ام بانکی کش��ور طب��ق وعده ای که داده اس��ت، آم��اده پرداخت 5۰ 
هزارمیلیارد تومان تس��هیالت با نرخ س��ود 12درصد به مشاغل و واحدهای 
کس��ب وکار، که به خاطر ش��یوع ویروس کرونا آس��یب دیده اند، می باشد. 
به محض دسترس��ی بانک ها به س��امانه مربوط به اطالعات مش��اغل و نیز 
واحدهایی که واجد ش��رایط اس��تفاده از این وام می باش��ند و توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ایجاد ش��ده اس��ت، بانک ها نیز 

ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام الزم را انجام خواهند داد.«

سخنگوی شورای نگهبان:
نظر شورای نگهبان درباره حذف 4 صفر 

به زودی اعالم می شود
س��خنگوی ش��ورای نگهبان از اعالم نظر نهایی این ش��ورا درباره 

حذف چهار صفر از پول ملی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش صدا و س��یما، عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهب��ان با اش��اره به بررس��ی الیحه اصالح نظام پول��ی و بانکی در 
جلسات این ش��ورا، گفت: مصوبه مجلس درباره الیحه اصالح نظام 

پولی و بانکی در جلسات شورای نگهبان در حال بررسی است.
ب��ه گفته وی، الیحه اصالح نظام پولی و بانکی که بخش��ی از آن 
ب��ه حذف چه��ار صفر از پول مل��ی اختصاص دارد، در جلس��ه روز 
چهارش��نبه هفته گذشته شورای نگهبان بررس��ی شد، اما به علت 
گستردگی موضوع و نیاز به بررسی های بیشتر، در نامه ای به مجلس 
درخواس��ت مهلت 1۰ روزه دیگری، عالوه ب��ر مهلت 1۰ روزه اول 

نمودیم.
س��خنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هنوز نمی توان به طور دقیق 
درب��اره الیحه حذف چهار صفر از پول ملی که از س��وی مجلس به 
ش��ورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از 

جمع بندی در جلسه این شورا اعالم شود.
کدخدای��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: ش��ورای نگهب��ان در روز 
چهارش��نبه این هفته نیز جلس��ه دارد و الیحه اصالح نظام پولی و 
بانکی نیز در این جلس��ه بررس��ی خواهد شد و نظر نهایی این شورا 

درباره حذف چهار صفر از پول ملی به زودی اعالم می شود.

با ابالغ بانک مرکزی
بانک ها موظف به دریافت سفارش فروش 

سهام عدالت شدند
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی مکلفن��د به نمایندگی از 
ش��رکت های کارگزاری با انعقاد قرارداد نس��بت به دریافت سفارش 
فروش سهام بورس��ی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت 

اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نقش و جایگاه 
پراهمیت و برجس��ته نظام بانکی کش��ور در تسهیل اجرا و پیشبرد 
سیاس��ت های کالن کشور درخصوص س��هام عدالت، در جلسه 3۰ 
اردیبهش��ت ماه 1399 ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار با نظر 
مثب��ت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، این مورد 

به تصویب رسید.
بر این اس��اس، بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی مکلفند 
به نمایندگی از ش��رکت های کارگزاری با انعقاد قرارداد نس��بت به 
دریافت س��فارش فروش س��هام ش��رکت های بورس��ی و فرابورسی 
متعلق به دارندگان س��هام عدالت اقدام کنن��د و در صورت نیاز به 
کارگ��زاری مربوطه ارائه دهن��د. همچنین ضروری اس��ت بانک ها، 
اقدام��ات و تمهی��دات الزم را ب��ه قید فوریت درخص��وص دریافت 
س��فارش فروش س��هام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ 6 

خردادماه 1399 مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.

بانکنامه

فرصت ام��روز: آمارهای بانک مرکزی از بازخ��ورد تبعات اقتصادی 
کرون��ا در ح��وزه مبادالت بر پای��ه چک حکای��ت دارد؛ به گونه ای که 
براساس اطالعات بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال مبلغ چک های 
مبادله شده در اقتصاد ایران 56درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته 
اما با این  وجود، باز هم بیش از 18درصد این چک ها برگش��ت خورده 

است که نسبت به ماه های قبل، دو برابر افزایش را نشان می دهد.
آماره��ای نهاد ناظ��ر بازار پول حاکی از این اس��ت که در فروردین  
امس��ال، هم زمان با اوج ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، فعالیت های 
اقتص��ادی به ش��دت در انقباض ق��رار گرفته و نزدیک ب��ه 19درصد 
چک های مبادله ش��ده در اولین ماه س��ال 99 برگش��ت خورده است. 
بر اس��اس آمارهای منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی، در نخستین 
ماه از س��ال جاری بیش از 6 میلیون فقره چک به ارزش��ی بالغ  بر 65 
ه��زار میلیارد تومان در اقتصاد ایران مبادله ش��ده که نس��بت به ماه 
قب��ل از نظر تعداد 36 درص��د و از نظر مبلغ حدود 56 درصد کاهش 

داشته است.
از کاهش مبادالت چک تا افزایش چک برگشتی

بررس��ی ها نش��ان می دهد از 6 میلیون فقره چک مبادله ش��ده در 
فروردین ماه امس��ال، 4.9 میلیون فقره چک به ارزش حدود 52 هزار 
میلیارد تومان وصول ش��ده اس��ت، اما یک  میلیون و 122 هزار فقره 
چ��ک به ارزش بی��ش از 13 هزار میلیارد تومان برگش��ت خورده که 

دلیل اصلی آن، کسری موجودی بوده است.
همان گونه که پیش بینی ش��ده بود، شیوع کرونا اثرات بد و مخربی 
بر کس��ب وکارها و مبادالت اقتصادی گذاشته است و در فروردین ماه 
امس��ال باعث شده تا تعداد چک های برگشتی نس��بت به ماه قبل تا 
7.4 درص��د افزایش پیدا کند. نکته نگران کننده ماجرا اینجاس��ت که 
در اس��فندماه سال گذش��ته و هم زمان با آغاز شیوع ویروس کرونا نیز 
تعداد چک های برگشتی بیش از 44درصد افزایش یافته بود که اتفاق 

بی سابقه ای محسوب می شود.
براساس آمارهای بانک مرکزی، در فروردین امسال تعداد چک های 
برگش��تی در اقتصاد ایران در مقایسه با اس��فندماه سال قبل نزدیک 

به 19درصد افزایش داش��ته اس��ت، آن  هم در شرایطی که تعداد کل 
چک ه��ای صادره در این ماه نس��بت به ماه قبل ب��ا افت 34درصدی 
مواجه بوده اس��ت. هم زمان مقایس��ه وضعیت چک های مبادله شده و 
برگشتی در فروردین ماه امسال و ماه مشابه در سال قبل نشان دهنده 
آن اس��ت که افت تعداد چک های مبادله شده در نخستین ماه از سال 
اتفاقی مسبوق به سابقه است و عمدتا به واسطه تعطیلی کسب وکارها 
و بازارها در هر سال تکرار می شود، اما امسال جدای از کاهش مرسوم 
مبادالت چکی در فروردین ماه، حجم باالیی از این چک ها نیز برگشت 

خورده است.
شرط داشتن چک برای ثبت نام خودرو برداشته شد

در همین حال و با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(، ش��رط اخذ هرگونه چک از شرایط ثبت نام خودرو در مقطع 
کنونی حذف ش��د. پیش از این خودروس��ازان در ش��روط اعالمی به 
متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها، شرط اخذ چک صیادی یا چک 
متعلق به بس��تگان درجه یک را مطرح کرده بودند که حاال با دستور 
سرپرست وزارت صمت، شرط اخذ هرگونه چک در این مرحله از ثبت 

نام ملغی اعالم شد.
در همین راس��تا قائم مقام مدیرعامل سایپا اعالم کرده که در طرح 
فروش فوق العاده محصوالت گروه خودروسازی سایپا، الزام چک صیاد 
برداش��ته ش��ده و چک عادی نیز برای تسهیالت پذیرفته می شود. به 
گفت��ه مجید باقری، همچنین امکان ارائه این چک توس��ط بس��تگان 

درجه یک خریدار نیز فراهم شده است.
پی��ش از این، معاون بازاریابی و فروش گ��روه صنعتی ایران خودرو 
نیز از امکان بازنگری در ارائه چک ضمانت صیاد در فروش فوق العاده 
ای��ران خودرو خب��ر داده بود. به گفته باب��ک رحمانی، در حال حاضر 
ح��دود 5۰ هزار نفر در طرح ف��روش فوق العاده ایران خودرو موفق به 
ثبت نام ش��ده اند که تاکنون مشکل خاصی در فرآیند ثبت نام وجود 
نداشته است. او با اشاره به مشکل برخی از متقاضیان در ارائه چک به 
نام گفت: در صورتی که برخی از مش��تریان به واسطه این محدودیت 

امکان ثبت نام نداشته باشند، این موضوع قابل بازنگری خواهد بود.

اثرات سوء و منفی بخشنامه بانک مرکزی
چک ش��اید ش��اخص ترین ابزار مبادله پول در اقتصاد ایران است. 
فعاالن اقتصادی به دلیل نبود ساز وکار »کارت هاي اعتباري« عموما 
از »چک« براي »اعتمادس��ازي« استفاده مي کنند. وقتي که »پول 
نقد« برای مبادله کاال در بازار وجود نداش��ته باشد، این »چک هاي 
مدت دار« اس��ت که جایگزین پول نقد در مبادالت مي شود؛ به این 
صورت که چک براي مبادالت آتي اس��تفاده مي شود و  گیرنده چک 
ب��ه »نقد ش��دن« آن در موعد مقرر اعتماد مي کن��د؛ مگر اینکه در 
موعد مقرر، مبلغ چک دریافتي را نتواند وصول کند. اینجاس��ت که 
یک برگه چک که ارزش پول دارد به یک تکه کاغذ تبدیل مي شود 
و واژه »چک برگش��تي« در ادبیات اقتصادي ایران به بسامد باالیی 

می رسد.
در ای��ن میان، بان��ک مرکزي در میان��ه فروردین ماه بخش��نامه اي 
صادر کرد که »صاحبان چک هاي برگش��تي سررس��ید ابتداي اسفند 
98 تا پایان اردیبهش��ت 99 مش��مول محرومی��ت قانون صدور چک 
نمي ش��وند.« این بخشنامه ش��اید باعث شده است تا میزان چک های 
برگش��تی در این برهه از زمان با افزایش��ی قابل توجه مواجه ش��ود. 
گشتي در میان کسبه بازار، اثرات سو و منفی بخشنامه بانک مرکزی 
در افزایش چک های برگش��تی را نش��ان مي دهد؛ چنانکه بسیاري از 
بازاریان، این بخش��نامه بانک مرک��زي را بهانه کرده اند تا به فکر پاس 
کردن چک هاي ش��ان نباش��ند؛ تمهیدی که برای حمایت از کسبه و 
کس��ب و کارها در بحران کرونا از سوی دولت اندیشیده شد و حاال به 
نظر می رسد این روش حمایتی ممکن است براي کلیت اقتصاد ایران 

در ماه هاي آینده خطرناک باشد.
برخي از تولیدکنندگان خرد معتقد هس��تند که پیش از صدور این 
بخش��نامه از س��وی بانک مرکزی، اغلب چک هاي برگش��تي احتمال 
مي رفت با »همدلي« و »ایجاد فرصت« به صورت شفاهي و غیرشفاهي 
وصول شود، اما صدور این بخشنامه موجب شده است تا تمام چک ها 
برگشت بخورند. هرچه هست، افزایش چک های برگشتی در فروردین 

امسال، لزوم بازنگری در بخشنامه بانک مرکزی را گوشزد می کند.

انتش��ار اوراق بدهی گزینه ایی اس��ت که دولت در کنار عرضه سهام 
ش��رکت ها و ف��روش اموال خود برای تامین کس��ری بودجه امس��ال 

معرفی کرده است.
به گزارش ایس��نا، مدتی پیش بود که مس��ئوالن دولتی از کس��ری 
بودجه امس��ال و اصالح آن خبر دادن��د؛ موضوعی که البته در جریان 
ارائه الیحه بودجه از س��وی کارشناس��ان گوشزد ش��ده و اعالم کرده 
بودند که برخی از محل های درآمدی به نوعی خوش��بینانه و یا امکان 

تحقق کامل ندارد.
درآمد 5۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناش��ی از فروش اموال 
دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی 
ناش��ی از ریزش قیمت در بازار جهانی  از عوامل تاثیرگذار در اصالح 

بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررس��ی در 
مجلس کم نش��د بلکه افزایش داشت؛ به طوری که 484 هزار میلیارد 
تومان الیحه با رشد 17.8درصدی به 571 هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت.
در حالی با اعالم ورود برای اصالح بودجه، محل تامین کسری مورد 
توج��ه بود که تازه ترین اعالم همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این 
حکای��ت دارد که دولت به انتش��ار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید 

خود دست خواهد زد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی در ای��ن رابطه گفته که ب��ا تایید نهایی 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه س��هام شرکت های 
دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار 

پول و سرمایه تامین می شود.
ب��ه گفت��ه وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تامین کس��ری 

بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می شود.
این اعالم نش��ان می دهد که  تمرکز  برای کس��ب درآمد به منظور 
کس��ری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه س��هام اس��ت که 

اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داش��ت، این در حالی اس��ت که 
پیش بینی بیش از 5۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در س��ال 
گذش��ته فقط 4۰۰۰ میلیارد مصوب شده بود، از محل های نقد الیحه 
بودجه بود و برخی کارشناسان تاکید داشتند که امکان چنین فروشی 
وجود ندارد ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین 

کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.
از س��وی دیگر عرصه س��هام شرکت ها مطرح اس��ت که در بودجه 
امس��ال به طور قابل توجهی تا 174 هزار میلیارد تومان رشد کرده و 
حجمی نزدیک به یک س��وم منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. 
البته طی س��ال جاری دولت برای عرضه س��ریع تر ش��رکت های خود  

اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه ها است.
در بودجه عمومی امسال س��هم درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
حدود 288.7 هزار میلیارد تومان،  1۰7 هزار میلیارد واگذاری دارایی 
س��رمایه  ای )ف��روش نفت و واگ��ذاری اموال دولت��ی( و 174.7 هزار 
میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین ش��ده اس��ت که در مقابل 
آن دو هزین��ه اصلی دولت ش��امل 434 هزار میلی��ارد تومان هزینه 
جاری )عمدتا حقوق و دس��تمزد( و تا 7۰ هزار میلیارد تومان بودجه 

عمرانی قرار دارد.
در کن��ار مناب��ع عمومی دولت مج��وز عدم واریز 16درصد س��هم 
صن��دوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی در س��ال ج��اری را نیز در 

بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.
همچنی��ن کامران ندری، کارش��ناس اقتصادی با اعتق��اد به اینکه 
انتش��ار اوراق بده��ی مناس��ب ترین راه ب��رای تامین کس��ری بودجه 
اس��ت، تاثیرات انتشار این اوراق برای اقتصاد کشور را در رفع کسری 
بودج��ه و کمک به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز بانکی و 

سیاست های پولی آن اعالم کرد. 
ن��دری درباره چگونگی تامین کس��ری بودجه، گف��ت: برای تامین 
کس��ری بودج��ه راه های متعددی وجود ندارد و خیلی محدود اس��ت 

که شامل درآمدهای مالیاتی، نفتی، واگذاری اموال دولتی و در نهایت 
فروش اوراق می شود. در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی انتشار اوراق 

بدهی مناسب ترین روش برای تامین کسری بودجه است. 
او انتش��ار اوراق بدهی را مناس��ب ترین روش برای تامین کس��ری 
بودجه دانس��ت و با تایید انتشار اوراق بدهی از سوی رئیس کل بانک 
مرک��زی، ادام��ه داد: این امر می تواند به دو ش��کل به اقتصاد کش��ور 
کمک کند که یکی رفع حدودی کس��ری بودجه است و دوم اینکه به 
بانک مرکزی کمک می کند تا سیاس��ت پولی و عملیات بازار بانکی را 

عملیاتی کند. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اوراق بدهی کفاف کسری های 
هنگف��ت بودجه را نمی دهد، گفت: از آنجا که میزان کس��ری بودجه 
س��ال جاری زیاد نیس��ت، انتش��ار اوراق بدهی می تواند نقش موثری 

داشته باشد.
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی 
ضمن اینکه کسری بودجه  دولت را رفع می کند، دست بانک مرکزی 

را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می گذارد. 
گفتنی اس��ت به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعالم 
کرد که انتش��ار اوراق بدهی روش مناس��ب تری برای تأمین کسری و 
نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. همتی درباره 
تاثیرات انتش��ار اوراق بدهی نوشته است: دولت با انتشار اوراق بدهی، 
نه تنه��ا می تواند نیازهای خود را پوش��ش دهد، بلک��ه به تعمیق بازار 
بده��ی و اصالح ترازنامه بانک ها نیز کمک ک��رده و ابزار کنترل بهتر 

تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.
همچنی��ن در این زمینه کارگزاری بان��ک مرکزی اعالم کرد که در 
راس��تای کاهش هزینه های معامالتی، تس��هیل دسترس��ی بانک ها و 
موسس��ات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولت��ی و نیز اتکای تامین 
مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش 

این اوراق را در بازار بین بانکی ایجاد کند.

راهکار تامین کسری بودجه 99 مشخص شد

تاثیر انتشار اوراق بدهی بر اقتصاد ایران

19درصد چک های مبادله شده در فروردین امسال برگشت خورد

ریزش اعتماد زیر بار کرونا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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طرح آینده داران 

مزایای عرضه متری مسکن در بورس کاال 
چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی 
در بورس کاالی ایران، می تواند پاس��خ مناسبی به کسانی باشد که برای حفظ 
دارایی های نقد خود دنبال س��رمایه گذاری در بازار مس��کن هس��تند، اما توان 
خری��د کامل یک مل��ک را ندارند. به گزارش پایگاه خب��ری بورس کاال؛ حمید 
میرمعینی درخصوص راه اندازی بازار متشکل مسکن در بورس کاال اظهار داشت: 
نظام مند و قاعده پذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث 
می ش��ود به دور از هیجانات کاذبی که در بازار عادی مسکن وجود دارد، قیمت 
ملک ش��فاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کاال کشف شود. وی 
افزود: این بازار می تواند یک فرصت عالی و بی نظیر برای تامین مالی پروژه های 
انبوه س��ازی مسکن به شمار آید، بنابراین این ابزارمالی ارائه شده در بورس کاال 
می توان یک بازی برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوه س��ازان مس��کن 
به ش��مار آید. میرمعینی تصریح کرد: معامالت متری مس��کن موجبات آن را 
فراهم می کند تا مس��کن به دلیل امکان س��رمایه گذاری با سرمایه های خرد با 
تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار مبارک است 
و می تواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد. این کارشناس 
بازار سرمایه بیان داشت: باید از تدوین قوانین خلق الساعه در این طرح به طور 
کامل جلوگیری شود تا آن را با مشکل روبه رو نکند، زیراکه این بستر یک فرصت 
ایده آل است تا از طریق بورس کاال، بازار مسکن ساماندهی شود و مسکن را از 
وضعیت سفته بازانه و سرمایه ای به کاالیی که موردنیاز آحاد جامعه است، ولی 
امروز به دلیل اینکه داللی در آن رواج دارد، تبدیل کند. وی اضافه کرد: بورس 
کاال می تواند دسترسی مردم به مسکن انبوه ساز که به طور طبیعی ساخت آن 
اقتصادی  و با صرفه اس��ت را تس��هیل کند و از این طریق فاصله عرضه کننده و 
متقاضی نیز بس��یار کوتاه خواهد ش��د که این امر  موجب آن می شود، مردم با 

قیمت مناسب تری به مسکن دست پیدا کنند.
سهامداران نگران نباشند، اصالح شاخص بورس طبیعی است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه سهامداران نگران روند کنونی 
بورس نباشند، گفت: با توجه به رشد پرشتاب شاخص بورس از ابتدای سال 
جاری تا اواسط اردیبهشت ماه، وجود چنین اصالحی در بازار طبیعی است.

محمدرضا س��رافراز در گفت و گو با خبرن��گار ایرنا، به اصالح چند روز اخیر 
ش��اخص بورس اش��اره کرد و افزود: رش��دی که باید در مدت چند ماه در بازار 
اتف��اق می افتد در کمت��ر از یک ماه رخ داد بنابراین احتمال چنین اصالحی در 
بازار دور از ذهن نبود. وی ادامه داد: برخی سرمایه گذاران تازه وارد که اطالعات 
چندانی از سرمایه گذاری و روند معامالتی بورس ندارند، تصور می کنند که روند 
یک ماه گذش��ته ب��ازار باید به صورت دائمی ادامه دار باش��د؛ به همین دلیل با 
ایجاد کوچک ترین اصالح، از ترس از دس��ت دادن س��رمایه های خود اقدام به 
خروج از این بازار کردند. سرافراز با بیان اینکه روند کنونی بورس چندان جایی 
برای نگرانی ندارد، گفت: زمانی که شاخص بورس در مدت زمانی کوتاه با رشد 
عجیبی همراه می شود و یکباره به چند صد هزار واحد رشد دست پیدا می کند 
الزم است برای مدتی وارد اصالح جدی شود، در وضعیت کنونی طبیعی است 

که شاخص بورس بین 1۰۰تا 2۰۰ هزار واحد کاهش یابد.

دریچه

فرص��ت ام��روز: »س��هام  عدالت خ��ود را نفروش��ید« این توصیه مش��ترک 
اقتصاددانان و دولتمردان به مردم درباره سهام عدالت است. این توصیه در گفت 
وگوی تلویزیونی یکشنبه ش��ب برنامه »تیتر امش��ب« نیز بیان شد و طهماسب 
مظاهری، احس��ان عامری مقدم و حسین فهیمی با اشاره به ارزش باالی سهام 
عدالت به صورت بلندمدت از مردم خواستند تا سهام  عدالت خود را حفظ کنند.

ابت��دا طهماس��ب مظاهری، رئیس کل اس��بق بانک مرک��زی در برنامه »تیتر 
امش��ب« شبکه خبر گفت: »بسته تخصیص سهام در گذشته به سرانجام نرسید 
و کاری که امروز انجام ش��ده کاری جسورانه و جدی است و امیدوارم کار نیمه 

تمام را دولت به نحو احسن انجام دهد.«
مظاهری ادامه داد: »س��هام عدالت و گردش مالی آن باعث رونق بازار س��هام 
می ش��ود. باید توجه ک��رد که بحث نقدینگی ارتباطی به س��هام عدالت ندارد و 
مربوط به پایه پولی اس��ت. نقدینگی منفی پدیده پولی اس��ت و آن به کارکرد 
دول��ت و بانک مرکزی برمی گ��ردد. اما نقدینگی مربوط به گردش پول س��هام 
عدالت مطلوب اس��ت و گردش پولی سهام عدالت از نوع نقدینگی منفی نیست 

در ضمن حجم آن نیز کم است.«
او با اش��اره به اینکه اکثر س��هامداران نمی دانند که سهام چه شرکت هایی را 
دارند، افزود: س��هام یک میلیونی تومانی قیمت 13 س��ال پیش اس��ت و قیمت 
بورس��ی امروز آن بیش از 9 میلیون تومان است. البته سهام غیربورسی آن هم 
هس��ت که به این میزان اضافه می ش��ود بنابراین بای��د در این رابطه به مردم و 

سهامداران توضیح داده شود.«
به اعتقاد مظاهری، »خود س��هامداران نیز بای��د حوصله کنند و دانش کافی 
به دس��ت بیاورند و با کارگزاران در ارتباط باش��ند تا از سهام خود کسب اطالع 

کنند.«
ثبت سفارش فروش سهام عدالت از روز سه شنبه

همچنین احس��ان عامری مقدم، کارشناس بازار سرمایه در این برنامه با بیان 
اینکه بازار سرمایه رشد بی نظیری را تجربه می کند، گفت: »ارزش و ارزنده بودن 

سهام  عدالت ذاتی است و مردم نباید نگران باشند.«
عام��ری مق��دم با بی��ان اینکه امکان ف��روش هم��واری وج��ود دارد، افزود: 
»هموطنان س��هام خود را نگه دارند و از اثرات بازار استفاده مفید داشته باشند. 
البته شرایط فعلی و آزادسازی سهام عدالت و فروش آن، نگرانی هایی را در بازار 
سرمایه ایجاد کرده است، اما با توجه به ارزش معامالت، نگرانی ها بی مورد است 

و تاثیر منفی در بازار سرمایه نخواهد گذاشت.«
حس��ین فهیمی، سخنگوی س��تاد راهبردی آزادسازی س��هام عدالت نیز در 
برنامه »تیتر امش��ب« با بیان اینکه از روز سه شنبه سفارش فروش این سهام از 
طریق بانک ها پذیرفته می شود، گفت: »سهام عدالت از 36 شرکت برتر بورسی 
است و ارزش نگهداری بلندمدت دارد. سهامداران حقوق مختلفی دارند که یکی 
از آنها حق فروش س��هام اس��ت، دارندگان س��هام عدالت نیز با مراجعه به بانک 

می توانند درخواست فروش بدهند.«
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به این سوال که چه 
کس��انی می توانند به بانک ها وکالت فروش سهام خود را بدهند، گفت: »افرادی 
که روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند می توانند از روز سه شنبه ششم خردادماه 

به بانک ها سفارش دهند.«
فهیمی اضافه کرد: »8۰درصد از سهامداران روش غیرمستقیم مدیریت سهام 
را انتخاب کرده اند. البته تصمیم برای فروش برای موارد اضطرار است و این خود 

بازار را متعادل خواهد کرد.«
به گفته س��خنگوی ستاد س��هام عدالت، »برای احراز هویت نیازی به حضور 
فیزیکی افراد در دفاتر پیشخوان دولت نیست. شرایط و نحوه استفاده از سامانه 
الکترونیک سهام عدالت در سایت سجام به طور واضح توضیح داده شده است و 
افراد از هش��تم خردادماه با مراجعه به این سایت دیگر نیازی به حضور فیزیکی 

در دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت ندارند.«
وی با بیان اینکه افراد می توانند عالوه بر دفاتر پیش��خوان به بانک ها و دفاتر 
کارگزاری برای احراز هویت خود مراجعه کنند، افزود: »کسانی که سهام خود را 

نگه داشته اند از امکانات شرکت، سود و نظارت بهره مند خواهند شد.«
فهی��م همچنین درباره امکان مجدد ثبت نام برای کس��انی که س��هام عدالت 

ندارند، گفت: »فعاًل امکان ثبت نام فراهم نیست.«
تفاوت های روش های آزادسازی سهام عدالت

با اینکه بیش از س��ه هفته از ابالغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادس��ازی 
س��هام عدالت گذش��ته و مش��موالن فرصت دارن��د تا هش��تم خردادماه، روش 
مدیریت س��هام خود را مشخص کنند، اما کارشناس��ان معتقدند که آزادسازی 
س��هام عدالت همچنان با ابهام همراه است و در نتیجه توصیه می کنند چنانچه 

فردی با بازار سرمایه آشنایی ندارد، برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم 
را انتخاب کند.

در ای��ن میان، س��وال این اس��ت ک��ه روش مس��تقیم چه تفاوت��ی با روش 
غیرمس��تقیم آزادس��ازی س��هام عدالت دارد؟ در پاس��خ باید گفت، در صورت 
انتخاب آزادس��ازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت 
مس��تقیم و بدون واس��طه به سهامدار س��هام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد 
یافت. به عبارت دیگر، به میزان س��هام تخصیص یافته به هر فرد در شرکت های 
سرمایه پذیر س��هام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 
36 ش��رکت بورسی تخصیص خواهد یافت. عالوه بر آن این دسته از مشمولین 
س��هام عدالت، به ازای سهام ش��رکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت، 

سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.
در این حالت مس��ئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به 
عهده س��هامدار بوده و در راس��تای حفظ ارزش س��هام تخصیص یافته، قابلیت 
نقل و انتقال س��هام  مزبور به غیر و فروش آن براساس محدودیت های زمانی و 
مقداری تعیین ش��ده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین 
مطابق قانون تجارت افراد س��هامدار محس��وب شده و از مزایای سهام تخصیص 

یافته از جمله سود و ... بهره مند خواهند شد.
س��هامداران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با مراجعه به 
س��امانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به نش��انی sejam.ir از تعداد سهام 
تخصیص یافته نزد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی 
از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در 
آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در 
مراکز تعیین شده است. همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، 
س��هام ش��رکت های بورس��ی تخصیص یافته روی کد بورس��ی خودشان منتقل 
می ش��ود. این افراد از بابت سهام ش��رکت های غیربورسی، سهامدار شرکت های 

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.
اما در صورت انتخاب آزادس��ازی سهام عدالت به روش غیرمستقیم، مالکیت 
و مدیریت س��هام عدالت، از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی 
خواهد ش��د و س��هامدار ح��ق انتقال به غیر و دخل و تص��رف در آن را نخواهد 
داش��ت. در این روش س��ود یا زیان قابل تخصیص به س��هامدار براساس نحوه 
عملکرد ش��رکت های سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. 
با این تفویض اختیار، س��هام ش��رکت های سرمایه پذیر س��هام عدالت متعلق به 

سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
اف��رادی ک��ه روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اند، س��هامدار ش��رکت های 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکت های سرمایه گذاری استانی 
در بازار س��رمایه پذیرش ش��وند و س��هام این ش��رکت ها خری��د و فروش واقع 
ش��ود بنابراین این افراد می توانند نس��بت به فروش س��هام خود در شرکت های 

سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.
ابهامات آزادسازی سهام عدالت چیست؟

در این راس��تا، روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه- در گفت وگو با ایسنا، 
در مورد اینکه کدام روش برای مدیریت س��هام عدالت مناسب تر است، توضیح 
داد: س��هام ش��رکت های بورسی س��هام عدالت در دس��ت دولت است و دولت 
می تواند نرخ های آنها را تغییر دهد. برای مثال طبق قانون، در صنعت پاالیشی 
95درصد قیمت مرجع نفت خام محاس��به می ش��ود. ن��رخ مرجع می تواند نرخ 
پلت، نرخ س��نگاپور یا نرخ صادراتی کشور باشد. ممکن است همانطور که برای 
میعان��ات تخفیف در نظر گرفته می ش��ود، وزارت نفت ای��ن تخفیف را صنعت 

پاالیشی هم اختصاص دهد.
او ادامه داد: بر این اساس اگر نرخ پلت 3۰ دالر و نرخ فروش صادراتی ما 17 
دالر باشد، 95درصد آن، برای یک شرکتی مانند پاالیش نفت اصفهان می تواند 
2۰ هزار میلیارد تومان سود داشته باشد و سود  ناشی از کاهش بهای تمام شده 
در س��هم هزار تومانی، 5۰۰ تومان سود می سازد. با این اوصاف نمی توان دقیق 
گفت چه اتفاقی رخ خواهد داد. زیرا دولت در ملی مس، ش��پنا، شبندر، شتران 
و... سهامدار عمده است و از طریق سهام عدالت تصمیم می گیرد. یعنی خودش 

می تواند این تصمیم را بگیرد و سهم به شدت رشد کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید مشخص شود برنامه دولت برای 
این ش��رکت ها چیس��ت، اظهار کرد: مباحثی مطرح شده اس��ت مبنی بر اینکه 
ن��رخ مرجع برای پاالیش��ی ها تغییر یابد، یعنی به جای نف��ت 3۰ دالری، نفت 
17 دالری حس��اب ش��ود. اگر این اتفاق رخ دهد سود بزرگی به نفع پاالیشی ها 

می شود.
به اعتقاد ش��ریعتی، با این ش��رایط نمی توان به مردم توصیه کرد کدام روش 

را انتخاب کنند اما اگر نیاز مبرمی به پول س��هام عدالت ندارند، به نظر من نگه 
دارند بهتر است زیرا سهم ها کوچک و بی بنیه نیست.

این در حالی اس��ت که مهرزاد منتظری دیگر کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بر اینکه انتخاب روش مدیریت س��هام عدالت، بس��تگی به میزان آشنایی فرد با 
بازار سرمایه دارد، به ایسنا گفت: نمی توان برای همه نسخه یکسان پیچید. اگر 
فرد س��هامدار است، در بازار س��رمایه کار کرده است و با این بازار آشنایی دارد 
بهتر اس��ت روش مس��تقیم را انتخاب کند. زیرا س��هام به کد خود فرد منتقل 
می ش��ود. اما اگر مشمولی با بازار سرمایه آش��نایی ندارد، بهتر است مدیریت را 

واگذار کند و فکر کند سبدی از سهام دارد که یکی دیگر مدیریت می کند.

توصیه های مهم به دارندگان سهام عدالت

سهام  عدالت خود را حفظ کنید
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بازار تخم مرغ تعریفی ندارد
 نرخ منطقی هر کیلو تخم مرغ 11 هزار تومان

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت با 
توجه به عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ تمام شده تولید، بازار تعریفی 

ندارد.
ناصر نبی پور در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینک��ه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری 6 هزار و 4۰۰ تا 6 هزار و 5۰۰ تومان 

معادل شانه ای 12 هزار تا 13 هزار تومان است.
او اف��زود: باتوجه ب��ه اتمام ماه مبارک رمض��ان و بهبود صادرات 
پیش بینی می ش��ود که بازار تخم مرغ تا حدی بهبود یابد، البته این 

امر به معنای رسیدن قیمت به نرخ منطقی خود نیست.
نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را باالی 11 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: با توجه به کاهش مصرف در فصل گرما و کاهش 
قدرت خرید خانوار بعید است که قیمت به نرخ تعادلی خود برسد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: 
در حال حاضر که قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 12 هزار 
تا 13 هزار تومان اس��ت به س��بب سودجویی عوامل واسطه و دالل 
با نرخ 2۰ هزار تومان در خرده فروش��ی ها عرضه می شود و حال اگر 
قرار باشد با نرخ منطقی درب مرغداری عرضه شود، معلوم  نیست با 

چه نرخی به دست مصرف کننده برسد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه توزیع نه��اده با نرخ مصوب 
به مرغدار ب��ه صورت قطره چکانی در حال انجام اس��ت، بیان کرد: 
پشتیبانی امور دام 2۰ تا 3۰درصد نیاز مرغداران را تامین می کنند 

و مابقی نیاز از بازار آزاد با نرخ های باالتری باید خریداری شود.
نبی پ��ور با بی��ان اینکه کمبود ماش��ین برای حم��ل نهاده دامی 
بهانه ای بیش نیس��ت، گفت: با وجود آنکه بارگیری نهاده از انبار ها 
انجام نمی ش��ود، اما پشتیبانی امور دام برداش��ت گندم در مناطق 
جنوبی و مش��کالت حمل و نقل را چالش اصلی توزیع نهاده اعالم 
کرده است، در حالی که بارگیری از انبار ها چندان چشمگیر نیست.

به گفت��ه او، هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ 2 هزار و 5۰۰ تومان 
و کنجاله س��ویا باالی 5 هزار تومان در ب��ازار آزاد به مرغدار عرضه 

می شود.
رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان درباره آینده 
بازار تخم مرغ تصریح کرد: در شرایطی که مرغداران به سبب ترس 
از ع��دم اطمینان تامین نهاده در بازار جوجه ریزی نمی کنند، از این 
رو پیش بینی می ش��ود با استمرار این روند در فصل پاییز با مشکل 

کمبود تخم مرغ در بازار روبه رو شویم.

زیان 300 میلیون تومانی تولیدکنندگان مرغ مادر
 قیمت هر قطعه جوجه به یک هزار و 500 

تومان رسید
رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان جوجه یکروزه گف��ت با توجه به 
مازاد چشمگیر تولید و روند کند صادرات، تولیدکنندگان مرغ مادر 

ماهیانه 3۰۰ میلیون تومان متضرر می شوند.
غالمعلی فارغی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از بهبود 
نس��بی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی 
هر قطعه جوجه یکروزه یک هزار و 5۰۰ تومان است که با احتساب 

هزینه های تولید نصف قیمت تمام شده است.
او با اشاره به اینکه صادرات جوجه یکروزه به کندی در حال انجام 
اس��ت، افزود: ماهانه 7 تا 8 میلی��ون تخم مرغ نطفه دار به بازار های 
هدف صادر می ش��ود، در حالی که 35 میلی��ون قطعه مازاد بر نیاز 

کشور است.
فارغی با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه همچنان باالست، گفت: 
تولید جوجه یکروزه برمبنای تقاضای بازار حدود 25 میلیون قطعه 
اس��ت و همچنین برمبنای کمب��ود نهاده بیش از 4۰ میلیون قطعه 

مازاد بر نیاز کشور است.
رئی��س انجمن جوجه یکروزه کمبود نهاده و اختالل در سیس��تم 
توزی��ع را مهم تری��ن چالش پی��ش روی تولیدکنن��دگان مرغ مادر 

برشمرد.
او ادام��ه داد: در ش��رایط فعلی ماهانه 85 ت��ا 9۰ میلیون قطعه 
جوجه باید تولید ش��ود که متاس��فانه به س��بب مازاد چش��مگیر، 

تولیدکنندگان 3۰۰ میلیون تومان در ماه متضرر می شوند.
فارغی در پایان با اشاره به راهکار های زیان مرغداران تصریح کرد: 
تعدیل میزان تولید برمبنای نیاز بازار، خرید ماهانه 3۰ میلیون تخم 
مرغ نطفه دار از سوی پش��تیبانی امور دام و ضرورت رایزنی با تجار 
عراقی به منظور رفع ممنوعیت واردات محصوالت طیور و توس��عه 

صادرات در کاهش زیان تولیدکنندگان تاثیر بسزایی دارد.

خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال با 
طرح »آینده داران« بانک آینده

بان��ک آین��ده ب��ا ه��دف حمای��ت از مش��تریان خ��ود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد.

همه مش��تریان بانک آین��ده که دارای یکی از انواع س��پرده های 
قرض الحس��نه )جاری و پس انداز(، س��پرده های بلندمدت شتاب و 
آینده س��از باش��ند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در 
س��امانه پیش��خوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک 
آینده، براس��اس موجودی حس��اب انتخابی، اعتباری بین 1۰ )ده( 
میلیون ریال تا 5۰ )پنجاه( میلیون ریال، دریافت کرده و با مراجعه 
حضوری به فروش��گاه های ایران مال که دارای نشان »آینده داران« 

هستند از مزایای این طرح بهره مند شوند.
زمان پرداخت این طرح، س��ه ماه بعد از خرید اس��ت؛ این اعتبار، 
به ص��ورت قرض الحس��نه بوده، هیچ گون��ه هزینه ای باب��ت دیرکرِد 
پرداخت، به حس��اب مشتری منظور نمی ش��ود. این در حالی است 
که مشتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان پرداخت یک باره مبلغ 
خرید، لغو اعتبار دریافت شده و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های 

دیگر او، به طور نقدی کسر می شود.

اخبـــار

طی یک هفته اخیر شاهد کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار بودیم 
که این امر افزایش تقاضای خرید را به دنبال داشته است.

ب��ه گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، حدود 3 ماهی می ش��ود که 
شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم که همین امر باعث کاهش 
تقاضا در بازار ش��ده اس��ت. زمانی که س��ری به بازار موبایل بزنیم دیگر 
از گوش��ی های کمتر از 2 میلیون تومان خبری نیس��ت. قیمت گوش��ی 
تلفن همراه در روز های اخیر افزایش قابل توجهی داش��ته و ارزان ترین 
موبایل های��ی ک��ه در بازار وج��ود دارند، از حداقل حق��وق کارگری هم 

گران تر هستند.
افزایش بی س��ر و صدای قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا تقاضا 
برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت نوعی شوک بود. 
یک��ی از متقاضیان خرید گوش��ی ادعا دارد که قب��ل از عید قصد خرید 
تلفن همراهی با قیمت 8 میلیون تومان را داش��ته است که پس از عید 

قیمت همان کاال به 12 میلیون تومان رسید.
به گفته کارشناس��ان، بخش جزئ��ی از دلیل افزایش قیمت موبایل به 
نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر این افزایش بسته به بحث واردات 
است. اگرچه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال 
افزایش است، اما تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا 

همخوانی نداشته باشد، احتمال باالرفتن قیمت موبایل وجود دارد.
در ای��ن روزه��ا فرقی نمی کند ب��ه دنبال چه برند یا چ��ه مدل تلفن 
همراهی باش��ید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم به دلیل اینکه 

قیمت ها باالست باید قید خرید را زد، اما حدود یک هفته ای می شود که 
ش��اهد کاهش قیمت موبایل در بازار هستیم و مشاهدات میدانی نشان 
داده است که قیمت ها روند نزولی دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا 
همچنان ش��اهد کاهش قیمت این کاال خواهیم بود یا مجددا قیمت آن 

افزایش خواهد داشت؟
قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 

ابراهیم درس��تی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه هم اکنون بازار تلفن همراه 
راکد اس��ت، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم و این کاال 
با ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این کاال بستگی شدید به نرخ 

ارز دارد و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: تقاضا برای اس��تفاده از موبایل افزایش 
داش��ته اس��ت و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار 
ش��ده اس��ت و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت موبایل 

در بازار بودیم.
درس��تی تشریح کرد: امیدواریم تغییراتی که در وزارت صمت صورت 
گرفته اس��ت، گره گش��ایی برای این بازار باش��د و به ثبات نسبی برسد. 
با افزایش قیم��ت موبایل مغازه داران آس��یب های فراوانی دیده اند و در 

گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر می گذراندند.
او گف��ت: هفته آینده مقداری بازار موبایل به آرامش خواهد رس��ید و 
قیمت ها مش��خص خواهد ش��د. بازار نیاز به ثب��ات دارد تا مردم قدرت 

خریدشان افزایش یابد.
این مقام مس��ئول درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه در هفته های 
آینده، تش��ریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های 
آینده کاهش داش��ته باشد چراکه قیمت ها به ثبات نسبی خواهد رسید 

و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.
قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دالر

پژمان احمدی یکی از فروش��ندگان موبایل در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان،  درخصوص بازار موبایل، گفت: هر س��اله در نزدیکی 
ش��ب عید ش��اهد افزایش تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این 
میزان به نصف رس��ید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل 

باعث افت تقاضا در بازار شد.
او گف��ت: بعد از تعطیالت نوروزی و با بازگش��ایی پاس��اژها، مقداری 
تقاضا وجود داش��ت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها بودیم و همین 
عام��ل باعث کاهش تقاضا در بازار ش��د. عرضه و تقاض��ا در بازار باعث 
نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد 

است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.
ای��ن فروش��نده موبایل ادامه داد: در حال حاض��ر حدود یک هفته ای 
می ش��ود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش بینی می شود که 
این کاال به ثبات قیمت نس��بی برسد. هم اکنون به شدت بازار آرامی را 
پش��ت س��ر می گذاریم، اما امیدوارم که در هفته های آینده این مشکل 

برطرف شود و شاهد رونق این صنف باشیم.

نوید ارزان شدن تلفن همراه

 آیا هفته پیش رو تلفن همراه بخریم؟

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت با استمرار تاخیر در پرداخت 
مطالبات گندمکاران، آینده تولید گندم به سبب وجود واسطه و دالالن 

به امر خرید در معرض خطر است.
عطااله هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم 
اظه��ار ک��رد: بنابر آخرین آم��ار از ابتدای فصل برداش��ت بیش از یک 

میلیون و 7۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است.
وی از پرداخ��ت 6۰درص��د مطالب��ات گندمکاران خب��ر داد و گفت: 
رون��د پرداخت مطالبات گندم��کاران تا حدودی کند ش��ده و این امر 

نگرانی های��ی برای تولیدکنندگان در برداش��ته اس��ت. هاش��می ادامه 
داد: در روز های نخس��ت برداشت 48 س��اعت پس از تحویل مطالبات 
گندمکاران پرداخت می ش��د، اما با رس��یدن به پیک برداشت و کاهش 
میزان اعتبار، تولیدکنندگان گالیه مند هس��تند ک��ه امیدواریم میزان 

اعتبار افزایش یابد.
هاش��می می��زان خرید را مناس��ب ارزیابی کرد و گف��ت: با توجه به 
ش��رایط مساعد اقلیمی، تولید گندم نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

رشد داشته است.
رئی��س بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به ش��رایط مس��اعد 

تولید در صورت پرداخت مناسب مطالبات گندمکاران نگرانی در ارتباط 
تامی��ن نیاز کش��ور نداریم. وی ب��ا بیان اینکه نیازی ب��ه واردات گندم 
نداری��م، گفت: با وجود برآورد تولید ب��االی 14 میلیون تن گندم، نیاز 
صنف و صنعت به طور کامل پوش��ش داده می ش��ود. رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران در پایان تصریح کرد: با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات 
گندم، کشاورزان برای تامین نقدینگی مورد نیاز، محصول تولیدی خود 
را کمتر از قیمت خرید تضمینی به دالالن  می فروشند یا گندم تولیدی 
را به عنوان خوراک دام و طیور مورد اس��تفاده قرار می دهند که با این 

وجود آینده تولید در معرض خطر است.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران گفت با توجه به گس��ترش ویروس کرونا و 
بسته شدن مرز های صادراتی، بازار زعفران تعریفی ندارد.

غالمرضا میری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار 
زعفران در رکود به سر می برد، اظهار کرد با توجه به آنکه بازار خارجی کشور های 
واردکننده زعفران به حالت عادی بازنگشته است، از این رو تقاضا برای صادرات 

به حداقل خود رسیده است.
او افزود: همه س��اله 25 میلیون زائر وارد مش��هد می شود که امسال به سبب 

شیوع ویروس کرونا، توریستی وارد مشهد نشده است.
میری با اش��اره به اینکه بازار زعفران در رکود کامل به س��ر می برد، بیان کرد: 
با توجه به کاهش مصرف عادی زعفران ناشی از مشکالت اقتصادی، روند قیمت 

طی یک ماه اخیر در بازار کاهشی بوده است.
این مقام مسئول حداقل قیمت هر کیلو زعفران 6 میلیون و 3۰۰ هزار تومان 

و حداکثر 8 میلیون و 5۰۰ هزار تومان اعالم کرد.
او درباره آینده بازار زعفران گفت: اگر کش��ور های واردکننده زعفران همچون 

اروپا، آس��یا، خاورمیانه و ح��وزه خلیج فارس به حالت ع��ادی بازگردند، بازار از 
وضعیت فعلی خارج می شود و همواره شاهد رونق بازار صادرات خواهیم بود، اما 

با استمرار روند فعلی پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار نخواهیم داشت.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان قیمت هر مثقال زعفران را 5۰ هزار 
تا 55 هزار تومان اعالم کرد و گفت: زعفران های فاقد مجوز قانونی و اس��تاندارد 
ب��ا نرخ ه��ای کمتر در بازار عرضه می ش��ود و برخی مغازه داران در س��ایه ضعف 

نظارت ها با نرخ های باالتری زعفران را در بازار عرضه می کنند.

مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات پیش روی گندمکاران

بازار زعفران در رکود کامل به سر می برد

حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ 8 میلیون و 500 هزار تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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ساز و کار کاهش رانت در بازار خودرو
تقس��یم مجدد منافع ناش��ی از ش��کاف قیمت بازاری و رسمی در بخش 
خودرو بین تعداد زیادی از افراد با اس��تفاده از سازوکار بورس کاال می تواند 

سهم رانت جویان را از رانت ایجادشده کاهش دهد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایبنا، نخستین گام برای حل یک مشکل، 
پذیرش وجود آن مش��کل است. وجود پدیده رانت در صنعت خودروسازی 
کش��ور قابل انکار نیس��ت و راهکار برون رفت از آن نیز بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت. عدم وجود رقابت موثر سبب شده تا خودروسازان نیازی به بهبود 
فرآینده��ای خود چ��ه از نظر کمی و چه از نظر کیفی احس��اس نکنند. به  
عالوه، وجود مازاد تقاضا و محدودیت های ش��دید در واردات سبب شده تا 
همواره برای همین سطح از کیفیت محصوالت نیز متقاضی به تعداد کافی 
و حتی فراوان باش��د. جان مایه وضعیت جاری، حمایت از اش��تغال و تولید 
داخلی است که همواره محل توجه تصمیم گیران اقتصادی-سیاسی کشور 
بوده و هس��ت، اما ای��ن چرخه رو به اضمحالل، نتیجه ناخواس��ته ای تحت 
عنوان رانت داش��ته اس��ت که هرگز مورد نظر مس��ئوالن نبوده و در موارد 
متعدد مس��ئوالن ارشد نظام علیه آن موضع گیری کرده اند، اما نتوانسته اند 
تا این پدیده را از بازار خودرو حذف کنند چراکه این مولود نامبارک، سبب 
ش��ده تا افرادی با نیت رانت جویی بتوانند به سطوح تصمیم گیری اقتصادی 
و سیاسی نفوذ کرده و به بهانه حمایت از اشتغال از رانت ایجادشده در این 
بخش محافظت کنند تا جایی که این چانه زنی ها، حل ریش��ه ای مشکالت 
صنعت خودرو را در کوتاه ومیان مدت بعید نموده اس��ت. این یادداش��ت با 
پذی��رش معماری فعلی بخش خودرو، پیش��نهاد خ��ود را با هدف بازتوزیع 
رانت از مجرای بازار بورس مطرح می کند. تقس��یم مجدد منافع ناش��ی از 
ش��کاف قیمت بازاری و رس��می در بخش خودرو بین تعداد زیادی از افراد 
می تواند، س��هم رانت جویان را از رانت ایجادشده کاهش داده و سبب شود 
تا انگیزه اقتصادی این دس��ته اندک کاهش یافته و در نهایت برای کس��ب 
درآمد، ساز و کار جدیدی را پی ریزی کنند. پیشنهاد بر این اساس است که 
معماری فعلی ب��ازار خودرو تغییر نیابد اما تعداد بازیگران از مجرای عرضه 
در بازار بورس کاال، افزایش یابد. افزایش تعداد بازیگران سبب کاهش سهم 
س��رانه رانت برای هر رانت جو ش��ده و در نهایت قدرت چانه زنی هر فرد را 
کاهش می دهد و از طرف دیگر این س��طح از بهره من��دی، افراد را ترغیب 
به رهاس��ازی این ران��ت خواهد کرد. برای درک بهتر ب��ا یک مثال فرضی 
این پیش��نهاد تبیین می ش��ود. در این مثال انتزاعی، قرار است یکصد عدد 
خودرو س��مند در خرداد ماه به فروش رس��انده ش��ود. فرضا، قیمت سمند 
براس��اس نرخ شورای رقابت برابر 7۰ میلیون تومان و براساس نرخ بازار نیز 
برابر 14۰ میلیون تومان باش��د. در ساز و کار فعلی عمده این خودروها، در 
اختیار معدود افراد رانت جو ق��رار گرفته که معادل اختالف قیمت تکلیفی 
ش��ورا و بازار  یعنی 7میلیارد تومان کس��ب س��ود می کنند. توجه شود که 
تمام ارقام انتزاعی بوده و در عمل ارقام بس��یار متفاوت اس��ت. در ساز وکار 
جایگزین، عرضه اولیه یکصد عدد سمند تحویل خرداد از طریق بورس کاال 
و به صورت عرضه عمومی انجام می ش��ود. با توجه به مش��خص بودن نرخ 
ش��ورا و حجم فروش، کافی اس��ت تعداد افراد متقاضی نیز مشخص شود. 
فرضا 1۰۰۰ نفر متقاضی این صد خودرو باش��ند که در شرایط وجود مازاد 
تقاضا چندان دور از انتظار نیس��ت. براس��اس تس��هیم به نسبت به هر فرد 
ی��ک دهم خودرو اختصاص می یابد که با پرداخت وجه آن یعنی 7 میلیون 
تومان مالک آن می شود. در مرحله دوم، افرادی که در مرحله اول، صاحب 
بخش��ی از یک خودرو شده اند، بدون دامنه نوسان، سهم خود را با یکدیگر 
مبادله کرده تا برخی افراد با خرید سهم یک دهم سایر افراد، مالک ده دهم 
یک خودرو ش��وند که احتماال قیم��ت نهایی برای هر خودرو کمی کمتر از 
14۰ میلیون تومان )اختالف قیمت بازار بورس کاال و بازار تحویل فیزیکی 
مربوط به هزینه های اداری تحویل خودرو( خواهد بود. اما تفاوت اینجاست 
که رانت موجود در بازار بین همه هزار متقاضی تقس��یم شده که سهم هر 
یک در حدود 7 میلیون تومان است. این مبلغ )در قیاس رانت 7 میلیاردی 
حالت قبل(، آنچنان زیاد نیس��ت که بتوان��د رانت جو را به ادامه فعالیت در 
این بازار ترغیب کند. از طرف دیگر این مبلغ بین افرادی تقس��یم می شود 
که طبقه متوسط شهری قلمداد شده و عایدی خود را عمدتا از طرق خرید 
کاالی مصرف��ی ب��ه چرخه اقتصاد ملی باز می گردانن��د. در نهایت با حذف 
رانت ج��و از بازار، امکان سیاس��ت گذاری صحیح برای سیاس��ت گذار فراهم 
ش��ده و چه بسا با حضور تولیدکنندگان جدید، به طور کل شکاف قیمتی و 

حتی قیمت گذاری دستوری از این بازار حذف شود.

تقاضای کاذب از بازار خودرو حذف خواهد شد؟
پدال نیوز: با اجرای طرح فروش فوق العاده خودروس��ازان، گام های اولیه 
ایجاد تعادل در بازار خودرو با حذف واس��طه ها برداش��ته ش��د تا با روشی 

عادالنه مصرف کنندگان واقعی قادر به تامین نیاز خود باشند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، پیش ثبت نام فروش فوق العاده 
خودروس��ازان با صدور مجور فروش 25 هزار دستگاه روز گذشته آغاز شد. 
براساس پیش بینی های صورت گرفته در زمان ثبت نام نیمی از مبلغ واریز 
و پس از انجام قرعه کش��ی مبلغ از س��وی مش��تری تکمیل خواهد ش��د و 
کس��انی که در قرعه کشی برنده نشوند، پس از یک هفته مبلغ پرداختی را 
دریافت خواهند کرد. به گفته خودروس��ازان در فاز دوم 3۰ هزار دس��تگاه 
خ��ودرو در طرح قرعه کش��ی ق��رار خواهد گرفت که با این تفاس��یر امکان 
خرید برای مصرف کنندگان واقعی فراهم خواهد ش��د. براساس برنامه ریزی 
انجام شده مقرر است تا خودروسازان ماهانه 12۰ هزار دستگاه خودرو تولید 
داشته باش��ند تا ضمن پذیرش های جدید نسبت به انجام تعهدات پیشین 
نیز اقدام کنند. در ش��رایطی که تقاضای کاذب منجر به بهم ریختگی بازار 
خودرو ش��ده و قیمت ها را به ش��کل فزاینده ای افزای��ش داده بود، بازار به 
محرکی نیاز داش��ت تا ضمن کنترل، شرایط را برای خرید مصرف کنندگان 
واقعی فراهم س��ازد. عدم کنترل قیمت خودروها در بازار و افزایش بی رویه 
تقاض��ا در حالی بود که سرپرس��ت وزارت صمت پ��س از روی کار آمدن با 
دس��تور مس��تقیم رئیس جمهوری، کنترل این بازار را در دستور کار اصلی 
خود قرار داد و حال پیش بینی می ش��ود فروش فوق العاده خودروس��ازان با 
تبدیل ش��دن به این  محرک نقش اساس��ی در تعادل عرضه و تقاضا برقرار 
س��ازد چرا ک��ه در این طرح نقش واس��طه ها به کمترین میزان رس��یده و 
خودرو به متقاضیان اصلی عرضه خواهد ش��د، همانگونه که در در اطالعیه 

صادرشده از سوی خودروسازان نیز بر این موضوع تاکید شده است.
بدون ش��ک فراهم کردن امکان خرید برای همه مصرف کنندگان واقعی 
نیاز اساس��ی بازار بود اما در عین حال باید دید خودروسازان نیز با افزایش 
ظرفیت های خود نس��بت به تامین به موقع ای��ن نیاز اقدام خواهند کرد یا 
خی��ر؟ بازار نیز در انتظار اثرات دور نخس��ت پیش فروش ها باقی می ماند تا 
براساس آن خود را با شرایط وفق دهد. حال باید دید با توجه به شرایط در 

نظر گرفته شده چه میزان از نیاز کاذب بازار کاسته خواهد شد.

وحی��د بهزادی و نجوا الش��یدایی با واس��طه گری محمدعزیزی و 
فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت 
در ساخت و تولید تعداد 6 هزار خودرو با شرکت خودروسازی سایپا 

اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخالل ایجاد کنند.
 سی ام اردیبهشت ماه غالمحسین اسماعیلی در بیست و ششمین 
نشس��ت خبری خود با اش��اره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به 
اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش 
به نام نجوا الش��یدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مش��ارکت در 
اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت 
سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخالل 
در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کش��ور از طریق پیش خرید 
بیش از 6 هزار و 7۰۰ دس��تگاه خودرو از ش��رکت سایپا، مشارکت 
در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و 
موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 7۰۰ سکه 
تمام بهار آزادی به عالوه یکصد کیلوگرم طال کش��ف ش��ده اس��ت، 
محکوم به اعدام ش��دند و حکم اعدام آنها صادر ش��ده، البته حکم 

اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
این زن و ش��وهر ک��ه دارای پرونده های عدی��ده در حوزه قاچاق 
موبایل، پولش��ویی، اخ��الل در نظام اقتص��ادی از طریق فعالیت در 
ش��رکت های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت های متعدد 
صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی، نفوذ در شبکه بانکی 
کشور از طریق نمایندگی دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی 
از شرکت خودروی سایپا برخالف مقررات و ضوابط قانونی هستند، 
در قراردادی منحصر به فرد به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و 

تولید تعداد 6 هزار خودرو با مبلغ آورده 3۰ میلیارد تومان با شرکت 
خودروسازی سایپا اقدام کرده اند.

این قرارداد از س��وی مهدی جمالی متهم ردیف سوم این پرونده 
به عنوان مدیرعامل سابق سایپا تایید و امضا می شود تا این اقدامات 
مجرمان��ه، اخ��الل در بازار خ��ودرو را رقم بزند. پ��س از انعقاد این 
ق��رارداد، تع��داد خودروها به 6 هزار و 7۰۰ دس��تگاه افزایش یافت 
و در تحوی��ل این خودروها و روند اج��رای آن دو تن محمدعزیزی 
و فری��دون احمدی از نماین��دگان مجلس نه��م و از دیگر متهمان 
پرونده که به همراه وحید بهزادی س��فری نیز به دوبی داش��ته اند، 
ضم��ن مراجعه به دفتر  وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر 
زیادی طال اقدام به واسطه گری و سفارش و حتی مراجعه به شرکت 
خودروس��ازی س��ایپا و برگزاری جلس��ه با مدیرعامل وقت و نایب 

رئیس گروه خودروسازی سایپا می کنند.
گفتنی اس��ت، محمد عزی��زی بالفاصله پ��س از آزادی از زندان 
س��یم کارت خود را س��وزانده و کلیه کاربری های خ��ود در تلگرام و 

اینستاگرام و واتس اپ را حذف کرده است.
نجوا الشیدایی و همسرش با چه شرایطی توانستند 6700 

خودرو پیش خرید کنند؟!
شرکت خودروسازی س��ایپا با مشارکت دادن این زن و شوهر در 
تولید 6 هزار و 7۰۰ دس��تگاه خودرو علی رغم داش��تن تعداد 6۰۰ 
نمایندگی رسمی، خودروها را تنها با پیش پرداخت 5 میلیون تومان 
تحوی��ل نامبردگان داده و عالوه بر ای��ن  نحوه توزیع را نیز برعهده 

متهمان می گذارد.
نحوه تعامل و همکاری مدیران ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا با 

وحی��د بهزدای و نجوا الش��یدایی به نحوی بوده که اعتراض س��ایر 
نمایندگی ها را به همراه داشته است.

براساس اقاریر دیگر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان 
و هر لحظه از ش��بانه روز که اراده می کردند به رضا تقی زاده معاون 
سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا که به جرم مشارکت در اخالل 
در نظام توزیعی خودرو به تحمل 15 س��ال حبس محکوم ش��ده و 
همچنی��ن کارمن��دان وی مراجعه کرده و در برخی موارد راس��ا از 
طریق سیستم های آنها، به تعویض خودروهای سبدی کم فروش به 

پرفروش اقدام می کردند.
بنابر اظهارات س��میه گرامی معاون ارزی وقت شعبه اسکان بانک 
پارس��یان محکوم دیگر این پرونده که حسابداری فعالیت های ارزی 
وحید بهزادی و نجوا الش��یدایی را برعهده داشت، مبالغی به صورت 

ارز به رضا تقی زاده تحویل می شد.
پس از ارس��ال یک نس��خه از قرارداد نجوا الش��یدایی با ش��رکت 
خودروسازی سایپا به سازمان بازرسی کل کشور نتیجه بررسی های 
این س��ازمان پیرامون قرارداد منعق��ده در دو مرحله واصل و اعالم 
ش��د: در انعقاد قرارداد با شرکت سایپا حس��ب بررسی های اولیه و 
اظهارات برخی مسئولین آن شرکت، مشخص گردید نحوه شراکت 
وی و اح��دی از نمایندگی ها در قرارداد منعقده با ش��رکت س��ایپا 
و متعاق��ب آن اختصاص کد فروش به صورت ویژه، پرداخت س��ود 
مش��ارکت، میزان تخفیفات اعطایی و سایر تسهیالت از قبیل نحوه 
و شرایط واگذاری خودرو، جرایم پرداختی شرکت سایپا درخصوص 
تاخیر در ارائه خودرو به او نس��بت به س��ایرین منحصر به فرد بوده 

است.«

سلطان خودرو با چه شرایطی ۶۷۰۰ خودرو پیش خرید کرد؟

دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو گفت همچن��ان نزدیک به 3۰۰۰ 
خ��ودرو در گمرکات کش��ور باقی مانده و ما درخواس��ت تمدید مصوبه 
ترخی��ص خودروه��ا را داده ایم. الزم به ذکر اس��ت که امس��ال احتمال 
آزادسازی واردات خودرو صفر است و به نظر می رسد قیمت ها همچنان 

در بازار باال برود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش نیوز، این 
روزها ش��رایط بازار خودرو ملتهب اس��ت و به همی��ن دلیل تصمیمات 
مختلفی چه در زمینه فروش خودرو توسط خودروسازان و چه در زمینه 
فروش خودرو در بازار گرفته ش��ده اس��ت. اما تمام ای��ن تصمیمات به 
نوعی برای بازار خودروهای داخلی است در صورتی که یک طرف دیگر 
ای��ن کفه ت��رازو خودروهای وارداتی هس��تند. واردات خودرو آنطور که 
اعالم شد امسال نیز همچنان بسته است اما همچنان یک سری خودرو 
در گمرکات کش��ور مانده و ترخیص نش��ده اس��ت. برای بررسی بیشتر 
وضعی��ت بازار خودروهای واردات��ی، روند ترخیص خودروها از گمرک و 
همچنین دلیل حمایت مجلس��ی ها در روزهای اخیر از سیاست واردات 
خ��ودرو گفت و گویی با مهدی دادفر دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو 

ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.
3۰۰۰ خودرو همچنان در گمرک

دادف��ر ابتدا درخصوص ترخیص خودروها گف��ت: در حال حاضر بالغ 

بر 3۰۰۰ دس��تگاه خودرو در گمرکات باقی مانده و متاس��فانه ترخیص 
نشده است. وزارت صمت تا 1۰ روز مانده به پایان مهلت انقضای مصوبه 
عدم اجرای آن را داشتیم. اگر زودتر کار را اجرا می کردند دیگر با چنین 
مشکالتی مواجه نبودیم. در حال حاضر نیز خیلی از این خودروها وسط 
راه گی��ر کرده ان��د. بالغ بر 4۰۰ الی 5۰۰ دس��تگاه خودرو در س��ازمان 
حمایت مش��کل دارند. نزدیک به 7۰۰ الی 8۰۰ دس��تگاه در س��ازمان 
توسعه تجارت و تعدادی نیز در اداره کل خودرویی دچار مشکل شده اند.
وی ادامه داد: ما تقاضای تمدید مصوبه ترخیص خودروها از گمرک را 
داشتیم. مکاتبه نیز صورت گرفته و اقدامات الزم را نیز انجام داده ایم اما 
همیشه وزارت صمت مصوبه را اجرا نمی کند. بعد از پایان مصوبه نیز ما 
دوباره مجبور هس��تیم سراغ طی کردن مراحل اداری تمدید آن برویم. 
7 الی 8 ماه طول می کش��د تا دوباره مصوبه صادر شود و با این حساب 
برخی از مقررات نیز تغییر کرده اس��ت. عدم چابکی در فرآیند تصویب 

مقررات و اجرای مصوبات مشکل کل کشور است.
برند خودروهای حبس شده

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهار کرد: با ترخیص نش��دن 
خودروها از گمرک س��ودی در جیب کس��ی نم��ی رود بلکه ضرر آن به 
مردم خواهد رس��ید. ای��ن قضیه به نوعی یک بی تفاوتی دولت نس��بت 
به مش��کالت مردم است. الزم به ذکر است در میان خودروهایی که در 

گم��رک مانده برندهای بورگوارد، س��انگ یانگ، تویوتا، بنز، ب ام و، رنو و 
هیوندای وجود دارد.

ماجرای حمایت از سیاست واردات
وی در پاسخ به این سوال که چرا اخیرا نمایندگان مجلس از سیاست 
واردات خودرو حمایت کردند به گسترش نیوز، گفت: در موضوع خودرو 
مجلس��ی ها به ش��دت با واردات خودرو مخالفت می کردند چراکه رابطه 
نزدیکی با خودروسازان داش��تند. برخی از این نمایندگان مجلس عضو 
هیات مدیره خودروس��ازان بودند و برخی دیگر به صورت غیرمس��تقیم 
منافع��ی داش��تند. در حقیقت می توان گفت دالی��ل مخالفت با واردات 

خودرو به نوعی پنهانی بوده است.
وی در پایان اظهار کرد: االن که قیمت ها اینچنین افزایش پیدا کرده، 
فضای بازار ملتهب ش��ده و مردم ناراضی هستند محصول این شده که 
پرچم حمایت از واردات را بلند کردند، اما این در ش��رایطی اس��ت که 
دیگر مجلسی وجود ندارد و آقایان تشریف برده اند. در نتیجه باید منتظر 
بمانیم که ش��رایط با مجلس جدید ب��ه چه صورت خواهد بود، اما عمال 
منافع شخصی باعث ش��د که حمایت از واردات خودرو صورت نگیرد و 
این قضیه یک واقعیت اس��ت. احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال 
جاری صفر است. با این شرایط نیز به نظر می رسد که قیمت خودروهای 

وارداتی تا پایان سال نیز همچنان رو به افزایش باشد.

با اتمام مهلت ترخیص خودروهای دپوشده، اگر زمان تمدید شود ولی وزارت 
صمت تصمیمی در رابطه با بازکردن ثبت س��فارش ب��رای خودروهایی که فاقد 

ثبت سفارش نگیرد، حدود 11۰۰ دستگاه متروکه خواهد شد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، از مجموع 12 هزار 
و 261 خورویی که در س��ال های اخیر در گمرک و بنادر توقیف و مجوز خروج 
نداش��تند، 11۰۰ دس��تگاه فاقد ثبت س��فارش اس��ت که ظاهرا بخش��ی از آنها 
هنگام��ی وارد ش��ده که در جریان تغییر ضوابط فن��ی واردات خودرو و تحوالت 
ارزی،  ثبت سفارش ممنوع شده و دیگر امکان ترخیص برای این دست خودروها 

وجود نداشته است.
اما طی مرحله اول تعیین زمان برای ترخیص خودروهای دپوش��ده در مصوبه 

دی ماه 1397 که تا نیمه تیرماه س��ال گذش��ته طول کش��ید، اقدامی برای این 
دست خودروها نشد، تا اینکه بار دیگر با موافقت دولت در پایان بهمن ماه 1398 
مهلت سه ماهه ای برای ترخیص 51۰8 دستگاه مانده در گمرک تعیین شد ولی 
در این مدت نیز 3719 دس��تگاه امکان خروج پیدا نکردند که 11۰۰ دس��تگاه 

همین فاقد ثبت سفارش ها هستند.
این در حالی است که پیش تر ارونقی- معاون فنی گمرک ایران - گفته بود که 
»برای ترخیص خودروهای فاقد ثبت س��فارش الزم است وزارت صمت نسبت به 
بازکردن ثبت سفارش اقدام کند«، اما آنچه گذشت نشان از این موضوع نداشت 
و مکاتب��ات صورت گرفته در وزارت صم��ت حاکی از آن بود که تفاهمی در این 
رابطه وجود ندارد و تاکید بر این است که در مصوبه دولت نیز اشاره ای به موضوع 

ثبت سفارش نشده است.
اکن��ون از 3719 دس��تگاهی که در گمرک باقی مانده، 2471 دس��تگاه برای 
ترخیص هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه ندارند ولی برای 1248 دستگاه دیگر 
باید با تمدید زمان از س��وی دولت ترخیص ش��ود که از بین آنها 11۰۰ دستگاه 
فاقد ثبت س��فارش هس��تند و به گفته معاون فنی گمرک در صورتی که وزارت 
صمت برای ثبت سفارش آنها کاری نکند، عمال ترخیصی صورت نخواهد گرفت.
در این ش��رایط با عدم ترخیص خودروهای فاقد ثبت سفارش، راه باقی مانده 
متروکه اعالم شدن آنها از سوی گمرک و تحویل به سازمان اموال تملیکی است 
که این سازمان نیز احتماال آنها را به شرط صادرات در مزایده های عمومی مطرح 

و در صورت عدم فروش، صادرات خواهد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد

آخرین آمار از خودروهای مانده در گمرک

تکلیف 1100 دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش چیست؟
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تازه تری��ن رخداد مربوط ب��ه حوزه کراودفاندینگ در کش��ور، دریافت مجوز 
فعالیت تامین مالی جمعی توس��ط سه شرکت است که رئیس کارگروه تامین 
مال��ی جمعی از آن خبر داد و گفت که دو ش��رکت دیگ��ر نیز در حال تکمیل 

سکوی خود برای دریافت مجوز فعالیت هستند.
محمدرض��ا معتمد با اش��اره به اینکه ش��رکت 
»گ��روه پیش��گامان کارآفرین��ی کارن«، »گروه 
ن��وآوری مالی پ��ارس«  و »س��امانه نگار آتنا« به 
تازگی موف��ق به اخذ مجوز فعالی��ت از کارگروه 
ارزیابی تامین مالی جمعی شدند، گفت: این سه 
ش��رکت برای اولین بار مجوز تامین مالی جمعی 

بر پایه مدل مشارکت را دریافت کردند.
به گفته معتمد این ش��رکت ها که پیش از این 
ب��ه عنوان عاملیت  تامی��ن مالی جمعی، موفق به 
دریافت موافقت اصولی شده بودند، توانستند پس 
از تکمی��ل رویه های فنی و اجرای��ی الزم، مجوز 
فعالیت ش��ان را از کارگروه ارزیاب��ی تامین مالی 

جمعی اخذ کنند و در ادامه نیز از طریق س��کوهایی که ایجاد کرده اند، تامین 
مال��ی پروژه های حوزه فعالیت خود را برعهده می گیرند. رئیس کارگروه تامین 
مال��ی جمعی توضیح داد: این ش��رکت ها به عنوان عام��ل تامین مالی جمعی 

می توانند طرح هایی بر پایه مدل مشارکت ایجاد کنند و اگر تامین مالی جمعی 
آنها با موفقیت انجام شود، فرابورس ایران برای تامین کنندگان، گواهی شراکت 
صادر می کند. معتمد با بیان اینکه گروه نوآوری مالي پارس، با س��کوی پارس 
فاندینگ ش��رکت گروه پیش��گامان کارآفرینی 
کارن با س��کوی تامین مالی و س��رمایه گذاری 
ک��ارن و ش��رکت س��امانه نگار آتنا با س��کوی 
دونگ��ی، طرح های��ی که نی��از به تامی��ن مالی 
جمعی دارند را جمع آوری و بررس��ی می کنند، 
افزود: طرح هایی که می خواهند جذب س��رمایه 
کنند می توانند از طریق این سکوها طرح خود 
را معرفی کرده و مردم نیز در صورت تمایل در 
آنها مش��ارکت کنند. او در پاس��خ به این سوال 
که چه طرح هایی می توانند تقاضای تامین مالی 
جمعی خود را به این عامالن ارائه کنند، گفت: 
حوزه های مختلف اعم از بیوتکنولوژی، اینترنت 
محتوا،  سرگرمي،  و  بازی  سخت اف��زار،  اشیا، 
آموزش، تبلیغات و بازاریابي، خدمات کسب وکار، خدمات ش�هری، گردشگری، 
محیط زیست، پزش�کي و س�المت، ف�ین ت�ک و نی�ز تم�امي حوزه های نوظهور 

که نیاز به تامین مالی دارند می توانند در این زمینه اقدام کنند.

توسعه ایران با تکیه بر پیش��رفت دانش و فناوری بومی میس��ر است. همین 
موضوع بهانه ای شد برای امضای تفاهم نامه همکاری مش��ترک معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران برای ایجاد و گس��ترش پهنه های 

ن��وآوری در ته��ران. ط��رح اح��داث و توسعه 
شهرک فن��اوری و نوآوری های صنعتی موقوفه 
جراح تهرانی به عن��وان یکی از نمونه های این 
ک��ار به امضای رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهب��ردی معاونت علمی و فن��اوری و شهردار 

منطقه 19 تهران رسید.
ب��ه گزارش مه��ر، تفاهم نام��ه ایجاد شهرک 
فن��اوری و نوآوری های صنعت��ی موقوفه جراح 
تهرانی که به امضای اسماعیل قادری فر رئیس 
مرکز توسع��ه فناوری های راهب��ردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و علی توکلی 
شه��ردار منطق��ه 19 تهران رسید ق��رار است 
تس��هیلگر گسترش پهنه های نوآوری در تهران 

با رویکرد ملی به توسعه فناوری صنعتی در کشور شود.
قادری ف��ر در این مراسم، گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره برداری درست از 
ظرفیت های موجود در منطقه 19 تهران با استفاده از دانش دانشگاهی بومی به 

امضا می رسد تا قراردادی برای ایجاد شهرک فناوری و نوآوری های صنعتی در 
این منطقه باشد. وی افزود: موضوع تفاهم نامه مش��ارکت و تسریع روند فراهم 
کردن بس��ترهای قانون��ی، مالی و فنی موردنیاز برای ایج��اد شهرک فناوری و 
نوآوری های صنعتی موقوفه جراح تهرانی در 
محدوده ای به مس��احت 27 هکتار و زیربنای 
تقریبی 2۰۰ هزار متر مربع در زمینی موقوفی 
اس��ت. به گفته قادری ف��ر، این شهرک شامل 
پهنه ه��ای کارگاهی، آموزشی، نمایش��گاهی، 
کارخانه نوآوری، پشتیبانی و رفاهی-خدماتی 
می ش��ود تا براساس برنامه های مش��خص در 
این شهرک فرآیندهای آموزش، نمونه سازی، 
صنعتی س��ازی و تجاری س��ازی نوآوری ه��ا و 

فناوری های صنعتی تسریع شود.
رئیس مرکز توسع��ه فناوری های راهبردی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری 
در ادام��ه ب��ا اشاره ب��ه مف��اد همکاری های 
طرفی��ن، گفت: یکی از نیازمندی های اح��داث و توسعه موفق شهرک فناوری 
و نوآوری ه��ای صنعتی موقوفه جراح تهرانی برق��راری ارتباط موثر با صنایع و 

شناسایی دقیق نیازمندی های فناورانه صنعتی در کشور است.

احداث شهرک فناوری و نوآوری های صنعتی در منطقه 19 تهراندریافت مجوز فعالیت تامین مالی جمعی توسط 3 شرکت

نشست هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
ب��ا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این صندوق برگزار 

شد.
ب��ه گزارش تس��نیم، در این نشس��ت دکتر علی وح��دت، رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت انتشار اوراق نوآوری 
ب��ه عنوان یکی از الگوه��ای موفق در بازار سرمای��ه گفت: صندوق 
نوآوری با ابزارهای مالی متنوع، قصد تامین مالی اکوسیستم نوآوری 

را دارد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه صندوق ن��وآوری و شکوفای��ی در عرصه 
سرمایه گ��ذاری در طرح های دانش بنیان، سرمایه گذاری مس��تقیم 
را متوق��ف ک��رده و از ابزاره��ای متن��وع ب��ا بازیگ��ران اصلی برای 
سرمایه گ��ذاری استف��اده می کند، تصری��ح کرد: یک��ی از بازیگران 
اکوسیستم نوآوری در کشور، صندوق های پژوهش و فناوری هستند 
که در کارگروه��ی به ریاست وزیر علوم و دبیری صندوق نوآوری و 

شکوفایی مجوز فعالیت می گیرند.
وحدت افزود: تاکنون 9 صندوق جس��ورانه بورسی مجوز فعالیت 
گرفته اند که چهار صندوق تاکن��ون در هیچ طرحی سرمایه گذاری 

نکرده اند و مجموع عملکرد آنها زیر 8۰ میلیون تومان بوده است.
صن��دوق ع��الوه ب��ر حمایت های مال��ی آمادگ��ی دارد در بخش 

کارشناسی نیز با بازار سرمایه همکاری های الزم را داشته باشد
رئی��س صندوق ن��وآوری و شکوفایی در ادام��ه از سازمان بورس 
خواس��ت به حوزه شرکت های دانش بنیان نگ��اه خاص داشته باشد 
تا شرکت های بیش��تری به سمت ب��ازار سرمایه جذب شوند، گفت: 
ما انتظ��ار داریم که با همکاری سازمان ب��ورس و صندوق نوآوری، 
فعالی��ت صندوق های جس��ورانه بورس��ی موثرت��ر از گذشته شود. 
صندوق نوآوری عالوه ب��ر حمایت های مالی آمادگی دارد در بخش 

کارشناسی نیز با بازار سرمایه همکاری الزم را داشته باشد.
ب��رای عملیاتی شدن مدل های پیش��نهادی صندوق نوآوری آماده 

همکاری هستیم
در ادامه این نشس��ت دکتر حس��ن قالیباف اصل، رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ر رکن ضامن ب��ودن صندوق ن��وآوری و 
شکوفای��ی تاکی��د کرد و گف��ت: ب��رای عملیاتی ش��دن مدل های 
پیش��نهادی صندوق نوآوری آماده همکاری هس��تیم. بر این اساس 
می توان موارد درخواستی را مورد به مورد اجرایی کنیم و در صورت 
ب��روز مش��کل، چالش های پی��ش رو را حل کرد. ب��ه همین منظور 
مدل های پیش��نهادی را بررسی می کنیم اگر قرار به تس��هیلگری یا 
ایج��اد تغیی��ر در امور باشد همکاری می کنیم ت��ا ورود شرکت های 

دانش بنیان به بورس تسهیل شود.
قالیباف ضمن اشاره به اینکه شرکت های مش��اور در بازار سرمایه 
می توانند در ارائه مش��اوره به شرکت های استارت آپی و دانش بنیان 
در ب��ورس راهک��ار ارائه کنند، گفت: آمادگی همک��اری برای ایجاد 
تابلوی جدید برای شرکت های استارت آپی و متناسب سازی شرایط 
پذیرش ب��ا ویژگی های شرکت های نوآور را داری��م. وی در ادامه با 
اشاره به یک نمونه موف��ق در سازمان بورس براساس خالقیت های 
شرکت های مش��اور در بازار سرمایه، خاطرنش��ان کرد: شرکت های 
مش��اور در بازار سرمایه می توانند در ارائ��ه مدل های خالقانه برای 

حضور شرکت های دانش بنیان در بورس راهکار ارائه دهند.
عملک��رد سرمایه گ��ذاری صندوق نوآوری در سال 98 نس��بت به 

سال های قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است
علی ناظمی، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
در این نشس��ت، ضمن معرفی خدمات متنوع صندوق، بر ابزارهای 
سرمایه گذاری بیشتر تاکید کرد و گفت: ما در عرصه سرمایه گذاری 
ت��الش کردیم تا سرمایه گذاران جدیدی به بازار بورس جذب شوند. 
ب��ر این اساس عملکرد سرمایه گ��ذاری صندوق نوآوری در سال 98 

نسبت به سال های قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.
وی بخش��ی از ماموریت ه��ای سرمایه گ��ذاری صن��دوق را ورود 
مس��تقیم به عرصه سرمایه گ��ذاری خطرپذیر، تس��هیل ورود سایر 
بازیگران اکوسیس��تم فن��اوری و بهبود کیفیت سرمای��ه با رویکرد 
توسع��ه نهادهای حرفه ای عنوان کرد و گفت: برای ورود مس��تقیم 
صندوق و بازیگران به عرصه سرمایه گذاری به ابزارهای مختلفی نیاز 
داریم تا ضمن تامین نیاز استارت آپ ها و SMEها سرمایه پرریسک 
را در اختی��ار شرکت ه��ا ق��رار دهی��م. در حال حاض��ر 31 شرکت 
دانش بنیان در ب��ازار سرمایه حضور دارند که با استفاده از ابزارهای 
مالی موفق می تواند موجب جذب بیش��تر شرکت های اکوسیس��تم 

نوآوری به بازار سرمایه باشند.
وی در ادام��ه گفت: صن��دوق نوآوری تالش می کن��د با استفاده 
از ابزاره��ای موج��ود و ابزارهای جدیدی که در بس��تر بازار سرمایه 
طراحی و اجرا می شود بتواند شرکت های استارت آپی و دانش بنیان 
را تامین مال��ی و امکان ورود سایر سرمایه ها را به این بخش فراهم 

کند.
مع��اون سرمایه گ��ذاری صندوق ن��وآوری و شکوفای��ی افزود: بر 
همی��ن اس��اس ب��رای ورود ب��ه ب��ازار سرمایه گ��ذاری از سه مدل 
استفاده می کنیم که شامل هم سرمایه گذاری، مش��ارکت در تشکیل 
صندوق های جس��ورانه و خصوصی VC و در نهایت مش��ارکت در 
ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری در استان های مختلف کش��ور 
اس��ت. ب��ا فعال ک��ردن صندوق های جس��ورانه بورس��ی، همکاری 
خود را ب��رای تامین مالی اکوسیس��تم فن��اوری افزایش می دهیم. 
ب��ه همین دلیل صندوق نوآوری در صندوق های جس��ورانه بورسی 
مش��ارکت می کند تا با سرمایه 4 برابری، محرک بازار و تامین مالی 
سرمایه گ��ذاری باشیم. ناظمی به تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
با بازار سرمایه برای یافتن راهکار تسهیل جذب منابع این بازار برای 
توسعه اکوسیستم فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در همکاری 
با بازار سرمایه و فرابورس دو موضوع برای تسهیل جذب منابع بازار 
سرمای��ه در حال پیگیری است که ب��ه زودی عملیاتی می شود که 
شامل انتش��ار اوراق بورسی برای شرکت ه��ای دانش بنیان با هدف 
کم��ک به شرکت های��ی است که نیازمند جذب منابع مالی بیش��تر 
هس��تند. موضوع بعدی مدیریت ریس��ک سرمایه گذاری است که از 
اوراق ف��روش تبعی استفاده خواهیم کرد تا ریس��ک سرمایه گذاری 
در بخ��ش VC را کاهش داده و جذابیت ایجاد کند. همچنین بیمه 
سرمایه گذاری یکی از ابزارهای صندوق نوآوری برای جذب سرمایه 
ب��ه حوزه دانش بنیان است؛ با بیم��ه مرکزی نیز به توافقات الزم در 

این زمینه رسیده ایم.
ناظم��ی گفت: عرضه شرکت های استارت آپ��ی در بورس نیازمند 
ی��ک عزم جدی و تغییر نوع نگاه ب��ه این شرکت ها است و صندوق 
پیش��نهادهایی ب��رای ایجاد اب��زار جدید جهت عرض��ه شرکت های 

استارت آپی دارد.

نت فلیکـس در اطالعیه ای می گوید اشـتراک کاربرانی را غیرفعال خواهد کرد که حداقل 
یک سال محتوای ویدئویی تماشا نکرده باشند.

به گزارش زومیت، نت فلیکس پنجشـنبه  گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد از کاربرانی که 
یک سال یا بیشـتر محتوایی در این سرویس استریم مشاهده نکرده اند، خواهد پرسید به 
تمدید اشتراک شـان تمایلی دارند یا خیر. اگر کاربران به سـؤال نت فلیکس پاسخ ندهند، 

این شرکت عضویت آنها را در سرویس خود غیرفعال می کند.
بر این اسـاس، نت فلیکس اعـالم می کند کاربرانی کـه از هنگام تهیه  اشـتراک 12 ماه یا 
بیشتر فیلم یا سریال یا مستندی تماشا نکرده اند، به مرورزمان اطالعیه ای دریافت خواهند 
کرد. این اطالعیه در قالب نوتیفیکیشـن در خود پلتفرم یا از طریق ایمیل ارسـال و در آن 
از افراد پرسـیده خواهد شد می خواهند همچنان کاربر اشتراکی نت فلیکس باقی بمانند یا 
خیـر. نت فلیکس همچنین در بخشـی از اطالعیه  خود می گوید با تمامـی کاربرانی ارتباط 

برقرار می کند که بیش از دو سال هیچ  محتوایی تماشا نکرده اند.

در بخشـی از بیانیه   جدید نت فلیکس می خوانیم: »تاکنون برای  تان پیش آمده اسـت در 
جایی ثبت نام کنید، اما چند سال استفاده ای از آن نکنید؟ در نت فلیکس هرگز نمی خواهیم 
کاربران برای چیزی پول بپردازند که از آن اسـتفاده نمی کنند.« اتخاذ این تصمیم جدید و 
رسانه ای کردن آن به خوبی نشان می دهد نت فلیکس روی کاربران وفادارش حساب ویژه ای 
بازکرده؛ به همین دلیل، به اعتمادبه نفس زیادی دسـت یافته اسـت. تعداد درخورتوجهی از 
شـرکت ها مشـکلی با دریافت پول از کاربرانی ندارند که از سرویس شان استفاده  چندانی 

نمی کنند؛ ازاین رو، رویکرد متفاوت نت فلیکس تحسین برانگیز است.
معموال در صنعت از حسـاب های کاربری بدون فعالیت به عنوان »حساب های زامبی« یاد 
می شود. نت فلیکس می گوید این حساب های کاربری بدون فعالیت فقط چندصد هزار کاربر 
هسـتند. این یعنی امروزه شـمار بسـیار زیادی از کاربران نت فلیکس به طور مداوم محتوا 
تماشـا می کنند و حساب کاربری فعالی دارند. آمار نشان می دهد تعداد حساب های زامبی 
نت فلیکس کمتر از 0/5درصد کل حساب های کاربری را شامل می شود. نت فلیکس حتی در 

انتشار اوراق نوآوری در بازار سرمایه یک ضرورت است

نت فلیکس اشتراک کاربران غیرفعال را لغو می کند

دریچــه

 Demo( دکت��ر علی ناظمی روز گذشته در روی��داد جذب سرمایه در حوزه سالمت
Day( گف��ت این رویداد، اولی��ن رویداد سال جاری صن��دوق در عرصه سرمایه گذاری 

است و در نظر داریم ماهیانه دو رویداد در حوزه های تخصصی برگزار کنیم.
به گ��زارش مهر، وی در مورد میزان سرمایه گذاری صن��دوق نوآوری و شکوفایی در 
طرح های شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال 98 بسته ابزارهای 
سرمایه گ��ذاری صندوق نوآوری طراحی و آماده ش��د و از آن زمان تا پایان سال، 162 

میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان صورت گرفت.
ب��ه گفته ناظمی صندوق نوآوری در نظر دارد که در سال جاری 4۰۰ میلیارد تومان 
در طرح های مختلف از طریق مدل هم سرمایه گذاری با عامالن بخش خصوصی به حوزه 

سرمایه گذاری تخصیص دهد.

تشریح بسته ابزارهای سرمایه گذاری 
برای طرح های دانش بنیان

سه شنبه
6 خرداد 1399

شماره 1549
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استف��اده از ظرفیت اختراعات ثبت شده توس��ط مخترعان ایرانی و 
ارائ��ه خدمات ثبت اختراع به شرکت های خارجی مس��تقر در کش��ور 
چی��ن از جمل��ه اقداماتی است ک��ه دفتر تجاری س��ازی کانون پتنت 

معاون��ت علمی دنب��ال می کن��د. این دفتر 
فرصتی برای ارائ��ه محصوالت شرکت های 

فناور در بازارهای بین المللی است.
دفت��ر  افتت��اح  زم��ان  از  س��ال  دو   
تجاری س��ازی کانون پتن��ت معاونت علمی 
در چین می گذرد. این دفتر با هدف ارتقای 
درآمدزایی از پتنت ها راه اندازی شد تا ورود 
به بازارهای بین المللی با استفاده از ظرفیت 
اختراعات ثبت شده توسط مخترعان ایرانی 
و ارائه خدم��ات ثبت اختراع به شرکت های 
خارجی مستقر در کشور چین شتاب گیرد.
ب��ا توجه به پتانس��یل ب��االی موجود در 
بازار کش��ورهایی مانند چین و کش��ورهای 

جن��وب شرق آسیا و برخی کش��ورهای همس��ایه، تمرکز اصلی بخش 
تجاری سازی کانون پتنت بر این کش��ورها قرار گرفت و در این راستا، 
همکاری ه��ای مختلفی در سط��ح بین-المللی با دفات��ر تجاری سازی 

معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاست جمه��وری در کش��ورهای فوق و 
همچنی��ن با برخی از شرکت های ارائه-دهن��ده خدمات تجاری سازی 

فناوری در چین از قبیل WTOIP تعریف و انجام شد.
ارائه خدم��ات ثبت اخت��راع و تحلیل پتنت 
در کنار برگ��زاری کارگاه های آموزشی مالکیت 
فکری، از دیگر برنامه های تعریف شده برای این 

دفتر است.
با توج��ه به شناخت کاملی ک��ه کارشناسان 
کان��ون از اختراعات ثبت شده توسط مخترعان 
ایران��ی دارن��د، شناسای��ی فناور  ه��ای برتر که 
قابلیت تج��اری  شدن در بازاره��ای بین المللی 
دارند و معرفی آنها به بازار و همچنین بازاریابی 
برای این فناوری ها به عنوان اولویت اصلی دفتر 
تجاری سازی کانون پتنت تعریف شد. همچنین 
برنام��ه دیگری با عنوان برنامه فعال توسط این 
دفت��ر انجام شد که وظیف��ه پایش فناوری های 
مبتن��ی بر اخت��راع و مراجعه حضوری ب��ه مراکز نوآوری و فن��اوری )از قبیل 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی( برای شناسایی فناوری های قابل ارائه به بازارهای 

جهانی را برعهده داشت.

راکتور تصفیه کننده گازهای خروجی با کمک پالسما نام دستگاهی است که 
می تواند گازهای خروجی محیط از جمله خودروها را تصفیه کند. گاز خروجی 
خودروه��ا توسط این دستگاه تا 75درصد کاهش می یابد و می تواند تاثیر موثر 

و جدی در کاه��ش آلودگی هوای شهرها داشته 
باشد.  به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری، دود 
ایجادشده ناشی از اگزوز خودروها سهم بس��زایی 
در آلودگ��ی هوای کالنش��هرها از جمله پایتخت 
ایف��ا می کند. حال تصور کنید دستگاهی به صرفه 
و موث��ر اختراع شود که می��زان این آلودگی را تا 

75درصد کاهش دهد.
ای��ن اقدامی است که در شرک��ت دانش بنیان 

پارس پالسمابنیان انجام شده است.
رسول یاراحمدی، مدیرعام��ل این شرکت در 
ای��ن باره اظهار کرد: ای��ن دستگاه راکتور تصفیه 
گازهای خروج��ی با کمک پالسما ن��ام دارد که 

می توان��د گازهای آلوده محی��ط را گرفته و با کمک پالسما آنها را تصفیه کند. 
این دستگاه می تواند روی خودروهای سواری نیز نصب شود و به شکل موثری 

آلودگی ایجادشده توسط آنها را کاهش دهد.

مدیرعام��ل شرک��ت دانش بنیان پ��ارس پالسمابنیان در ادام��ه اظهار کرد: 
ی��ک شرکت فرانس��وی نوعی از ای��ن دستگاه را ساخت که ب��رای خودروهای 
گازوئیل س��وز استفاده می شود، در ایران اما موف��ق شدیم که دستگاه مناسب 

برای خودروهای بنزین سوز را تولید کنیم.
یاراحم��دی قیمت تمام ش��ده این دستگاه را 
یک میلی��ون و 5۰۰ هزار توم��ان اعالم کرد و 
افزود: معتقدیم استف��اده از این دستگاه صرفه 
اقتص��ادی دارد و ب��ا توجه ب��ه اینکه به صورت 
مداوم در حال  کار بر روی آن هس��تیم ممکن 
اس��ت که قیمت آن در آین��ده نیز کاهش یابد. 
ای��ن دستگاه  موف��ق شده از مرک��ز تحقیقات 

آلودگی هوا نیز مجوز اخذ کند.
وی افزود: همکاران کلیدی مش��ارکت کننده 
در این طرح اکث��راً عضو هیأت علمی و مدرس 
دانش��گاه هس��تند و سال ها تجرب��ه و اندوخته 
دانش خود را به آزمایش��گاه آوردند تا این ایده 
و فک��ر به محصول��ی کار آمد تبدیل شود. در صورتی ک��ه از این طرح حمایت 
صورت گیرد، اطمینان می دهی��م که می تواند نقش موثری در کاهش آلودگی 

هوا ایفا کند.

سامانه کاهش 75درصدی آلودگی خودروها براساس پالسما تولید شدفرصتی برای ورود به بازارهای بین المللی؛ پتنت ها درآمدزایی می کنند

جدیدترین گزارش مالی علی بابا نشان می دهد این غول حوزه  تجارت الکترونیک 
توانسته است در سه ماهه منتهی به مارس 2۰2۰ به درآمدی عالی دست پیدا کند.

به گزارش زومیت، علی بابا یک��ی از شرکت های فناوری محور نام آشنا است که 
فعالیتی جدی در حوزه  تجارت الکترونیک دارد و به تازگی جدیدترین گزارش مالی 
خود را منتش��ر کرده است. گزارش مالی جدید علی بابا نشان می دهد این شرکت 
توانس��ته در سال مالی منتهی به مارس 2۰2۰ عملکردی فراتر از حد انتظارات از 
خود برجای بگذارد. آمار نشان می دهند درآمد علی بابا در بازه  زمانی موردبحث با 
رشدی 35 درصدی مواجه شده و به 72 میلیارد دالر )معادل 5۰9 میلیارد یوآن( 
رسی��ده است. رشد درآمدهای علی بابا تا حد زیادی به دلیل افزایش خرید و فروش 
آنالی��ن و البته افزایش میزان تقاضا برای سرویس های این شرکت در حوزه  ابری 

اتفاق افتاده است.
علی باب��ا از رش��د 42درصدی سود خال��ص خود خبر می دهد. ب��ر این اساس 
غول چینی توانس��ته است در سال مالی گذشته 8/19 میلیارد دالر سود خالص 
کسب کند. البته این عدد به هنگام در نظر نگرفتن اصول عمومی پذیرفته شده در 

حسابداری )GAAP( به 7/18 میلیارد دالر می رسد.
علی باب��ا اعالم می کند درآمدهایش در سه ماهه  نخس��ت س��ال جاری میالدی 
)منتهی به مارس 2۰2۰( به 14/16 میلیارد دالر رسیده است؛ بدین ترتیب ارزش 
هر سهم علی بابا 3۰/1 دالر اعالم می شود. عدد مربوط  به درآمد علی بابا در سه ماهه  
نخست امسال نسبت به بازه  زمانی مشابه در سال گذشته  میالدی 22درصد رشد 
داشته است. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند ارزش هر سهم به 86 سنت و درآمد 
کل��ی شرکت به 2/15 میلی��ارد دالر برسد، اما درنهایت دیدیم که علی بابا فراتر از 

حد انتظار ظاهر شد.
کس��ب و کار »سرگرمی و رسانه  دیجیتال« علی بابا در سال مالی 2۰19-2۰2۰ 
ضرری 57/1 میلیارد دالری )معادل 1/11 میلیارد یوآن( به این شرکت وارد کرده 
است. البته با وجود ضرردهی، این زیرشاخه توانسته نسبت به قبل بهبود پیدا کند؛ 
زیرا میزان ضرردهی آن کمتر شده است. کسب و کار »سرگرمی و رسانه  دیجیتال« 
علی بابا در سال مالی 2۰19-2۰18 ضرری بالغ بر 8/15 میلیارد یوآن به بار آورده 
بود. علی بابا می گوید کاهش ضرردهی کسب و کار موردبحث به دلیل منظم تر شدن 
 Youku روند هزینه کردن برای محتواهای دیجیتالی در پلتفرم استریم ویدئوی

اتفاق افتاده است.
دنیاگیری ویروس کرونا برنامه های بسیاری از شرکت ها را به هم ریخت و ضرری 
عظیم به آنها وارد کرد. شماری از شرکت های حوزه  فناوری گفته اند که آثار مخرب 
ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا در فصل های مالی پیش رو بیشتر خودش را نشان 
خواهد داد. علی بابا در بیانیه جدید خود می گوید دنیاگیری ویروس کرونا باعث شده 
است میزان توجه به سرگرمی های آنالین بیشتر شود. درواقع مردم امروزه مجبور 
شده اند خودشان را در خانه قرنطینه کنند و به همین علت برای سرگرم ماندن به 
استفاده از پلتفرم های استریم ویدئو مشغول می شوند. البته کروناویروس در نقش 
شمشیری دولبه عمل کرده است. این یعنی باوجود افزایش درآمد های علی بابا در 
حوزه ی سرگرمی های آنالین، دنیاگیری ویروس کرونا باعث شده است فعالیت های 

آفالین این شرکت با چالش هایی جدی مواجه شود. 
دنی��ل ژانگ، مدیرعام��ل فعلی علی بابا، در جریان جلس��ه توجیهی جدید این 
شرکت با سرمایه گ��ذاران می گوید: »تنش های بین چین و ایاالت متحده  آمریکا 
باع��ث شده اس��ت نتوانیم با قطعیت در مورد وضعیت ب��ازار جهانی پس از اتمام 
دنیاگیری ویروس کرونا، نظر دهیم. چیزی که از آن اطمینان داریم این است که 

کم کم به سمت محیطی کامال دیجیتالی قدم برمی داریم.«
علی بابا برای سال های متمادی به عنوان شرکتی دیجیتال محور شناخته می شد؛ 
این موضوع اعتمادبه نفس الزم را به علی بابا داد تا بیش از پیش کسب و کار خود را 

رش��د دهد. مگی وو، مدیر مالی علی بابا می گوید که انتظار دارد میزان درآمدهای 
این شرکت در سال مالی جاری مرز 65۰ میلیارد یوآن را هم رد کند. عدد یادشده 
ازسوی مگی وو نش��ان می دهد که او پیش بینی کرده درآمدهای علی بابا در سال 

جاری نسبت  به سال گذشته به میزان 27درصد رشد پیدا کند.
علی بابا می گوید درآمد کس��ب و کار رایانش ابری در سه ماهه  نخس��ت امس��ال 
ب��ا رشد درصدی ب��ه 725/1 میلیارد دالر افزایش پیدا ک��رده است. علی بابا طی 
سال های اخی��ر تالش کرده به شکلی عظیم روی زیرساخت ه��ای خود در حوزه  
رایانش ابری سرمایه گذاری کند. افزایش سرمایه گذاری های علی بابا تا حد زیادی 
به بخش تحقیق و توسعه )R&D( ارتباط دارد. این شرکت همچنین محصوالتش 
را به شکلی گس��ترده تر در اختیار مش��تریان سرویس های ابری ق��رار داده است 
تا درنهایت کس��ب و کارش را بیش��تر رشد دهد. آمار نش��ان می دهند در سه ماهه  
منتهی ب��ه مارس 2۰2۰ میزان درآمد ه��ر دو زیرشاخه  بخش رایانش ابری یعنی 

زیرشاخه  عمومی و زیرشاخه  ترکیبی، افزایش پیدا کرده است.
در کنار کس��ب و کار ابری، می��زان درخوتوجهی از درآم��د علی بابا در سه ماهه  
نخست امسال ازطریق عملکرد درخشان واحدهای تجاری اش به دست آمده است؛ 
واحدهای تجاری علی بابا شامل بخ��ش خرده فروشی و عمده فروشی و همچنین 
کس��ب و کار لجس��تیک می شود. طبق آمار، واحدهای تج��اری علی بابا مجموعا 
82درصد از درآمد کلی این شرکت را در سه ماهه نخس��ت 2۰2۰ ثبت کرده اند. 
بدی��ن ترتیب درآمد واحد تجاری علی بابا با رش��د ساالنه  19 درصدی به 25/13 

میلیارد دالر افزایش یافته است.
علی بابا می گوی��د طی سه ماهه مالی گذشته 15 میلی��ون مصرف کننده  فعال 
ب��ه فهرس��ت مارکت پلیس های پلتفرمش اضافه شده است ت��ا شمار کلی آنها به 
726 میلیون برسد. همچنین کارب��ران فعال موبایلی به 846 میلیون تن رسیده 
که نس��بت به سه ماه��ه  پایانی سال 2۰19 به میزان 22 میلی��ون تن افزایش پیدا 
ک��رده است. در م��ارس 2۰2۰ بیش از 3۰۰ میلیون کاربر فع��ال روزانه ازطریق 

مارکت پلیس های چینی علی بابا به خرید کاال پرداخته اند.
علی بابا در بخشی از بیانیه جدید خود می گوید: »علی بابا توانست برای اولین بار 
 )GMV( در تاریخ، در سال مالی گذشته به ارزش کاالی ناخالص مبادله شده
مع��ادل یک تریلی��ون دالر آمریکا دست پی��دا کند. به طور کلی کس��ب و کار 
ما توانس��ت در ی��ک سال اخیر به شکلی قدرتمند رشد کن��د و ما امروزه 96۰ 
میلیون مش��تری فعال جهانی داریم،  این درحالی است که کس��ب و کار ما در 
سه ماهه  گذشته تحت تأثیر دنیاگیری ویروس کرونا قرار گرفت. این دنیاگیری 
تا حد زیادی رفتار مصرف کنندگان و عملیات های سازمانی را تغییر داده است. 
بدی��ن ترتیب تطبیق ب��ا دنیای دیجیتالی امری ضروری اس��ت. ما از جایگاه و 
زیرساخت های الزم برای کمک به کسب و کارهای کوچک و بزرگ به منظور عبور 
از شرایط فعلی و تطبیق با دنیای دیجیتالی برخوردار هس��تیم و برای این کار 

اعالم آمادگی می کنیم.«
چهارشنب��ه گذشته مجلس سنای ایاالت متحده الیحه ای جدید تصویب کرد. 
براساس الیحه  جدید مجلس سنا تمام��ی شرکت های خارجی که در بازار سهام 
آمریکا حضور دارند باید به صورت کامل با قوانین این کشور در حوزه  رسیدگی به 
درآمدهای شان، موافقت کنند. شمار درخورتوجهی از شرکت های چینی در حال 
 )PCAOB حاضر به هیأت نظارت بر حس��ابرسی شرکت های دولتی )موسوم به
اجازه نمی دهند ک��ه روی گزارش های مربوط به عملکرد مالی شان نظارتی دقیق 
داشته باش��د. مدیرمالی علی بابا می گوید که روند حس��ابرسی عملکرد مالی این 
شرک��ت توسط شعبه سازمان PCCW در هن��گ کنگ انجام می شود. مگی وو 
همچنی��ن می گوید اعتقاد دارد که علی بابا امروزه به ط��ور کامل با استانداردهای 

تعیین شده از سوی ایاالت متحده مطابقت دارد و قانونی را نقض نمی کند.

در بخشـی از بیانیه   جدید نت فلیکس می خوانیم: »تاکنون برای  تان پیش آمده اسـت در 
جایی ثبت نام کنید، اما چند سال استفاده ای از آن نکنید؟ در نت فلیکس هرگز نمی خواهیم 
کاربران برای چیزی پول بپردازند که از آن اسـتفاده نمی کنند.« اتخاذ این تصمیم جدید و 
رسانه ای کردن آن به خوبی نشان می دهد نت فلیکس روی کاربران وفادارش حساب ویژه ای 
بازکرده؛ به همین دلیل، به اعتمادبه نفس زیادی دسـت یافته اسـت. تعداد درخورتوجهی از 
شـرکت ها مشـکلی با دریافت پول از کاربرانی ندارند که از سرویس شان استفاده  چندانی 

نمی کنند؛ ازاین رو، رویکرد متفاوت نت فلیکس تحسین برانگیز است.
معموال در صنعت از حسـاب های کاربری بدون فعالیت به عنوان »حساب های زامبی« یاد 
می شود. نت فلیکس می گوید این حساب های کاربری بدون فعالیت فقط چندصد هزار کاربر 
هسـتند. این یعنی امروزه شـمار بسـیار زیادی از کاربران نت فلیکس به طور مداوم محتوا 
تماشـا می کنند و حساب کاربری فعالی دارند. آمار نشان می دهد تعداد حساب های زامبی 
نت فلیکس کمتر از 0/5درصد کل حساب های کاربری را شامل می شود. نت فلیکس حتی در 

توضیحات مربوط به عملکرد مالی خود نیز به این موضوع اشاره کرده است.
سرویس استریم نت فلیکس که طبق آمار تا پایان 31 مارس 2020 )12 فروردین( مجموعا 
182 میلیون مشترک در سراسر دنیا دارد، در ماه های اخیر به علت دنیاگیری ویروس کرونا 
به شدت با استقبال مواجه شد و کاربران زیادی ازطریق آن فیلم و سریال تماشا کردند. در 
روزهای نخسـت آغاز قرنطینه، این شـرکت کیفیت استریم را کاهش داد تا میزان فشار بر 
زیرسـاخت های شبکه کم شود. البته گزارش ها نشان می دهند نت فلیکس کم کم خودش را 
برای بازگشت به حالت عادی آماده می کند. این شرکت می گوید حساب های کاربری ای که 
اشتراک شان لغو می شود، اگر پس از 10 ماه مجددا اشتراک تهیه کنند، همچنان به فهرست 
فیلم ها  و سـریال های محبوب و پروفایل اصلی و به طورکلی جزییات حسـاب کاربری شان 

دسترسی خواهند داشت. 
ادی وو، مدیر نوآوری محصول نت فلیکس، می گوید: »امیدواریم این رویکرد جدید باعث 

صرفه جویی اندکی در پولی شود که مردم به سختی به دست می آورند.«

گزارش مالی جدید علی بابا عملکرد فراتر از انتظارات این 
شرکت را نشان می دهد

نت فلیکس اشتراک کاربران غیرفعال را لغو می کند

یادداشـت

دکت��ر مهدی کش��میری، در پنجاه و سومین نشس��ت مج��ازی معاونان 
پژوهش و فناوری دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 
ک��ه در سالن شهدای جه��اد علمی برگزار شد، درخص��وص محتوای برنامه 
گرن��ت فناوری گف��ت حمایت از انجام پایان نامه ه��ای تحصیالت تکمیلی با 
محت��وای فناوران��ه که همان گرنت جوان��ه است و حمای��ت از فعالیت های 
تحقیقات��ی با محتوای تجاری سازی اعضای هیأت علمی در آزمایش��گاه های 
تحقیقات��ی که گرن��ت شکوفایی است و حمای��ت از فعالیت های شتاب دهی 
و رش��د شرکت ه��ای نوپا که گرنت رشد به شمار م��ی رود برنامه های گرنت 

فناوری را ایجاد می کنند.

تقویت جریان کارآفرینی در مراکز 
پژوهشی از اهداف برنامه گرنت فناوری



رابطه میان شرکت ها و مش��تریان همیش��ه براساس احترام متقابل بنا 
می شود. برندهای موفق مهارت باالیی برای ایجاد رابطه شان با مشتریان 
براس��اس اعتماد، ن��وآوری، دوست��ی و حتی عالقه دارند. ب��دون تردید 
بررس��ی نحوه تحول بازار کس��ب و کار در کش��ورهای مختلف همراه با 
جذابیت ه��ای مختلفی است. وقتی ما وارد بازار ایاالت متحده می شویم، 
نخستین نکته مهم سطح باالی رقابت برندها با یکدیگر است. این رقابت 
در عرصه های مختلف قابل مشاهده است. شاید هیچ منطقه ای به اندازه 
ایاالت متحده درگیر رقابت میان برندها در سطح گوناگون نباشد. بدون 
شک جذاب تری��ن صنعت در ایاالت متحده بخش فس��ت فود است. این 
صنع��ت در طول دهه های متمادی براساس اولوی��ت تهیه و ارائه سریع 
سفارشات توسعه پیدا کرده است. میانگین زمان انتظار برای فس��ت فود 
در ایاالت متحده بین 15 تا 2۰ دقیقه است. این زمان شامل فرآیند سرو  
غذا نیز می شود. با این حساب مشتریان از زمان ورود به رستوران تا زمان 
خ��روج تنها 2۰ دقیقه به برند موردنظرشان فرصت خواهند داد. داستان 

موفقیت برند استارباکس در چنین فضای رقابتی رقم خورده است. 
بدون تردید انتظار طبیعی ما از کافه ها برخالف صنعت فس��ت فود است. 
کمتر مشتری انتظار سرو بس��یار سریع سفارشات در کافه ها را دارد. نکته 
جال��ب در این می��ان تفاوت معن��ادار وضعیت بازار ای��االت متحده است. 
مش��تریان در این بازار به استفاده از محصوالت استارباکس در سریع ترین 
زمان ممکن عادت کرده اند. هدف ما در این مقاله بررسی داستان موفقیت 

استارباکس و شیوه ایجاد تغییر در ذائقه مشتریان است. 
درک تهدیدات پیش روی صنعت فست فود

م��ن هنگام��ی ک��ه در س��ال 1996 به عن��وان نای��ب رئیس بخش 
برنامه ریزی و برندسازی پروژه استارباکس مشغول فعالیت بودم، چالش 

اصلی ما مسئله تحویل سفارشات در صنعت فست فود با سرعت باال بود. 
بدون تردید ما از اینکه قهوه و سایر نوشیدنی های موجود در کافی شاپ 
نوعی فس��ت فود نیست، اطالع داشتیم. با این حال موج افزایش سرعت 
در زمین��ه تحویل غذا بر روی ما نی��ز اثر گذاشت. همین امر دست اندر 
ک��اران پروژه استارباک��س را به س��وی طراحی نوع ت��ازه ای از پلتفرم 

کافی شاپ سوق داد. 
ه��وارد شولتز، مدیرعامل استارباکس، نگرانی قابل توجهی نس��بت به 
الگوبرداری از شیوه صنایع فس��ت فود از سوی شرکت اش داشت. فرض 
اصلی وی کاهش شدید نرخ توسعه و رشد استارباکس در صورت تالش 
برای نزدیکی هرچه بیشتر به الگوی تحویل سفارش برندهای فست فود 
بود. هوارد بر روی احساس تعامل نزدیک میان کارکنان یک کافی شاپ 
و مش��تریان تاکید داش��ت. از نظر وی در صورت حرک��ت استارباکس 
ب��ه سوی صنعت فس��ت فود و استفاده از شی��وه تحویل سریع و بی روح 
سفارش��ات دیگر جایی برای پیش��رفت باقی نخواه��د ماند. این امر تیم 
طراحی استراتژی استارباکس را به سوی الگوی نوینی از کافی  شاپ داری 
س��وق داد. بر این اساس ما اقدام ب��ه راه اندازی کافی شاپ های متعدد و 
ایجاد فضایی دلنشین برای مشتریان اقدام کردیم. شاید در نگاه نخست 
این امر بیش��تر شبیه به نوعی دیوانگی باشد. با این حال تیم مدیریتی 

استارباکس بر روی تحقق این نکته اتفاق نظر داشتند. 
ایجاد تحول در فرهنگ کافی شاپ ها

ام��روزه تصور صنعت کافی ش��اپ داری ب��دون استارباکس غیرممکن 
اس��ت. بدون شک پی��ش از تاسی��س استارباکس نی��ز کافی شاپ های 
متع��ددی در گوشه و کن��ار دنیا وجود داشته اس��ت. نکته مهم در این 
میان سرمایه گذاری استارباکس بر روی ایجاد تحول در فرهنگ استفاده 
مردم در رابطه با نوشی��دن قهوه و مفهوم کافی شاپ است. هدف اصلی 
استارباکس ایجاد فضایی آرام و دلنش��ین برای مردم در طول روز است. 
تی��م مدیریتی استارباکس به خوبی خس��تگی های ناش��ی از حضور در 

فضاهای کاری یا فست فودهایی نظیر مک دونالد را درک کرده است. بر 
ای��ن اساس بر روی الگویی متفاوت با شرایط جاری سرمایه گذاری کرد. 
این امر شامل ایجاد ارتباط نزدیک با مشتریان در کافی شاپ ها و تالش 
برای فراهم ساختن اوقاتی خوش و صمیمانه بود. موفقیت شگفت انگیز 

استارباکس در طول 2 دهه اخیر مرهون این ایده جذاب است. 
تیم مدیریتی استارباکس فقط بر روی ایجاد فضایی مناسب به منظور 
صرف انواع قهوه تمرکز نداشت. آنها بر جلوه های بصری زیبا برای جلب 
نظر مش��تریان نیز تاکید داشتند. این امر به طور ویژه در نحوه چینش 
کافه های استارباکس قابل مش��اهده است. مدیران استارباکس در زمینه 
طراحی محیط اصلی شعبه ه��ای کافی شاپ شان بر روی ترکیب حال و 

هوایی صمیمانه و حالت تجاری تاکید داشته اند. 
همانطور که قابل پیش بینی است، طراحی محیط جذاب کافی شاپ ها 
از س��وی استارباکس تاثیرگذاری باالیی بر روی مش��تریان داشت. این 
ام��ر ام��روزه به عنوان م��وج تازه طراح��ی کافی شاپ ها م��ورد بررسی 
ق��رار می گیرد. ایده ه��ای استارباکس در عین سادگ��ی، فهم عمیقی از 
کاستی های صنعت فست فود را نشان می دهد. همین امر موجب توسعه 

و پیشرفت سریع این برند در طول 2 دهه اخیر شده است. 
امروزه مش��تریان به هنگام نیاز برای اندکی آرامش و دوری از جریان 
سریع زندگی به سراغ استارباکس می روند. اینکه نام و ماهیت کس��ب و 
کار یک برند با ایجاد آرامش برای مش��تریان گره بخورد، ارزش رقابتی 
بس��یار زی��ادی دارد. استارباکس در ط��ول 2 دهه اخیر ب��ا ارائه مدلی 
نوین از مهندسی کافی شاپ ها موفق به جلب توجه بس��یار زیادی شده 
است. مهم ترین نکته در ک��ار استارباکس توجه به فاصله میان خواست 
مشتریان برای کس��ب آرامش در طول روز و وضعیت صنعت فست فود 
بود. به ای��ن ترتیب موفقیت های عظیم استارباس ب��ر پایه یک ارزیابی 
ساده و صریح از وضعیت جاری حوزه کسب و کارش روی داده است. 
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اگر به دنبال بهبود ارتباط خود با مش��تری نباشید، احتمال از دست 
دادن آنها بس��یار زیاد خواهد بود. با توجه به این امر که در حال حاضر 
فاصله برندها بس��یار کم شده است، اگر در این اقدامات سطح خوبی را 
نداشته باشید، احتمال دارد که مش��تریان شما به دنبال امتحان کردن 
برنده��ای دیگری باشن��د. اگرچه ظاهر این ماجرا سخ��ت است، با این 
حال برای آن راهکارهای بس��یار ساده ای نی��ز وجود داشته و می توانید 
از آن ب��رای ارتقای سطح خ��ود استفاده نمایید. در ادامه به بررسی آنها 

خواهیم پرداخت.
1-به مشتریان ناراضی و انتقادها توجه داشته باشید

اشتب��اه بزرگ بس��یاری از برندها این است که نظ��رات منفی را پاک 
ک��رده و تص��ور می کنند که ای��ن اقدام آنها باعث خواه��د شد تا وجهه 
آنه��ا حفظ شده و شانس جذب اف��راد بیش تری وجود خواهد داشت، با 
این حال یک مش��تری ناراضی اگر با عدم توجه شما مواجه شود، بدون 
شک اطرافی��ان را از خرید کردن از شما منع خواهند کرد. این موضوع 
می ت��وان به صورت ویروسی باعث شود تا بخش��ی از جامعه هدف شما، 
از بی��ن برود. این ام��ر در حالی است که نمای��ش پیام های منفی خود 
این موضوع را اثب��ات می-کند که شما صداقت الزم را با مخاطب خود 
داری��د. در این رابطه تنها نمایش پیام ه��ا کافی نبوده و تمامی اقدامات 
را جه��ت رفع و تکرار نش��دن اتفاق را باید انجام دهی��د. آمارها در این 
زمینه حاکی از آن است که مش��تریان ناراضی که مشکل آنها به خوبی 

برطرف شده است، در 7۰درص��د مواقع همچنان از برند سابق استفاده 
می کنند. به همین خاط��ر این امر خود اقدامی مناسب در زمینه حفظ 
مشتی محسوب می شود. سایر افراد نیز با مشاهده عملکرد مناسب شما 
حت��ی در برابر اشتباهات، به اعتم��اد بیش تری برای انتخاب شما دست 

پیدا خواهند کرد. 
2-سرعت پاسخگویی باالیی را داشته باشید

این ام��ر که صرفا پاسخ سریعی را داشته باشی��د، کافی نبوده و شما 
بای��د پیگیری های الزم را نیز انجام دهید. ای��ن امر باعث خواهد شد تا 
مش��تری احساس کند که شما باالترین ارزش را برای آنها قائل هستید، 
ب��ا این ح��ال این موضوع ممکن است سخت به نظ��ر برسد. برای مثال 
پاسخ دادن به هزاران مش��تری بدون شک مش��کل است. در این رابطه 
استف��اده از چند ادمین، تنها باع��ث افزایش هزینه های شما خواهد شد 
و مش��کالتی را نی��ز در پ��ی دارد. در ای��ن رابطه توصی��ه می شد که از 
نرم افزاره��ای مربوط��ه استفاده کرده و با این اق��دام، امکان پاسخگویی 
سری��ع را ایجاد کنید. در نهایت به بهانه های مختلف به مش��تریان خود 

پیام داده و با این اقدام ماندگاری باالتری در ذهن را تجربه کنید. 
3-به یک پل ارتباطی محدود نباشید 

یک بس��تر باع��ث خواهد شد تا ترافیک زیاد ش��ده و امکان پاسخگویی 
مناسب مهیا نباشد. همچنین ممکن است روش معرفی شده، مورد عالقه 
برخ��ی از افراد نباشد. به همین خاطر توصیه می شود که حداقل دو روش 
برای ارتباط با خود را معرفی کرده و میزان ارتباطات خود را افزایش دهید. 

4-آموزش دهید 
آموزش بهترین اقدامی است که باعث خواهد شد تا مخاطب عمیقا با 

شم��ا درگیر شود. بدون شک در حوزه شما، انواع موضوعات وجود دارد 
که می تواند در معرض آم��وزش قرار گیرد. برای مثال یک برندی نظیر 
نیک��ون، دوره های آموزشی برای انواع سبک عکاسی، نرم افزارهای ادیت 
و آشنایی با انواع لنزها را برگزار می  کند. این امر در نهایت کمک خواهد 
کرد تا افراد بیش��تری احساس نیاز به محصول را پیدا کرده و مشتریان 

شما به مراتب بیشتر شود. 
5-به تلفن همراه توجه ویژه ای را داشته باشید

در کن��ار ت��الش برای همگام س��ازی سایت با گوشی ه��ای هوشمند، 
ض��روری است تا به این نکته توجه داشته باشید که امروزه تلفن همراه 
به پرکاربردترین وسیله افراد تبدیل شده و اکثر حضور افراد در اینترنت 
از طری��ق این دستگاه انج��ام می شود. تحت ای��ن شرایط حتی ممکن 
است نیاز به تولید انواع اپلیکیش��ن ها را داشت��ه باشید. همچنین صرفا 
خود را به فضای اینترنت محدود نکرده و امکان ارتباط مس��تقیم را نیز 

فراهم آورید. 
6-در شبکه های اجتماعی مختلف حضور داشته باشید 

به عنوان آخرین توصیه، پیشنهاد می شود که در شبکه-های محبوب 
در جامعه هدف خود حضوری فعال را داشته و با این اقدام، بیشتر مورد 
توجه قرار گیرید. این مس��ئله خصوصا برای نس��ل جوان که بازار آینده 
شما را تامین می کنند، بس��یار مهم خواه��د بود. درواقع شما تنها نباید 
به وضعیت فعلی توج��ه داشته باشید. همچنین توجه به اقدامات انجام 
ش��ده از سوی سای��ر برندها نیز می-تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی 

برای شما باشد.
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6 راهکار ساده برای بهبود ارتباط با مشتری

چگونه بهترین هشتگ ها را انتخاب کنیم 

حتم��ا شما هم ب��ا این توصیه مواجه شده اید ک��ه باید از بهترین 
هش��تگ ها استفاده کرد و این مسئله در زمینه سئو نیز بسیار مهم 
اس��ت، با این حال سوالی که مطرح اس��ت این می باشد که چگونه 
می ت��وان آنه��ا را پیدا ک��رد؟ درواقع اگر بخواهید شخص��ا اقدام به 
جس��ت وجو در این زمینه کنید، بدون شک زمان زیادی را از دست 
خواهی��د داد. این امر در حالی است ک��ه درست به مانند هر حوزه 
دیگ��ر، تکنولوژی امکان انجام بس��یاری از فعالیت ها را کامال ساده 
کرده است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که درصد خطای یک نرم افزار در مقایس��ه با فعالیت انس��انی، عمال 
صف��ر است. در این راستا به معرفی 4 نرم افزار کامال کاربردی برای 

پیداکردن هشتگ های مناسب خواهیم پرداخت. 
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این برنامه با تحلیل اکثر شبکه های اجتماعی، هشتگ های پرطرفدار 
در هر حوزه به تفکیک کش��ورها را مش��خص می کند. همچنین شما 
می توانید هشتگ موردنظر خود را در آن وارد کرده و مناطق پرکاربرد 
آن را شناسای��ی کنید. همچنین بهترین شبکه های اجتماعی که این 
هشتگ در آن بیشترین استفاده را دارد نیز به ترتیب اولویت در اختیار 
شم��ا قرار خواهد گرفت. برای ش��روع استفاده از آن شما باید 29 دالر 
ح��ق اشتراک ماهانه را پرداخت کنید که این موضوع تنها برای شروع 
کار بوده و از ماه بعد به 89 دالر افزایش پیدا می کند. همچنین امکان 

استفاده رایگان هفت روزه نیز از آن وجود دارد. 
Keyhole-2

ای��ن اب��زار پرکاربردتری��ن هش��تگ ها را در صفح��ات مطرح به 
انتخ��اب حوزه موردنظر شما به نمای��ش درآورده و روند آن را طی 
چند ماه نش��ان می دهد. برای مثال ممکن است هش��تگ موردنظر 
شم��ا، در پاییز بیش��ترین استفاده و بازخ��ورد را تجربه کرده باشد. 
همچنی��ن می-توانی��د ببینید ک��ه در حال حاضر ب��ه صورت کلی 
چه هش��تگ هایی در شبکه ای مانند اینستاگرام با بیشترین میزان 
استف��اده همراه است. حق اشت��راک این برنامه در سه سطح عرضه 
می شود. برای افراد 199 دالر، کس��ب وکارهای کوچک 599 دالر و 
برندهای ب��زرگ 999 دالر باید پرداخت کند. با این حال اگر طرح 
یکساله را رزرو کنید، 5۰درصد در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. 
برای این سرویس نیز مهلت استفاده رایگان هفت روزه وجود دارد. 

Talkwalker-3
مزی��ت سرویس ف��وق این است که هش��تگ ها را براساس میزان 
استفاده آن توسط مردها و زن ها نش��ان می دهد. همچنین میانگین 
سن��ی نیز در کنار یکس��ری اطالع��ات جانبی به نمای��ش درآورده 
می شود. در نهایت امکان جس��ت وجو ب��ه شیوه های مختلف وجود 
دارد. ب��رای مث��ال می-توانی��د محبوب ترین هش��تگ ها را در بین 
زن ه��ای 2۰ ت��ا 24 س��ال یک کش��ور را پیدا ک��رده و از آن برای 
افزای��ش ترافیک سایت و بازدید محتواه��ای خود استفاده کنید. با 
ای��ن حال ب��رای آن حق اشتراک ماهانه وج��ود نداشته و شما باید 
هزینه استفاده دائم��ی از آن به مبلغ 96۰۰ دالر را پرداخت کنید. 

همچنین برای آن مهلت استفاده رایگان نیز وجود ندارد. 
Taggbox-4

در ای��ن برنام��ه تنه��ا کافی است ت��ا شبکه اجتماع��ی موردنظر 
خ��ود را انتخاب کنید، پس از آن هش��تگ های به کار رفته توسط 
اینفلوئنس��رهای آن شبکه در معرض دی��د شما قرار خواهد گرفت. 
ویژگی جالب دیگر این برنامه امکان ردیابی صفحات موردنظر شما 
است. با این اقدام جدیدترین هشتگ ها به سرعت برای شما ارسال 
خواه��د شد. هزینه حق اشتراک ماهان��ه آن براساس نوع نیاز شما 
از 19 دالر ت��ا 5۰۰ دالر است. امک��ان استفاده رایگان از هر یک از 

طرح ها نیز برای 14 روز وجود دارد. 
business2community.com :منبع

ایده جذاب سونی برای فروش بیشتر 
تلویزیون های خود

تکنول��وژی در حال کن��ار زدن شیوه های قدیم��ی فروش است. 
ب��رای مثال در حال حاضر تقریبا تمامی افراد برای خرید تلویزیون، 
ب��ه فروشگاه ها مراجعه کرده و این ام��ر ممکن است باعث شود که 
محصولی را خری��داری کنند که کامال مناس��ب فضای مدنظر آنها 
 AR نخواهد بود. در این رابطه یکی از تکنولوژی های جدید قابلیت
اس��ت که به واسطه آن مش��تری ق��ادر خواهد بود تا اجس��ام را به 
ص��ورت مج��ازی در نقاط موردنظر خود قرار داده و پس از کس��ب 
اطمین��ان، اقدام به خرید اینترنتی کند. این امر به معنای آن است 
ک��ه دیگ��ر نیازی به خارج ش��دن از خانه وجود نداشت��ه و انتخاب 
شما کامال مطابق میل تان خواهد بود. همچنین می توانید اطالعات 
الزم در رابط��ه ب��ا محصول را نیز مش��اهده نمایی��د. در این زمینه 
سون��ی اعالم کرده است که برنام��ه ای را برای گوشی های هوشمند 
خود طراحی کرده است که به واسطه آن کاربران قادر خواهند بود 
ت��ا AR ان��واع مدل های تلویزیون خود را در ابع��اد واقعی در مکان 
موردنظر خود مش��اهده کنند. این امر باعث خواهد شد تا افراد در 
نهایت بهترین گزینه را با توجه به دکوراسیون و فضای خود انتخاب 
کنن��د. با توجه به عدم توجه سای��ر برندهای رقیب به این موضوع، 
اق��دام مذکور می تواند باعث فروش به مراتب بیش��تر تلویزیون های 
این شرکت شود. درواقع با توجه به این امر که سونی امسال فروش 
خوبی را تجربه نکرده است، بروز چنین خالقیت هایی کامال به موقع 
محس��وب می  شود. نام این برنامه Envision TV AR نام داشته 
و اگرچه در ابتدا تصور می شد که صرفا برای گوشی های سونی ارائه 
ش��ود، با این حال در یک تغییر سیاست اکنون برای سیس��تم های 
عام��ل اندروید و آی او اس در دسترس ق��رار گرفته است. حال باید 
دی��د که این برنامه تا چه حد می توان��د اوضاع را برای برند باسابقه 

سونی بهبود بخشد. 
yahoo.com :منبع
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همه شما با مقاالت و کتاب هایی مواجه شده اید که در آن نویس��نده 
ادع��ا می کند که در زمانی مش��خص مث��ال 3۰ روز، می توانید با رعایت 
م��وارد عنوان شده ب��ه وزن، درآمد، شادی و هر چی��زی که بیان شده 
اس��ت دس��ت پیدا کنید. با این حال آیا در زمینه کس��ب مش��تری نیز 
می توان چنین صحبتی را به میان آورد؟ اگرچه ممکن است پاسخ شما 
ب��ه این پرسش منفی باشد. برای این موضوع و کس��ب جایگاه در بازار 
حداق��ل زمان الزم را یک س��ال تصور کنید، با این حال در جهان امروز 
با پیش��رفت تکنولوژی، سرعت انجام هر اقدامی افزایش��ی فوق العاده را 
پی��دا کرده است. به همین خاط��ر یکی از دالیلی که ممکن است باعث 
ش��ده باشد که شما نس��بت به ای��ن مقوله بدبین باشی��د، عدم امتحان 
ک��ردن روش های درست اس��ت. با توجه به این ام��ر که روش هایی که 
قص��د معرفی آن ها را دارم، برای تمامی برندهایی که به عنوان مش��اور 
آنه��ا فعالیت کردم، کامال کارساز بوده اس��ت، به همین خاطر اطمینان 
دارم که در صورت توجه به تمامی این 18 مورد، پس از یک ماه شاهد 
معجزه ای در تعداد مش��تریان خود خواهید بود. در ادامه به بررسی آنها 

می پردازیم. 
1-پروفایل خود را مورد بررسی قرار دهید 

اطالعات درج شده در قسمت پروفایل در تمامی شبکه-های اجتماعی 
باید توضیحات مناسبی را در رابطه با شما ارائه کرده و پل های ارتباطی 
را ذک��ر نمایید. توضیحات بیش تر باعث خواهد شد تا افراد بهتر بتوانند 
تف��اوت شما را با سایر برندها درک نکنن��د. درواقع در این مرحله شما 
باید دلیل��ی را برای انتخاب خود ایجاد نمایید. همچنین این نکته را به 
خاط��ر داشته باشید که هر اقدام صرفا ب��ه یک روز اختصاص نداشته و 
الزم اس��ت تا ضم��ن انجام سریع آن ها، پیگیری ه��ای الزم را نیز انجام 
دهید.پ��س از اتمام اقدامات، شم��ا باید ضمن پیگیری های الزم، تا آخر 

ماه برای مشاهده نتایج صبر کنید. 
2-آموزش داشته باشید 

آموزش سریعا باعث می شود تا تعداد مخاطبان شما افزایش پیدا کند. 
همچنین افراد هنگامی که برند شما را در حوزه ای توانا احساس نمایند، 
طبیع��ی است که اعتماد الزم برای انج��ام خرید را داشته و با گذراندن 
آموزش ها احس��اس نیاز شکل گیرد. در نهایت این اقدام می تواند باعث 
ایجاد یک منب��ع درآمد برای شما شود. به همین خاطر می توانید دوره 
آموزشی خ��ود را به فروش رسانده و ب��رای آن تبلیغات سایر برندها را 

نیز درج نمایید. 
3-تولید محتوا داشته باشید 

تمام��ی انواع محتواها باید مورد توجه شما ق��رار گیرد. در این رابطه 
شم��ا باید به نحوی اقدام کنید که فراخ��وان عمل نیز می توان در انواع 
چالش ها، مش��اهده نمود. با این حال حال��ت ساده آن، پرسش کردن و 
نظرسنجی از مخاطبین می باشد. در نهایت تالش برای بازنش��ر محتواها 

توسط کاربران، از دیگر اقدامات مهم محسوب می شود. 
4-در شبکه های اجتماعی تبلیغ نمایید

ب��ا توجه به این امر که در حال حاض��ر شبکه های اجتماعی، عمده 
فعالیت هر فرد را در بس��تر اینترنت تش��کیل می ده��د، تبلیغ در هر 
ی��ک از آن ه��ا می تواند شانس موفقیت برند شم��ا را افزایش دهد. به 
همی��ن خاط��ر در کنار حضور فعال، از تبلیغات نیز غافل نش��وید. در 
ای��ن رابطه همکاری با اینفلوئنس��رها را می ت��وان بهترین روش حال 

حاضر تلقی نمود. 

5-ارتباط خود با مخاطبان را افزایش دهید
درواق��ع شما نباید اجازه دهید که افراد صرفا بازدیدکننده محتواهای 
شم��ا باشند. در این رابط��ه پاسخ دادن سریع ب��ه پیام های مخاطبین، 
از جمل��ه موارد اولیه محس��وب می-شود. در ای��ن رابطه تنها به ارتباط 
مجازی بس��نده نکرده و برنامه های متنوع��ی را داشته باشید. همچنین 
ایج��اد یک گ��روه از مخاطبین خ��اص که می توان آن ه��ا را طرفدار به 
حساب آورد. باعث خواهد شد تا سایرین نیز تمایل داشته باشند با انجام 
اقداماتی بیشتر، در این دسته قرار گیرند. این امر خود دلیلی برای فعال 

ماندن کاربران خواهد بود. 
6-تجزیه و تحلیل داشته باشید 

از بازارهای مختلف می توان برای تحلیل اوضاع استفاده نمود. این امر 
کمک خواهد کرد تا استراتژی های به مراتب بهتری را برای خود انتخاب 
نمایید. با این اقدام می تواند وضعیت هر هفته را با یکدیگر مقایسه کرده 

و در صورت بروز مشکل، سریعا به دنبال راهکاری باشید. 
7-به خواست مخاطب توجه کنید 

اگرچه یکس��ری اقدام��ات ثابت وجود دارد، با این ح��ال شما باید به 
خواسته ه��ای مخاطبین خود نیز توجه داشته باشید. برای مثال ممکن 
است حتی یک نفر از شما خواسته باشد تا مطلبی را منتشر کنید، تحت 
این شرایط با تامین نیازهای جدید و شخصی افراد، این باور را در ذهن 
همگان ایجاد خواهید کرد که شما ارزش باالیی را برای مخاطبین خود 

قائل بوده و خود باعث می شود تا تصور ذهنی آن ها بهبود پیدا کند. 
8-پخش زنده و وبینار

این موضوع باعث خواهد شد تا ارتباط مشتری با شما وارد مرحله ای 
جدی��د شده و سریع��ا به اعتم��اد الزم دست پیدا کنن��د. درواقع برای 
اعتمادسازی سریع شما باید ب��ه دنبال بهترین راهکارها باشید. در این 
رابط��ه پخش زنده و وبینار به علت جدید بودن، می تواند جلوه یک برند 
بروز را به شما بخش��یده و مخاطب را به رضای��ت باالیی برساند. با این 
حال توجه داشته باشید که تنها انجام این اقدامات کافی نبوده و هر دو 
این موارد باید ارزش مش��اهده باالی��ی را داشته باشند. به همین خاطر 

حتما برای آنها برنامه ریزی دقیقی را داشته باشید.
9-در گفت وگوها شرکت کنید 

آی��ا در سایت و صفحات شم��ا در شبکه های اجتماعی بحثی رخ داده 
اس��ت؟ شما باید در این موارد حض��وری موثر را داشته باشید تا شرایط 
ب��ه نفع شما جلو برود. همچنین می توانید در بحث های شکل گرفته در 
گروه-های مختلف و حتی صفحات دیگران نیز حضور داشته باشید تا با 

این اقدام نظرات را به سمت خود جلب کنید. 
10-از هشتگ استفاده نمایید 

هش��تگ  ها کم��ک می کنند ت��ا محتواهای شم��ا در دسته بندی های 
گوناگ��ون قرار گرفته و شان��س دیده شده باالت��ری را داشته باشند. با 
این حال پیدا کردن و به کار بردن تعداد زیادی هشتگ، می تواند امری 
دش��وار و زمان-بر باشد. به همین خاطر ضروری است تا از نرم افزارهای 
موج��ود در این زمین��ه استفاده کنید. همچنین ب��ا رعایت اصول سئو، 

می توانید مخاطبین به مراب بیشتری را به سمت خود جذب کنید. 
11-روابط خود را گسترش دهید 

به هر میزان که دوستان بیشتری را داشته باشید، زمینه برای فعالیت 
شما نی��ز مهیاتر خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که بس��یاری 
از برنده��ا حاصل همکاری چند دوست بوده اند. همچنین از آشناهاهای 

خود نیز غافل مشده و از آنها بخواهید که برای شما تبلیغ کنند. 
12-بازاریابی ایمیلی را فراموش نکنید 

اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند که این شیوه دیگر نتیجه بخش 

نیس��ت، با این حال واقعی��ت این است که آماره��ا در این زمینه کامال 
متف��اوت بوده و در صورتی که به صورت حرف��ه ای اقدام نمایید، بدون 
ش��ک نتیجه بخش خواهد بود. درواق��ع پیام های شما باید کامال کوتاه و 
با ارائه یک پیش��نهاد جذاب بدون نیاز به ثبت نام و ارائه مدارک معتبر 
باش��د تا افراد تصور نکنند ک��ه ایمیل ارسال ش��ده نوعی کالهبرداری 

محسوب می شود. 
13-به تشابهات توجه داشته باشید 

در برخ��ورد با افراد و یا برندها در صورتی که تش��ابهاتی وجود دارد، 
توصیه می شود که سریعا با آن ها همکاری نمایید. این امر باعث خواهد 
شد تا ظرفیت رشد شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. در نهایت حتی 
از ادغ��ام با برندی دیگر نیز واهم��ه نداشته باشید. با این حال شما باید 
قبل از ه��ر تصمیم، به خوبی به نتایج آن فکر کرده و اقدامی درست را 

انجام دهید. 
14-به موضوعات محبوب توجه داشته باشید 

اگرچ��ه در بخش های قبل در رابطه با اهمی��ت تولید محتوا صحبت 
ش��د، با این حال واقعیت این است که تمام��ی موضوعات در جایگاهی 
یکسان قرار نداشته و شما باید برطبق اولویت ها اقدام نمایید. به همین 
خاط��ر توصیه می شود ت��ا همواره محبوب ترین مباح��ث را مورد توجه 
ج��دی خود قرار داده آن ها را محور اصلی اقدامات خود قرار دهید. این 
ام��ر باعث تنوع ب��االی اقدامات شما نیز خواهد ش��د. در این رابطه نیز 
ب��رای پیدا کردن موضوعات محبوب، نرم افزارهایی وجود دارد که با یک 

جست وجوی ساده به انواع آن ها دست پیدا خواهید کرد. 
15-تمامی نرم افزارها و تکنولوژی های سودمند را شناسایی 

کنید 
ای��ن ابزاره��ا به شما کمک خواهند کرد تا ت��وان انجام اقداماتی را به 
دس��ت آورید که در حالت عادی ممکن اس��ت چندین روز زمان را نیاز 
داشته باشد. در این رابطه ضروری است تا تمامی این ابزارها را شناسایی 

کرده و زمانی را صرف آموزش آن ها کنید. 
16-برند شخصی ایجاد کنید 

برند شخصی به شما کمک خواهد کرد تا ضمن مطرح کردن خود، در 
نهایت برند را نیز به جایگاهی باالتر برسانید. در این رابطه تبدیل شدن 

به یک اینفلوئنسر یکی از راهکارهای مناسب می باشد. 
17-سخنران و پست مهمان داشته باشید

درواقع شما نباید تنها به خودتان محدود باشید. در این رابطه استفاده 
از سیاست پس��ت مهمان باعث می شود تا ضمن برطرف شدن بخش��ی 
از نی��از شما در ای��ن زمینه، توانایی جذب مخاطبان افراد دیگر را نیر به 
دس��ت آورید. همچنین مصاحبه و گفت وگو با افراد مطرح حوزه کاری 
شم��ا، از دیگر مواردی است که باعث خواهد ش��د تا در مرکز توجهات 

قرار بگیرید. 
18-مزیت ایجاد کنید 

یک دوره تخفیف ویژه و یا هر اقدامی که باعث شود تا در مقایس��ه با 
سای��ر برندها، از مزیت باالتری برخ��وردار شوید. باعث خواهد شد تا در 

کمترین زمان با تعداد زیادی مخاطب و مشتری مواجه شوید. 
در نهای��ت با انجام تمامی این 18 اقدام، بدون شک پس از پایان ماه، 
شاه��د تغییرات بزرگ��ی خواهید بود. با این حال ای��ن نکته را فراموش 
نکنی��د که در بازاره��ای پررقیب، شرایط فعالی��ت سخت تر بوده و الزم 
اس��ت تا نگاهی واقع بینانه نیز داشته باشید. درواقع ممکن است در بازار 
شم��ا، چنین نتایجی پس از سه ماه رقم بخ��ورد. به همین خاطر نباید 

زود ناامید شوید. 
business2community.com :منبع

 کمپین ویژه نیوباالنس
برای کادرهای درمانی

برن��د نیوباالنس، فع��ال در زمینه تولید ان��واع تجهیزات ورزشی، 
اخی��را از برنامه ویژه ای برای حمای��ت از کادرهای درمانی رونمایی 
ک��رده اس��ت. این برند با همک��اری برخ��ی از قهرمان های ورزشی 
مش��هور مانند میلوس روآنیک، یان م��ورای، تایوان برامل و جویی 
گال��و اق��دام به جمع آوری کمک ه��ای عام المنفعه ب��رای کمک به 
کادره��ای درمانی کرده است. آنها تا به ح��ال موفق به جمع آوری 
بی��ش از یک میلیون دالر شده اند. البته برنامه آنها جمع آوری مبلغ 
هرچه بیشتر برای کمک به کادرهای درمانی در سراسر دنیاست. 

اگر از طرفدارهای حوزه ورزش باشید، نام برند نیوباالنس با تولید 
کفش های ورزشی بادوام گره خورده است. همین امر مدیران ارشد 
این برند را به سوی اهدای شمار قابل توجهی از کفش  به کادرهای 
درمانی سوق داده است. نکته مهم در این میان طراحی منحصر به 
فرد کفش ها برای کادرهای درمانی است. به این ترتیب اعضای تیم 
درمان کرونا در بیمارستان های مختلف امکان استفاده از کفش های 
نیوباالن��س در محی��ط بیمارستان را خواهن��د داشت. مزیت اصلی 

کفش های نیوباالنس جذب کمتر انواع باکتری و آلودگی است. 
میل��وس روآنی��ک، قهرمان تنی��س و یکی از ورزشک��اران مورد 
حمایت نیوباالنس، درباره کمپین تازه این شرکت اظهارنظر جالبی 
دارد: »م��ا اکنون در آزمایش��ی مهم از نظر انس��انی و همبس��تگی 
هس��تیم. قهرمانان اصل��ی کادرهای پزشکی در خ��ط قدم درمان 
هس��تند. من به حضور در یک کمپین حمایتی از چنین قهرمانانی 

افتخار می کنم.«
براساس اظهارنظر رسمی بخش روابط عمومی برند نیوباالنس در 
گام نخس��ت نزدیک به 13 هزار جفت کف��ش به اعضای کادرهای 
درمانی اهدا خواهد شد. این فرآیند با گذشت زمان و تولید بیش��تر 
کف��ش از سوی شرک��ت ادامه می یابد. کری��س دیوید، نایب رئیس 
بخش بازاریابی نیوباالنس، درباره این اقدام اینگونه توضیح می دهد: 
»م��ا و قهرمانان تحت حمایت مان در برن��د نیوباالنس به اقداماتی 
هرچن��د کوچک برای حمایت از کادرهای درمانی دست زده ایم. ما 
از اینک��ه فرصت اهدای 13 ه��زار کفش به اعضای شجاع کادرهای 

درمانی حوزه کرونا را داریم، به خود افتخار می کنیم. 
همکاری نیوباالنس در گام نخست بیشتر با بیمارستان های واقع 
در ایاالت متحده است، با این حال برنامه آنها توسعه هرچه سریع تر 
اقدامات  و کمک های شان به سراسر دنیاست. بی تردید در این مسیر 
دشواری های بس��یار زیادی پیش روی تیم مدیریتی نیوباالنس قرار 
دارد. ب��ه همین خاطر آنها سایر برندهای فع��ال در حوزه تولیدات 
ورزشی را نیز به همکاری دعوت کرده اند. به این ترتیب شانس آنها 
ب��رای کمک به کادرهای درمانی و نقش آفرینی در فرآیند مبارزه با 

کرونا افزایش خواهد یافت. 
نیوباالن��س از چند هفت��ه گذشته اقدام به تولی��د انواع ماسک و 
تجهیزات بهداشتی کرده است. این امر در راستای مقابله با کاهش 
شدی��د تعداد ماسک ه��ای در دسترس کادره��ای درمانی و مردم 
عادی بوده است، با این حساب نیوباالنس کارنامه موفقی در زمینه 
نقش آفرینی برای مبارزه با کرونا از خود برجای گذاشته است. آنها 
در ای��ن زمینه اقدام به همکاری نزدیک با موسس��ه های درمانی و 
تحقیق��ات پزشکی نیز کرده اند. جالب اینکه هزینه تحقیقات برخی 

از موسسات نیز از سوی آنها تامین می شود. 
brandingforum.org :منبع

تولید انیمیشن اقدام جدید باشگاه بارسلونا 

تولی��د محتوا به اقدامی ضروری حتی برای برندهای ورزشی 
تبدی��ل شده اس��ت. در این رابط��ه باشگاه بارسلون��ا که اخیرا 
مس��تند آنه��ا در رابطه با زندگ��ی روزمره بازیکن ه��ا از شبکه 
نتفلیک��س در حال پخ��ش است، اعالم کرده اس��ت که تولید 
بعدی آنها در زمینه انیمیشن خواهد بود. درواقع تیم مدیریتی 
ای��ن باشگاه، تنها به نس��ل حال حاضر توج��ه نداشته و با قرار 
دادن خبر رسمی تولید انیمیش��نی به ن��ام استعدادیاب ها و با 
همکاری برند سونی، مخاطب آینده را نیز مورد توجه قرار داده 
است. این انیمیش��ن که یک مجموع��ه کارتونی است، داستان 
یک تی��م استعدادی��اب را روایت می کند که ب��ه نمایندگی از 
باشگاه بارسلونا، به کش��ورهای مختلف جه��ان سفر کرده و با 
شیوه هایی جذاب، کودکان بااستعداد را برای معرفی به باشگاه 
انتخ��اب می کنند. در تریلر رسمی این مجموعه، تیم مذکور از 
سه نفر تش��کیل شده است که شامل یک نوجوان، یک خرس 
بزرگ و یک گربه کوچک است. به عقیده بسیاری این تنوع در 
شخصیت ها باعث می شود تا جذابیت کار افزایشی چشمگیر را 
پی��دا کند. کارگردانی آن نیز برعه��ده خورخه بالنکو قرار دارد 
که کارگردانی باتجربه و پرافتخار در کش��ور اسپانیا محس��وب 
می شود، با این حال هنوز مشخص نیست که این سریال، چند 
فص��ل خواهد ب��ود. باید دید که این انیمیش��ن سریالی، تا چه 
ان��دازه می توان��د موفقیت آمیز باشد و با چه واکنش��ی از سوی 
سایر باشگاه ها همراه است. تحت این شرایط حتی ممکن است 
شاهد ساخت چنین م��واردی از سوی سایر باشگاه های مطرح 
جه��ان نیز باشیم که بدون ش��ک خبری خوشحال کننده برای 
نس��ل جوان خواهد بود. درواق��ع این سریال قرار است تا شیوه 
ک��ار مدرسه فوتبال الماسیا به عنوان بزرگ ترین مرکز پرورش 
استعدادهای فوتبالی شرح داده شود که می تواند باعث شود که 
حتی افرادی با رده سنی باالتر نیز این مجموعه را دنبال کنند. 
درواق��ع باشگاه بارسلونا با این اقدام خود نش��ان داده است که 
تالش دارد تا نظر کودکان را به سمت خود جلب کرده و افراد 

را به حضور در الماسیا تشویق کند.
espn.com :منبع
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نکات امنیتی که در هنگام دورکاری باید 
رعایت شود 

شی��وع سریع ویروس کرونا باعث ش��ده است تا دورکاری به تنها شیوه 
ادامه فعالیت ها در شرایط حال حاضر تبدیل شود. تحت این شرایط هکرها 
نیز به این تغییر مهم توجه پیدا کرده و در تالش برای اقدامات خرابکارانه 
و سوءاستفاده های خود هس��تند. به همی��ن خاطر ضروری است تا نکات 
امنیتی رعایت شود. درواقع رعایت حتی برخی از موارد بس��یار ساده نیز 
می توان��د امنیت شم��ا را تا حد زیادی افزایش ده��د. این نکته را مدنظر 
داشته باشید که معموال هکرها به دنبال طعمه های ساده هستند. درواقع 
اگر ضرورتی وجود نداشت��ه باشد، این افراد به دنبال گزینه های سخت تر 
نخواهند بود. به همین خاطر رعایت موارد ایمنی می تواند عمال شما را در 

برابر چنین آسیب هایی در امان نگه دارد. 
1-از پوششی برای وب کم استفاده کنید 

ممکن است فردی ب��ه وب کم شما دسترسی پیدا کرده باشد و تحت این 
شرایط شما عمال متوجه این موضوع نخواهید شد. در این رابطه می-توانید از 
کاورهای موجود برای وب کم استفاده کنید. همچنین بهتر است تا دسترسی 
نرم افزارهای مش��کوک به وب کم را غیرفعال کنید. بهتر است تا این اقدامات 
برای گوشی تلفن همراه نیز انجام شود. نکته جالب این است که حتی فردی 
به مانند مارک زاکربرگ نیز دوربین وب کم خود را در محل کار می-پوشاند 
و این موضوع در تصاویر متعدد نش��ان داده شده است. به همین خاطر این 
مسئله کامال جدی محسوب می شود. همچنین امکان دسترسی به میکروفون 
را برای نرم افزارها و اپلیکیشن های خود غیرفعال کنید. اقدام دیگری که باید 
انج��ام دهید این است که رمزهای دو مرحل��ه ای برای شبکه های اجتماعی 
خ��ود تعیین کرده و از برنامه های غیرمعتب��ر استفاده نکنید. عدم حضور در 
سایت های مشکوک نیز از دیگر اقدامات مهم محسوب می-شود. در این رابطه 

از باز کردن ایمیل هایی که نمی شناسید نیز خودداری کنید. 
2-از VPN های قابل اعتماد استفاده کنید

بن��ا به هر دلیل ممکن است نی��از به استفاده از چنین ابزاری داشته 
باشی��د. اگرچه در ظاهر استفاده از آنها بس��یار ساده بوده و گزینه های 
بس��یار متنوعی وج��ود دارد، با این حال واقعی��ت این است که درصد 
باالی��ی از آنها بدافزار ب��وده و در راستای اه��داف سودجویانه طراحی 
شده ان��د. به همین خاطر بهتر است ت��ا به دنبال سرویس های مطمئن 

باشید. این امر در رابطه با سایر برنامه-ها نیز صادق است. 
3-اطالعات شخصی و کاری خود را جدا کنید 

بهت��ر است که از لپ تاپ خ��ود در شرکت برای انج��ام اقدامات کاری 
استف��اده کنی��د. درواقع این احتمال وجود دارد که شم��ا انواع فلش ها را 
وارد لپ ت��اپ شخصی خود کرده و اطالع��ات مختلفی را رد و بدل کنید. 
این موضوع به معنای در معرض ریسک قرار دادن امنیت داده های شرکت 
خواه��د بود. ب��ا این حال یک دستگاه جداگانه، کم��ک خواهد کرد تا در 
هنگ��ام استفاده از آن، تمامی نکات ایمنی را رعایت کنید. ایجاد پس��ورد 
برای درایوها و پوشه ها در کنار رمزگذاری کلی سیس��تم، از دیگر اقدامات 
مهم محسوب می شود. همچنین این احتمال را در نظر بگیرید که لپ تاپ 
شخصی شما ممکن است مورد استفاده سایر اعضای خانواده قرار گیرد و 

آنها یک اقدام غیرحرفه ای و پرریسک را انجام دهند. 
4-اطالعات را در یک هارد ذخیره کنید 

این مسئله از دو نظر بسیار مهم است. نخست آنکه باعث خواهد شد تا در صورت 
بروز مشکل برای سیس��تم، اطالعات شما از دست نرود. همچنین در صورت نفوذ 
هکرها، اطالعاتی در لپ تاپ وجود نخواهد داشت. در این رابطه یک هارد اکسترنال 
گزینه ای مناسب خواهد بود. با این حال اگر خواهان استفاده از فضای ابری برای این 
منظور هستید، الزامی است که حتما از یک برند معتبر استفاده کنید.   در نهایت 
توصیه می شود که با مدیر بخش امنیت شبکه شرکت خود ارتباط مستقیم را داشته 
و به توصیه های وی توجه داشته باشید. در صورتی که چنین فردی در شرکت شما 
حضور ندارد، می توانید در این رابطه با مدیر شرکت صحبت کنید. وی می تواند یک 

فرد مناسب را برای تامین امنیت سایبری کارمندان خود پیدا کند. 
business2community.com :منبع

 نحوه استفاده تجاری از قابلیت
Close Friends 

بدون شک در حال حاضر بسیاری از برندهای تجاری از تمامی امکانات 
اینستاگرام برای جذب مخاطب بیشتر استفاده می کنند، با این حال تنها 
 Close یک بخ��ش وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفت��ه و آن قابلیت
Friends است. برطبق آن شما قادر خواهید بود تا حس��اب های مدنظر 
خ��ود را در یک گروه قرار دهید تا استوری ارسالی، تنها برای این افراد به 
نمای��ش درآورد شود. ممکن است تصور کنید ک��ه این بخش تنها برای 
صفحات شخصی کاربرد داشته و اهمیتی برای حساب های تجاری ندارد، با 
این حال از این بخش نیز می توان به بهترین شکل استفاده کرد. این نکته 
را فراموش نکنید که در حال حاضر هیچ صفحه ای به این شکل رفتار نکرده 
و این امر باعث می شود تا تاثیر اولیه اقدام شما بسیار باال باشد. در ادامه به 
بررسی نحوه استفاده از این قابلیت برای صفحات تجاری خواهیم پرداخت. 

1-ایجاد جامعه ای خاص از مخاطبین و مشتریان 
بدون شک مش��تری ها و مخاطبین خاص شما توقع دارند تا از مزیت هایی 
در مقایس��ه با سایرین برخوردار باشند. شما از این بخش برای تامین این نیاز 
می توانید استفاده کنید. برای مثال کدهای تخفیف ویژه را در آنجا قرار داده و 
یا آنها را به یک نشست دعوت کنید. در این رابطه ضروری است تا شرط ورود 
به ای��ن گروه را برای همه افراد اعالم کنید. در این رابطه الیک کردن، ارسال 
نظر به صورت مداوم، شرکت در چالش ها، ارسال مطالب برای دوستان و یا تگ 
کردن آنها در زیر پست، می تواند جزو گزینه های شما باشد. برای اقتصادی تر 
کردن انتخاب خود می توانید آن را برای مش��تریانی که بیش از سه خرید را 
انجام داده اند، در نظر بگیرید. این امر باعث خواهد شد تا افراد زیادی برای قرار 
گرفتن در این دسته، شروع به فعالیت بیشتر کرده و رشد خوبی را تجربه کنید. 

2-توجه بیشتر به کارمندان 
ای��ن نکته را باید م��ورد توجه قرار دهید که تمامی کارمندان اقدام به دنبال 
کردن صفحه رسمی شرکت خواهند کرد. در این رابطه شما می توانید از قابلیت 
دوستان نزدیک، برای بهبود ارتباط خود با آنها استفاده کنید. برای مثال استوری 
کردن تبریک تولد یکی از کارمندها بدون شک برای هیچ یک از مخاطبان شما 
اهمیت��ی را نخواه��د داشت، با این حال این موضوع ب��رای تمامی اعضای تیم 
 Close شرکت جذابیت دارد. به همین خاطر می توانید آنها را نیز در یک لیست

Friends اضافه کرده و محتواهای شخصی را در آنجا به اشتراک بگذارید. 
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در شرایط حال حاضر استخدام مجازی تنها راهکار موجود محس��وب 
می ش��ود، با این ح��ال این اقدام را می توان حت��ی در شرایط عادی نیز 
انج��ام داد و این موض��وع باعث می شود تا در زم��ان صرفه جویی شود. 
همچنی��ن این شیوه استخدام��ی در ساعت های غیراداری نیز قابل اجرا 
خواه��د بود. این ام��ر کمک می کند که برنامه ه��ای شما و تیم شرکت 
دستخوش تغییر نشود. بدون شک افراد متقاضی هم از این امر رضایت 
باالت��ری را خواهند داشت. با این حال تا چه اندازه نس��بت به اقدامات 
ضروری این شیوه استخدامی آگاه هس��تید؟ عدم رعایت الزامات، باعث 
خواهد شد تا نتیجه خوبی را از اقدام خود کسب نکرده و با یک مشکل 
بزرگ مواجه باشی��د. فراموش نکنید که اگر یک استخدام اشتباه انجام 
شود، لغو قرارداد و پیدا ک��ردن فردی جدید، بدون شک هزینه  هایی را 
در پی خواهد داشت  زمان را از دست می دهید. همچنین یک استخدام 
بد، توان مدیریتی شما را نیز زیر سوال خواهد برد. به همین خاطر بهتر 

است تا اقداماتی بسیار ساده، احتمال موفقیت را افزایش دهید. 
1-تمامی اطالعات الزم را قبل از شروع مصاحبه در اختیار فرد 

متقاضی قرار دهید 
یک��ی از اشتباهات بزرگ این است که مدیران اطالعات بس��یار کمی 
را در رابطه با انتش��ارات خود در اختیار اف��راد متقاضی قرار داده و این 
ام��ر باعث می شود که پس از گذشته دقایقی از شروع مصاحبه، متوجه 
ای��ن امر شوید که ف��رد متقاضی حتی نزدیک به سط��ح انتظارات شما 
نیس��ت. درواقع شما نباید اجازه دهید که استخدام به فرآیندی زمان بر 
تبدی��ل شود. در ای��ن رابطه یک فای��ل را تهیه ک��رده و در آن تمامی 
شرای��ط، الزامات، توقع��ات، فرهنگ کاری شرکت، سط��ح درآمد و... را 
ب��رای افراد ارسال کنید تا افراد با دید درست وارد جلس��ه شوند. تحت 

این شرایط درصد باالیی از افراد کنار خواهند رفت که این امر به معنای 
صرفه جوی��ی در زمان شما خواهد بود. با این ح��ال فراموش نکنید که 
اس��رار مهم شرکت را ب��رای این افراد فاش نکنی��د. درواقع آنها باید به 
صورت کامال صادقانه و تا جدی که الزم است، اطالعات داشته باشند. 

2-تنها از طریق تماس تصویری اقدام کنید 
اگرچ��ه ممکن است تصور نمایید که با ارسال پیام و یا تماس گرفتن 
نی��ز می توان اقدامات مرتبط با استخ��دام افراد را انجام داد، با این حال 
ارتب��اط تصوی��ری کم��ک خواهد کرد تا ب��ه شناخت بیش��تری از فرد 
متقاض��ی دست پیدا کنی��د. همچنین این نکت��ه را فراموش نکنید که 
همواره ممکن است در این زمینه افراد سودجو نیز وجود داشته باشند. 
ب��رای مثال شما درخواست فردی دورکار را برای تولید محتوا و ترجمه 
داده ای��د و تاکید شما پایین بودن سن فرد است، با این حال یک نفر با 
مدرک سازی می تواند شما را در این رابطه گمراه سازد. این امر تنها یک 
مثال بس��یار ساده از مجموعه اقدامات��ی است که در این رابطه احتمال 
دارد رخ ده��د. در نهایت با این اق��دام می توانید شیوه رفتاری و قدرت 
ارتباطی او را نیز بسنجید. این امر سرعت کار را نیز افزایش خواهد داد. 
برای مثال اگر نیاز به ارائه یک مدرک باشد، در مکالمه تصویری سریعا 
این اقدام انجام خواهد شد. با این حال در حالت های دیگر چنین سرعت 

باالیی مشاهده نمی شود.
3-به سایر کارمندان نیز اجازه حضور بدهید 

مزیت اصل��ی برنامه های تم��اس تصویری نظی��ر زوم، گوگل میت و 
مایکروساف��ت تایمز این است که امکان دع��وت کردن از افراد دیگر در 
هنگام مکالمه وجود داشته و می توان یک وبینار با تعداد افراد زیادی را 
تش��کیل داد. اهمیت دعوت کردن از سایر کارمندان این است که شما 
در ح��ال اضافه کردن ف��ردی به نیروی کاری تیم شرکت هس��تید که 
باعث می شود تا کارمندان فعلی، بیشترین ارتباط را با فرد جدید داشته 
باشند. تحت این شرایط ضروری است تا آنها نیز نظر خود را اعالم کرده 

و نک��ات مدنظر را بیان کنند. همچنین می توانید فرصتی را ایجاد کنید 
ت��ا فرد جدید ب��ا افراد باسابقه شرکت مکالمه داشته و از آنها مش��ورت 
بگیرند. در نهایت این اقدام کمک خواهد کرد تا انتخاب نهایی، گزینه ای 
مناسب ت��ر باشد. در نهایت حس ارزشمندب��ودن، نتیجه این اقدام برای 

تیم شرکت خواهد بود. 
4-مقایسه مهارت ها 

همواره توصیه می شود ک��ه حداقل 3 نفر را به عنوان کاندیدای خود 
انتخ��اب کنید. درواقع شما بای��د دست خود را باز بگذارید تا در صورت 
بروز مش��کل، سریعا به سراغ گزینه دیگر بروید. اشتباه بزرگ بس��یاری 
از مدی��ران ای��ن است که خود را تنها به یک نفر محدود کرده و این امر 
باع��ث می شود تا در صورت بروز مش��کل، اولویت آنها استخدام حتی با 
شرای��ط سخت باشد. در این رابطه قب��ل از شروع مصاحبه، مهارت های  
افراد را در اکس��ل به صورت آماری درآورده و افراد را با یکدیگر مقایسه 
کنید. همچنین با تحلیل رزومه ها می توانید مزیت ها و معایب افراد را در 
چند مورد خالصه کنید. این امر باعث خواهد شد تا آنها را اولویت بندی 
کرده و برای فرد برتر، تخفیف هایی را قائل شوید. در این رابطه برای فرد 
آخر لیست خود، شرایط سخت تری را تعیین کنید تا در صورت انتخاب 

وی، اقدامی مقرون به صرفه شکل گرفته باشد. 
5-به زمان توجه داشته باشید 

در هنگ��ام مصاحبه مجازی طبیعی است که تعداد متقاضیان افزایش��ی 
چشمگیر را پیدا کند. تحت این شرایط اگر محدودیت زمانی اعمال نکرده 
باشی��د، ای��ن اقدام می تواند حتی برای یک هفته شم��ا را درگیر نگه دارد. 
ب��ه همین خاطر از قب��ل اعالم کنید که برای مثال تنه��ا 15 دقیقه زمان 
انجام مصاحبه خواهد بود. این امر باعث می شود تا از پرداختن به سواالت 
غیرض��روری جلوگیری شود. در این رابطه مش��ورت گرفتن از مدیرانی که 

تجربه چنین نوع استخدام را دارند، می تواند بسیار سودمند باشد. 
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رونمایی ایالن ماسک از پیشرفت های پروژه نورالینک

ایالن ماسک یکی از کارآفرینان پیش��رو در دنیای معاصر است. مدیریت 
برند تسال و موفقیت های پی  در پی این شرکت تا حد زیادی مدیون ایده های 
تازه و هیجان انگیز وی است. برند تسال با مدیریت مستقیم ایالن ماسک در 
سال 2۰17 اقدام به تاسیس شرکت زیرشاخه ای تحت عنوان نورالینک کرد. 
این شرکت به طور تخصصی به مطالعه، پژوهش و توسعه نسل جدید رایانه ها 
اشتغال دارد. هدف اصلی پروژه موردنظر توسعه نسل جدید رایانه های فوق 

هوشمند و دارای رابطه ای نزدیک با فعالیت عصبی انسان است. 
پروژه نورالینک نخس��تین بار در سال 2۰19 به طور رسمی به نتیجه 
رسی��د. این نتیجه طرح آزمایش��ی اولین رایانه دارای ارتباط مس��تقیم 
عصبی با کارب��ران بود. بدون تردید نوآوری های پ��روژه نورالینک برای 
بس��یاری از مردم هیجان انگیز است، اما هدف اصلی ایالن ماسک امری 
فراتر از ایجاد هیجان در مخاطب هدف است. وی در تالش برای توسعه 
کارب��ردی رایانه های ف��وق هوشمند به منظور کمک ب��ه بیماران دچار 
اخت��الل عصب��ی و ساماندهی هرچ��ه سریع تر امور ج��اری در کارهای 
مختلف است. بی تردید این هدف بسیار بلندپروازانه محسوب می شود. 

شی��وع ویروس کرونا بس��یاری از کس��ب و کارها را تح��ت تاثیر قرار 
داده اس��ت. در این میان بحث توسعه رایانه های برند تس��ال برای مدت 
زمان��ی قابل توجه از تیتر اخبار دور بود. دلیل این امر استراتژی سکوت 
خبری تس��ال و نورالینک اس��ت. با این حال روز جمع��ه گذشته پاسخ 
ای��الن ماسک به تویی��ت لوئیس  وگاس پیرام��ون رایانه های نورالینک 
س��ر و صدای زیادی به پا کرد. لوئیس وگاس در واکنش به نوآوری های 
رایانه ه��ای ابتدایی نورالینک از عبارت »نورالین��ک در آینده فوق العاده 
خواه��د بود« اقدام ب��ه نگارش متنی چالش برانگیز ک��رد. ایالن ماسک 
در پاس��خ به توییت فوق بر روی نزدیکی به دستاوردهای بیش��تر پروژه 
موردنظ��ر تاکید داش��ت: »واقعیت به سرعت در ح��ال تبدیل به امری 

عجیب و هیجان انگیز است.« 
ایالن ماسک در ماه جاری ب��رای دومین بار پیرامون پروژه نورالینک 
اظهارنظر کرده است. البته اظهارنظر نخست وی سر و صدای زیادی به پا 
نکرد، اما بحث اخیر به دلیل صراحت بیشتر در بیان وی هیجان انگیزتر 
ب��ه نظر می رسد. ایالن ماسک در ابتدای ماه جاری پیرامون کاربردهای 

رایان��ه نورالینک در ح��وزه پزشکی نکاتی را گوشزد ک��رده بود. یکی از 
اهداف رایانه های دارای تعامل با سیستم عصبی کاربران کمک به درمان 
و ی��ا دست کم کاهش اثرات اخت��الالت  عصبی شان است. به این ترتیب 
در آین��ده ای نزدیک شاهد کاهش قاب��ل مالحظه اثرات منفی و رنج آور 

بیماری های عصبی خواهیم بود. 
ایالن ماسک همیشه به اظهارنظرهای کاربردی و گاه جنجالی شهرت 
داشته است. وی در مورد رایانه های نورالینک اینگونه اظهار نظر می کند: 
»اساسا رایانه ها توانایی مدیریت و انجام کارها به صورت سریع تر از انسان 
را دارن��د. بدون تردید سطح تعامل ما با اشیاء و موجودات غیرهوشمند 
اطراف م��ان دارای محدودیت است. به عن��وان مثال، هم صحبتی با یک 
درخت به اندازه کافی کس��ل کننده به نظ��ر می رسد. با این حال تعامل 

عصبی با رایانه های هوشمند اینگونه نخواهد بود.«
ایالن ماسک و تیم شرکت نورالینک نخس��تین بار در جوالی 2۰19 
درباره پیش��رفت های اصلی پروژه شان اظهارنظ��ر کردند. گمانه زنی های 
بس��یار زیادی از آن زمان درباره نحوه فعالی��ت این شرکت وجود دارد. 
براس��اس اظهارنظ��ر رسمی تیم نورالین��ک، رایانه ای هوشمن��د آنها با 
استفاده از کارگذاری نوعی چیپس��ت در مغز انس��ان ک��ار می کنند. به 
این ترتی��ب امکان ایجاد ارتب��اط عصبی نزدیک کاربر ب��ا رایانه فراهم 
خواهد شد. چیپس��ت های N1 در عمق 8 میلی متری جمجمه انس��ان 
کار گذاشته می شود. هر چیپس��ت با داشتن 1۰24 الکترود امکان ثبت 

و ارسال اطالعات گسترده ای را فراهم می سازد. 
در زمان نگارش مقاله کنونی طرح ابتدایی تس��ال و نورالینک بر روی 
4 ف��رد داوطلب آزمایش شده است. ه��دف اصلی از طرح ابتدایی مورد 
بحث کم��ک به اف��راد دارای ناتوانی های عصبی ناش��ی از بیماری های 
درمان ناپذیر است. چیپست های موردنظر امکان اتصال به رایانه یا حتی 
گوشی های هوشمند را دارن��د. به این ترتیب اطالعات بیمار به طور در 

لحظه در اختیار وی و تیم پزشکی قرار خواهد گرفت. 
بدون تردید بحث درباره تولید انبوه چیپس��ت های نورالینک بس��یار 
ج��ذاب است. ایالن ماس��ک در این زمینه بر روی روند آرام پیش��رفت 
پروژه تاکید دارد. بر این اساس نخستین ارزیابی های نهایی درباره تاثیر 
چیپست ها بر روی بیماران در پایان سال 2۰2۰ انجام خواهد شد. هدف 
صل��ی از ارزیابی ه��ای موردنظر بررسی میزان تاثیرگ��ذاری پروژه  مورد 
بحث بر روی توانبخش��ی به بیماران دارای مش��کالت عصبی- حرکتی 

است.
ه��دف نهایی نورالین��ک پوشش دامنه هرچه وسیع ت��ر بیماران برای 
ارائه خدمات است. نکت��ه مهم در این میان نتایج مثبت پیرامون پروژه 
نورالین��ک در صورت موفقیت برای کمک به بیماران دارای مش��کالت 
عصبی است. بر این اساس تسال و نورالینک یک گام بلند به سوی تولید 
انب��وه رایانه های فوق هوشمند و تعالی نزدیک خواهند شد. همچنین با 
آزمایش این فناوری بر روی بیماران عصبی امکان استفاده گس��ترده از 
آنه��ا در سایر بخش ها نیز فراهم خواه��د شد. شاید در آینده ای نزدیک 
دیگ��ر نیازی به استف��اده از رایانه های کنونی نباشد. به این ترتیب تمام 
م��ردم کارهای مختلف را به صورت تعاملی با رایانه  های نورالینک انجام 

خواهند داد. 
ای��الن ماس��ک یک��ی از افراد پیش��رو در زمین��ه ایج��اد پیوند میان 
ماشین های هوشمند و انس��ان هاست. به عقیده وی آینده حوزه فناوری 
با هوش مصنوع��ی و توانایی های آن پیوند نزدیکی دارد. توسعه سرعت 
و سطح ارتباطات میان ماشین ها و انس��ان ها در دستور کار برند تس��ال 
ق��رار دارد. این امر امکان افزایش هرچه بیش��تر دقت و سرعت رایانه ها 

را فراهم می سازد. 
بدون شک مش��اهده سرعت توسع��ه فناوری های جدید از سوی برند 
تسال حیرت انگیز است. ایالن ماسک در طول سال های اخیر همیشه به 
عنوان فردی پیشرو و جلوتر از زمانه اش شناخته شده است. این شهرت 
با توجه به نحوه فعالیت شرکتش و ایده های کاری وی بی دلیل نیس��ت. 
نکته مهم در این میان واکنش های گاه منفی جامعه فناوری های نوین و 
ه��وش مصنوعی به ایده های ایالن ماسک است. شاید این امر عجیب به 
نظر برسد، اما براساس گزارش خبرگزاری CNBC واکنش اولیه اغلب 
شرکت های فعال در زمینه توسعه فناوری هوش مصنوعی به استارت آپ 
نورالین��ک منفی بوده است. دلیل این امر تردیدهای فراوان نس��بت به 

افزایش سریع سطح تعامل میان رایانه های هوشمند و انسان هاست. 
عل��ی رغ��م برخ��ی اعتراض ه��ای اساس��ی از س��وی کارشناس ها و 
کارآفرین��ان عرصه فناوری، ایالن ماسک همچنان به توسعه استارت آپ 
نورالین��ک ادامه می دهد. ایده وی به زودی تحول قابل توجهی در نحوه 
تعامل میان انس��ان و رایانه ایجاد می کند. به ای��ن ترتیب آینده دنیای 

فناوری در ارتباط با رایانه های نورالینک معنا پیدا خواهد کرد. 
inverse.com :منبع
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تبریز- ماهان فالح: جلس��ه مش��ترک ش��رکت ه��ای آب و 
فاض��اب و آب منطقه ای آذربایجان ش��رقی در خصوص اقدامات 
و عملک��رد انجام یافته در خصوص پروژه های قابل افتتاح بصورت 
ویدئوکنفرانس به ریاست معاون آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در اين جلسه که به ریاست خامسی 
معاون آب و آبفا وزارت نیرو، علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب آذربایجان شرقی و غفارزاده مدیریت شركت آب منطقه 
ای استان و بصورت ویدئوکنفرانس در شرکت آب منطقه ای برگزار 
ش��د، در خصوص پروژه های قابل افتتاح ت��ا پایان دولت یازدهم، 

بحث و تبادل نظر گردید .
مدیرعامل ش��ركت آبفای آذربایجان ش��رقی در این نشس��ت 
مشترک ضمن تشکر و قدردانی از حضور معاون آب و آبفای وزارت 
نیرو و حاضرین در جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت های  انجام 
گرفته در خصوص اجرای پروژه های در دس��ت اجرای شرکت آب 
و فاضاب استان و همچنین پروژه هایی که تا پایان دولت یازدهم 
به اتمام خواهد رس��ید، گفت: این شرکت در حال حاضر خدمات 
خود را در زمینه تامین و توزیع آب ش��رب بهداشتی در قالب یک 
میلیون و 352 هزار و 200 فقره انش��عاب آب به جمعیتی بالغ بر 
3 میلیون و 51 هزار 840 نفر در 62 ش��هر استان و تعداد 2232 
روس��تا و همچنین برای بیش از 875600 فقره انشعاب فاضاب 

ارائه می کند.
برخورداری 78/5 درصد شهروندان تبریزی از 

پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع فاضالب
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی با اشاره 
به اهمیت و ضرورت اجرای طرح ش��بکه فاضاب در استان و دفع 
بهداش��تی فاضابهای خانگی گفت: امروزه ايجاد ش��بكه فاضاب 
يكي از ضروري ترين تاسيس��ات مورد نياز جوامع بش��ري جهت 

رعايت بهداشت عمومي محسوب مي گردد که در این راستا 67/9 
درصد از جمعيت شهري استان و 78/5 درصد شهروندان تبریزی 
از پوشش تاسيسات جمع آوري و دفع فاضاب برخوردار می باشند 
ک��ه امیدواریم با تاش همکاران بتوانیم این رقم را به 100 درصد 
برس��انیم. علیرضا ایمانلو تاکید کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده 
توسط شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی تا پایان دولت 
یازدهم حدود 120 کیلومتر ش��بکه جدید فاضاب در مدار بهره 

برداری قرار می گیرد.
تعداد 7 واحد تصفیه خانه فاضالب در دست اجراء است 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی در خصوص 
اج��رای مدول دوم تصفیه خانه فاض��اب تبریز نیز اظهار کرد: در 
حال حاضر تعداد 7 واحد تصفيه خانه فاضاب نيز در دست اجراء 
مي باش��د كه با تكميل آنها ظرفيت تصفيه فاضاب نيز به مقدار 
قاب��ل توجهي افزايش خواهد يافت که یکی از این تصفیه خانه ها 
طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریزمی باشد. ایمانلو 
اضافه کرد: فرایند تصفیه فاضاب مدول دوم تصفیه خانه فاضاب 

تبریز از نوع STEP FEED است که این فرایند از نوع فرایندهای 
ح��ذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فس��فر ب��وده و با توجه به 
مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضاب در واحد بیولوژیکی، یکی 
از پیش��رفته ترین و کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضاب 

شهری می باشد .
 تامین آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه 

وی اف��زود: یکی از اهداف مهم اج��رای مدول دوم تصفیه خانه 
فاضاب کانشهر تبریز اس��تفاده از پساب تولیدی بعنوان تامین 
کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که ان شاء 
اهلل در صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع، بتوانیم قسمت مایع 
آنرا که تامین کننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد 
به بهره برداری برسانیم .وی افزود: مدول اول تصفیه خانه فاضاب 
تبریز در سال 80 برای جمعیت 600 هزار نفری احداث شد اما با 
توجه به جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری تبریز تکمیل این 

طرح ضروری است.
تصفیه خانه فاضالب آذرشهر با اعتباری بالغ بر 30 

میلیارد تومان در حال اجرا است 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان آذربایجان ش��رقی 
همچنی��ن در خصوص اجرای تصفیه خانه فاضاب آذرش��هر نیز 
گف��ت: این تصفیه خانه با اعتباری بالغ ب��ر 30 میلیارد تومان در 
حال اجرا است که امیدواریم با تامین بموقع اعتبارات بتوانیم شاهد 
بهره برداری از آن باشیم. علیرضا ایمانلو همچنین خواستار تفویض 
اختیار در خصوص منطقه ای نمودن قیمت آب بهاء ش��د. الزم به 
ذکر اس��ت در پایان این جلسه، خامسی معاون آب و آبفای وزارت 
نیرو از مهندس ایمانلو، مدیرعامل ش��رکت آبفا و کارکنان شرکت 
آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی به خاطر تاش های بعمل 

آمده در راستای عملکرد مطلوب تشکر و قدردانی کرد .

اصفهان - قاسم اسد: اولین گردهمایی مجازی روابط عمومی وزارت 
راه و شهرسازی با حضور دکتر اسامی وزیر راه و شهرسازی، دکتر نوروزپور 
دبیر شورای عالی اطاع رسانی ریاست جمهوی، دکتر بی نیاز رئیس مرکز 
ارتباطات و اطاع رس��انی وزارت راه و شهرسازی در تهران و علیرضا قاری 
قرآن مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان به همراه حسن کحال زاده 
رئیس اداره ارتباطات  و اطاع رس��انی این اداره کل در اس��تان اصفهان به 

نمایندگی از طرف ادارات ارتباطات استان های کشور تشکیل شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان، 
این جلس��ه ظهر امروز بص��ورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د و مباحث و 
مشکات پیرامون ارتباطات  و اطاع رسانی راه و شهرسازی در سطح کشور 

مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.  
در ای��ن جلس��ه علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان 

اصفهان، ضمن قدردانی از برگزاری این جلسات اظهار کرد:
اداره  کل راه  و شهرسازی استان اصفهان  یکی از دستگاه هایی است که 
تاثیر به سزایی در فرآیند توسعه عمرانی و اقتصادی استان دارد. و با توجه 
به گستردگی استان اصفهان و سطح باالی خدمات این اداره کل در حوزه 
های مختلف مسکن، راهداری، هوافضا، فرودگاه، راه آهن به ویژه بحث های 
اطاع رسانی راجب پروژه های زیرساختی و عمرانی همچنین مباحثی که 
در حوزه ی وزارت راه  وشهرس��ازی بر عهده ی این اداره کل گذاشته شده 

است الزم است اطاع رسانی سریع، دقیق و به موقع انجام پذیرد.  
وی افزود آنچه در پي این دس��ته از مباحث  مي آيد، حاصل تاش��ي 
اس��ت كه همکارانم در حوزه ی روابط عمومي ای��ن اداره کل درجهت ياري 
رساندن به مجموعه براي ارتقاي كيفي و كّمي  آن از طريق اطاع رساني، 

پاس��خگويي به س��واالت و مراجعات، جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع، 
اس��تفاده از نظرها و پيش��نهادهاي مردم از طريق سنجش افكار عمومي، 
در بعد برون سازمانی و درون سازمانی بوده است. و مفتخریم که در سال 
گذش��ته حوزه ی روابط عمومی این اداره کل توانس��ت براساس برنامه ای 
مدون روابط عمومی بر مبنای س��ایبر را در اداره کل راه و شهرسازی استان 

پیاده سازی نماید.   
حس��ن کحال زاده رئیس اداره ارتباطات  و اطاع رسانی راه و شهرسازی 
اس��تان اصفه��ان در ای��ن جلس��ه از پیام حمایت��ی و محبت آمی��ز وزیر 
راه وشهرسازی به مناس��بت روز ارتباطات و روابط عمومی که سبب ایجاد 
انرژی مضاعفی در همکاران این حوزه ش��د تشکر و قدردانی نمود و اذعان 
داش��ت: با عنایت به شرایط حاکم و بحران های پی در پی درکشور و برابر 
سیاس��ت گذاری های اباغی از س��وی آن وزارت ک��ه بیانگر الکترونیکی و 

سایبری ش��دن روابط عمومی ها بود، ضروری اس��ت دولت الکترونیک در 
وزارت راه وشهرس��ازی بصورت کامل اجرا شود تا بتوان دوران پساکرونایی 
را نیز مدیریت نمود و ارتباطات الکترونیکی برای تمامی اقشار که با وزارت 
راه وشهرس��ازی س��روکار دارند از طریق پورتال ها ب��ه راحتی امکان پذیر 
ش��ود. وی افزود در پرتو این امر روابط عمومی ها با س��رعت بس��یار باالیی 
به روابط عمومی تحلیل گر بر مبنای سایبر تبدیل و با روابط عمومی سنتی 

خداحافظی می شود.  
رئیس اداره ارتباطات و اطاع رس��انی ای��ن اداره کل با بیان اینکه طی 
گفتگو با همکاران این حوزه در س��ایر استان ها، این نتیجه حاصل شد که 
اجرای روابط عمومی تحلیل گر نیازمند سه عامل است عنوان کرد: نخستین 
عامل جهت ایجاد روابط عمومی تحلیل گر، تشکیل کارگروه توسعه خدمات 
الکترونیکی با هدف احصاءفرآیندها و با عضویت روابط عمومی، حراس��ت، 
فاوا، توسعه منابع است که این مهم نیازمند دستور مقام عالی وزارت است.  
وی تخصی��ص و اعتبار ویژه ب��رای تامین تجهیزات مورد نیاز را دومین 
عامل بیان ک��رد و گفت اعتبار اختصاصی ادارات اطاع رس��انی، از محل 
اعتبارات جاری است که با توجه به ناچیز بودن این مبلغ جوابگوی سایبری 

شدن روابط عمومی نیست.  
کحال زاده عامل سوم در ایجاد روابط عمومی تحلیل گر بر مبنای سایبر را 
برخورداری از نیروی متخصص، فعال و نوین گرا دانست و گفت: استان های 
اصفهان، ش��یراز، خراسان و ... بعنوان کان شهراز نظر چارت تشکیاتی و 
تعداد نیروی روابط عمومی با س��ایر استان های کشور که کوچکتر بوده و 
جمعیت کمتری دارند یکسان دیده شده است. که همین امر مشکاتی را 

جهت سرعت بخشیدن به امور ایجاد نموده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با ابراز گایه از عدم نظارت عادالنه 
بر توزیع مالیات بین شهرداری ها و دهیاری های استان قم، گفت: علی رغم دارا 
بودن 96 درصد جمعیت ش��هری از س��هم 70 به 30 مالیات برخوردار بوده و 

نگاهی عادالنه به این مسئله وجود ندارد.
دکتر س��یدمرتضی سقاییان نژاد در جلس��ه رسمی و علنی شورای اسامی 
شهر قم که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان قم برگزار شد، ضمن تشکر از 
تعامل شکل گرفته بین دو دستگاه، اظهار داشت: شهرداری یک بنگاه اقتصادی 
نبوده و باید به آن به عنوان یک نهاد خدماتی نگاه کرد. شهردار قم ارائه خدمات 
به ش��هروندان را در سطوح مختلف یادآور شد و افزود: ما نیازمند فهم متقابل 
در مسائل مالیاتی بوده و باید سهم استان قم از مالیات بر ارزش افزوده مشخص 
ش��ود تا بتوانیم در ارائه خدمات و اج��رای پروژه های عمرانی توانمندتر عمل 
کنیم. س��قاییان نژاد با گایه از عدم نظارت کافی بر تقس��یم عادالنه مالیات، 
تصریح کرد: در اختصاص و توزیع سهم شهرداری شهر قم نسبت به روستاها 

نظارت کافی وجود نداشته و این مسئله مشکل آفرین شده است.
وی جمعیت ش��هری ق��م را 96 درصد اعام و بیان کرد: ق��م با دارا بودن 

بیش��ترین جمعیت شهری در کشور از کمترین سهم مالیات یعنی 70 به 30 
برخوردار بوده درحالی که درصد اختصاص مالیات به تهران 88 به 12 است.

ش��هردار قم ادامه داد: س��هم قم از مالیات بر ارزش اف��زوده نیز حدود 2 و 
نیم درصد اس��ت در حالی  که دیگر کان شهرها از 10 تا 30 درصد از مالیات 
ب��ر ارزش افزوده برخ��وردار بوده و باید در این حوزه نیز بازنگری انجام ش��ود. 

سقاییان نژاد تعلق مالیات صنایع مستقر در قم را حق مردم قم دانست و تأکید 
کرد: آلودگی صنایع مس��تقر در قم س��هم ش��هروندان قمی بوده و شهرداری 
موظف به ارائه خدمات به آن هاست درحالی که مالیات خود را به تهران پرداخت 
می کنند و این ناعادالنه است. وی به مسئله لزوم پرداخت مالیات سازمان های 
وابسته به شهرداری نیز اشاره و تصریح کرد: چگونه سازمان هایی که ارائه دهنده 
خدمات صرف هستند و در بعضی موارد مانند آتش نشانی و اتوبوسرانی زیان ده 
نیز به حس��اب می آیند باید مالیات پرداخت کنند؟! ش��هردار قم بازنگری بر 
قوانین موجود و تعامل بین اداره کل امور مالیاتی اس��تان قم و ش��هرداری را 
الزم خواند و ابراز کرد: شهرداری از عوارض مردم اداره شده و پرداخت مالیات 
س��ازمان های وابس��ته به ش��هرداری کاری عبث بوده و توجیه قانونی ندارد. 
س��قاییان نژاد در ادامه به موضوع پیگیری اختصاص 25درصد س��هم تجاری 
منطقه پردیس��ان اشاره کرد و گفت: در جلس��اتی که با وزیر راه و شهرسازی 
طی هفته های گذشته برگزارشده برگرداندن حق عمومی مردم و تهاتر به روز 
خدمات ارائه  شده در پردیسان با زمین برای اختصاص مراکز تجاری در حال 

پیگیری بوده و نیازمند حمایت های استانی در این موضوع هستیم.

بوش��هر- رضا حیدری : مدیرعامل شرکت اب و فاضاب استان بوشهر  
در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه برنامه ها و طرح های 
مهمی در راس��تای حل مشکات آبرسانی در شهرها و روستاهای استان 
بوش��هر اجرا شده اس��ت اظهار داشت: عاوه بر حفر، کف شکنی و تجهیز 
چاه های آب طرح های مهمی از جمله نوس��ازی شبکه های آبرسانی اجرا 

شده است.
عبدالحمید حمزه پوربا اش��اره به اجرای طرح های آب ش��یرین کن در 
نقاط مختلف اس��تان بوشهر خاطرنشان کرد: به ظرفیت تولید 100 هزار 
مترمکعب در ش��بانه روز آب از طریق شیرین س��ازی مج��وز آن صادر و 

عملیات اجرایی آنها با همکاری بخش خصوصی آغاز شده است.
وی  با اش��اره به اینکه در 12 نقطه استان بوشهر پروژه آب شیرین کن 
ساخته می شود گفت: اکنون 3 طرح آب شیرین کن با ظرفیت تولید 35 
هزار مترمکعب در استان بوشهر در حال مدار تولید و بهره برداری است که 

بخشی از نیاز آب آشامیدنی شهرها از طریق این پروژه ها تامین می شود.
حمزه پ��ور تعداد پروژه های آب ش��یرین کن در حال س��اخت در نقاط 
شهری و روستایی استان بوشهر را 10 پروژه دانست و بیان کرد: ظرفیت 

تولید آب این پروژه ها 90 هزار مترمکعب در شبانه روز است که بخشی از 
آنها امسال وارد مدار تولید می شود.

وی از افتتاح پروژه آب شیرین کن الور ساحلی دشتی خبر داد و بیان 
کرد: این پروژه ظرفیب تولید 600 مترمکعب آب در ش��بانه روز دارد که 

پیش بینی می  شود تا 2 ماه آینده وارد مدارد بهره برداری شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر با اشاره به ساخت پروژه 
آب ش��یرین کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر گفت: روند اجرایی این پروژه 
مطلوب است که پیش بینی می شود براساس برنامه زمان بندی تکمیل و 

وارد مدار بهره برداری شود.
حمزه پ��ور ب��ا اش��اره به نقش مه��م تکمیل ای��ن پروژه ه��ا در تامین 
آب آش��امیدنی ش��هرها و روس��تاها تاکید کرد: رون��د اجرایی طرح های 
آب شیرین کن در نوار ساحلی استان بوشهر تسریع یافته که با تکمیل آنها 

مشکل آب آشامیدنی روستاها و شهرها برطرف می شود.

به ریاست معاون آب و آبفای وزارت نیرو جلسه مشترک شرکت های آبفا و آب منطقه ای استان برگزار شد

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی: 12۰ کیلومتر شبکه جدید فاضالب در مدار بهره برداری قرار می گیرد

برگزاری اولین گردهمایی مجازی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان: اداره  کل راه  و شهرسازی استان، یکی از دستگاه هایی است 
که تاثیر به سزایی در فرآیند توسعه عمرانی و اقتصادی دارد

لزوم نظارت دقیق و عادالنه بر اختصاص مالیات به شهر قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر: 

در 12 نقطه استان بوشهر پروژه آب شیرین کن ساخته می شود

آغاز شستشوی مجدد پست های برق در آبادان، خرمشهر و شادگان
اهواز – ش�بنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: هر ساله بطور عادی پست های برق این ناحیه 2 بار شستشو می شود اما 
در برخی از مناطق که آلودگی باالیی دارد این رقم ممکن است به سالی بیش از پنج مرتبه 
افزایش پیدا کند. رضا جعفری بیان کرد: شستشوی پست های برق ناحیه جنوب با تاش 
پرس��نل عملیاتی شروع ش��ده تا در کمترین زمان ممکن تاثیرات مخرب گرد و خاک های 
بر روی تجهیزات برق شستش��و و در پایداری ش��بکه برق برای فصل گرم خللی وارد نشود.
وی افزاود: اجرای این برنامه برای س��ه ماهه اول سال جاری می باشد که همزمان با اجرای 
آن، کلیه موارد مربوط به گداختگی تجهیزات و خطوط برق که از اولویت برخوردار هستند، 
برطرف می شود. مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه در حالت عادی پست های برق 2 
بار شستشو می شوند، تصریح کرد: در سال های اخیر به دلیل شدت و غلظت گرد و خاک در ناحیه جنوب ) آبادان ، خرمشهر، شادگان ، 
اروند ، چوئبده ، مینوشهر، دارخوین و شلمچه( و اثرات آن بر شبکه برق، تجهیزات بصورت متوالی به شستشو نیاز دارند که این امر ممکن 
است تا بیش از پنج مرتبه هم در برخی از پست ها در سال افزایش پیدا کند تا در امر برق رسانی و پایداری شبکه مشکلی ایجاد نشود.

تجلیل شهردار قم از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی
قم - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قم در جلسه ش��ورای اداری استان از زحمات و 
تاش های نمایندگان دوره دهم مردم قم در مجلس ش��ورای اسامی تقدیر کرد. به گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری قم، جلسه ش��ورای اداری استان قم با حضور علی الریجانی رئیس 
دوره دهم مجلس شورای اسامی، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه و حجت االسام 
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و دیگر مدیران استانی و شهری قم در سالن  همایش های شهرداری قم برگزار 
شد. در این جلسه دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار قم به پاس تاش ها و زحمات رئیس 
مجلس دهم و نمایندگان مردم قم برای تحقق هدف رش��د و پیش��رفت این شهر مقدس، با 
اهدای لوح یادبودی از ایشان تقدیر کرد. دوره دهم مجلس شورای اسامی روز گذشته به اتمام رسید و دوره یازدهم مجلس با ترکیب احمد 

امیرآبادی فراهانی، علیرضا زاکانی و حجت االسام مجتبی ذوالنوری به عنوان نمایندگان مردم قم به زودی آغاز خواهد شد.
 

مدیر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران :
امسال برنامه ریزی شده تا از سد گلورد 18 میلیون متر مکعب آب در 

اختیار 43 روستای شرق مازندران قرار گیرد
س�اری _ دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران آقای مهندس منصور رضایی کانتری مدیر تاسیس��ات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای مازندران با اش��اره به اهمیت س��د گلورد و شبکه آبیاری و زهکشی آن گفت : در 
این حوزه حدود 190 میلیون متر مکعب پتانس��یل آبی داریم که 120 میلیون متر مکعب 
آن بدون برنامه ریزی وارد دریا می شد اما با احداث سد گلورد با ظرفیت 115 میلیون متر 

مکعب این امکان فراهم شده تا برنامه ریزی مناسبی از منابع آب موجود داشته باشیم .
وی با تش��ریح ساختمان س��د گلورد گفت :گرچه سد هنوز تکمیل و امکان بهره برداری 
کامل آن فراهم نشد ولی بااستفاده از آب ذخیره شده و همچنین آب های میان حوضه امسال 
کشاورزان مشکات کمتری در مقایسه با سال های گذشته در این دشت خواهند داشت. کانتری اراضی محدوده دشت نکا و بهشهر را 
44هزار هکتار اعام کرد و گفت: بخشی از این آب از سد گلورد و بخشی دیگر از طریق آب های میان حوضه، آب بندان ها و آب  زیرزمینی 
تامین می ش��ود. مدیر تاسیس��ات آبی شرکت با بیان اینکه هم اکنون در این دشت بیش از 350 کیلومتر کانال های آبیاری و زهکشی 
مدرن اجرا شده و در دست بهره برداری است گفت: ان شااهلل با تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی طول شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن 
ما به بیش از 500 کیلومتر و در سطح 25000 هکتار خواهد رسید و بیش از 51 روستا از آن برخوردار خواهند شد، ضمن آنکه از این 
آب در بخش پرورش آبزیان و نیز رونق گردشگری استفاده خواهد شد. کانتری از کشاورزان خواست در حفظ و نگهداری این تاسیسات 
مشارکت و همراهی بیشتری نموده و مراقب غرق شدگی و یا سقوط در این تاسیسات که خسارت مالی و جانی را به همراه دارد، باشند.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت: 
برای هماهنگی روابط عمومی های زیرمجموعه شهرداری رشت شیوه 

نامه مشخص ارسال شده است
رشت - مهناز نوبری: علیرضا قانع در نشست مسئوالن روابط عمومی معاونتها، مدیریت ها، مناطق و سازمانهای شهرداری رشت 
که همزمان با فرا رس��یدن هفته ارتباطات و روابط عمومی برگزار ش��د، با اعام این مطلب گفت: تعداد خبرهایی که در پایگاه اطاع 
رس��انی ش��هرداری رشت نسبت به سنوات گذشته استفاده ش��ده، در دوره جدید 1200 خبر بوده که به طور میانگین روزی هشت تا 
10 خبر در س��ایت بارگذاری ش��ده اس��ت.وی اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای شهردار محترم نسبت به تهیه امکانات مناسب در 
جهت ایجاد خبرگزاری ش��هر حرکت کنیم.قانع گفت: داش��تن یک استودیوی اختصاصی، اتاق خبر و امکانات تولید فیلم و کلیپ می 
تواند مدیریت ارتباطات شهرداری رشت را به سمت حرفه ای شدن پیش ببرد.وی ادامه داد: برای امسال مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری برنامه ای مدون و عملیاتی برای هر یک از حوزه های اطاع رسانی، تشریفات و امور بین الملل به شهردار محترم ارائه 
نموده و امیدواریم همچون همیشه از حمایتها و راهنمایی های ایشان برخوردار باشیم.مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
در بخش دیگر از سخنانش روابط عمومی ها را قلب تپنده یک سیستم و پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن دانست و گفت: با توجه به 
حساسیت کار در روابط عمومی کوچکترین اشتباه ممکن است به صورت جریانی بزرگ جلوه گر شود.وی سپس با قدردانی از شهردار 
رش��ت گفت: تس��لط و اشرافی که ایشان به کار روابط عمومی دارند دلگرم کننده است و ما امیدواریم با پشتیبانی دکتر حاج محمدی 
بتوانیم با دستورالعمل واحد و شیوه نامه مشخص تهیه شده که برای روابط عمومی ها ارسال گردیده، روابط عمومی های زیر مجموعه 

شهرداری رشت را هماهنگ تر کنیم.

برگزاری دومین جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکر درسال جهش تولید
ش�هریار – غالمرض�ا جباری: با رعایت دس��تورالعمل های بهداش��تی و طرح فاصله 
اجتماعی اعضای ش��ورا وکارکنان اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی شهرستان شهریار، جلسه 
ش��ورای امربه معروف ونهی ازمنکر دردفتر رئیس اداره برگزارشد . به گزارش روابط عمومی 
اداره فرهنگ وارشاداسامی شهرستان شهریار، باحضور نادرنیک خواه رئیس اداره وکارکنان، 
جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکر باقرائت آیاتی از کام اهلل مجید آغاز ودرادامه نیک 
خواه درسخنانی بایادآوری فرارسیدن شبهای قدر که فرصت مناسبی جهت تقرب به درگاه 
احدیت می باشد ازهمکاران خواستار دعا جهت رفع با وبیماری برای همه اقشار جامعه  شد 
. وی افزود : دین مبین اسام همواره نگاه ویژه ای به مستمندان و نیازمندان داشته و بر همه 
مسلمانان تکلیف شده است تا ضمن مطلع شدن از احوال یکدیگر نسبت به  رسیدگی ورفع مشکات پیش آمده برای خانواده های بی 
بضاعت باهمیاری و مساعدت  اقدامات موثر وخداپسندانه ای انجام دهیم .  دربخش پایانی دومین نشست شورای امربه معروف ونهی 

ازمنکر از تاشهای ارزنده مجتبی روشن درطول خدمت دراین اداره بااهدای لوح سپاس و هدایا قدردانی شد .

کلنگ احداث 200 واحد مسکن محرومین در شهرستان مینودشت به زمین زده شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی استان گلستان، با حضور آقای عابدی، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مهندس قادری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل و معاونین عمران روستایی و بازسازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار شهرستان مینودشت کلنگ احداث 200 واحد مسکونی طرح ویژه مسکن 
محرومین در روستای لیسه شهرستان مینودشت به زمین زده شد.سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان در این مراسم با تبریک 
والدت با سعادت امام حسن مجتبی)ع( و آرزوی قبولی عبادتها در ماه مبارک رمضان، موافقت دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور برای ساخت 3 هزار واحد مسکن محرومین در استان در مدت یکسال را در جبران محرومیت روستاهای استان بسیار موثر و 
ارزنده دانست و ابراز داشت: عملیات احداث 200 واحد مسکن محرومین در شهرستان مینودشت با اعتبار 13 میلیارد تومان امروز با حضور ریاست 
محترم سازمان برنامه و بودجه استان آغاز و انشااهلل در مدت 6 ماه این واحدها احداث و مورد بهره برداری مالکان آن که از نیازمندان محترم می 
باشد، قرار خواهد گرفت.آقای عابدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این مراسم ضمن تشکر از مجموعه بنیاد مکسن استان 
به جهت پیگیری این طرح مهم، داشتن سرپناه را حق همه مردم دانست و ابراز امیدواری کرد با تاش های مجموعه بنیاد مسکن استان شاهد 

ساخت و مقاوم سازی خانه های روستائیان عزیز باشیم.

اخبـــار

سه شنبه
6 خرداد 1399

شماره 1549
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با فروکش کردن نسبی همه گیری Covid-19 می بایست اقداماتی 
برای بهبود و توانمندسازی زنجیره های تامین و کس��ب آمادگی برای 
شوک ه��ای اجتناب ناپذیر بعدی ناشی از مس��ائل زیس��تی و اتفاقات 
غیرمترقب��ه انجام ش��ود تا با تجربیات این دوران با آمادگی بیش��تر و 

بهتری از بحران های بعدی خارج شویم.
ب��ا توجه به افزایش فش��ار برای کاهش هزینه ه��ای زنجیره تامین، 
شرکت ها به سمت استراتژی هایی از قبیل تولید ناب، برون سپاری و... 
س��وق داده شده اند که چنین اقدامات��ی در راستای کاهش هزینه های 
زنجیره ها به این معناست ک��ه در صورت بروز اختالل در زنجیره های 
تامین، تولید ب��ه دلیل کمبود مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات یدکی 

و... متوقف می شود.
زنجیره های تامین تا پیش از بروز بحران جدید ویروس کرونا همگی 
بر اج��رای استراتژی هایی از قبیل تولید ن��اب، برون سپاری و... تاکید 
داشتن��د ت��ا موجب کاهش هزینه ه��ای زنجیره خود باشن��د اما وقوع 
شوک های این چنینی در کمال تعجب نشان داد تاب آوری سازمان هایی 
که تمام و کمال استراتژی های مذکور را رعایت کرده و به کار بس��ته 
بودند نس��بت به سای��ر زنجیره ها کمتر بوده اس��ت بنابراین تا فرصت 
باق��ی است بهتر است سازمان ها ب��رای جلوگیری از تکرار آسیب هایی 
ک��ه در این دوره تحمل کرده ان��د، استراتژی های زنجیره های تامین و 
عملیاتی خود را مج��دداً ارزیابی و حتی استراتژی های جدید طراحی 
و تدوین کنند و از طرفی سازمان ها می بایس��ت همزمان با تالش برای 
رفع بحران ه��ای اقتصادی به وجود آمده ناش��ی از Covid-19 باید 
سع��ی کنند که سالم��ت و حفاظت کارکنان خ��ود را نیز مدنظر قرار 
داشت��ه باشند بنابرای��ن توصیه می گردد تا با هفت گام پیش رو که در 
ادامه می آید بتوان زنجیره های تامین را برای شوک های محتمل آینده 

مقاوم کرد و گذار از بحران پیش رو نیز به آسانی انجام شود.
همچنی��ن می ت��وان ب��ا انج��ام مطالعات��ی این چنین��ی مخاطرات 
زنجیره ه��ای تامی��ن را ت��ا حد زی��ادی تخمی��ن و متناسب ب��ا آنها 
راهبردهای تعدیل کننده ای پیش بینی کرد بنابراین نیاز است تا قبل از 
بروز بحران یا بحران هایی مشابه با ایجاد سازوکاری متناسب با سازمان 
و ن��وع فعالیتش، استراتژی هایی منعط��ف و قابل اعتماد برای افزایش             

تاب آوری و گذار از بحران های پیش رو طراحی و تدوین کرد.
گام اول- شناسایی و اولویت بندی

اولین گام برای گ��ذار از انواع بحران های تولید، شناسایی تجهیزات 
حیات��ی و قطعات موثر در تولید و عملی��ات شرکت است. در این گام 
می بایست با استفاده از خبرگان و کارشناسان سازمان فهرستی کامل 
و ب��دون نقص از نواحی پرخطر و تجهی��زات مربوطه گردآورد. در این 
لیس��ت می بایس��ت متناظر با هر کدام از تجهی��زات یادشده، قطعات 
جایگزی��ن و همچنین تامین کنندگ��ان متفاوتی ذکر شود. سپس باید 
میزان ریسک و توان هر کدام از این تامین کنندگان سنجیده و ارزیابی 

شود.
برای ارزیابی تامین کنندگان می ت��وان با روش هایی همچون بازدید 
و بازرسی از مح��ل تولیدکننده، تکمیل پرسش��نامه هایی درخصوص 
سیس��تم های مدیریت��ی، بررسی توان تج��اری یا حت��ی ارتباطات و 
تعامالت شان با سایر سازمان ها، نهاده اطالعات جامعی به دست آورد. 

منابع اطالعاتی که در این مس��یر می توانند به کارگرفته شوند به طور 
مثال عبارتند از

-داده های منابع مختلف
-شناسایی تاسیسات به تفکیک صنعت

-میزان واردات و صادرات
با ترکیب اطالعات جمع آوری شده، تجارب زنجیره از تامین کنندگان 
مختلف و دانش سازمانی کس��ب شده در این مسیر می توان  مخاطرات 
زنجی��ره تامی��ن را به ترتی��ب از پرمخاطره ترین ب��ه کم مخاطره ترین 
لیس��ت و به ترتیب اولویت پرخطرترین نسبت به جایگزینی یا تامین 

زودهنگام قطعات تجهیزات حیاتی اقدام کرد.
بنابراین شرکت ها می بایس��ت برای مخاطراتی که تولید را مستقیماً 
تحت تاثی��ر قرار می دهد نه تنه��ا جایگزین هایی داشت��ه باشند، بلکه 
باید با برق��راری ارتباطات تجاری و انجام خریدهای هرچند کوچک و 

مختصر، اولین گام های اعتمادسازی را نیز طی کرده باشند.
درنتیج��ه با بررسی کلیه اطالعت جم��ع آوری شده هم می توانند به 
توانای��ی دقیق تامین کنندگان پی ببرن��د و هم مقدمات تعامل با همه 

تامین کنندگان با توافقات مشترک را فراهم کنند.
گام دوم - مدیریت مالی واقع بینانه

منظ��ور از مدیریت مال��ی، مدیریت نقدینگ��ی و سرمایه در گردش 
خال��ص سازمان است ک��ه با ادامه بحران ها و کن��د شدن زنجیره های 
تامین وکاهش فروش، مجموعه کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده 

و آنها را با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد.
بنابرای��ن اینجاست که شرکت ها به مدیری��ت مالی واقع بینانه بیش 
از ه��ر چیز دیگری نیاز دارن��د تا هم بتوانند هزینه های جاری سازمان 
را پرداخت و ه��م توان جبران کاهش درآمدهای پیش آمده را داشته 

باشند.
کنت��رل بر روی پرداخت های غیرضروری و پیگیری وصول مطالبات 
معوقه توس��ط واحد مالی می تواند امکان بیش��تری را ب��رای مدیران 
زنجیره تامین فراهم کند تا بتوانند نسبت به تهیه مواد و اقالم ضروری 
و اولیه اقدام تا با تداوم تولید جلوی کاهش موجودی انبارها و محصول 

نهایی را بگیرند.
همچنی��ن مدیران زنجیره تامین می بایس��ت با کم کردن و یا حذف 
هزینه ه��ای خریده��ای غیرضروری تاثیر بس��زایی ب��ر روی نقدینگی 
سازم��ان بگذارن��د و فقط خریده��ای مبتنی بر مص��رف را انجام داده 
و مذاکرات��ی برای انعقاد قراردادهایی با شرای��ط مطلوب سازمان را با 

تامین کنندگان پیش ببرند.
گام سوم - سنجش موجودی واقعی

مدیران ارشد می بایس��ت از می��زان دقیق موجودی ه��ای مورد نیاز 
ب��رای تولی��د مطلع باشند که اغل��ب این اطالع و آگاه��ی وجود دارد 
ام��ا ممکن است بعد از بررس��ی و آگاهی یافتن از موجودی تجهیزاتی 
که به عنوان ل��وازم مصرفی و فنی مجموعه ه��ای تحت مدیریت شان 
باش��د، اطالعات جدیدی در اختیارشان قرار دهد. اقالمی که به عنوان 
پش��تیبان تجهیزات فنی سازمان شان است ممکن است در آستانه نیاز 
واقعی بوده و یا حتی با عنوان عدم موجودی در گزارشات مواجه شوند.

بنابرای��ن یکی از موضوعاتی که مدی��ران ارشد سازمان ها باید به آن 
نگ��اه ویژه ای داشته باشند به غیر از تامین اقالم اولیه مورد نیاز تولید، 
تامین تجهیزات، قطعات، ل��وازم مصرفی ماشین آالت و... است. با این 
نگ��اه و تخمین کلی موجودی در طول زنجی��ره ارزش به برنامه ریزی 

برای افزایش ظرفیت و ت��وان در بحران می توان کمک کرد. به عنوان 
مثال می توان به بررسی اقالم زیر در انبارها اشاره کرد:

-موجودی قطعات یدکی تجیهزات رده های یک و دو تولید
-موجودی قطعاتی که دارای کیفیت پایین و یا عمر پایینی هستند 

)عارضه یابی علت بی کیفیتی قطعه یا کوتاه بودن عمر(
- قطعاتی که در جریان حمل و نقل درگیر هستند و عدم موجودی 

آنها باعث ایست یا کند شدن چرخه تولید و توزیع می گردد.
گام چهارم - ارزیابی واقع بینانه از آینده بازار

بروز هر بحران��ی در جهان و جامعه، تمایل و میزان مصرف نوعی از 
وسایل، مواد اولیه، قطعات و... را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد. به 
طور مث��ال درخصوص بحران کرونا اولین مواردی که با افزایش تقاضا 
روب��ه رو شد نیاز به تجهیزات بهداشتی ب��ود که سازمان ها را با کمبود 
وسایل حفاظتی تنفس��ی، مواد ضدعفونی کننده، الکل و... مواجه کرد 
و از طرفی همین بحران موجب کاهش تقاضای مصرف برای بس��یاری 
از م��واد دیگر مانند م��واد غذایی موردنیاز رستوران ها، فس��ت فودها و 
کس��ب و کارهای مرتبط با توریسم شد بنابراین سازمان ها می بایست 
ب��ا پیش بینی دقیق و واقع بینانه درخصوص بحران های احتمالی پیش 
رو و همچنین اصل عدم قطعی��ت موجود، راهکارهایی را برای مبارزه 

با بحران ها طراحی کنند. 
کارشناس��ان و تیم های ارزیابی می بایس��ت با استف��اده از اطالعات 
گذشته و تجرب��ه خبرگان حوزه مورد فعالیت و با استفاده از ابزارهای 
تحلیل��ی، پیش بین��ی دقیقی ب��رای می��زان تولید، مص��رف و عرضه 
محصوالت خود ارائه دهند که این مهم باعث ایجاد یکپارچگی فرآیند 

فروش و عملیات تولید می شود.
سازمان ه��ا به جهت ایج��اد آمادگی موثر ب��رای مواجهه با بحران ها 

می بایست حداقل اقداماتی که پیشنهاد می گردد را انجام دهند:
1-ب��ه کارگی��ری سیس��تم های پیش��رفته پیش بینی آم��اری برای 

پیش بینی واقع بینانه تقاضا
2-یکپارچه سازی سیس��تم تصمیم گیری که در آن برای پیش بینی 
ب��ازار و مخاطرات پیش رو با ایج��اد تفکری پیش بینی محور که شامل 
تعریف جزییات و افق زمانی ب��رای پیش بینی فروش و عملیات تولید 

باشد.
3-پایش دائ��م سازوکارهای طراحی شده به منظ��ور واکنش سریع 

نسبت به خطاهای احتمالی سیستم.
گام پنجم – بهینه سازی توان تولید و شبکه توزیع

عملی��ات تولید و فروش ب��ا برنامه ریزی و تصمیم گی��ری مبتنی بر 
پیش بینی تقاضا بهینه می گردد و بهینه سازی ظرفیت تولید با تضمین 
سالمت و ایمنی کارکنان واحده��ای عملیاتی و اداری شروع می شود 
بنابراین سازمان ها می بایس��ت تمهیدات وی��ژه ای برای حفظ سالمت 
کارکنان خود بیندیش��ند. این موضوع شامل سیستم های پیشگیری، 

مراقبتی حین و بعد از بیماری است که سازمان می
 بایست با آموزش به موقع کارکنان و حتی خانواده های ایشان، آنها را 
از مخاطرات پیش رو آگاه و در صورت بروز بیماری و مشکالت مربوطه 
حمایت های الزم را به عمل آورد و امکان جایگزینی سریع و دورکاری 

را برای نیروی انسانی خود فراهم کند.
مرحل��ه بعدی برای بهینه سازی توان تولی��د و شبکه توزیع، بررسی 
و پیش بین��ی پیامدهای متصور مال��ی و عملیاتی ناشی از توقف تولید 
و فروش است. برای این منظور می بایس��ت چند پارامتر را مدنظر قرار 

داد.
1- میزان مواد اولیه در دسترس برای تولید

2- ارزیابی میزان تاثیر تدوام تولید بر سالمت کارکنان
 3- انتخاب تولید محصولی با ارزش افزوده بیشتر

ک��ه هر س��ه مرحله ذکر ش��ده حتما باید توسط تیمی متش��کل از 
مدی��ران بازرگانی، فروش، تولید به همراه مدیران زنجیره تامین که بر 
کلیه امورات سازمان تسلط کامل دارند انجام شود. یعنی این تیم باید 
ای��ن تصمیم گیری مهم را انجام دهد که ب��ا توجه به میزان مواد اولیه 
موجود و در دسترس، کدام محصول را که بیش��ترین ارزش افزوده را 
دارد و با تولید آن سالمت کارکنان تحت تاثیر قرار نمی گیرد را تولید 

کنند تا راهگشای سیستم تولید و زنجیره تامین باشند.
گام ششم - حفظ و بهبود توان لجستیکی

نه تنها همزمان با اینکه سازمان ها به دنبال افزایش ظرفیت تولید و 
فروش هس��تند، بلکه پیشتر از آن باید به فکر افزایش ظرفیت و توان 
لجستیکی سازمان خود باشند که با افزایش توان لجستیکی هزینه های 
بالق��وه را به حداقل رسانده و به دنب��ال جبران زمان از دست رفته در 

زنجیره ارزش خود باشند تا توان رویارویی با مشکالتی همچون
 تعطیلی شرکت های حمل بار، مس��دودی فرودگاه ها و بسته شدن 
مرزه��ا را به حداکثر امکان موج��ود برسانند بنابراین حفظ چابکی در 
مدیریت لجستیکی برای تطبیق سریع با تغییرات محیطی یا موقعیتی 
ض��روری خواهد بود و به ط��ور خالصه می توان گفت ت��وان توزیع با 
حداکث��ر ظرفیت لجس��تیکی در زمان بحران ها بس��یار مهم تر از توان 

لجستیکی در زمان های عادی است.
گام هفتم - طراحی مدلی برای افزایش تاب آوری

یک��ی از وظایف مدیران زنجیره ه��ای تامین، ترسیم زنجیره ای برای 
آین��ده است که با اولین گام شناسایی مخاط��رات زنجیره تامین آغاز 
می گ��ردد تا ب��ا شناسایی و ارزیاب��ی این مخاط��رات تصمیماتی برای 
کاه��ش و تعدیل آسیب ه��ای وارده بر تولید و فروش گرفته شود و در 
این گذار می بایست از کلیه مستندات و اطالعاتی که در حالت عادی و 
بحران وجود دارد بهره برداری کند تا اطالعاتی قابل اعتماد برای یافتن 
نقاط آسیب پذی��ر زنجیره تامین بیابند و با همک��اری سایر واحدهای 
سازم��ان و تامین کنندگ��ان کلی��دی، مدلی برای افزای��ش تاب آوری 
سازم��ان طراحی کند که حداق��ل نتیجه این مدل س��ازی، ارزیابی و 
شناسایی نقاط کلیدی سازم��ان و همچنین افزایش سرعت، صحت و 

انعطاف پذیری زنجیره خواهد بود.
یکی از فرآیندهایی که به میزان تاب آوری زنجیره های تامین کمک 
شایان��ی میکند، فرآیند کنترل نرم اف��زاری زنجیره است که به غیر از 
سیس��تمی کردن درخواست ها، خریدها  و انبارش، اطالع دقیق و به 
روز و لحظ��ه ای از میزان موج��ودی انبارهای مواد اولیه، لوازم مصرفی 
و یدک��ی و محصول نهایی است که با داشتن اطالع دقیق از موجودی 

انبارها می تواند به مدیریت هرچه بهتر زنجیره ها کمک کند.
در نهای��ت سازمان ه��ا می بایس��ت پ��س از گذار از بح��ران ویروس 
Covid-19 نگاه��ی واقع بینانه و کامل به آسیب پذیری زنجیره تامین 
خود داشته و میزان تاثیرگذاری این بحران ها را بر تولید و فروش برای 
محصوالت��ی که مخصوصا نقش حیاتی در حفظ سالمت و ایمنی افراد 
در ط��ول بحران دارند مورد بررسی مجدد ق��رار دهند و با استفاده از 
ایج��اد مدلی برای افزایش تاب آوری ساختاره��ای زنجیره های تامین، 

تولید، لجستیک و فروش تالش کنند. 

نگاهی به بحران کرونا و تجارب آن برای گذار از بحران های مشابه

۷ گام زنجیره های تامین برای گذار از بحران ها

معراج مبرانیا
DBAدکترای مدیریت کسب و کار 
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 8 توصیه به مدیران 

درس��ت 1۰ س��ال پیش توجه به نصیحت های یک مدی��ر باسابقه، باعث شد تا بتوانم روی��ای خود را عملی کرده و 
شرکتی را تاسیس کنم. درواقع استفاده از تجربیاتی که سایرین برای به دست آوردن آن سال ها تالش کرده اند، بدون 
شک اقدامی کامال هوشمندانه خواهد بود. در این رابطه پس از گذشت چندین سال و کسب تجربیات گوناگون، اکنون 
زم��ان آن رسی��دن است تا وظیفه خود را در این رابطه انج��ام داده و تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهم. در 
این رابطه تالش کرده-ام تا مواردی را انتخاب کنم که برای تمامی مدیران و کارآفرین ها کاربردی و قابل اجرا باشد. 

1-به همه پیشنهادات پاسخ مثبت ندهید 
هنگام��ی که در حال انج��ام اقدامی باشید، با انواع فرصت ها مواجه خواهید ش��د. تحت این شرایط اگر انتخاب های 
درستی را نداشته باشید، در بهترین حالت رشد خود را محدود کرده اید. برای مثال برخی از معامله ها نه تنها سودی را 
ن��دارد، بلک��ه می تواند منجر به نابودی شرکت نیز شود. به همین خاطر شما از همین امروز باید مهارت نه گفتن را در 
خ��ود تقویت کرده و هیچ گاه بدون تحلیل همه جانبه، تصمیمی نهایی را اعالم نکنید. برای مثال پس از دوماه فعالیت 
شرک��ت، یک پیش��نهاد 4۰ میلیونی برای خرید برند ارائه شد. اگرچه اطرافی��ان عقیده داشتند که این بهترین فرصت 
برای ثروتمندشدن محسوب می-شود، با این حال با قبول نکردن آن، طی تنها چند ماه ارزش شرکت به چندین برابر 
قیمت پیشنهادی دست پیدا کرد، با این حال این امر به معنای آن نیست که خودرای باشید. بلکه تنها کافی است که 
اگر اطمینان به درست نبودن یک اقدام را پیدا کرده اید، حتی باالترین فش��ارها نیز نباید باعث شود تا شما از تصمیم 
خود بازگردید، با این اقدام شما عمال سه مهارت را خواهید داشت. هنر نه گفتن، تفکر عمیق و جس��ارت که هر یک 

برای یک مدیر کامال الزامی است. 
2-تنها به دنبال رشد طبیعی نباشید 

رشد طبیعی اگرچه بهترین نتایج را در طوالنی مدت به همراه خواهد داشت، با این حال در شرایطی شما نیاز به آن 
دارید که سریعا پیشرفت کنید. این امر خصوصا در هنگام شروع یک کسب وکار مشاهده می شود. به همین خاطر شما 
باید شیوه های دیگری را نیز مدنظر خود قرار دهید، با این حال اقدامات برای رشد طبیعی همواره باید ثابت باقی بماند. 

3-به آمارها در زمینه استخدام توجه نداشته باشید 
آی��ا خواهان استخدامی موفق و ساخت تیمی فوق العاده هس��تید؟ پ��س بهتر است تا اعداد درج شده در رزومه را به 
ص��ورت کامل کنار بگذارید. درواقع مهم ترین مالک پتانس��یل رشد است که ب��رای شناسایی آن تنها کافی است تا به 
انگی��زه افراد نگاه کنید. برای مثال ری کراک برای نمایندگی رستوران های خود هرگز افرادی با سابقه باال را استخدام 
نکرد. در این رابطه وی تنها به زوج های جوانی توجه داشت که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبوده اند. کار تیمی آنها 
و انگیزه برای بهبود اوضاع باعث می شد تا بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. این امر تنها یک مثال ساده است تا 
نسبت به نحوه استخدام دیدگاه خود را عوض کنید. همچنین تنها به دنبال افرادی  باشید که با نیاز و فرهنگ سازمانی 
شما هماهنگ باشند. برای مثال تیم های ورزشی اگرچه گزینه های متنوعی را برای جذب در اختیار دارند، با این حال 

همواره به دنبال افرادی هستند که با سیستم مدنظر آنها هماهنگی داشته و بتوانند کارآمدی الزم را داشته باشند.
4-اعتماد را مهم ترین فرهنگ سازمانی بدانید

اگر اعتماد کافی در تیم شرکت وجود نداشته باشد، حتی بهترین استراتژی ها نیز ناکارآمد خواهد بود. 
در ای��ن رابطه فرام��وش نکنید که تنها اعتمادسازی بین افراد تیم کافی نبوده و شما نیز باید با رفتارهای 
خ��ود به فردی کامال قابل اعتماد تبدیل شوید. تحت این شرایط تیم شرکت نیز با آسودگی نهایت تالش 
خ��ود را انجام خواه��د داد. این نکته را نیز همواره به خاطر داشته باشید ک��ه دروغ گفتن همواره راهکار 
ساده ای به نظر می رسد، با این حال این امر باعث می شود تا در آینده با مش��کالت متعددی مواجه شده 
و ب��ا این دیدگاه، متوجه می  شوید که صداقت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت سختی هایی را به همراه 
داشت��ه باش��د، با این حال بهترین وضعیت را در طوالنی مدت ب��رای شما به همراه خواهد داشت. در این 

رابطه فراموش نکنید که فرهنگ سازی، امری زمانبر محسوب شده نباید بیش از حد عجول باشید. 
5-تردیدها را کنار بگذارید 

بس��یاری از مدیران تنها به دنبال حفظ وضع موجود بوده و اقدامات جدید را مدام به تاخیر می اندازند. درواقع این 
اف��راد تصور می کنند که اکنون زمان مناسب برای چنین اقداماتی محس��وب نمی شود. با این حال این نکته را همواره 
ب��ه خاط��ر داشته باشید که عدم توجه به یک موقعیت، ب��ه معنای آن خواهد بود که فردی دیگر از آن استفاده خواهد 
ک��رد. همچنین در ب��ازار به شدت رقابتی حال حاضر، اگر صرفا به دنبال حفظ وضع موجود باشید، بدون شک محکوم 
به شکس��ت خواهید بود. به همین خاطر نباید از تغییر وحش��ت داشته باشید. بدون شک برای فردی که همواره رو به 

جلو قدم برمی دارد، زمین خوردن امری بی معنا و مانعی چند ثانیه ای خواهد بود. 
6-برای صمیمیت خود با تیم شرکت حدی را قائل نشوید 

شما می توانید به سادگی به اعضای خانواده خود اعتماد کنید. علت این امر به این خاطر است که روابط عمیقی بین 
شم��ا وج��ود دارد. در این رابطه برای افزایش وفاداری الزم است ت��ا سطحی را برای بهبود ارتباطات خود ایجاد نکنید. 
برای مثال هیچ مانعی وجود ندارد که شما با تیم شرکت ورزشی مانند فوتبال را انجام دهید. بدون شک به هر میزان 
که ارتباطات بهتری حاکم باشد، رضایت شغلی افراد نیز افزایش پیدا کرده و دیگر تنها کس��ب درآمد دلیل افراد برای 
حضور در شرکت نخواهد بود. برای مثال اگرچه پیشنهادهای کاری بهتری برای تیم شرکت طی سال های مختلف ارائه 
ش��ده است، با این حال ج��و دوستانه شرکت دلیل محکمی بوده است تا بتوانم تیم خود را حفظ کنم. مزیت مهم این 

وضعیت، هماهنگی فوق العاده باال ناشی از چندین سال کار تیمی است. 
7-تعادل میان کار و زندگی را جدی بگیرید 

ممک��ن است تص��ور کنید که همواره زمانی دیگر برای پرداختن به خانواده وج��ود خواهد داشت. با این حال زمان، 
تنه��ا چی��زی است که قابل جبران نخواهد ب��ود. در این رابطه تالش کنید تا حجم کاری خ��ود را کاهش دهید. برای 
مثال جانشین داشته باشید و کارها را بین تیم شرکت پخش کنید. این مسئله کمک خواهد کرد تا شما نیز به مانند 
ی��ک کارمند بتوانید تنها در زمان های کاری به اقدامات خ��ود بپردازید. همچنین به عنوان یک کارآفرین تصور نکنید 
که تش��کیل خانواده، در تضاد با اهداف شما خواهد بود. درواقع واقعیت کامال متفاوت بوده و می توانید این نکته را در 
مصاحبه افراد مش��هور نیز مش��اهده کنید که اکثر آنها حتی در شرایطی ازدواج کرده اند که اوضاع مالی جالبی نداشته 

و در ابتدای راه خود بوده اند. 
8-اطمینان داشته باشید که بحران ها اجتناب ناپذیر هستند 

بسیاری از بحران ها از کنترل ما خارج هستند. برای مثال ممکن است بهترین عملکرد را از خود نشان 
داده باشی��د، با این حال یک مش��کل جهانی باع��ث شده است تا بازار شما کامال کس��اد شود. تحت این 
شرایط مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که انعطاف پذیر باشید. با این سیاست، شما 
ب��ه جای توجه به مش��کالت، همواره به دنبال راه حلی خواهید ب��ود. همچنین همواره به دنبال حوزه های 
جدید باشید. این امر به مراتب بهتر از زمانی است که در یک دریای پر از ماهیگیر، برای به دست آوردن 

صید مناسب تالش کنید. 
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تبلیغـاتخالق

اگ��ر اصط��الح دورکاری را جدی��د تلقی کنید، ب��دون شک در 
مواجهه با تعطیل کاری، بس��یار متعجب خواهید شد. درواقع این 
م��دل کاری به زمانی اطالق می ش��ود که افراد در روزهای تعطیل 
نی��ز فعالیت داشت��ه باشند. در این رابطه حت��ی امکان فعالیت در 
تعطیالت عید و تابستان نیز وجود دارد. این مسئله خصوصا مورد 
توجه دورکارها قرار دارد. با این حال قبل از انجام این امر، ضروری 
است تا نس��بت به درست بودن آن اطمینان داشته باشید. در این 
رابطه چهار پرسش��ی که قصد معرفی آنه��ا را داریم، دقیقا همان 

چیزی است که نیاز خواهید داشت. 
1-آیا ضرورتی وجود دارد؟ 

درواقع استراحت برای هر ف��ردی الزامی است. به همین خاطر 
اولوی��ت شما باید به عدم انجام این اق��دام اختصاص پیدا کند، با 
این حال در صورتی در ای��ن رابطه ضرورتی وجود دارد، شما یک 
تاییدی��ه برای این اقدام را دریافت کرده و باید منتظر سه پرسش 
دیگر باشید. در این رابطه فراموش نکنید که حتی می توان تعطیل 
کاری را برای برندهای دیگر نیز انجام داد. به همین خاطر اگر در 

شرکت شما این شیوه مرسوم نیست، نباید ناامید شوید. 
2-آیا این اقدام تاثیر منفی بر روابط خانوادگی شما 

خواهد داشت؟
این امر بسیار طبیعی است که افراد خانواده تمایل داشته باشند 
ک��ه در ایام تعطیل، شما در کن��ار آنها حضور داشته باشید. با این 
ح��ال اگر به علت ضروری بودن انجام این اقدام، مجبور به تعطیل 
کاری هستید، در گام دوم باید این موضوع را با افراد خانواده خود 
مطرح کرده و ضمن تش��ریح دلیل انتخاب آن، به واکنش ها توجه 
داشت��ه باشید. در ای��ن رابطه اگر اقدام شما ب��ه روابط خانوادگی 
لطمه ای جدی وارد می کند، توصیه می شود که دیگر به این اقدام 
فک��ر نکنید. درواقع شم��ا می توانید به جای ت��الش برای افزایش 
درآمد، به دنبال کاهش هزینه ها باشید. همچنین با فروش و اجاره 

وسایل می توانید به افزایش درآمد خود کمک کنید. 
3-آیا زمان کافی خواهید داشت؟

شم��ا باید در زمینه تعطیل کاری کام��ال منطقی فکر کنید. در 
موارد متعدد مش��اهده می شود که افراد تنها به درآمد تعیین شده 
فکر کرده و به تعداد ساعت��ی که درگیر می شوند، توجهی ندارند. 
این مس��ئله باعث خواهد شد تا همواره با کمبود زمان مواجه شده 
و فش��ار زی��ادی را متحمل شون��د. در این رابطه بهت��ر است تا به 
دنبال پیش��نهادی باشید که با شرایط شما هماهنگ بوده و در آن 
زمین��ه مهارت کافی را دارید. درواقع نبود مهارت باعث می شود تا 
انج��ام اقدامات، بیش از حد معمول طوالنی شود. درواقع اگر پس 
از عقد قرارداد موفق به انجام درست و به موقع کارها نش��وید، نه 

تنها درآمدی به دس��ت نمی-آورید، بلکه جریمه نیز خواهید شد. 
همچنین اگر حجم کار به ح��دی زیاد باشد که فرصت استراحت 
کم��ی پیدا کنید، خطر ابت��ال به انواع بیماری ها در شما تش��دید 
خواهد شد. تحت این شرایط حتی ممکن است مجبور به پرداخت 
هزینه های��ی شوید که ب��ه مراتب از درآمد به دست آمده بیش��تر 

است.
4-آیا نسبت حجم کار به درآمد مقرون به صرفه 

است؟ 
این ام��ر طبیعی است ک��ه برندها تمایل داشت��ه باشند که در 
زمینه تعطیل کاری، هزینه های خود را تا حد امکان کاهش دهند. 
این مس��ئله حتی در رابطه با دورکاری نیز مش��اهده می-شود. با 
ای��ن حال این ام��ر نباید باعث ناامیدی شما ش��ود. درواقع برخی 
از برنده��ا نیز به ادامه فعالیت های خود نی��از داشته و درآمدهای 
خوبی را پیش��نهاد می دهند، با این حال شم��ا باید در این زمینه 
کامال هوشیار باشید. درواقع نسبت حجم کار به درآمد باید مقرون 
ب��ه صرفه باشد. همچنین واکنش افراد به سطوح درآمدی متفاوت 
است. برای مثال ممکن است درآمد مش��خص شده برای یک فرد 
مج��رد کام��ال مناسب باشد، ب��ا این حال برای ف��ردی که ازدواج 
کرده و صاح��ب فرزند است، باید در این زمینه صبور باشد و تنها 

گزینه  ای را انتخاب کند که ارزش فعالیت را خواهد داشت. 
thebalancecareers.com :منبع

تعطیل کاری و 4 پرسش اساسی آن 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: تامر بازیو کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

     سه شنبه   6 خرداد 1399    شماره 1549   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: الرن میلس برونلی نویسنده و سخنران حوزه کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


