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نرخ اوراق خزانه برای اولین بار به زیر ۱۵درصد رسید

آخرین دستورات 
ارزی روحانی

رئیس جمهور روز گذش��ته در گفت وگوی تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی و سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، آخرین 
دستورات ارزی و ضدکرونایی را صادر کرد. حسن روحانی ابتدا در گفت وگو با حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به دستوراتی که به مسئوالن ذی ربط از جمله رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تامین منابع ارزی داده شده است، 
گفت: وزارت صمت باید تامین ارز الزم برای کاالهای اساسی موردنیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه ها و بنگاه های تولیدی در راستای 
تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری کند.  رئیس جمهور به مباحث مطرح شده در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا و تاکید 

مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، اشاره کرد و افزود...

۵ عمل جراحی که می تواند بازار مسکن را از حالت کما درآورد

مسکن در سایه رکود تورمی
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بورس همچنان در میان بازارهای مالی پیشتاز است

روند تغییرات قیمت ها در ۷۷ روز گذشته

بازاریابی خالقانه و حرفه ای در دوران کرونا
نکاتی که از کتاب ۷ عادت مردمان موثر می توان آموخت

پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2020
همکاری با اینفلوئنسرها با استفاده از هدیه های جذاب

چرا کمپین های بازاریابی در فضای آنالین شکست می خورند؟
کرونا چطور دنیای تبلیغات تلویزیونی را متحول کرد؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

آمازون مجددا ناوگان 
هواپیماهای باربری خود را 

گسترش می دهد

یادداشت
تضمین تسهیالت بانکی؛ 
ضامن شدن چه آسان، 

رهاشدن چه مشکل!

ضامن بدهی دیگران ش��دن از 
قدیم به  عنوان کاری پس��ندیده 
و قاب��ل س��تایش در جامعه مان 
مطرح بوده اس��ت. براساس این 
سنت نیکوی اجتماعی، اشخاص 
برمبن��ای تعه��دات اخالق��ی و 
آرمان های انس��انی و ن��ه بر پایه 
الزامات ی��ا تعهدات قانونی، برای 
کمک به دیگران ضامن می شوند 
و پرداخت بدهی آنان را تضمین 
می کنن��د. به همین مناس��بت، 
ح��وزه »عق��د ضم��ان« صرف��ا 
تضمین پرداخت بدهی اس��ت و 
ضامن فقط پرداخت دین دیگری 
را با مس��ئولیت خ��ود تضمین 
می کند، در حال��ی که در »عقد 
رهن« بستانکار می تواند فقط به 
سراغ مالی که به نفع وی در رهن 
قرار گرفت��ه، برود و آن را توقیف 
نماید. از نظر قانون مدنی، نتیجه 
»عقد ضمان« بری شدن بدهکار 
و متعهد شدن ضامن است )ماده 
۶۹۸ قان��ون مدن��ی(. ب��ه بیان 
دیگ��ر، از دید قان��ون مدنی بعد 
از تحقق »عق��د ضمان« بدهکار 
کنار می رود، گویی او هیچ بدهی 
نداش��ته اس��ت، اما به جای وی، 
ضامن می آی��د و پرداخت بدهی 

را برعهده می گیرد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
در نتیجه بس��تانکار دیگر نمی تواند به س��راغ بدهکار برود. او بایس��تی 
برای دریافت بس��تانکاری خویش فقط ب��ه ضامن مراجعه کند. این پدیده 
را نظری��ه »نقل ذم��ه به ذمه« می نامند؛ نظریه ای ک��ه قانون مدنی و فقه 
ش��یعه بر آن تاکید دارد. قانون تجارت و فقه اهل سنت اما نظری متفاوت 
در ای��ن زمین��ه دارد. بنا بر مقررات قانون تج��ارت، »عقد ضمان« موجب 
بری ش��دن و فراغ��ت خاطر بدهکار از پرداخت بدهی اش نمی ش��ود بلکه 
در کن��ار وی ضامن نیز پرداخت طلب بس��تانکار را تضمین می کند. بدین 
ترتیب، بس��تانکار می تواند برای دریافت بستانکاری خویش هم به بدهکار 
اصلی مراجعه کند و هم ضامن را طرف خطاب خود قرار دهد. این امر به 
نظریه »ضم ذمه به ذمه« مش��هور است. براساس این نظریه، تعهد ضامن 
ضمیمه تعهد بدهکار می ش��ود. عرف جامعه و رویه بانکی کشور در عمل، 
نظری��ه اخیر یعن��ی نظریه »ضم ذمه به ذم��ه« را پذیرفته اند. پس از نظر 
مقررات بانکی، ضامن ش��دن بدین معناس��ت که هم تس��هیالت گیرنده و 
ه��م ضامن هر دو در کنار یکدیگر مس��ئولیت پرداخ��ت مطالبات بانک را 
برعهده دارند. بنابراین بانک برای وصول مطالبات معوق خود هم می تواند 
به تس��هیالت گیرنده و هم ب��ه ضامن او مراجعه کن��د. به طور خالصه، از 
منظر حقوقی و فرآیندهای بانکی، ضامن شدن تسهیالت بانکی، پدیده ای 
»س��هل« و در عین حال »مش��کل« اس��ت. در این م��ورد، توجه به چند 
نکت��ه خالی از لطف نیس��ت: اول؛ جز در موارد بس��یار مح��دود، در عرف 
بانکی تضمین ضامن از جمله تضمین های اصلی تس��هیالت نیس��ت بلکه 
بانک ه��ا معموال برای تکمیل تضمین ها و وثایق دیگر، آوردن ضامن را نیز 
درخواست می کنند. گفتنی است که ضامن بانکی می تواند از بین اشخاص 

حقیقی و حقوقی انتخاب شود.
دوم؛ پدیده نامطلوب فعالیت ضامنین حرفه ای همواره یکی از مشکالت 
نظام بانکی کش��ور بوده اس��ت. ضامنین حرفه ای گرچه پرونده تسهیالت 
بانکی را تکمیل می کنند، اما در عمل، وصول مطالبات بانک ها را با تاخیر 
یا مش��کل مواجه خواهند کرد. آنان افرادی هس��تند که ضامن ش��دن را 
ش��غل معمول خود قرار داده ان��د. در هر حال، طبق مقررات بانکی، ضامن 
تس��هیالت بانکی نیز همانند تس��هیالت گیرنده باید اعتبارس��نجی ش��ود 
تا مش��خص گردد ک��ه از نظر اعتبار اجتماع��ی و توانایی مالی، صالحیت 

تضمین تسهیالت یانکی را دارد یا نه.
س��وم؛ بانک ها معموال برای تضمین تس��هیالت کالن، هم وثایق ملکی 
و ه��م اس��ناد تجاری و هم ضام��ن را در اختیار دارند. ای��ن مطلب بدین 
معناس��ت که بانک قانونا اختیار دارد ب��رای وصول مطالبات معوق خود از 
تمامی تضمین ها و وثایق مورد بحث در چارچوب قانون اس��تفاده کند، اما 
حتی اگر برای یک تسهیالت ده ها نوع وثیقه و تضمین گرفته شده باشد، 
بانک فق��ط می تواند در حد وصول مطالباتش از این تضمین ها اس��تفاده 
کند و نه مازاد بر مطالبات. اضافه گرفتن از مشتری بدهکار، مجاز نیست. 
چهارم؛ اینکه یک ش��خص حقیقی یا حقوقی، پرداخت تسهیالت دیگری 
را تضمین کند، بدین معناس��ت که بانک به منظور وصول مطالبات معوق 
می تواند هم سراغ تسهیالت گیرنده و هم سراغ ضامن وی برود. محدودیت 
خاصی در این مورد وجود ندارد، یعنی بانک در صورت تش��خیص مصالح 
حتی می تواند قبل از تس��هیالت گیرنده به س��راغ ضامن او برود و مطالبه 
طلب کند، مگر آنکه قبال در این مورد بین بانک و ضامن ترتیبات دیگری 
توافق ش��ده باش��د بنابراین گالیه دائمی ضامنین تسهیالت بانکی مبنی 
ب��ر اینکه »چرا بانک ابتدا س��راغ وام گیرنده نرفته اس��ت؟!« از نظر مبانی 

حقوقی، منطقی به  نظر نمی رسد.
پنج��م؛ نکته ای که بس��یاری از مردم و حتی برخ��ی از همکاران بانکی 
ب��دان توجه کافی ندارن��د، تفاوت تضمین تس��هیالت بانک��ی با تضمین 
اس��ناد تجاری تس��هیالت بانکی است. ش��رح مطلب آنکه بانک ها معموال 
به دو ش��یوه برای تضمین مطالبات خود از تس��هیالت گیرندگان تضمین 
می گیرند؛ در ش��یوه نخست، ضامن مس��ئولیت کامل تسهیالت را بی کم 
و کاس��ت برعه��ده می گیرد. پ��س در چنین حالتی، او ضامن تس��هیالت 
اس��ت و بایستی پاسخگوی بانک در صورت معوق شدن اقساط تسهیالت 
باش��د. الزمه تضمین تسهیالت آن است که کلیه اوراق قرارداد تسهیالت 
عالوه  بر امضای تس��هیالت گیرنده بایستی به امضای ضامن تسهیالت نیز 
رس��یده باشد. افزون بر آن، برابر بخشنامه بانک مرکزی قبل از انعقاد و یا 
امضاي قرارداد تس��هیالت بانکي بایستی تمهیداتي اتخاذ شود تا مشتري، 
ضامن و وثیقه گذار از مفاد قرارداد تس��هیالت اطالع کامل کس��ب کرده و 
مف��اد قرارداد نمون��ه به  همراه مقررات و ضوابط مص��رح در آن در اختیار 
مش��تري، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، 

نس��خه اي از آن که داراي ارزش قانوني یکس��ان با س��ایر نس��خ است، در 
اختیار تسهیالت گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

ام��ا تضمین اوراق تجاری وثیقه تس��هیالت تج��اری، مقوله ای متفاوت 
اس��ت. بانک ها ممکن اس��ت که برای تضمین تس��هیالت م��ورد تقاضای 
تسهیالت گیرنده از او درخواست کنند که برای تسهیالت مورد درخواست، 
اس��ناد تجاری همانند چک یا سفته )تضمین شده توسط اشخاص حقیقی 
ی��ا حقوقی معتبر و م��ورد تایید بانک( ارائه ده��د بنابراین در این حالت، 
ضام��ن فقط بایس��تی ای��ن قبیل اوراق تج��اری را به  عن��وان »ضمانت« 
پشت نویسی و امضا کند. پس مسئولیت ضامن اسناد تجاری در این مورد 
مح��دود به همان اوراق تجاری اس��ت که آن را تضمین کرده اس��ت. لذا 
نیازی به امضای اوراق قرارداد تس��هیالت نیس��ت و چنین ضامنی ضامن 

تسهیالت تلقی نمی شود.
شش��م؛ اگر ضامن، قرارداد وام یا تسهیالت بانکی را تضمین کند، بدین 
معناست که هر تعهدی را که تسهیالت گیرنده براساس قرارداد تسهیالت 
در مقابل بان��ک برعهده می گیرد، ضامن نیز همان تعهدات »و نه بیش از 
آن« را برعهده دارد. در این صورت، برابر شروط درج شده در قراردادهای 
تیپ تس��هیالت بانکی: بانک/مؤسس��ه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو 
ماه از سررسید تس��هیالت و عدم بازپرداخت آنها توسط تسهیالت گیرنده 
و یا بالفاصله پس از حال شدن تسهیالت گیرنده، باید موضوع را به اطالع 
ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران برساند. همکاران شعب بانک ها باید به 
این موضوع توجه داشته باشند و در صورت معوق شدن اقساط تسهیالت، 

هم زمان با تسهیالت گیرنده مراتب را به اطالع ضامن نیز برسانند.
هفت��م؛ پرس��ش مهم در مورد تضمین تس��هیالت بانکی آن اس��ت که 
ضامن، پرداخت چه مبلغی را تعهد می کند: اصل مبلغ تس��هیالت یا اصل 
به اضافه س��ود تس��هیالت یا اصل و سود تس��هیالت به اضافه جرایم تاخیر 
و س��ایر اقالم مطالبات بانک ها از تس��هیالت گیرنده نظیر هزینه اقدامات 
قضایی و مانند آن؟ پاس��خ این س��وال از نظر مبانی حقوقی، روشن است. 
مسئولیت ضامن در برابر بستانکار تا همان حد مسئولیت بدهکار است، نه 
بی��ش و نه کمتر از آن، مگر آنکه در این مورد توافق خاصی بین ضامن و 

بانک صورت گرفته باشد.
در م��ورد تضمین تس��هیالت بانکی ام��ا موضوع کمی متفاوت اس��ت. 

مطالبات بانک ها از تس��هیالت گیرندگان ش��امل دو دسته است: مطالبات 
مس��تقیم و مطالبات غیرمستقیم. مطالبات مس��تقیم معموال شامل اصل 
و س��ود تس��هیالت اس��ت، اما مطالبات غیرمستقیم ش��امل آن دسته از 
هزینه هایی اس��ت که در اثر تاخیر در پرداخت اقس��اط به بانک ها تحمیل 
می ش��ود، نظیر هزینه اقدامات اجرایی و قضایی. به هرحال، هیات عمومی 
دی��وان عدالت اداری طی رأی مورخ 20 فروردین  ماه 13۹۸ درباره حدود 
مس��ئولیت ضامن تس��هیالت بانکی، نظر داده اس��ت که مسئولیت ضامن 
تسهیالت بانکی صرفا ش��امل مطالبات مستقیم بانک از تسهیالت گیرنده 
می ش��ود. هش��تم؛ اگرچه ضامن بدهی دیگران ش��دن، یک سنت حسنه 
اجتماعی است، اما این امر بدان معنا نیست که بین بدهکار و ضامن برای 
تضمین بدهی وی قراردادی نباش��د بنابراین مصلحت آن است که ضامن 
قبل از ضمانت قراردادی با تس��هیالت گیرنده به امضا برس��اند و در مورد 
نحوه جبران خس��ارت وارده به ضامن، در صورتی که او ناچار به پرداخت 
مطالبات بانک ش��ود، توافق کنند. بسیاری از مشکالت ضامنین تسهیالت 
بانکی آن است که بدون توافق با بدهکار یا همان تسهیالت گیرنده، بدهی 
او را ب��ه نفع بانک تضمین می کنند و بعد ک��ه ناچار به پرداخت مطالبات 
بانک می ش��وند، دچار مش��کل ش��ده و دست ش��ان به تس��هیالت گیرنده 
نمی رسد. اینجاس��ت که این گفته مصداق پیدا می کند: »ضامن شدن چه 
آس��ان، رهاش��دن چه مش��کل!« بنابراین باید تعارف را کنار گذاشت. اگر 
می خواهید ضامن تسهیالت کسی ش��وید، ولو آنکه دوست یا فامیل شما 
باشد، حتما قبل از تضمین راجع به نحوه جبران خسارت با یکدیگر توافق 

کنید. این توافق هیچ ربطی به بانک تسهیالت دهنده نخواهد داشت.
در پایان، یادآوری دو نکته در مورد تضمین تسهیالت بانکی الزم است؛ 
نخست اینکه همکاران بانکی تالش کنند ضامن را از میان اشخاص معتبر 
و خوش��نام انتخاب کنند. ضامنین حرفه ای، گرهی از مش��کالت بانک را 
نمی گشایند. اعتبارسنجی ضامن نیز مانند تسهیالت گیرنده ضروری است. 
نکت��ه دوم ه��م اینکه افراد قبل از تضمین تس��هیالت حتما توافق الزم را 
با متقاضی تس��هیالت به عم��ل آورند تا در صورتی ک��ه ناچار به پرداخت 
مطالبات بانک ش��وند، بتوانند به سراغ تس��هیالت گیرنده رفته و مطالبات 
خ��ود را وص��ول کنن��د، زیرا پس از ضامن ش��دن، رهایی از آث��ار مالی و 

مشکالت آن، بسیار سخت خواهد بود.

رئیس جمه��ور روز گذش��ته در گفت وگ��وی تلفنی ب��ا رئیس کل بانک 
مرکزی و سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، آخرین دس��تورات 
ارزی و ضدکرونای��ی را صادر کرد. حس��ن روحانی ابت��دا در گفت وگو با 
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به دس��توراتی که به مس��ئوالن ذی ربط از جمله رئیس کل بانک مرکزی 
درخصوص تامین منابع ارزی داده ش��ده اس��ت، گفت: وزارت صمت باید 
تامی��ن ارز الزم برای کاالهای اساس��ی موردنیاز مردم و نی��ز مواد اولیه 
کارخانه ها و بنگاه های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با 
جدیت پیگیری کند.  رئیس جمهور به مباحث مطرح شده در جلسات ستاد 
ملی مقابله با کرونا و تاکید مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور بر ضرورت 
و اهمیت اس��تفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، اشاره کرد 
و افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماس��ک را با هدف قرار گرفتن مکفی 

آن در دس��ترس عام��ه مردم در صدر توجه خود ق��رار دهید.  روحانی بار 
دیگ��ر از همه فع��االن عرصه تولید و به ویژه کارگران زحمتکش��ی که در 
ماه های گذش��ته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا 
اجازه ندادند چرخ تولید کش��ور متوقف ش��ود، تشکر کرد و گفت: از همه 
کس��انی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دس��تورالعمل های 
بهداش��تی به وی��ژه در بخش تولید تالش کردن��د، قدردانی و بر ضرورت 
ت��داوم مراقبت ه��ای انجام ش��ده تاکنون با دقت و جدیت بیش��تر تاکید 
می کنم. حس��ین مدرس خیابانی نیز در ای��ن گفت وگوی تلفنی، گزارش 
آخری��ن وضعیت اجرای پروژه های صنعت��ی نیمه تمام، فعالیت بنگاه های 
تولی��دی، برنامه ریزی ها و اقدامات انجام ش��ده برای تامین نیازمندی های 
صنعت و تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداش��تی 
در بنگاه های اقتصادی و تولیدی را به اس��تحضار رئیس جمهوری رساند. 

روحان��ی همچنین در گفت وگو ب��ا عبدالناصر همت��ی، از اقدامات بانک 
مرکزی برای آزادس��ازی بخش��ی از منابع ارزی مسدودشده در بانک های 
خارج��ی قدردانی کرد و با تاکید بر تداوم این پیگیری ها، همراهی هرچه 
بیش��تر صادرکنندگان کش��ور با بانک مرکزی را ب��رای تامین ارز واردات 
موردنیاز کشور، ضروری دانست. رئیس جمهوری در این گفت وگو، ضمن 
اطالع یافتن از آخرین پیگیری ها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از 
منابع ارزی بانک مرکزی و صادرکنندگان برای تامین کاالهای اساس��ی، 
دارو، مواد اولیه و واسطه ای کارخانجات، از تالش های بانک مرکزی برای 
جبران افتی که در اثر ش��یوع کرونا در روند فعالیت س��امانه نیما و سایر 
روش ه��ای اس��تفاده از ارز صادراتی ایجادش��ده بود و تامی��ن 4 میلیارد 
دالر ارز برای واردکنندگان تش��کر ک��رد. روحانی، اقدام بانک مرکزی در 
آغ��از عملیات بازار باز و عرضه اوراق خزانه و دولتی برای تامین کس��ری 

بودج��ه دولت از طریق نقدینگی ب��ازار را تجربه موفقی توصیف کرد. وی 
همچنی��ن بر تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کس��ری موردنیاز بودجه 
کش��ور از محل نقدینگی بازار به جای اس��تقراض از بانک مرکزی تأکید 
ک��رد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت وگوی تلفنی، گزارش��ی از 
نتیج��ه موفق حراج اوراق خزان��ه در اوایل هفته و برنامه حراج هفته آتی 
اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس 
جمهور ارائه و اعالم کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز عملیات بازار 
باز، در روز سه ش��نبه ای که گذشت، نرخ اوراق خزانه در بازار، برای اولین 
بار در س��ال های اخیر به زیر 1۵درصد رس��ید. عبدالناصر همتی سپس 
توضیحاتی درباره بازگشت فعالیت سامانه نیما و سایر روش های استفاده 
از ارز صادراتی برای واردات به روند عادی و تالش های بانک مرکزی برای 

رفع انسداد منابع ارزی کشور در بانک های خارجی ارائه کرد.

نرخ اوراق خزانه برای اولین بار به زیر ۱۵درصد رسید

آخرین دستورات ارزی روحانی

تضمین تسهیالت بانکی؛ ضامن شدن چه آسان، رهاشدن چه مشکل!

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



فرص��ت امروز: میزان ورود س��رمایه خارجی به ایران در مقایس��ه با 
بس��یاری از کش��ورهای دنیا اندک اس��ت، به گونه ای که طبق گزارش 
آنکتاد، س��هم ایران از جذب س��رمایه خارجی ورودی در سال 201۸، 
تنها ح��دود 0.3درصد جریان ورودی س��رمایه خارجی جهان اس��ت. 
اگرچه پس از تصویب »قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی« 
در س��ال 13۸1، روند متفاوتی در جذب س��رمایه خارجی آغاز شد، اما 
بیش��ترین میزان جذب س��رمایه خارجی ایران تنها در س��ال 2017 با 

حدود ۵ میلیارد دالر بوده است.
این چشم اندازی از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران است که 
نهاد پژوهش��ی مجلس به تازگی ترسیم کرده است. مرکز پژوهش ها در 
گزارشی با عنوان »الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ای��ران با بهره گیری از تجربه کش��ورهای موفق« به تحلیل وضعیت 
س��رمایه گذاري مستقیم خارجي پرداخته و نوشته است: جذب سرمایه 
خارجی در ایران منبع محور بوده و به ندرت وارد تولید ش��ده است. به 
لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و در حقیقت 
بخش نفت خام واردشده و به لحاظ روش سرمایه گذاری غالباً به شکل 
ترتیبات قراردادی )ش��امل بیع متقابل،BOT  و...( است. طبق گزارش 
س��ازمان س��رمایه گذاری اقتصادی و فنی  در سال 2012 بخش معدن 
)ش��امل معدن، باالدس��ت نفت و گاز و صنایع معدنی و صنایع مرتبط( 
همانند س��ال های گذشته بخش پیش��رو در جذب سرمایه گذاری های 
خارجی بوده و س��هم 7۶درصدی خود را حف��ظ کرده و قریب به 3.۵ 
میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده است. بخش خدمات نیز برای 
نخس��تین بار با ج��ذب 3۸2 میلیون دالری در س��ال 2012 از بخش 

صنعت پیشی گرفته است.
شکاف بین سرمایه گذاری تصویب شده و جذب شده

از س��وی دیگر، میان س��رمایه گذاری خارجی تصویب ش��ده و میزان 
واقعی س��رمایه گذاری خارجی جذب شده، ش��کاف عمیقی وجود دارد. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد در فاصله س��ال های 13۸3 تا 13۸۶ و نیز 
س��ال های 13۹4 تا 13۹7 میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب بسیار 
بیش��تر از جذب واقعی و در برخی از س��ال ها چندین برابر بوده است. 
در حقیقت، س��رمایه گذار خارجی مجوز س��رمایه گذاری را اخذ کرده و 
از مزیت دریافت اطالعات در مرحله مذاکره بهره مند ش��ده، اما سرمایه 
خود را به داخل کش��ور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار 
مهم که باید به آن توجه کرد اینکه تکیه  بر آمار سرمایه گذاری خارجی 
مصوب به  جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب FDI در ایران به  

شدت گمراه کننده است.
مس��ئله جذب ان��دک FDI در ایران که مس��ائل سیاس��ی و فضای 
بین الملل��ی نیز ب��ر آن تأثیرگذار بوده اس��ت، هم��واره مطالعاتی برای 
تشویق و تأکید بر فواید و جوانب مثبت FDI را در ایران در پی داشته 
است، اما در پژوهش ها به  ندرت به مسئله کیفیت جذب FDI در ایران 
پرداخته  ش��ده و راهکارهای دس��تیابی به بهترین نتایج از جذب اندک 

سرمایه خارجی ورودی در ایران مغفول مانده است.
مرک��ز پژوهش ها س��پس به مطالع��ات محدود در این زمینه اش��اره 
کرده و ادامه داده اس��ت: س��لیم و هم��کاران در تحقیق��ی میدانی به 
بررسی انگیزه های س��رمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته اند. نتایج 
تحقیق آنها نش��ان می دهد که عامل دسترس��ی به ب��ازار، اولین انگیزه 
سرمایه گذاران خارجی بوده است که از عامل بعدی یعنی دسترسی به 
مناب��ع ارزان فاصله قابل توجهی دارد. البته با لحاظ کردن ش��رکت های 

نفت��ی و پتروش��یمی ک��ه در نمونه آم��اری این تحقی��ق کمتر حضور 
داش��ته اند، می توان گفت در ش��رایط فعلی عمده انگیزه سرمایه گذاری 
خارجی در ایران براس��اس دسترس��ی به بازار و منابع اولیه ارزان بوده 

است.
 FDI همچنین نتایج تحقیق دیگری از این محققان نش��ان می دهد
در ای��ران تأثیر مس��تقیمی بر فعال ش��دن کانال های مختلف س��رریز 
فناوری نداشته اس��ت، ولی افزایش توانمندی های فناورانه شرکت های 
س��رمایه پذیر نقش میانجی در فعال ش��دن دو مس��یر سرریز یعنی اثر 
مش��اهده و آموزش داش��ته است. از س��وی دیگر نمی توان از نظر دور 
داش��ت که سیاست ش��رکت های خارجی برای بهره مندی از بازار ایران 
در وهله اول، صادرات کاال و یا اعطای لیسانس بوده است و اساساً کمتر 
به تولید و س��رمایه گذاری در ای��ران ورود پیدا کرده اند. البته در بخش 
خدم��ات با توج��ه به همزمانی مصرف و تولید و ع��دم امکان صادرات، 
ش��رکت های خارجی بیش��تر اقدام به ورود به بازار ای��ران کرده اند که 
نمونه هایی از آن در بخش خرده فروشی و ارتباطات قابل مشاهده است.

چرا سرمایه گذار خارجی وارد کشور نمی شود؟
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، عامری در بررس��ی ن��وع تکنولوژی مورد 
بهره برداری در عملیات باالدس��تی در صنعت نفت به این نتیجه رسیده 
اس��ت که خصلت مهارت��ی و تجربی بودن تکنولوژی مس��تفاد در این 
صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود 
با توس��ل به رازداری مانع انتقال آن شوند، بنابراین برای انتقال واقعی 

باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده کرد.
همچنین در مقاله درخش��ان و تکلیف نش��ان داده  ش��ده که اتکا بر 
سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های 
نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش 
باالدس��تی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود، مگر آنکه اوالً رش��د 
دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های 
مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور 
فعال نهاده��ای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در 
بازار فناوری توانس��ته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از 
ظرفیت ه��ای جذب به نحو مؤثری بهره برداری ک��رد. همچنین بر این 
نکته تأکید ش��ده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک 
فرآیندهای تضعیف ش��رکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های 
خدمات نفتی در انتقال و توس��عه فناوری در بخش باالدستی نخستین 
گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاست گذاری های فناوری نفتی در 

کشور است.
نیازه��ای زنجی��ره  پیمان��کاران در شناس��ایی  به رغ��م محوری��ت 
عملیات نفتی به توس��عه فناوری های مناس��ب و انتق��ال این نیازها به 
توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که 
محدودیت منابع مالی برای س��رمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری 
و نی��ز ضعف بهره برداری بهین��ه از ظرفیت های ج��ذب اقتضا می کند 
ک��ه نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کاراتر ش��وند و نقش مؤثرتری در 
مدیریت این بازار ایفا نمایند. نش��ان داده  ش��ده است که این نهادها با 
اولویت بندی فناوری هایی که س��ازگار با اهداف بخش باالدس��تی نفت 
ب��وده و اثر س��رریز به برخی صنای��ع کلیدی در اقتصاد مل��ی را دارند 
می توانند جریان انتقال توس��عه فناوری را به س��متی هدایت کنند که 

همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
ن��وروزی نیز در مقاله ای به واکاوی ضع��ف انتقال فناوری در صنعت 

نفت ایران و میزان اثربخشی قراردادهای نفتی در این زمینه می پردازد. 
نتای��ج پژوهش نش��ان می ده��د که عالوه ب��ر فقدان انگی��زه کافی در 
شرکت های دهنده فناوری، مشکالت مربوط به ضعف در ظرفیت جذب 
برای اکتس��اب فناوری در داخل کش��ور نیز از عوامل مؤثر بر مشکالت 
انتقال و توس��عه فناوری در ایران اس��ت. ضمن اینکه با توجه به حضور 
بازیگ��ران متعدد در ب��ازار فناوری در صنعت نف��ت، حاکمیت رویکرد 
س��نتی به انتقال و توس��عه فناوری از طریق س��رمایه گذاری خارجی و 
قرارداد با ش��رکت های نفتی بین المللی، زمینه مناس��بی برای توس��عه 

فناوری در ایران نیست.
2۵0 هزار دالر برای اقامت ۵ ساله ایران

در ای��ن میان، یکی از تمهیدات دولت برای جذب س��رمایه خارجی، 
مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی است. هیات وزیران در 
جلس��ه ۹ تیرماه سال گذشته، وزارت کش��ور را موظف کرد تا حداکثر 
ظرف یک ماه ب��رای اتباع خارجی که حداقل 2۵0 هزار دالر یا معادل 
آن ب��ه ارزه��ای دیگر در بانک ها و موسس��ات اعتباری س��پرده گذاری 
بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید 
وزارت اقتصاد، مجوز اقامت ۵ س��اله صادر کند. حاال ش��یوه نامه اعطای 
مجوز اقامت ۵س��اله به س��رمایه گذاران خارجی پس از نزدیک به یک 
س��ال از تصویب قانون در هیأت وزیران از سوی بانک مرکزی برای اجرا 

به بانک ملی ابالغ شده است.
براس��اس مفاد پیوست ش��یوه نامه اعطای مجوز اقامت، تحت عنوان 
»ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی برای صدور مجوز اقامت 
۵ساله«، بانک ملی ایران مجاز است که به نیابت از بانک مرکزی نسبت 
ب��ه انعقاد ق��رارداد س��پرده گذاری ارزی ویژه، در قالب افتتاح حس��اب 
ارزی به صورت حواله و اس��کناس اقدام کن��د و با انجام هماهنگی الزم 
ب��ا اداره بین المل��ل این بانک، حواله وارده را در حس��اب های موردنظر 
اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس دریافتی را به بانک مرکزی تحویل 
ده��د. البته به گفته مهدی محمودی، مدی��رکل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور، سرمایه گذاران خارجی متقاضی دریافت اقامت با 
س��رمایه گذاری 2۵0 هزار دالری هم می توانند اقامت دریافت کنند. به 
گفته او، »کمیسیون اقامت ویژه و تسهیالت« مستقر در اداره کل اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور، مسئولیت رسیدگی و تصمیم گیری 

درخصوص درخواست های ارسال شده را برعهده دارد.
البته پیش  از این هم برمبنای قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری 
خارج��ی، آن دس��ته از س��رمایه  گذارانی که 300 هزار دالر در کش��ور 
س��رمایه گذاری می کردن��د، برای س��ه س��ال اقامت ای��ران را دریافت 
می کردند، اما برای تشویق بیشتر سرمایه گذاران خارجی حاال مدت زمان 
اقام��ت در قانون جدی��د افزایش  یافته و میزان س��رمایه گذاری کاهش 
 یافته اس��ت. به اعتقاد کارشناس��ان، باالبودن ریس��ک س��رمایه گذاری 
در مقایس��ه با کش��ورهای همس��ایه، مهم ترین مانع پیش روی جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی در ایران اس��ت که دولت ب��رای حل آن باید 
گام های جدی بردارد. طبق آمارهای جهانی، ایران در س��ال 201۹ در 
زمینه س��هولت کسب وکار با ۵۶.۹۸ امتیاز )از یکصد امتیاز ممکن( و با 
4 پله سقوط نسبت به سال 201۸، در رتبه 12۸ جهان ایستاده است. 
با این همه، دولت امیدوار اس��ت با در نظر گرفتن مش��وق های مختلف 
بتواند در ش��رایطی که ش��اهد افزایش تحریم ها، فشار کرونا بر اقتصاد 
و کاهش فروش نفت هس��تیم، بخش��ی از منابع الزم خود را از طریق 

سرمایه گذاران خارجی تأمین کند.  

اقامت ۵ ساله، سرمایه گذاران خارجی را به ایران می کشاند؟

فرمول جذب سرمایه گذاری خارجی

»طوالنی شدن رکود ناش��ی از همه گیری کرونا« و »ورشکستگی«، 
اصلی تری��ن نگرانی ه��ای ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتص��ادی در این 
روزهاس��ت؛ این نتایج مطالعه ای اس��ت که به تازگ��ی مجمع جهانی 
اقتصاد از ریسک های کسب و کارها در عصر کرونا گزارش داده است.

مجمع جهان��ی اقتصاد اخیرا مطالعه ای در مورد وضعیت کس��ب و 
کارها و شرکت های بزرگ صنعتی انجام داده و بزرگ ترین ریسک های 
پیش روی آنها را بررسی کرده است. کارشناسان این نهاد بین المللی، 
بیش از 3۵0 ریس��ک مهم را شناسایی کردند و از شرکت های بزرگ 
در سراس��ر دنیا خواستند تا مهمترین و اصلی ترین ریسک هایی را که 
باعث نگرانی آنها می ش��ود، اعالم کنند. در نهایت 31 ریسک اصلی و 

میزان نگرانی کسب و کارها از این ریسک ها به دست آمد.
جالب اینجاس��ت که برخ��الف گزارش ها و مطالع��ات قبلی، بعد از 
همه گی��ری کرونا مس��ائل زیس��ت محیطی دیگر جایگاه��ی در میان 
نگرانی ه��ای دنیا ندارد و  تحوالت اقتصادی و اجتماعی و ژئوپلیتیکی 
حاص��ل از همه گیری کرونا در فهرس��ت اصلی تری��ن نگرانی ها جای 

گرفته است.

دو س��وم از ش��رکت های مورد مطالعه اعالم کردند که اصلی ترین و 
مهمتری��ن نگرانی آنها، طوالنی ش��دن رکود اقتصادی در دنیاس��ت و 
نیمی از آنها هم ورشکستگی و ناتوانی صنایع برای احیای بعد از پایان 
همه گیری کرونا را اصلی ترین نگرانی این روزهای خود عنوان کردند. 
عدم احیای صنایع بعد از پایان همه گیری می تواند روی زنجیره عرضه 
کااله��ای مختل��ف در دنیا اثر منفی بگذارد و مش��کالت زیادی برای 
اقتصاد ایجاد کند. برمبنای یافته های این گزارش، از میان 10 ریسک 
بزرگی که ش��رکت ها از آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها س��ه ریس��ک 

غیراقتصادی است و هفت ریسک کامال ریشه اقتصادی دارد.
اغلب ش��رکت های بزرگ دنیا از همکاری بخش خصوصی و دولتی 
در ش��رایط بحرانی کنونی ابراز رضایت کرده  و بر این باور هستند که 
ای��ن همکاری می تواند اندکی از بار مش��کالت آنها بکاهد. چالش های 
ایجادش��ده در اقتصاد دنی��ا در نتیجه همه گیری کرونا ش��رکت های 
خصوصی را با معضالت زیادی مواجه کرده اس��ت و اگر حمایت مالی 
دولت ها نباش��د، امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها وجود ندارد. 
البته برخی از اقتصاددانان در مورد هزینه باالی دولت ها برای حمایت 

از اقتص��اد صحبت می کنند ولی مس��ئله اصلی اینجاس��ت که هزینه 
ورشکس��تگی ش��مار زیادی از ش��رکت های صنعتی و خصوصی برای 
اقتصاد، بسیار بیشتر از هزینه ای است که دولت برای حفظ آنها صرف 

می کند.
به گفته مجم��ع جهانی اقتصاد، ۶۶.3درصد از ش��رکت های بزرگ 
نگ��ران طوالنی ش��دن رکود ناش��ی از همه گیری کرونا هس��تند و بر 
این باورند که این مش��کل می تواند آس��یبی جدی ب��ه آنها وارد کند. 
همچنی��ن ۵2.7درص��د از ش��رکت ها نگ��ران ورشکس��تگی خود یا 
ش��رکت هایی هس��تند که با آنها کار می کنند. س��ومین ریس��کی که 
شرکت های بزرگ را نگران کرده است، احتمال حمله سایبری و ارائه 
اطالعات نادرس��ت اس��ت که در نتیجه نوس��ان در شیفت های کاری 
و عدم حضور تمامی افراد در ش��رکت در بازه زمانی مش��خص ایجاد 
می ش��ود. بالغ بر ۵0درص��د از افراد مورد مطالعه در ای��ن مورد ابراز 
نگرانی کرده اند و بر این باورند که این معضل در دنیای امروزی نه تنها 
برای کسب و کارهای بزرگ بلکه برای بخش های اجرایی کشورها هم 

معضلی جدی است.

مهم ترین نگرانی شرکت ها در بحران کرونا به روایت مجمع جهانی اقتصاد

ریسک های کسب و کارها در عصر کرونا

نگاه

اقتصاد، دوران »پساکرونا« را چگونه تجربه می کند؟
مطالعه عملکردهای اقتصادی در بحران کرونا

براس��اس تحلیل مجمع جهانی اقتصاد، دنیای پساکرونایی وجود 
ن��دارد. ما باید به زندگی ب��ا این ویروس عادت کنیم، همان طور که 
دنیای پس��ا ایدز وجود نداشت، اما این وضعیت برای اقتصاد به چه 

معنا خواهد بود؟
نیل فرگوس��ن، یکی از شناخته شده ترین دانشمندان حوزه تاریخ 
اقتصاد در دنیاست. او هم اکنون در دانشگاه های هاروارد و استنفورد 
آمریکا مش��غول به کار است و شغل اصلی خود را مطالعه در مورد 
عملکرد اقتصادی کش��ورهای مختلف در جریان بحران ها می داند. 
او اولین کس��ی بود که در اوایل همه گیری ویروس کرونا در چین، 
در مورد پاندمی ش��دن این ویروس در دنیا هش��دار داده بود و آن 
را حاصل پدیده جهانی س��ازی و توسعه شبکه حمل و نقل در دنیا 
دانست که باعث می ش��ود تا هر ویروسی امکان انتقال به دورترین 

نقاط جهان را نیز داشته باشد.
مجم��ع جهانی اقتصاد، در گفت وگو با ای��ن اقتصاددان، وضعیت 
بازگش��ت به دنیای عادی پس از شیوع کرونا را بررسی کرده است. 
فرگوس��ن به مجمع جهانی اقتصاد در این ب��اره می گوید: »دنیای 
پس��اکرونایی وجود ندارد. ما باید به زندگ��ی با ویروس کووید-1۹ 
ع��ادت کنی��م و خطر ابتال ب��ه آن را برای خ��ود و اطرافیان مان به 
حداقل برس��انیم. همانطور که دوره پس��ا ایدز وجود نداشت و دوره 
پس��اآنفلوآنزا نیز در دنیا تجربه نش��د. مردم با وجود اطالع در مورد 
احتم��ال ابتال و س��رایت به ویروس آنفلوآنزا ی��ا ابتال به ویروس اچ 
آی وی به زندگی عادی خود ادامه می دهند و ش��مار زیادی هم در 
اثر ابتال به این ویروس ها هر س��اله جان ش��ان را از دست می دهند. 
بنابراین نس��ل تازه ویروس کرونا مهمان ناخوانده دنیای ما است و 

ما باید با این مهمان ناخوانده زندگی کنیم.«
فرگوسن پیش بینی رشد اقتصادی V شکل به معنای رشد سریع 
اقتص��اد جهانی بعد از پای��ان همه گیری کرونا و از میان برداش��ته 
ش��دن محدودیت ها و لغ��و فاصله گ��ذاری اجتماعی را اش��تباهی 
ب��زرگ می داند و می گوید: »در نتیج��ه همه گیری ویروس کرونا ما 
سخت ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه 1۹30 میالدی 
را تجرب��ه کرده ای��م. از دیدگاه من، این رک��ود از تمامی رکودهای 
تجربه شده در تاریخ بزرگ تر است و حتی رکود بزرگ دهه 1۹30 
هم در مقایسه با وضعیت کنونی چندان بزرگ نبود. هم اکنون نرخ 
بیکاری در دنیا به س��طحی باالتر از دهه 1۹30 رس��یده است. این 
اتفاق ظرف چند هفته رخ داد، در حالی که در دهه 1۹30 میالدی 
چندین و چند س��ال طول کشید تا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند. 
رکود کنونی، س��ریع ترین، عمیق ترین و آسیب رس��ان ترین رکودی 
اس��ت که دنیا تاکنون به خود دیده است و بدون شک خارج شدن 

از این رکود نیز به زمان زیادی برای سپری شدن نیاز دارد.«
او ب��ه تجربه بحران مالی س��ال 200۸ میالدی اش��اره می کند و 
ادامه می دهد: »در س��ال 200۸ میالدی دنیا با بحران مالی روبه رو 
شد و رکودی را تجربه کرد که بسیار ضعیف تر و کوچک تر از رکود 
کنونی بود، اما همان زمان هم بالغ بر ش��ش س��ال طول کش��ید تا 
اوضاع اقتصادی دنیا عادی شود. بررسی تحوالت تاریخی در اقتصاد 
جهانی نش��ان می دهد که رش��د س��ریع اقتصاد بعد از تجربه رکود 
غیرممکن اس��ت و این پروسه بسته به زیرس��اخت های موجود در 

اقتصاد به زمان زیادی احتیاج دارد.«
این اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد و استنفورد به این نکته 
اشاره می کند که دنیا باید از تجربه پاندمی های قبلی درس بگیرد تا 
بتواند آینده را به درس��تی پیش بینی کند. به اعتقاد فرگوسن، یکی 
از درس ه��ای مهمی که از پاندمی ها می توان گرفت، این اس��ت که 
پاندمی ها اغلب نزدیک به دو سال طول می کشد و در تمامی موارد 
قبلی بالغ بر س��ه موج داشته اس��ت. همین مسئله می تواند میزان 

اثرگذاری بحران را نشان دهد.
به گفته وی، دومین درس��ی که از پاندمی ها می توان گرفت، آن 
اس��ت که اغلب پاندمی ها آس��یب زیادی به اقتصاد وارد می کنند و 
بازس��ازی اقتصادی بعد از گذر از آنه��ا زمان بر خواهد بود. با وجود 
اینکه سیاس��ت های مال��ی و پولی مختلفی در دنیا ب��رای مقابله با 
وضعیت اقتصادی ایجاد ش��ده در جهان اس��تفاده می شود و ارزش 
مالی تزریق های انجام ش��ده به اقتصاد جهانی به باالترین س��طح از 
جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است، اما با این حال باید در نظر 
داش��ت که بحران کرونا پیچیده تر از آن اس��ت که تنها با ابزارهای 

مالی کنترل شود.
ب��ه اعتقاد فرگوس��ن، برخ��ی وضعیت کنونی جه��ان را با جنگ 
جهانی دوم مقایس��ه می کنند، اما واقعیت این است که پاندمی یک 
جنگ نیست. در جنگ ها س��ربازان زیادی که اغلب مردان هستند 
به جبهه جنگ اعزام می شوند و افراد بیشتری در داخل کشور برای 
کار در کارخانه ه��ا و تامین تجهیزات جنگی و مایحتاج اقتصادی به 
کار گرفته می ش��وند، اما پاندمی ش��رایط کامال متفاوتی با وضعیت 
جنگی دارد. در حال حاضر، تمامی کارخانه ها تعطیل است و حتی 
با بس��ته های حمایتی از اقتصاد و تولید نیز چرخ های تولید به کار 
نمی افتد. در واقع، پاندمی کرونا را می توان یک نوع رکود دانس��ت؛ 
رکودی که می تواند بدنه اقتصاد را ویران کند و زیرس��اخت هایی را 
که سال ها برای ساخت آن زمان صرف شده است، کامال نابود کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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دولت چین در 23 ژانویه 2020 دستور قرنطینه شهر ووهان را صادر کرد، 
11 میلیون شهروند چینی در قرنطینه کامل قرار گرفتند و تمام بزرگراه ها 
و مسیرهای ارتباطی شهر بسته شدند. در لحظه اعالم این خبر، هیچ کسی 
فکر نمی کرد که این قرنطینه قرار اس��ت ۶0 روز طول بکش��د. به گزارش 
»هاروارد بیزینس ریویو«، قرنطینه شهر ووهان، چالش های جدی و مهمی 
برای کسب وکارها به وجود آورد. در شهری مثل ووهان، بخش خرده فروشی 
مثل سیستم گردش خون بدن می ماند؛ وقتی مواد خوراکی و دیگر نیازهای 
روزانه را از طریق ش��بکه ای گسترده به تک تک محله ها پمپاژ می کند، اما 
قرنطینه به  طور ناگهانی مسیر تمام شاهرگ ها را بست و ارتباط همه محله ها 
با منابع تامین کاال را قطع کرد. بعد از هجوم مشتریان ترسیده و هراسان به 
فروشگاه ها و خالی شدن قفسه ها از کاالها، مردم به خانه های شان پناه بردند 
و به  خاطر ریسک سرایت کرونا دیگر عالقه ای به خارج شدن از آپارتمان ها 
نداشتند. آنها با این حرکت، ارتباط خود را با تامین کنندگان کاال و خدمات 
قطع کردند. اما دو غول خرده فروشی چین در جریان این قرنطینه دو ماهه 
به مردم تحت محاصره ووهان خدمات ارائه دادند. واکنش آنها به این بحران 
گسترده، درجه باالیی از ابداع و انعطاف پذیری را نشان می دهد و می تواند 

برای دیگر شرکت ها و کشورها درس های مهمی داشته باشد.
JD.com تکنولوژی های مدرن علی بابا و *

علی بابا اولین ش��رکتی بود که دس��ت به کار شد و از اهرم لجستیک 
دیجیت��ال خود اس��تفاده ک��رد. در کمتر از 4۸ س��اعت تمام ش��رکای 
تولیدکننده واجد ش��رایط خود را شناسایی کرد و با آنها تماس گرفت. 
آنه��ا در دوران تعطیالت س��ال ن��وی چینی در ۵۸ ش��هر کارخانه های 
خود را باز کردند تا ماس��ک های N۹۵ و دیگر لوازم پزش��کی را تولید 
کنند. علی بابا توانس��ت ارس��ال س��ریع به انبارهای خود در ووهان را به 
سرعت از سر بگیرد تا بتواند از طریق بازارهای مورد اعتمادش ماسک و 
ضدعفونی کننده دست را به قیمت مشخص بفروشد. هم زمان از سیستم 
پرداخت دیجیتال خود )AliPay( بهره گرفت تا کمک های نقدی مردم 
از سراس��ر چین را برای کمک به کرونازده ه��ا جمع آوری کند. فقط در 

هشت ساعت اول یک میلیون دالر جمع آوری شد.
به لحاظ ارس��ال فیزیکی کاالها، هم ش��بکه توزیع کاینیائوی علی بابا 
و رقیب��ش  JD.comحت��ی پی��ش از کرون��ا ه��م در ح��ال امتح��ان 
تکنولوژی های جدید اتوماس��یون بودند ت��ا در رقابت با غول های غربی 
همانن��د آمازون و گوگل عقب نیفتند. مثال JD.com در س��ال 201۸ 
ارس��ال محموله به کمک پهپ��اد را در نقاط دورافتاده امتحان کرده بود 
و حتی خودروهای هوش��مند بدون راننده اش در محله هایدیان پکن در 

حال آزمایش بودند.
در جری��ان قرنطینه ووهان، فروش��گاه های آنالین با چالش��ی فوری 
مواجه شدند: چطور می توانستند ظرفیت ارسال خود را باال ببرند بدون 
آنکه نیروی کار بیش��تری را روانه اس��تان کنند؟ راه حل بی نقصی وجود 
نداشت اما JD.com و دیگر فروشگاه ها تکنولوژی های جدید اتوماتیک 
خود را در ووهان مس��تقر کردند. آنها خودروهای هوش��مند خود را به 
ووهان رس��اندند، نقشه منطقه را در هوش مصنوعی شان نصب کردند و 

از راه دور )از پک��ن در 1200 کیلومت��ری ووهان( آنها را هدایت کردند. 
به کمک همین ماش��ین های هوشمند بود که به بیمارستان ها و خانه ها 
لوازم و مواد غذایی رس��اندند. اصوال خیابان های خالی بهترین جا برای 
تجربه خودروهای هوش��مند اس��ت و کجا بهتر از ووهان. این ماشین ها 
کمک می کردند که فروش��گاه ها بدون نقض قوانین سختگیرانه دولتی، 
ظرفیت ارس��ال خود را باال ببرند. هم زمان اس��تفاده JD.com از پهپاد 
باعث شد ارسال هایی که در حالت معمول و با کمک کشتی های باربری 

شش ساعت طول می کشید در عرض 20 دقیقه به مقصد برسند.
* کمبود شدید منابع انسانی چطور رفع شد؟

قرنطینه ش��هر، تقاضا برای کاالهای اساس��ی مثل برن��ج، آرد گندم، 
روغن آش��پزی و همچنین سبزیجات، گوش��ت و ماهی را به شدت باال 
ب��رد. مردمی که به طور س��نتی بخش عمده اینه��ا را به صورت آفالین 
می خریدند یک ش��به مجبور به خرید آنالین ش��دند. ب��ه همین خاطر 
زنجیره ه��ای تامین تج��ارت الکترونیک چین ناگهان با کمبود ش��دید 

منابع انسانی مواجه شدند.
ش��رکت Freshippo که زیرمجموعه س��وپرمارکتی علی باالس��ت، 
این چالش را با اس��تخدام نیروهای بیکارش��ده رس��توران ها و مغازه ها 
جب��ران کرد. س��وپرمارکت 7Feresh )زیرمجموعه JD.com( هم به 
س��رعت همین راه را رفت. شرکت ها توانستند از مهارت ها و تجربه این 
کارکن��ان در حوزه های زنجیره تامین و لجس��تیک اس��تفاده کنند و به 
همین خاطر وقت زیادی صرف آموزش آنها نش��د. جالب اینجاست که 
چ��ون بخش مهمی از این نیروهای جدید از رس��توران ها آمده بودند از 
تجربه غذایی آنها هم اس��تفاده شد. مثال 7Feresh به کمک آنها تولید 
غذاه��ای نیمه آماده خود را به ش��دت باال برد. هم زمان پلتفرم ارس��ال 
غذای رس��تورانی MTDP با 7هزار س��وپرمارکت آفالین قرارداد بست 
و خدمات خود را به ارس��ال کاالهای اساس��ی روزمره گسترش داد. به 
کمک زیرس��اخت های این اپ، مردم می توانستند از این سوپرمارکت ها 

مواد غذایی سفارش دهند و در خانه تحویل بگیرند.
* افزایش میزان کار و کاهش ریسک بیماری

افرادی که در بخش ارس��ال محص��والت کار می کردند به  طور روزانه 
ب��ا تعداد فراوانی از مش��تریان در تم��اس بودند و این س��المت آنها را 
در مع��رض خطر قرار م��ی داد و هم زمان احتمال گس��ترش ویروس را 
تقویت می کرد. علی بابا و  JD.com برای کاهش این ریس��ک ها نه فقط 
کارکنان شان را به ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده مجهز کرده 
بودند، که فرآیندهای ایمنی جدیدی تعریف کردند: دمای بدن کارکنان 
هر روز چک می شد، قبل و بعد از هر ماموریت افراد ضدعفونی می شدند 

و موقع پایان کار روزانه هم این ضدعفونی اجباری بود.
در دوران قبل از کرونا، رساندن محموله به مشتریان با گرفتن امضای 
آنه��ا همراه بود، اما بع��د از آغاز قرنطینه تعداد زی��ادی از مجتمع های 
مس��کونی اص��ال به ماموران ارس��ال کاالها اج��ازه ورود ب��ه مجتمع را 
نمی دادن��د. در ابت��دا ش��رکت هایی مثل JD.com مجبور ش��دند این 
محموله ها را پس بگیرند و ضررش را بپذیرند. JD.com توانس��ت این 

مش��کل را با نصب صندوق هایی در ورودی مجتمع ها حل کند. ماموران 
ارس��ال، محموله ها را در این صندوق ها قرار می دادند و از طریق برنامه 
موبایل، بارکدی برا مش��تری ارسال می ش��د تا به کمکش هر زمان که 
خواست مرس��وله اش را از صندوق بردارد. هم زمان آنها در مجتمع های 
مس��کونی افراد داوطلب را استخدام می کردند تا در رساندن محموله ها 
به افرادی که نمی توانستند آپارتمان خود را ترک کنند کمک کنند. این 

افراد هم از طریق همان اپلیکیشن موبایل مدیریت می شدند.
* خدمات پزشکی آنالین در هنگام قرنطینه

بح��ران قرنطینه برای بعضی از ش��رکت های تج��ارت الکترونیک این 
فرص��ت را ب��ه وج��ود آورد ت��ا در حوزه هایی که قبال موفقیتی کس��ب 
نکرده بودند دوباره وارد ش��وند. مثال بخش خدمات پزش��کی از راه دور 
JD.com که نتوانس��ته بود در رقابت ب��ا علی بابا )AliHealth( توجه 

مردم را جلب کند در دوره کرونا جانی دوباره گرفت.
کرونا باعث ش��د تقاضای مردم برای دریافت مشاوره آنالین بسیار باال 
برود. JD.com با استفاده از این فرصت به سرعت پزشکان بیشتری را 
به ش��بکه اش اضافه کرد. در کمتر از چند روز، آنها به یک مجرای مهم 
در بررسی، خرید و فروش محصوالت درمانی و مشاوره مبدل شدند. آنها 
خیل��ی زود ماموریت مه��م دیگری را هم برعهده گرفتند و آن کمک به 
تقس��یم بندی بیماران مبتال به کرونا در سراسر کشور بود. تیم پزشکان 
از راه دور این ش��رکت با چند پرسش و پاسخ مشخص می کردند که آیا 
شخص تماس  گیرنده به کرونا مبتالست یا نه. آنها یک پروتکل را برای 
همه به طور یکس��ان اجرا می کردند و در صورتی که ریسک ابتالی فرد 
به کرونا باال بود او را به یک بیمارس��تان محلی می فرس��تادند تا معاینه 
فیزیکی ش��ود. JD.com به عالوه به افرادی که دچار اضطراب ناشی از 

کرونا شده بودند خدمات آنالین روان شناسی هم ارائه می داد.
ش��رکت AliHealth هم پس از گس��ترش کرونا به سرعت خدمات 
خود را گس��ترش داد و حتی از طریق اپ پرداخت Alipay )که مورد 
استفاده اکثر مردم چین برای پرداخت هاست( اطالعات مهم پزشکی را 
  AliHealth ،برای کاربران ارس��ال می کرد. با شدت گیری واگیر کرونا
 MTDP .از طریق پلتفرم های علی بابا مشاوره رایگان پزشکی ارائه کرد
نیز در جریان قرنطینه بخش آموزش س��طح باالی خود را گسترش داد 
و در حوزه ه��ای مدیریت کس��ب و کارهای کوچ��ک کالس های آنالین 
گذاش��ت. این کالس ها ب��ه افراد که در خانه ها گی��ر کرده بودند کمک 

می کرد هم وقت بگذرانند هم مهارتی تازه یاد بگیرند.
تجربه موفق غول های ف��روش آنالین در چین در وضعیت کنونی که 
باقی نقاط دنیا درگیر کرونا ش��ده اند می تواند به دولت ها و کسب وکارها 
کمک کند تا با سرعت بیشتری به بحران واکنش نشان بدهند و احتمال 
موفقی��ت خود را باال ببرند. تجربه چین نش��ان می ده��د که وقتی این 
ش��رکت ها از کارکنان تازه بیکارشده بخش های دیگر استفاده کردند، با 
یک تیر دو نشان زدند؛ هم کارکنانی را استخدام کردند که همین حاال 
هم مهارت باالیی داش��تند و هم برای رقاب��ت در روزهای پس از کرونا 

آمادگی بیشتری پیدا کردند.

غول های تکنولوژی چین چطور بر بحران کرونا غلبه کردند؟

علی بابا علیه کرونا
دریچه

زیان اصناف از بابت کرونا چقدر است؟
خسارت 26 هزار میلیاردی در یک ماه

مع��اون اقتص��ادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ای��ران با بیان اینکه 
حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر در بخش های غیرمشمول و حدود 
2 میلیون و ۸00 هزار نفر در بخش های مشمول دریافت تسهیالت 
شاغل هس��تند، گفت که خس��ارت ماهانه تعطیالت ناشی از کرونا 

برای واحدهای صنفی بیش از 2۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
هوشیار فقیهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۵7 گروه از اصناف 
برای اینکه مش��مول دریافت تسهیالت و حمایت های دولتی شوند، از 
سوی اتاق اصناف شناسایی شده بود، گفت: در حال حاضر 2۵ رسته از 
این ۵7 گروه برای دریافت تسهیالت با سود 12 درصد از سوی دولت 
انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، آرایشگاه ها، واحدهای پوشاک و 
کیف و کفش از جمله آنها بودند. به گفته وی، براساس برآوردها هزینه 
ماهانه اداره کردن 2۵ رس��ته یادش��ده 14 هزار و 300 میلیارد تومان 
بوده اس��ت. هزینه ماهانه اداره کردن یا خسارت واردشده به 32 گروه 
دیگر هم 12 هزار و 200 میلیارد تومان برآورد ش��ده که تاکنون برای 
آنها تس��هیالتی در نظر گرفته نشده است. به گفته معاون اتاق اصناف 
ایران، در حال حاض��ر حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر در بخش های 
غیرمشمول تسهیالت و حدود 2 میلیون و ۸00 هزار نفر در بخش های 

مشمول شاغل هستند.

ثبت نام ۷ میلیون نفر در طرح فروش فوری 2۵ هزار خودرو
از هر 280 نفر یک نفر شانس دارد

اج��رای طرح فروش فوری 2۵ هزار دس��تگاه خودرو که از 4 خرداد تا 
14 خردادماه آغاز ش��ده بود، به اتمام رس��ید و در حال حاضر واحدهای 
راهداری، خودروس��ازان و ثبت احوال مشغول راس��تی آزمایی اطالعات 
ثبت نام کنندگان هستند. به گزارش تسنیم، طبق آمارهای مقدماتی حدود 
7 میلیون نفر در طرح فروش فوری 2۵ هزار دس��تگاه خودرو ش��رکت 
کرده اند. این آمار البته با راس��تی آزمایی کاهش خواهد یافت و در نهایت 
با قرعه کش��ی واجدین شرایط خرید خودرو اعالم خواهند شد. همچنین 
سرپرس��ت امور صنایع وزارت صمت گفته »اگر متقاضی در مرحله ثبت 
نام برای فروش فوق العاده خودرو اطالعات غلط ثبت کند تا سه سال اجازه 
ش��رکت در هیچ طرح خودرویی را نخواهند داشت.« به گفته او، »اینکه 
کس��انی در قرعه کشی برنده شوند، اما توان تامین وجه را نداشته باشند 
محدودیتی برای ش��رکت در قرعه کشی های بعدی نخواهند داشت.« اما 
سوال بسیاری از مردم در حال حاضر این است که مراحل راستی آزمایی 

خودروهای ثبت نامی چگونه است؟ در پاسخ باید گفت:
* کس��انی که پ��الک فعال ب��رای خودروهای س��نگین، مینی بوس، 
کامیونت و ... را  دارند، مجاز به ثبت نام در طرح فروش فوق العاده بودند 
و پالک فعال خودروهای سنگین مشمول قانون خودروهای سواری نبود.

* اگ��ر فردی در هر دو مجموعه خودروس��از ثبت نام کرده باش��د در 
صورتی که ظرفیت فروش یک ش��رکت بیش از حد مجاز باشد، ثبت نام 
او در شرکت دیگر ثبت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر آمارها 
نشان می دهد حجم متقاضی برای ثبت نام خودروهای ایران خودرو بیش 
از سایپا است در این حالت مطمئناً اگر فردی هم در ایران خودرو و سایپا 
ثبت نام کرده باشد، ثبت نام در ایران خودرو حذف و فرد مجاز به خرید 

از محصوالت سایپا است.
* فیلدهای مش��خصات اصلی مش��تری که به واسطه احراز هویت در 
سیس��تم از طریق س��امانه اِمتا ثبت شده توسط ثبت احوال استخراج  و 
مورد راس��تی آزمایی قرار می گیرد که آیا فرد متقاضی دارای س��ن مجاز 

برای ثبت نام بوده یا خیر؟
* البته مشتریانی که قباًل پذیرش داشته اند ولی اقدام به صلح نکرده اند، 
در ای��ن طرح فروش فوری امکان پیش ثبت نام نداش��تند و اگر ثبت نامی 

انجام شده آنها از قرعه کشی حذف خواهند شد. 
* در بخش راس��تی آزمایی ثبت نامی ها پلیس راهور مس��ئول بررسی 
پالک فعال افراد متقاضی است. همچنین شرکت های خودروساز نیز باید 
بررس��ی اطالعات ف��رد متقاضی اعالم می کنند که آی��ا در طول 3۶ ماه 

گذشته خودرویی از شرکت ها خریداری کرده است یا نه؟
* نکته مهم اینجاست که روند راستی آزمایی ثبت نامی ها تا ظهر 1۶ 
خرداد به اتمام خواهد رس��ید اما سه ماه تا تحویل خودرو طول می کشد 
و باز هم راس��تی آزمایی ها در این بازه زمانی انجام و اگر خطایی در ثبت 

اطالعات توسط فرد متقاضی مشاهده شود ثبت نام باطل خواهد شد.
* البته در روند قرعه کش��ی سهم 10درصدی هم به عنوان ذخیره در 
نظر گرفته می ش��ود، زیرا برخی از افرادی که اس��امی آنها در قرعه کشی 

اعالم شده شاید امکان تکمیل وجه نداشته و عماًل انصراف می دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد
نصب اولین سایت ۵G تا یک ماه آینده

به گفته وزیر ارتباطات، اولین سایت  ۵G تا چهار هفته دیگر در ایران 
نصب می شود. به گزارش ایسنا، شبکه های ۵G نه تنها حجم دیتا روی 
شبکه ها را چندصد برابر می کنند، بلکه سرعت انتقال دیتاها را نیز بسیار 
زیاد می کنند و تأخیر آن کمتر از یک میلی ثانیه خواهد بود، در حالی 
 ۵G  4 برابر 2۵ تا 40 میلی ثانیه اس��ت. استانداردهایG که تأخیر در
همچنین امکان استفاده از طیف پهن 30 تا 300 گیگاهرتز را در اختیار 
می گذارد. س��ازمان GSMA یا سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن 
 )Global System for Mobile Communications( هم��راه
در گزارش خود، تعداد اتصاالت ۵G را تا سال 202۵ حدود 1.4 میلیارد 
در کل جهان پیش بینی کرده اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی سال 
 ۵G گذشته درباره اینترنت نس��ل پنج  گفته بود مقدمات پیاده سازی
در ایران انجام ش��ده اس��ت و از اجرایی کردن اولین نسخه ۵G و ارائه 
خدمات اینترنت نس��ل پنج، به عنوان ی��ک مطالبه جدی و نیازمندی 
کسب وکارها در کش��ور خبر داده بود. به گفته وزیر ارتباطات، فناوری 
۵G فناوری غالب جه��ان در دهه آینده جهان خواهد بود و ایران نیز 
در حال آماده سازی شرایط و بسترهای الزم برای جذب این فناوری از 
طریق ایجاد زیرساخت ها و نیز افزایش آگاهی و عالقه مردم نسبت به 
کاربردهای متعدد و متنوعی است که این فناوری برای زندگی آنها به 
ارمغان خواهد آورد. در این راستا، آذری جهرمی به  تازگی در اینستاگرام 
درباره وضعیت اینترنت نسل پنج در ایران نوشت: »فکر می کنم اولین 
س��ایت ۵G تا چهار هفته دیگر در ایران نصب ش��ود. مطابق برنامه تا 
ش��هریورماه، پنج منطقه تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن 

همراه قرار می گیرد.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بنا به گفته کارشناسان، کنترل تورم، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، 
افزایش س��اخت و ساز، رش��د قدرت خرید و اخذ مالیات از 4.7میلیون 
مسکن مازاد می تواند بازار مسکن را تا حد زیادی از آشفته بازار کنونی 

نجات دهد.
به گزارش ایس��نا، بازار مس��کن در ایران به دلیل مشکالتی همچون 
کمبود س��اخت و ساز، عدم تناس��ب عرضه با تقاضا، وجود 2.۶ میلیون 
خان��ه خال��ی، 2.1 میلیون مس��کن نیم��ه خالی و همچنین نوس��انات 
بازارهای موازی، همواره در سال های اخیر سایه رکود تورمی را احساس 
کرده است. با اینکه وزیر راه و شهرسازی مهم ترین عامل افزایش قیمت 
مس��کن را تاثیرگذاری بازارهای موازی می داند، این بخش در سال های 

گذشته از کمبود تقاضا نیز دچار مشکل شده است.
طبق طرح جامع مس��کن، ایران به س��االنه حدود یک میلیون واحد 
مس��کونی نیاز دارد؛ در حالی که مطابق برآوردها، س��اخت و س��از بین 
300 ت��ا 3۵0 هزار واحد اس��ت. در این بین فش��ار تقاضای مس��کن با 
کوچک ترین تلنگر بازارهای موازی، رشد قیمت خانه را به همراه دارد.

اما یکی دیگر از معضالتی که بازار مس��کن همیشه با آن مواجه بوده، 
تس��لط 77درصدی سفته بازان در این بازار است. به دلیل آنکه هیچ نوع 
مالیاتی بر عایدی سرمایه در ایران وضع نمی شود حدود 77درصد خرید 

و فروش در بازار مسکن از نوع سفته بازانه و سرمایه گذارانه است؛ چراکه 
در این شرایط خرید و فروش ملک، فعالیتی سودده محسوب می شود.

عدم وضع قوانین مالیاتی بر عایدی س��رمایه از یک طرف و همچنین 
نب��ود قانونی برای کنترل خانه های خالی باعث ش��ده ت��ا 4.7 میلیون 
مسکن مازاد روی دست اقتصاد ایران بماند. طبق آمار سال 13۹۵ بالغ 
بر 2.۶ میلیون واحد مس��کونی خالی و 2.1 میلیون خانه نیمه خالی در 
ایران وجود دارد. در این شرایط کسانی که چندین واحد مسکونی دارند 
با توجه به روند صعودی قیمت ها روز به روز پولدارتر و متقاضیان واقعی 

روز به روز از مسکن موردنیاز خود دورتر می شوند.
از س��وی دیگر، وضعیت تسهیالت بانکی خرید مسکن در حال حاضر 
به گونه ای اس��ت که ب��ا وام 1۶0 میلیونی می ت��وان ۹ متر خانه خرید. 
در وضعی��ت کنون��ی، تس��هیالت بانکی به دلیل اقس��اط ب��اال و قدرت 
پوش��ش دهی پایین نسبت به قیمت های فعلی نقش چندانی در خانه دار 
ش��دن اقش��ار متوس��ط و پایین ندارد. طبق آخرین قیمت مسکن شهر 
تهران در اردیبهش��ت 13۹۹ که نش��ان می دهد میانگین قیمت هر متر 
خان��ه در پایتخت ب��ه 1۶ میلیون و ۹70 هزار توم��ان در هر متر مربع 
رسیده، با وام 240 میلیون تومانی اوراق می توان 14 متر خانه در تهران 
خریداری کرد و تسهیالت 1۶0 میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن 

یکم تنها برای ۹ متر و 40 سانتی متر خانه کفاف می دهد.
مضاف��اً اینک��ه ب��رای دریاف��ت وام 240 میلی��ون تومان��ی باید کلی 
هزینه کرد. قیمت اوراق مس��کن از ابتدای اردیبهش��ت  تاکنون افزایش 
چش��مگیری داشته اس��ت؛ به طوری که زوجین تهرانی برای تهیه وام 
240 میلیونی مس��کن و جعاله در ابتدای اردیبهش��ت  باید 22 میلیون 
و 7۵2 ه��زار تومان پرداخت می کردند اما ای��ن قیمت درحال حاضر با 
افزای��ش 1۵ میلی��ون و ۶4۸ هزار تومانی، ب��ه 3۸ میلیون و 400 هزار 
تومان رس��یده است. با توجه به مشکالت اشاره شده، نسخه شفابخشی 
برای بازار مس��کن وجود ندارد و دولت و مجلس باید بازار مسکن را در 
چند بخش جراحی کنند. به گفته کارشناس��ان، اولین گام باید کنترل 
ن��رخ ارز و کنت��رل نرخ تورم باش��د. وضع مالیات بر عایدی س��رمایه و 
امالک نیز که بنا به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک، در بیش از 1۸0 کشور جهان اجرایی شده و به تعادل بخشی در 
بازار مسکن منجر شده است، باید توسط مجلس یازدهم پیگیری شود. 
ایجاد مش��وق ها و تس��هیالت برای افزایش ساخت و ساز، افزایش سقف 
تس��هیالت، افزایش طول مدت بازپرداخت، کاهش نرخ سود و همچنین 
وضع مالیات بر خانه های خالی هم می تواند بخش مس��کن را به عنوان 

یک بیمار در وضعیت اغما از کما دربیاورد.

۵ عمل جراحی که می تواند بازار مسکن را از حالت کما درآورد

مسکن در سایه رکود تورمی
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چرا احتمال کاهش قیمت دالر در بازار باالست؟
مقاومت دالالن در مقابل کاهش قیمت

قیمت دالر از ابتدای س��ال ۹۹ تاکنون دو کانال پیش��روی کرده 
اس��ت و از کان��ال 1۵ هزار تومان ب��ه کانال 17 ه��زار تومان وارد 
ش��ده اس��ت . به گزارش خبرآنالین هرچند بهای ه��ر دالر آمریکا 
در صرافی ه��ای بانکی حاال کف کانال 17 ه��زار تومان قرار دارد و 
طی روزهای اخیر کاهش��ی در محدوده دویست تا سیصد تومان در 
قیم��ت این ارز ش��اخص رخ داده اما همچن��ان انتظارات تورمی در 
بازار ایران حکفرماست و اغلب صرافان با استناد به اینکه دالر گران 
می ش��ود، مشتریان را تشویق به خرید زودهنگام دالر موردنیازشان 
می کنند.  آزاد نبودن کامل خرید و فروش دالر در ایران، در شرایط 
فعلی البته ریس��ک های متعددی را متوجه کس��انی می کند که به 
قصد س��رمایه گذاری وارد میدان می ش��وند. ریزش ارزش پول ملی 
که تحت تاثیر ش��کل گیری تقاضای کاذب در بازار ارز رخ می دهد، 
اتفاقی اس��ت که چون س��می کش��نده به رگ های اقتص��اد ایران 
تزریق می ش��ود، با این حال رئیس کل بان��ک مرکزی در تازه ترین 
اظهارنظ��رش درباره بازار ارز تاکید کرده اس��ت که قیمت ها واقعی 

نیست و روند بازگشت نرخ ارز به زودی آغاز می شود .
بررس��ی ها نشان می دهد پس از شیوع ویروس کرونا، قطع ارتباط 
با ورود ارز به کش��ور را به ش��دت کاهش داد. در عین حال پابرجا 
ماندن تحریم های آمریکا کاهش قیمت نفت سه عامل مهم در ایجاد 
فش��ار بر بازار ارز ایران بوده اس��ت. از س��وی دیگر تقویت انتظارت 
تورمی به افزایش تالش برخی از دارندگان س��رمایه های خرد برای 
خرید ارز با هدف حفاظت از ارزش پول دامن زد و این عوامل دست 

به دست هم داد تا نوسانی قابل توجه در بازار ارز تجربه شود.
در حال��ی ک��ه دالالن در ب��ازار ارز از هر ترفندی ب��رای افزایش 
قیمت ه��ا در بازار و ممانعت از کاه��ش قیمت ها بهره برده اند، اما با 
این حال ش��واهد موجود نشان می دهد بازار ارز روند بازگشت را در 
پیش گرفته است. بازارساز در حالی تالش دارد سیگنال کاهشی را 
به بازار ارز مخابره کند که مقاومتی جدی برابر کاهش قیمت وجود 
دارد و نوسان دالر در محدود 17 هزار تومان تا 17 هزار و دویست 
توم��ان در صرافی های بانکی نیز دلیل این مدعاس��ت.کف مقاومتی 
دالر حاال بر قیمت 17 هزار تومان تعریف ش��ده اس��ت که شکسته 

شدن آن می تواند فضا را برای کاهش بیشتر قیمت مهیا کند.
 هرچن��د قیمت ارز کاهش��ی اندک را تجربه ک��رده اما بی تردید 
منظور رئی��س کل بانک مرکزی کاهش قیمت در محدوده 200 تا 
300 تومانی نیس��ت. وی تاکید دارد قیمت ارز در ایران تحت تاثیر 
ترمیم قیمت نفت در بازار جهانی از یک س��و، از سرگیری صادرات 
غیرنفتی با کش��ورها همس��ایه و باز ش��دن مرزها از س��وی دیگر و 
باالخره آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران در خارج کشور اتفاق 
خواه��د افتاد. اخبار رس��یده نی��ز حکای��ت از آن دارد که صادرات 
غیرنفتی ایران در حال بازگشت به وضعیت پیشین است و کشور را 

با رعایت پروتکل های بهداشتی تجارت را از سر گرفته اند.
 همت��ی اما اخیرا نکته مهم��ی را در نحوه مدیریت بازار ارز مورد 
اش��اره قرار داده اس��ت. او گفته است در یک س��ال و اندی گذشته 
بان��ک مرکزی از ابزار تزریق ارز به بازار برای مدیریت بازار ارز بهره 
نبرده است در حالی که ظرف 1۵ سال قبل با هدف مهار قیمت ارز 

2۸0 میلیارد دالر ارز به بازار تزریق شده است.

بازار منتظر موج جدید صعود قیمت طال
قیمت ط��ال در بازار جهان��ی دچار توقف روند صعودی ش��ده و در 
ش��رایطی که س��رمایه گذاران پول های ش��ان را به س��وی دارایی های 
پرریسک می برند، همه منتظرند ببینند چه عاملی به باالرفتن قیمت 
طال کمک خواهد کرد. به گزارش ایسنا، قیمت طال از آغاز سال 2020 
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و وحشت ناشی از آن که باعث هجوم 
به س��وی دارایی های امن ش��د، روند صعودی پیدا کرد، با این حال از 
زمانی که کشورها تدابیر قرنطینه وضع شده برای مقابله با شیوع کرونا 
را به طور تدریجی کاهش داده اند و شرایط به سمت عادی شدن پیش 
رفته است، معامله گران در حال انتقال پول های شان به بازارهای دیگر 
هس��تند. این رفتار باعث تعجب برخی از معامله گران ش��ده اس��ت به 
خص��وص که بانک های مرکزی با اج��رای تدابیر محرک مالی، زیر بار 
بدهی س��نگینی رفته اند.  براس��اس گزارش پالتس، قیمت هر اونس 
طال در ابتدای سال میالدی جاری 1۵1۵ دالر بود و آخرین بار 1710 
دالر معامله شد در حالی که در ماه میالدی گذشته تا مرز 17۶۵ دالر 

صعود کرده بود.

در فروردین 99 صورت گرفت
وصول 268 هزار فقره چک در کشور

براساس آمار بانک مرکزی 2۶۸ هزار فقره چک رمزدار در فروردین 
ماه ۹۹ در کش��ور وصول شد. به گزارش ایِبنا، براساس تازه ترین آمار 
بانک مرکزی ح��دود 2۶۸ هزار فقره چک رمزدار به ارزش��ی حدود 
۵1۹ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه 13۹۹ در کل کش��ور وصول 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 71.3 درصد 
و 70.7 درصد کاهش داش��ته اس��ت. در ماه مورد بررسی در استان 
ته��ران بالغ بر 74 ه��زار فقره چک رمزدار به ارزش��ی بیش از 30۸ 
هزار میلیارد ریال شد. در ماه مذکور 43.4 درصد از تعداد چک های 
رم��زدار وصولی در س��ه اس��تان ته���ران )27.7 درص���د(، اصفهان 
)۸.4 درصد( و خراس��ان رضوی )7.3 درصد( وصول ش��ده است که 
بیش ترین س��هم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۸.3 درص��د از ارزش چک ه��ای فوق در اس��تان های تهران )۵۹.۵ 
درصد(، اصفهان )4.۵ درصد( و خراس��ان رضوی )4.3 درصد( وصول 
ش��ده اس��ت. همچنین وضعیت چک های وصولی بر حسب عادی و 
رمزدار به این شرح است که حدود ۵ میلیون و 300 هزار فقره چک 
در فروردین ماه 13۹۹ در کل کش��ور وصول ش��د ک��ه از این تعداد 
ح��دود ۵ میلی��ون فقره عادی و حدود 300 ه��زار فقره رمزدار بوده 
است. بر این اساس در کل کشور ۹4.۹ درصد از کل تعداد چک های 
وصولی، عادی و ۵.1 درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسی در 
کل کشور بالغ بر 1040 هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش 
از ۵21 ه��زار میلی��ارد ریال چک عادی و ح��دود ۵1۹ هزار میلیارد 
ریال چک رمزدار اس��ت. به عبارتی در کل کشور ۵0.1 درصد از کل 

ارزش چک های وصولی، عادی و 4۹.۹ درصد رمزدار بوده است.

بانکنامه

بررس��ی بازارهای مالی نش��ان می دهد که در مدت 77 روز نخس��ت 
س��ال 13۹۹، قیمت دالر 14.۵درصد، قیمت ط��ال 21.۶درصد، قیمت 
سکه 23.3درصد و شاخص بورس بیش از 100درصد رشد کرده است.

ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، اگرچه روند تغییرات قیمت ه��ا در بازارهای 
مختلف، از سودآوری همه بازارها حکایت دارد، اما با این وجود، تغییرات 
ارزش بازار س��رمایه به حدی بوده که هنوز هیچ یک از بازارهای موازی، 
ج��ای آن را در م��دت دو ماه و نیم گذش��ته نگرفته اس��ت. این امر در 
ش��رایطی است که اغلب بازارها در یک ماه ابتدای سال، تعطیل یا نیمه 
تعطیل بودند، اما با وجود آن، تغییرات قیمت ها در این بازه زمانی، زیاد 
بوده اس��ت. آنطور که از گزارش بازاره��ای مالی برمی آید، در مدت 77 
روز اول امس��ال، قیمت دالر 14.۵ رصد، قیمت طال 21.۶درصد، قیمت 

سکه 23.3درصد و شاخص بورس 100.۵درصد افزایش داشته است.
* نرخ دالر 14.۵درصد باال رفت

روند تغییرات قیمت دالر در دو ماه و نیم گذش��ته نشان می دهد که 
قیمت دالر در حدود 14.۵درصد رش��د کرده اس��ت. این در حالی است 
که نرخ دالر در این مدت نوسانات زیادی را تجربه کرد و حتی در برخی 

روزها احساس می شد که احتماال وارد کانال 1۸ هزار تومان هم شود.
چن��دی پیش، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نرخ متالطم ارز در 
بازار، اعالم کرد: تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم. به گفته 
عبدالناصر همتی، مش��کل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد 
کفایت و بس��یار خوب اس��ت. مشکل ما این اس��ت که اجازه دسترسی به 

ارزها نداریم و مذاکره می کنیم که بتوانیم از منابع ارزی استفاده کنیم، کما 
اینکه سال گذشته توانستیم از بخشی از آنها استفاده کنیم. رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: نرخ ارز، کلیدی اس��ت و تمام سیاس��ت های تجاری باید 
با سیاس��ت های ارزی هماهنگ باشد و اگر ارز متالطم باشد تمام سیستم 
اقتصادی به هم می ریزد، بنابراین نمایندگان به دولت و بانک مرکزی کمک 

کنند تا از منابع ارزی استفاده کنیم.
* قیمت طال 21.۶درصد باال رفت

روند تغییرات قیمت طال در 77 روز گذش��ته از رش��د 21.۶درصدی 
قیمت ها در بازار حکایت دارد. در حالی قیمت هر گرم طالی 1۸عیار در 
آخرین روز کاری سال 13۹۸ در حدود ۶02 هزار و ۶00 تومان قیمت 
داش��ت، هم اکنون این ن��رخ به 732 هزار و ۸00 توم��ان افزایش یافته 
اس��ت. چندی پیش ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر در 
واکن��ش به افزایش قیمت طال در ب��ازار گفت: یکی از علت های افزایش 
قیمت طال و سکه، نوسانات اونس جهانی و افزایش داد و ستدها در بازار 
بوده است. به گفته وی، این طور که مشخص است، بازار طال و سکه روند 

التهابی ندارد و شاهد آرامش در این بازار هستیم.
* سکه 23.3درصد گران شد    

تغییرات قیمت س��که در بازار نیز نش��ان دهنده رشد 23.3درصدی 
اس��ت، چنانچه هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین 
روز کاری س��ال 13۹۸ در ح��دود ۶ میلیون و 2۸ ه��زار تومان قیمت 
داشت که در حال حاضر به 7 میلیون و 43۵ هزار تومان افزایش یافته 

است. گذر قیمت س��که از کانال 7 میلیون تومان در حالی است که در 
بازه زمانی دو ماه و نیم گذشته، نوسانات زیادی در این بازار تجربه شده 
اس��ت. اگرچه حتی فش��ار به بازار تاکنون منجر به این نش��ده است که 
دوباره هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید عقب نشینی کرده و 

وارد کانال ۶ میلیون تومان شود.
* شاخص بورس 100.۵درصد رشد کرد

همچنی��ن تغیی��رات ارزش ب��ازار س��هام در مدت 77 روز گذش��ته 
نش��ان می دهد که هیچ یک از بازارهای مال��ی تاکنون مثل بورس برای 
س��رمایه گذاران سودآور نبوده است، به طوری که روند تغییرات شاخص 
بورس در این بازه زمانی از رشد 100.۵درصدی حکایت دارد. در حالی 
ش��اخص کل بورس در آخرین روز کاری سال 13۹۸ بر روی رقم ۵12 
هزار و ۹00 ایس��تاده بود که در ح��ال حاضر این عدد به یک میلیون و 
2۸ هزار و ۵37 واحد افزایش یافته اس��ت. رشد برق آسای بورس تهران 
در فروردین ماه و اردیبهش��ت ماه امسال س��بب شد تا بخش مهمی از 
افرادی که سرمایه اندکی داشتند، راهی بورس شوند و همین امر یعنی 
ورود بخش مهمی از افراد تازه کار و تازه  وارد به بازار سرمایه باعث شد 
تا بس��یاری از کارشناسان هشدار دهند که این وضعیت می تواند زمینه 
را برای بروز بحران در بازار س��رمایه مهیا کند؛ چراکه کس��ب س��ود در 
بورس همواره مقدور نیست. به عبارت دیگر، انتظار برای رشد همیشگی 
بازار سرمایه، عاملی است که در روزهای سخت ناگهان صف های فروش 
چنان طوالنی شود که ریزش قابل توجه شاخص کل بورس را رقم بزند.

بان��ک مرکزی در آخرین روز کاری هفته گذش��ته اعالم کرد که در 
نخس��تین حراج اوراق دولتی، با فروش ۵1 هزار میلیارد ریال اوراق به 
قیمت یک میلیون ریال )با کوپن سود ساالنه 1۵درصد( موافقت شد.

به گفته بانک مرکزی، در حراج اوراق بدهی دولتی طی روز سه شنبه 
)13 خردادماه(، ۹ بانک و 22 نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارش های 
خ��ود را ب��ه ترتی��ب ب��ه ارزش 20۹.4 و ۵۵.۹ هزار میلی��ارد ریال در 
س��امانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
ته��ران ثبت کردند. وزارت اقتصاد نیز ب��ا فروش ۵1 هزار میلیارد ریال 
اوراق ب��ه قیمت یک میلیون ریال )با کوپن س��ود س��االنه 1۵درصد( 

موافقت کرد.
کارگزاری بانک مرکزی همچنین در راس��تای عرضه تدریجی اوراق 
در تواتره��ای هفتگ��ی، دومین مرحل��ه از ح��راج اوراق بدهی دولتی 
جه��ت فروش به بانک ها، موسس��ات اعتب��اری غیربانکی، صندوق های 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های بیمه ای و ش��رکت های تأمین سرمایه را 

دوباره در روز سه شنبه )20 خردادماه( اجرا می کند.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج 
می توانند نس��بت به ارسال سفارش های خود حداکثر تا ساعت 12 روز 
یکش��نبه )1۸ خردادماه( تنها از طریق س��امانه ب��ازار بین بانکی اقدام 
کنند. صندوق های سرمایه گذاری، ش��رکت های بیمه ای و شرکت های 
تأمین س��رمایه نیز می توانند س��فارش های خود را حداکثر تا س��اعت 
12روز یکش��نبه از طریق س��امانه مظنه یابی ش��رکت مدیریت فناوری 

بورس تهران ثبت کنند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن دار، با نرخ سود 1۵درصد ساالنه 
و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در س��ال( 
اس��ت. با توجه به پرداخت کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، 
نهادهایی که در نوبت های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج ش��رکت 
می کنند در اعالم نرخ های خود س��ود تحقق یافته بین تاریخ انتش��ار و 
نوبت های بعدی عرضه را لحاظ می کنند. البته وزارت اقتصاد الزامی به 
پذیرش کلیه پیش��نهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده 

در حراج را ندارد.
بانک مرکزی سفارش��ات دریافت شده را برای تصمیم گیری به وزارت 

اقتصاد ارس��ال می کند و ای��ن وزارتخانه حداکثر ت��ا پایان وقت اداری 
روز بعد، نسبت به تعیین س��فارش های برنده از طریق مشخص کردن 
حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، 

عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.
گفتنی اس��ت بانک مرکزی تنها مجاز ب��ه خرید و فروش اوراق مالی 
اس��المی دولت در بازار ثانویه اوراق است بنابراین در چارچوب قوانین، 
بان��ک مرک��زی مجاز به خرید اوراق مالی اس��المی در بازار اولیه نبوده 
و نمی توان��د در فرآیند برگزاری ح��راج، اوراق بدهی دولتی را با هدف 
تامین مال��ی دولت خریداری کند. همچنین کارگ��زاری بانک مرکزی 
تامین کنن��ده زیرس��اخت معامالت و برگزارکننده ح��راج فروش اوراق 
ب��ه بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی اس��ت 
و تعهدی نس��بت به حجم و قیم��ت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه 

ندارد.
در همی��ن باره، رئی��س کل بانک مرکزی، تمرکز اصل��ی این بانک را 
مبتنی بر موفقیت برنام��ه هدف گذاری تورم، ثبات بازارها و پیش بینی 
پذیرک��ردن اقتصاد دانس��ت. عبدالناصر همتی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره حراج اوراق دولتی که هفته گذشته از سوی بانک مرکزی برگزار 
شد، گفت: باید ریشه تورم را برای همیشه از اقتصاد ایران کند تا مسیر 
رش��د باز ش��ود. تورم، مثل یک سرعت گیر و مانع، جاده رشد اقتصادی 
را مختل می کن��د و اجازه نمی دهد تعامالت مردم پیش بینی پذیر و در 
فضایی آرام شکل بگیرد. برای همین باید قدم هایی را برداریم تا بتوانیم 

افسار تورم را در دست بگیریم.
همتی به س��خنان روز سه ش��نبه خود در صحن علنی مجلس اشاره 
کرد و افزود: چند روز پیش در مجلس هم گفتم که اولین قدم در این 
راه، اصالح س��اختار تامین مالی کس��ری بودجه با اس��تفاده از ظرفیت 
موجود نقدینگی اس��ت. با کمک دولت محترم، ب��رای اولین بار، بانک 
مرک��زی ب��ه عاملیت از خزان��ه داری، در قالب ح��راج اوراق بدهی قدم 
بزرگی را در این راستا برداشت. این مسیر با ادامه حراج اوراق در هفته 
پیش رو ادامه پیدا خواهد کرد. من اطمینان دارم که با ادامه این مسیر، 
نه تنها کس��ری بودجه دولت تامین خواهد ش��د، بلکه جریان درآمدی 

بانک ها اصالح شده و از ناترازی آنها هم کاسته خواهد شد.

او درب��اره نقش بانک مرکزی در این زمین��ه ادامه داد: بانک مرکزی 
عالوه بر نقش سیاست گذاری و نظارتی، بازارساز اصلی اقتصاد در همه 
کشورها، از جمله کشور ماست. ما در بازار اولیه و حراج دخالتی نداریم، 
ولی در بازار ثانویه، با عملیات بازار باز، نرخ س��ود بین بانکی را کنترل 
می کنی��م که به هدف تورمی اعالمی دس��ت پی��دا کنیم. هرچه جلوتر 
برویم اثرات این اقدام بهتر مالحظه خواهد شد و امید داریم که در واقع 
روند کاهش��ی تورم س��رعت گرفته و آن را در مسیری که اعالم کردیم 
قرار بدهیم. البته انضباط مالی دولت عامل کلیدی است و این اطمینان 

را دارم که با تاکیدات رئیس جمهور محترم این ادامه پیدا کند.
همتی در پاس��خ به اینکه ب��ا این اقدامات وضعیت ب��ازار ارز چگونه 
خواه��د بود، گفت: اینها جدا از هم نیس��تند. ثب��ات و آرامش و پیش 
بینی پذیری در بازار پول برای ادامه آرامش بازار بس��یار ضروری است. 
آینده بس��یار روشن اس��ت، ما در کنار اقدامات مان برای کنترل تورم، 
آرام��ش و ثبات در بازار ارز را با ادام��ه تامین ارز موردنیاز واردات دارو 
و کاالهای اساس��ی و مواد اولیه و ماش��ین آالت تولیدی و آسان سازی 
بیشتر تعامالت بین صادرکنندگان و واردکنندگان و ورود ارز به اقتصاد 
کش��ور ادامه خواهیم داد. البته تاکید می کنم، که نظارت ما بر بانک ها 
و مس��یریابی و قطع هرگونه جریان پولشویی هر روز بیشتر می شود که 
نتیجه آن کاهش شدید س��فته بازی عمده در بازارهایی است که بانک 

مرکزی بر آنها نظارت دارد.
وی در مورد برنامه بانک مرکزی برای رشد و جهش تولید افزود: رشد 
اقتص��ادی محصول تدبیر و عقالنیت اقتص��ادی و به کارگیری حداکثر 
توان کارشناسی و فنی کشور در زمینه اقتصاد است و بانک مرکزی به 
همراه دولت، تمام توان خود را در این مسیر به کار گرفته است تا مردم 

شرایط آرامش و پیش بینی پذیری اقتصادی را احساس کنند.
همت��ی در انتها گف��ت: تمرکز اصلی من و همکاران سختکوش��م در 
بانک مرکزی، ادامه پرقدرت برنامه های اعالم شده در موفقیت سیاست 
هدف گذاری تورم و حفظ آرامش بازار، بدون توجه به حاشیه س��ازی ها 
است و در این مسیر مصمم و جدی هستم و فکر می کنم این اقدامات 
راه ما را برای داشتن سال همراه با رونق اقتصادی، با وجود تحریم های 

ظالمانه آمریکا، هموار خواهد کرد.

دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی درباره برگزاری نخستین حراج اوراق دولتی

سرعت گیر تورم در جاده رشد اقتصادی

بورس همچنان در میان بازارهای مالی پیشتاز است

روند تغییرات قیمت ها در ۷۷ روز گذشته

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

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن:
طرح متری مسکن در بورس کاال با جدیت 

دنبال شود
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه امیدواریم 
طرح متری مس��کن در بورس کاال با جدیت دنبال شود، گفت این 
طرح منجر به افزایش س��رمایه گذاری و تولید مس��کن ش��ده و در 

نهایت به کاهش قیمت تمام شده می انجامد.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، هرچه قیمت مسکن افزایش 
می یابد فاصله ق��درت خرید مردم و پس انداز آنها با یک خانه برای 
زندگی نیز بیش��تر می شود. در همین چارچوب در بسیاری کشورها 
سیاس��ت گذاران و برنامه ری��زان ب��رای افزایش ق��درت خرید مردم 
طرح های مختلفی ارائ��ه می دهند.  در این میان، طرح پیش فروش 
متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس 
کاالی ایران روی میز مسئوالن قرار گرفته و تالش می شود تا با این 
ابزار مالی، امکان افزای��ش پس انداز هدفمند مردم و احتمال خرید 

خانه از سوی آنان بیشتر شود.
به گفته کارشناس��ان، از جمله مزایای ط��رح پیش فروش متری 
مس��کن آن اس��ت افرادی که س��رمایه کافی برای خرید یک واحد 
آپارتمان ندارند با آغاز معامالت متری مسکن می توانند متناسب با 
سرمایه خود، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه حتی 
اندک آنان همپای قیمت مسکن، افزایش یابد و ارزش سرمایه آنان 
به دلیل س��یر صعودی قیمت مس��کن در بلندمدت، آسیب نبیند و 

توان خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.
در همین زمینه حس��ن محتش��م با یادآوری اینکه طی سال های 
7۸ – 1377 ه��م موض��وع فروش متری مس��کن مط��رح و بحث 
تضمین حداقل س��ود برای این طرح به میان آمد، گفت: هر فردی 
تمایل به خرید هر چند متر در بازار مس��کن را داشت، می توانست 
در این بخش سرمایه گذاری کند و در صورت انصراف از بازار بورس 
مس��کن، حداقل س��ود معین یعنی در حدود 1۸درصد نس��بت به 

سرمایه اشخاص به آنان تعلق می گرفت.
او ادامه داد: در این دوره، برخی ش��رکت های ساختمانی وارد این 
عرصه ش��دند و تعدادی سهام خود را واگذار و افرادی هم خریداری 
کردند، اما این طرح خیلی موفق نبود و س��ود سهام تثبیت شده ای 
که تعیین شده بود به افرادی  که این سهام را خریداری کرده بودند 

واگذار شد.
وی با بیان اینکه امروز ش��رایط متفاوت از س��ال های قبل است، 
تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر با حمایت دولت، بازار س��رمایه رونق 
قابل توجهی پیدا کرده و بخش عمده ای از س��رمایه های کش��ور به 
س��مت این بازار هدایت شده اس��ت، بنابراین زمینه مناسبی برای 
ورود دوباره مسکن به بورس فراهم شده و بورس کاال هم با شناخت 
کام��ل از وضعیت موجود در بازار س��رمایه، پیش��نهاد عرضه متری 

مسکن را ارائه داده است.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: بورس ته��ران پس از ثبت دو هفته نزولی در س��ال ۹۹، 
هفته گذش��ته را با بازدهی ۹.۶درصدی به پایان رساند و توانست بار دیگر 
از مرز یک میلیون واحد عبور کند. ش��اخص کل بورس در پایان معامالت 
روز سه ش��نبه )13 خرداد( بعد از مدت ها اصالح و عقب نشینی از شاخص 
یک میلیون واحد بار دیگر هفت رقمی ش��د و به کانال یک میلیون و 2۸ 
هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته، رشدی ۹.۵درصدی 

را تجربه کرد. 
ش��اخص بورس در معامالت هفت��ه دوم خرداد ۸۹ ه��زار و 443 واحد 
افزایش داشت؛ این در حالی است که شاخص کل در هفته نخست خرداد و 
در پایان روز چهارشنبه )هفتم خردادماه( با عدد ۹3۸ هزار و ۵۵7 واحد به 
معامالت پایان داد که این رقم در روز سه شنبه ) 13 خردادماه( به عدد یک 
میلیون و 2۸ هزار واحد رس��ید. همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان 
هفته اول خرداد 312 هزار و 3۹ واحد بود که در هفته دوم ماه جاری این 
عدد به 330 هزار و 4۹0 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از 20۶ هزار و 

۵1۸ واحد به عدد 21۸ هزار و ۶10 واحد رسید.
در چهار روز معامالتی هفته گذشته، نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، 
پاالی��ش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش س��رمایه گذاری 
ای��ران خودرو، س��رمایه گذاری خوارزمی و ف��والد مبارکه اصفهان از جمله 
نمادهای پربیننده بورس بودند. در هفته ای که گذشت محصوالت چرمی، 
اطالعات و ارتباطات، فرآورده های نفتی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، 
چندرش��ته ای صنعتی، اس��تخراج کانه های فلزی، مخابرات، دستگاه های 
برقی، فلزات اساسی، محصوالت فلزی، محصوالت چوبی، شیمیایی، وسایل 
ارتباطی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واس��ط، قند و شکر، بانک ها 
و موسس��ات اعتباری، دارویی، زراعت و خدمات وابس��ته، صنایع غذایی به 
جز قند و ش��کر، س��یمان، آهک و گچ، واسطه گری های مالی و پولی، فنی 
و مهندسی، سرمایه گذاری ها، بیمه و بازنشستگی، عرضه، برق، گاز، بخار و 
آب گرم، کاشی و سرامیک، استخراج ذغال سنگ، چاپ، رایانه، ماشین آالت 
و تجهیزات، الس��تیک و پالس��تیک، کانی های غیرفلزی با باالترین درصد 

بازدهی همراه بودند.
در نقط��ه مقابل، هتل و رس��توران، عمده فروش��ی، خ��ودرو و قطعات، 
محصوالت کامپیوتری الکترونیکی، منسوجات، سایر حمل و نقل کمترین 
درصد بازدهی را داشتند. همچنین نمادهای سرمایه گذاری ساختمان نوین 
)وثنو(، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان )وآذر(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، 
قطع��ات اتومبیل )ختوقا(، پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر(، نهادهای 
مالی بورس اوراق بهادار )نبورس(، هتل بین المللی پارس��یان کوثر اصفهان 
)گکوثر(، سرمایه گذاری سپه )وسپه(، کالسیمین )فاسمین(، گروه صنعتی 
ملی )وملی(، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر(، سرمایه گذاری بوعلی )وبوعلی(، 
نفت پارس )شنفت(، توسعه صنایع بهشهر )غبشهر(، پاالیش نفت اصفهان 

)شپنا( و بیمه پارسیان )پارسیان( جزو بهترین نمادها بودند.
از سوی دیگر نیز  نمادهای گس��ترش سرمایه گذاری ایرانیان )وگستر(، 
آهنگری تراکتور )خاهن(، سرمایه گذاری س��ایپا )وساپا(، زامیاد )خزامیا(، 
س��رمایه گذاری رنا )ورنا(، پالس��کو کار سایپا )پالسک(، خاک چینی ایران 
)کخاک(، سرمایه گذاری شاهد )ثشاهد(، پگاه خراسان )غشان(، پتروشیمی 
آبادان )ش��پترو(، محورس��ازان )خوس��از(، پتروش��یمی فارابی )ش��فارا(، 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، توس��عه بین المللی پدیده شاندیز 

)گشان( از جمله بدترین نمادهای معامالتی هفته گذشته بودند.
همچنین تحلیل هفتگی صنایع بورسی نشان می دهد جهش ۹0 کانالی 
شاخص در هفته منتهی به 13 خردادماه در حالی رقم خورد که نگاهی به 
عملکرد صنایع 3۹گانه بورسی حکایت از رشد دسته جمعی قیمت ها و ثبت 

تنها یک گروه منفی داشت.

به گزارش سنا، عملکرد این روزهای بورس تهران نشان از افزایش توجه 
به گروه های بزرگ کاالیی دارد. این ش��رایط س��بب ش��ده در برابر رش��د 
۹.۶درصدی شاخص کل در معامالت این هفته، شاخص هم وزن که نشانی 
از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، به رشد ۵.۹درصدی بسنده کرد. در مقابل 
اما شاخص 30 ش��رکت بزرگ سهام افزایش 12.۸درصدی را ثبت کرد. از 
این رو به نظر می رس��د در بحبوحه برگزاری مجامع ش��رکت های سهامی و 
تقسیم سودهای ساالنه، نشانه هایی از کمرنگ شدن موج های دسته جمعی 
دیده می شود. به این ترتیب این روزها شاهد حرکت نقدینگی و جذب منابع 
بیشتر از سوی سهام شرکت های سودمحور هستیم. این شرایط سبب شده 
تا شاهد تحرکات جزیره ای معامالت و توزیع نامتوازن نقدینگی در گروه های 
مختلف بازار باش��یم. در این راستا هرچند بیش��ترین میزان بازدهی از آن 

گروه های کوچک و عمدتا تک سهم بازار شد اما گروه های بزرگ با بیشترین 
جریان دادوستدها همراه شدند.

از این رو در هفته ای که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با رشد ۹.۶درصدی 
همراه ش��د، بیشترین بازدهی از آن گروه تک سهم محصوالت چرمی شد. 
این گروه با تک نماد »وملی« توانس��ت معامالت هفتگی را با رشد بیش از 
21 درصدی پش��ت سر بگذارد و از این منظر در صدر دیگر گروه های بازار 
سهام بایستد. گروه وسایل ارتباطی با تک نماد »لپارس« دیگر صنعتی بود 
که در صدر جدول بازدهی هفتگی بورس تهران ایس��تاد و افزایش بیش از 
1۹ درص��دی قیمت را تجربه کرد. گروه اطالعات و ارتباطات دیگر صنعت 
تک نمادی بود که با افزایش 17.۶ درصدی قیمت سهام شرکت داده گستر 
عصر نوین )های وب( عنوان س��ومین گ��روه پربازده بورس تهران در هفته 

منتهی به 13خردادماه را به دست آورد.
ام��ا یکی از مهمترین تح��والت مربوط به صنای��ع در این هفته، اصالح 
س��ود سهام زیرمجموعه پاالیشی بورس تهران بود. درحالی این روزها نگاه 
بورس بازان به س��امانه کدال برای اطالع از عملکرد بنگاه های بورسی خیره 
مانده اس��ت که در ساعت پایانی معامالت روز یکشنبه دو شرکت پاالیشی 
با ارس��ال اطالعیه ای از تغییر س��ود سال گذش��ته خود خبر دادند. از این 
رو »شبریز« طی اصالحیه ای سود س��ال ۹۸ را از ۹1۶ریال به 103۵ریال 
افزای��ش داد. پاالی��ش نفت تبری��ز اعالم کرد که طبق اعالمیه ارس��الی از 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران مابه التفاوت نرخ تس��عیر ارز نفت 

کوره صادراتی در سال 13۹7 و تاثیرش در سود اضافه شد.
ش��رکت پاالیش نفت الوان نیز روز یکشنبه طی اصالحیه ای سود سال 
۹۸ را از 1۶12ریال به 37۹7ریال افزایش داد. این پاالیش��گاه فرابورس��ی 
در اطالعیه ارسالی خود اعالم کرد تغییر گزارش اصالحی مربوط به ردیف 
سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ 312 میلیارد و 30۵ میلیون و 400 هزار 
تومان اس��ت که در اثر تغییر نرخ تسعیر ارز فروش های صادراتی سال ۹7 
طبق ابالغیه جدید وزارت نفت است. اصالحیه این دو پاالیشی سبب شد تا 
تمامی شش شرکت پاالیشی بازار سهام در این روز با توقف نماد معامالتی 
خود مواجه شوند. روز دوشنبه اما با بازگشایی سهام پاالیشی پس از انجام 
تغییراتی در س��ود سال گذش��ته، تمام نمادهای زیرمجموعه این گروه در 

سقف مجاز قیمت دادوستد شدند و شاهد صف طوالنی خرید بودند.
خودرویی ها اما در این شرایط شرایط مساعدی را تجربه نکردند و تنها با 
رشد 0.2درصد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند. جایی 
که این گروه کمترین میزان بازدهی در میان صنایع رش��دیافته بورس این 
هفته را تجربه کرد. در مقابل اما بیشترین ارزش دادوستدها با معامله 4 هزار 
و ۵70 میلیارد تومانی از آن این گروه شد. گروه زغال سنگ اما تنها صنعتی 
بود که معامالت این هفته را با افت ش��اخص به پایان رساند. از این رو این 
صنعت با تک سهم »کطبس« با کاهش قیمت 2.1درصدی به پایان رساند.

تحلیل هفتگی صنایع بورسی در هفته ای که گذشت

پایان سبز بورس در هفته دوم خرداد
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قیمت شیر خام با نرخ تمام شده تولید سنخیتی ندارد
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت با وجود افزایش هزینه های تولید به 
طور متوس��ط هر کیلو ش��یرخام کمتر از 2 هزار و 3۹0 تومان از دامدار 

خریداری می شود که با قیمت تمام شده اختالف معناداری دارد.
س��عید س��لطانی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در 
گف��ت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، گفت: در ح��ال حاضر توزیع 

نهاده های دامی به سبب کمبود با مشکالتی روبه روست.
وی ن��رخ مصوب ه��ر کیلو ذرت را یک ه��زار و ۵00 تومان، جو یک 
هزار و 3۵0 و کنجاله س��ویا را 2 هزار و 4۵0 تومان اعالم کرد و افزود: 
هم اکنون اختالف قیمت مصوب هر یک از نهاده های دامی با بازار سیاه 

به چند برابر می رسد که این امر اجحاف در حق تولیدکننده است.
سلطانی ادامه داد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد 2 هزار 

و ۶00 ت��ا 2 ه��زار و 700 تومان، جو 2 ه��زار و 200 تا 2 هزار و 300 
توم��ان و کنجاله س��ویا باالی ۵ هزار تومان عرضه می ش��ود و دامداران 

برای سیر کردن شکم دام های خود چاره ای جز خرید ندارند.
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران درباره تاثیر نوس��ان قیمت نهاده ها بر 
هزینه تمام شده تولید بیان کرد: با توجه به سهم 70 رصدی تغذیه دام 
بر قیمت تمام ش��ده انتظار می رود نرخ شیر و دام متناسب با آن افزایش 
یابد. وی در پایان با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید شیرخام با نرخ 
فروش سنخیتی ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر 
کیلو شیرخام با احتس��اب نهاده های دولتی و سود منطقی برای دامدار 
3 ه��زار و 3۵0 توم��ان و نهاده با نرخ آزاد 3 هزار و ۵00 تومان اس��ت، 
درحال��ی که به طور متوس��ط کمتر از 2 ه��زار و 3۹0 تومان از دامدار 

خریداری می شود.

فروش پارچه های ایرانی با نام و برند خارجی!

رشد 30درصدی تولید طالی سفید
 پتانسیل تولید ۵00 هزار تن پنبه در کشور 

وجود دارد
مدیرعامل صندوق پنبه گفت برآورد  می ش��ود امس��ال ۸0 هزار تن 
پنبه تصفیه شده استحصال شود که 30درصد نسبت به سال قبل رشد 
دارد. محمدحسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه کشور در گفت و 
گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از رشد 30درصدی تولید پنبه خبر داد 
و گفت: امس��ال برآورد ها حاکی از آن اس��ت که سطح زیر کشت پنبه 
به 100 هزار هکتار برس��د که از این می��زان 2۵0 هزار تن وش و ۸0 
هزار تن پنبه تصفیه ش��ده استحصال می شود که این میزان نسبت به 
سال قبل 2۵ تا 30درصد رشد دارد. وی با اشاره به اینکه کشت بهاره 
پنبه تمام شده است، افزود: کشت دوم پنبه بعد از برداشت محصوالتی 
همچون نخود فرنگی، باقالی، سیب زمینی و جو و در حد امکان گندمی 
که در پاییز کش��ت شده اس��ت، انجام می ش��ود. کاویانی از ورود بذر 
خارجی از کشور های ترکیه و یونان خبر داد و گفت: بذر داخل توسط 
موسسه تحقیقات پنبه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. مدیرعامل 
صن��دوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر آمار 
در س��ال گذشته ۹7 هزار تن پنبه وارد کش��ور شده است و از ابتدای 
فروردین امس��ال به سبب ش��یوع ویروس کرونا و بسته شدن راه های 
ارتباطی ایران با کشور های آسیای میانه وارداتی نداشتیم که امیدواریم 
هرچه سریع بازگشایی شود. وی با بیان اینکه بیش از 7 تا ۸ هزار تن 
در کارخانه ه��ای پنبه پاک کنی موجود نیس��ت، گفت: با توجه به آغاز 
برداشت پنبه از ابتدای مهر حداقل نیاز است که 30 هزار تن پنبه دیگر 

از خارج وارد کشور شود تا نیاز صنایع نساجی مرتفع شود.
 خودکفایی تولید پنبه دست یافتنی است

کاویانی با اش��اره به اینکه خودکفایی تولید پنبه دور از انتظار نیست، 
بی��ان کرد: در س��ال های نه چندان دور 3۵0 تا 3۶0 ه��زار تن پنبه در 
کشور تولید شد و هم اکنون پتانسیل تولید ۵00 هزار تن تولید پنبه در 
کشور موجود است. مدیرعامل صند وق پنبه ادامه داد: کشاورزان کشت 
دوم پنب��ه را به دلیل عدم صرفه اقتصادی می کارند که زمان برداش��ت 
آن همزمان با فصل زمستان است که متاسفانه کارگر به حد نیاز وجود 
ندارد، از این رو استفاده از ماشین آالت برداشت پنبه یکی از راهکار های 
مناسب کاهش هزینه های کشاورزان است. به گفته کاویانی، توزیع بذور 
مناسب در اختیار کشاورزان و توسعه زراعت مکانیزه راهی برای دستیابی 
به خودکفایی پنبه و تولید 200 هزار تن پنبه تصفیه شده است. این مقام 
مسئول در پایان درباره تاثیر قاچاق پوشاک بر کاهش تولید پنبه تصریح 
کرد: در بسیاری از کشور ها به دلیل پرداخت یارانه به نخ و پارچه، قیمت 
تمام ش��ده بسیار کمتر از تولید داخل تمام می ش��ود که این امر انگیزه 

قاچاق پوشاک را به سبب داشتن صرفه اقتصادی باال می برد.

شکالت گران می شود؛ افت 30درصدی 
فروش شکالت

رئیس انجمن بیسکویت، ش��یرینی و شکالت گفت با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، دس��تمزد و سایر هزینه های تولید قیمت شکالت 1۵ تا 
20درصد گران می شود. جمشید مغازه ای در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت بازار ش��کالت اظهار کرد: با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولید، قیمت شکالت 
1۵ تا 20درصد باید افزایش یابد. او افزود: با توجه به آنکه بازرگانی دولتی 
مقداری سهمیه روغن در اختیار کارخانه ها قرار داده، تا حدودی مشکالت 
مرتفع ش��ده اس��ت. مغازه ای با اش��اره به اینکه قیمت ش��کالت مشمول 
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست، بیان کرد: شکالت جزو اولویت سوم 
برحس��ب عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شود. رئیس انجمن بیسکویت، 
شیرینی و شکالت درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار شکالت گفت: 
با گس��ترش ویروس کرونا، کاهش ق��درت خرید و تعطیلی صنوف 20 تا 
30درصد افت فروش ش��کالت داش��تیم. او از کاهش صادرات شیرینی و 
ش��کالت خبر داد و افزود: با بسته شدن مرزهای کشور، در صورت فراهم 
نشدن بستر الزم چشم انداز روشنی پیش روی صادرات نیست. مغازه ای با 
اش��اره به اینکه صادرات شکالت به کندی در حال انجام است، اظهار کرد: 
با رفع مشکالت صادراتی پیش روی صادرکنندگان، ارزآوری قابل توجهی 
از حیث صادرات ش��یرینی و ش��کالت به بازارهای هدف خواهیم داشت. 
این مقام مس��ئول در پایان مجموع ارزآوری صادرات ش��یرینی و شکالت 
سال گذشته را 4۵0 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: سال گذشته صادرات 
ش��کالت به سبب شیوع مسئله کرونا نس��بت به سال ماقبل خود کاهش 

یافت که امیدواریم با رفع چالش های پیش رو، امسال صادرات رونق یابد.

گام های عملیاتی برای حل مشکالت بانکی، 
بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگان

در جلس��ه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید، مقرر ش��د گام های 
عملیاتی برای رفع مشکالت بانکی، بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگان 
برداشته شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با حضور معاونان دادس��تانی کل کش��ور، سازمان 
بازرسی کل کش��ور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
معاون اول رئیس جمهوری، رئی��س امور صنعت، معدن، بازرگانی و 
ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان وزرای امور اقتصادی 
و دارایی، تع��اون کار و رفاه اجتماع��ی و نمایندگان بخش خصوصی 
برگزار ش��د. در این جلس��ه مقرر ش��د تا تمامی استان های کشور به 
صورت فعال تر در برگزاری و پیگیری مصوبات س��تاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را به اطالع استانداران 
هر اس��تان برس��انند. همچنین در این جلس��ه مقرر شد تا مشکالت 
بانکی، بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگان با حضور دستگاه های اجرایی 
مورد توجه و رس��یدگی واقع ش��ده و زمینه ای فراهم شود تا در سال 
جهش تولید، رفع مش��کالت پیش روی تولیدکنن��دگان در افزایش 
تولید محصوالت شان با جدیت در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد. 
در عین حال، مش��کالت مرتبط با واحد های تولیدی استانی در ستاد 
تس��هیل و رفع موانع تولید استانی و مسائل مبتال به تولیدکنندگان 
بزرگ نیز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بحث و بررسی 
گذاشته شده و با اختیار تامی که از سوی اعضای ستاد به نمایندگان 
خود اعطا می شود، راه حل های مرتبط مورد تصمیم گیری واقع شده و 

به نفع تولید کشور گام برداشته شود.

اخبـــار

عض��و ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و کش��اورزی در عمان گفت 
درخص��وص چالش های تجاری بین دو کش��ور هجوم بی برنامه و عظیم 

ایرانیان به عمان و ثبت شرکت های تجاری راکد در این کشور است.
محمدرضا باوی، مش��اور س��رمایه گذاری و اقتصادی ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی در عمان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با تاکید بر اینکه راه های هوایی با عمان کامال قطع ش��ده اس��ت، 
بیان کرد: به علت شرایط کرونایی تمام مرز های هوایی و دریایی مسافر 
بسته و مرز زمینی هم بین یمن و امارات هم برای مسافر مسدود است. 

تنها از راه زمینی با عمان در ارتباط هستیم.
او با اش��اره ب��ه عوامل موثر بر افزایش ارتب��اط، گفت: عمان از طریق 
ایران می تواند به کشور های حاشیه دریای خزر متصل شده و در تامین 

نیاز های خود از پتانس��یل های ایران بهره گیرد.  این در حالی است که 
عمان اهتمام ویژه ای برای امنیت غذایی خود قائل اس��ت و از استرالیا، 
برزی��ل و هند کاال وارد کرده اس��ت، ام��ا هنوز نتوانس��ته از ایران و از 
طریق کریدور ش��مال جنوب شرایط مناس��بی را برای تامین کاال های 
خود فراهم آورد. مشاور سرمایه گذاری و اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی بیان کرد: در این میان امیدواریم از فرصت کریدور 
ش��مال_جنوب در این راس��تا بهره مندی الزم را ببریم ت��ا نه تنها برای 
واردات و ص��ادرات کاال از ایران و بالعکس اس��تفاده ک��رد بلکه از ایران 

برای صادرات عمان به کشور های همسایه نیز بهره برد.
او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه چالش ه��ای پیش روی روابط 
تج��اری ایران و عمان چیس��ت؟ گفت: درخص��وص چالش های تجاری 

بین دو کش��ور هجوم بی برنامه و عظیم ایرانیان به کش��ور عمان است، 
ثبت ش��رکت های تجاری، ضعف در عملکرد ش��رکت های تاسیس شده 
در عمان منجر به فرصت س��وزی ها و بروز مش��کالت متعددی در رابطه 
تجاری این دو کش��ور شده اس��ت. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی در عمان درخصوص گسترش ارتباطات با این کشور، گفت: 
قطعا افزایش ارتباط بین عمان و ایران بیش��تر ش��ده و خواهد شد، ولی 
این ارتباط به حجم و ارزش اقتصادی مثبت و مستمر تاثیرگذار است.

باوی افزود: در این مدت صرف گس��ترش ارتباط بین دو کش��ور مهم 
نبوده و مهم فعالیت تجاری و بیش��تر بخش س��رمایه گذاری )ارزآوری( 
مش��ترک اهمیت دارد. قطع��ا عمان یکی از بهترین و برترین سیس��تم 

امنیت تجاری و اطالعاتی را در دنیا و خاورمیانه دارد.

شرکت های ایرانی راکد در عمان، چالش تجارت بین 2 کشور

عض��و هیأت مدیره اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق گفت با 
ش��روع کرونا تمام مرزهای عراق مانند کردستان بسته شدند که این 

رویه بیش از سه تا چهار روز طول نکشید.
یوسف باپیری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص 
ممنوعیت های وارداتی اقلیم کردس��تان عراق، گفت: با شروع کرونا 
تمام مرزهای عراق مانند کردس��تان بسته شدند که این رویه بیش 
از سه تا چهار روز طول نکشید و بعد از آن مرزها بازگشایی شدند و 

بدین صورت تمام کاالهای صادراتی از سه مرز انجام شد.
عضو هیأت مدیره اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: 
دول��ت عراق همچن��ان دروازه های صادراتی را باز نکرده اس��ت و با 
تالش زیاد عراق، اتاق بازرگانی و کنسولگری توانستیم حتی بازارچه 
مرزی را با دولت کردستان توافقی باز نگه داریم که میزان صادراتی 

ک��ه مدنظر بوده را انج��ام دهیم. باپیری ادامه داد: متاس��فانه نقطه 
ابهام��ی وج��ود دارد و این موضوع که ممنوعیت ه��ای وارداتی برای 
عراق رخ داده باعث مش��کالتی شده اس��ت. این ممنوعیت هایی که 
داریم هر س��اله رخ می دهند و مختص امس��ال نیست چراکه دولت 
ع��راق همچنان دولت ایران تالش بر داخلی س��ازی محصوالت خود 
دارد. او گف��ت: در ح��ال حاضر تنها برخ��ی از ممنوعیت ها فصلی و 
برای برخی از اقالمی اس��ت که در خود کش��ور عراق وجود دارد به 
طور مثال در عراق هم اکنون فصل برداشت میوه جات، کاهو، هندوانه 

و ... است.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد: 
مرز ه��ای ایران عراق که حدود 12 مرز مانند پرویز خان، تمرچین و 
پاش��ماق است کامال فعال هستند و تنها برای برخی از کاال ها تعرفه 

باالتری در نظر گرفته شده است.
باپی��ری با بی��ان اینکه در تالش هس��تیم می��زان صادرات مان را 
افزایش دهیم، گفت: امس��ال به هدفی که 11 میلیارد دالر صادرات 
نفتی اس��ت خواهیم رس��ید. بدی��ن منظور تجار نگ��ران موضوعات 

صادراتی نباشند.

بازگشایی تمام مرزهای اقلیم کردستان

 صادرات ۱۱ میلیارد دالری نفت محقق می شود
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زیرساخت های آموزش رانندگی در کشور باید 
اصالح شود

مدیرعام��ل اتحادی��ه صن��ف آموزش��گاه های رانندگی کش��ور از 
معضالت فعالیت آموزشگاه های رانندگی سخن گفت.

فرهاد حقیقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: بازگشایی 
آموزش��گاه های رانندگی از ۶ اردیبهشت ماه با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی آغاز ش��د و در حال حاضر فعالیت آموزشگاه ها نسبت به 

تعطیالت کرونایی رونق گرفته اما رضایت بخش نیست.
وی ادامه داد: قبل از مس��أله کرونا نیز با کاهش ثبت نام مواجهه 
بودی��م و دلیل آن می تواند کاهش جمعیت جوان و رکود اقتصادی 
در کش��ور باش��د که آم��وزش رانندگ��ی در اولویت مردم نباش��د. 
همچنین تمام اقالم مصرفی در آموزش��گاه ها افزایش قیمت داشته 
اما آموزش��گاه های رانندگی حق افزایش قیمت ش��هریه کالس ها را 
نداش��ته و این امر موج��ب افزایش هزینه های آموزش��گاه ها و عدم 

تناسب مخارج و درآمد آنان شده است.
مدیرعامل اتحادیه صنف آموزشگاه های رانندگی کشور با انتقاد از 
برخ��ی افراد که به دلیل رقابت با دیگران اقدام به آموزش رانندگی 
می کنن��د، گفت: متأس��فانه فضای رقابتی در ثب��ت نام کالس های 
رانندگی کش��ور وجود دارد که این امر موجب مش��کالت بس��یاری 
برای فرد و دولت خواهد شد چراکه جدی نگرفتن آموزش رانندگی 
موجب تصادفاتی می ش��ود که هزینه های س��نگین را برای دولت و 
نیز خود فرد به دنبال خواهد داشت بنابراین زیرساخت های آموزش 

در کشور می بایست اصالح شود.
حقیقی تصریح کرد: معضالتی که در زمینه فعالیت آموزشگاه های 
رانندگی وجود دارد موجب انصراف بس��یاری از مربیان از این شغل 
ش��ده و حمایت های الزم به منظور جبران خس��ارت های ناش��ی از 
کرونا از این صنف صورت نگرفته و علی رغم مکاتبات بسیاری که با 
سازمان های مختلف داشتیم تنها مکاتبات ما با رئیس جمهور پاسخ 

داده شد اما عماًل نتیجه ای دربر نداشته است.

4۵ هزار دستگاه خودرو پیش فروش می شود
جزییات شرایط دور جدید

ش��نبه 17 خرداد قرعه کش��ی ثب��ت نام کنندگان ط��رح فروش 
فوق العاده ایران خودرو برگزار می شود.

به گ��زارش خبرگزاری خبرآنالین به نق��ل از گروه صنعتی ایران 
خودرو، بابک رحمانی گفت: مراس��م قرعه کش��ی ب��رای تخصیص 
1۵هزار دس��تگاه از چهار م��دل از محصوالت ایران خودرو در قالب 
طرح فروش فوق العاده 17 خرداد با حضور نمایندگان وزارت صمت، 
دادس��تانی کل کشور، س��ازمان بازرس��ی، پلیس راهور ناجا و سایر 

نهادهای ذی ربط در سالن همایش های ساپکو برگزار می شود.
وی در این  باره گفت: ثبت نام و انتخاب محصول تا 14 خرداد به 
صورت ش��بانه روز انجام و پس از پایان مهلت ثبت نام، سایت برای 

انطباق اطالعات ارائه شده توسط متقاضیان بسته شد.
بررس��ی  و  اطالع��ات  راس��تی آزمایی  ک��رد:  اضاف��ه  رحمان��ی 
محدودیت های اعمال ش��ده برای ایجاد نظام توزیع عادالنه در بازه 

زمانی روزهای 1۵ و 1۶خرداد انجام شد.
وی گفت: اس��امی منتخبین این طرح پس از پایان قرعه کش��ی و 
تایید نهادهای نظارتی به صورت عمومی منتشر می شود و برندگان 
تا 4۸س��اعت فرصت دارند نسبت به واریز وجه خودروهای انتخابی 

خود اقدام کنند.
مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو از آغ��از عرضه 4۵ هزار 
دستگاه دیگر از محصوالت این خودروساز از 1۸ خردادماه خبر داد 
و گفت: در این طرح پیش ف��روش، 12 مدل از خودروهای تولیدی 
ایران خودرو قابل عرضه اس��ت. وی تصریح کرد: متقاضیانی که در 
قرعه کش��ی طرح فروش فوق العاده ایران خودرو برنده نش��ده اند نیز 
می توانند در ط��رح پیش فروش 12 مدل از محصوالت تولیدی این 
خودروساز مش��ارکت کنند. رحمانی تاکید کرد: بازه زمانی تحویل 
خودرو در قالب طرح پیش فروش 4 تا 12 ماهه اس��ت که براساس 

قرعه کشی تعیین می شود.

خرید خودرو با طعم بخت آزمایی
سیاستی که نتوانست تقاضای فزاینده بازار را 

کنترل کند
با 4 برابر شدن قیمت دالر از اواسط سال ۹7، قیمت خودرو در بازار با 
افزایش تقاضای خریداران به شدت افزایش یافت. از همان زمان تاکنون 
بالتکلیفی در ش��یوه قیمت گذاری برای خودروهای صفر کارخانه، هم 
موجب زیان فزاینده خودروسازان و هم تقاضای فزاینده خودرو به عنوان 
کاالی سرمایه ای شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقاضای باالی 
خرید خودرو موجب ش��ده بود که بخش قابل توجهی از مردم نتوانند 
از کارخانه خودرو صفر خریداری کنند و عمده این خودروها به کسانی 
که امکانات س��خت افزاری بهتری نظیر اینترنت پرس��رعت و ... داشته 
باش��ند برس��د. به همین دلیل دولت سعی کرد تا ضمن قیمت گذاری 
جدی��د برای خودروها، ش��یوه فروش به صورت قرعه کش��ی را اعمال 
کند تا عدالت میان خریداران برقرار ش��ود. برای بررس��ی این سیاست 
دولتی الزم اس��ت ابتدا توجه ش��ود که آمار فروش خودروسازان طی 
هشت سال اخیر به طور میانگین تقاضای حدود یک میلیون خودرو را 
توسط مردم نشان می دهد. حال در شرایطی که قیمت خودرو نسبت 
به س��ال های گذش��ته افزایش پیدا کرده و در بدو امر به نظر می رسد 
که با توجه به افزایش قیمت، تقاضای این حوزه باید کاهش می یافت، 
پیش بینی ناپذیری قیمت خ��ودرو و بالتکلیفی در قیمت گذاری باعث 
شد عالوه بر میزان تقاضای معمول، مردم تقاضاهای آتی خود را نیز به 
تقاضای جاری تبدیل کنند و این عوامل موجب ایجاد چنین تقاضای 
بزرگی در بازار ایران ش��ده است. شیوه قیمت گذاری جدید و چگونگی 
کش��ف هزینه تمام شده خودروساز که توسط شورای رقابت و سازمان 
حمایت جمع بندی شد نیز قابل تامل به نظر می رسد، چراکه با توجه 
ب��ه افزایش قیمت دالر و مواد اولیه داخلی به بیش از 4 برابر از ابتدای 
س��ال ۹7 تاکنون، قیمت خودرو هنوز به دو برابر قیمت خود افزایش 
پیدا نکرده است. الزم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری به میزان 
کمتر از هزینه تمام ش��ده خود موجب دادن سیگنال تشدید تقاضای 

سرمایه گذاری به بازار خواهد شد.

س��خنگوی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی گفت س��همیه 
س��وخت کارت های جدید از زمان صدور کارت محاسبه می شود، نه از 

زمان درخواست متقاضی.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، فاطمه 
کاهی ب��ا بیان اینک��ه افرادی که درخواس��ت کارت س��وخت جدید 
می دهن��د، نمی توانند از س��همیه ماه های قبل اس��تفاده کنند، اظهار 
کرد: به طور مثال اگر فردی در بهمن ماه درخواس��ت کارت س��وخت 
بدهد و در اس��فندماه کارت برای وی صادر شود، سهمیه سوخت آن 

شخص از زمان صدور کارت شارژ می شود.
به گفته وی افرادی که کارت س��وخت ندارند می توانند نس��بت به 
دریاف��ت آن اق��دام کنن��د و از زمانی که کارت برای فرد صادر ش��ود 

سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می گیرد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درخصوص افرادی 
که کارت سوخت خود را گم کرده اند و درخواست کارت المثنی دارند 
نیز گفت: س��همیه کارت س��وخت این دس��ته از افراد در صورتی که 
هنگام مفقودی مورد سوءاستفاده قرار نگرفته باشد حفظ شده است.

کاهی افزود: در واقع این افراد می توانند از سهمیه های گذشته خود 
استفاده کنند و مشکلی در این راستا وجود ندارد.

برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر می شود؟
وی با بیان اینکه الزم اس��ت افراد در نگهداری کارت س��وخت خود 
دقت کافی را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک خودرو 
تقاضای کارت س��وخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر 

می شود.

س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه 
ای��ن موضوع به معنای این نیس��ت که برای هر خ��ودرو دو بار کارت 
س��وخت صادر ش��ود، اظهار کرد: در ش��رایط مفقود ش��دن کارت یا 
دالیل دیگر کارت س��وخت المثنی جدید صادر می شود و این مساله 

محدودیتی ندارد.
درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت

طبق اعالم ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی، صدور کارت 
سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +10 مقدور است، 
زیرا افراد سودجو با هدف دستیابی به اطالعات شخصی و کارت بانکی 
و کالهبرداری از هموطنان و سوءاستفاده های احتمالی اقدام به ایجاد 
سایت های غیرمجاز کرده اند، بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند 
و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند، می توانند خود 
یا وکیل قانونی ش��ان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو 
و وس��یله نقلیه به مراکز پلیس + 10 مراجعه کنند. حذف رمز کارت 

سوخت نیز در نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.
م��دارک هویتی مال��ک برای درخواس��ت المثنی کارت هوش��مند 
س��وخت برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک 
وس��یله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه 
نیاز است. برای اش��خاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا 
ش��رکت مربوطه با امضا و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت 

ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.
دارن��دگان وکالت نام��ه معتبر قانونی از مالک نی��ز می توانند با ارائه 
مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند 

ی��ا گذرنامه نس��بت به اخذ خدم��ات موردنیاز اقدام کنن��د. در مورد 
خودروهای لیزینگی )خودروهای اجاره به ش��رط تملیک(، اس��ناد و 
مدارک در اختیار اس��تفاده کننده خودرو ش��امل کارت خودرو مالک 

عمل است.
مدارک شناس��ایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا 
شناس��نامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه 
شخص ثالث معتبر می ش��ود، اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر 
پلی��س +10 واریز مبلغ 10 هزار تومان در پایانه  های pos بانک ملت 
مس��تقر در این دفاتر و اخذ رس��ید ثبت درخواس��ت کارت هوشمند 

سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.
کسانی که در س��ایت دولت همراه ثبت نام کرده اند، نیازی به ارائه 
درخواس��ت المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره 

پست به آدرسی که اعالم کرده اند، ارسال می شود.
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

www. متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت
epolice.ir ش��ده و س��پس روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. 
بعد در قس��مت پیگیری صدور کارت س��وخت نس��بت به واردکردن 
نوع و ش��ماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت سوخت 

کلیک کنند.
در این قس��م�ت، شماره مرسوله پستی نمایان می شود که با کلیک 
روی گزینه ش��رکت پست که به رنگ آبی نوش��ته شده، وارد سامانه 
رهگیری مرس��والت می ش��وید و ب��ا فعال کردن گزینه جس��ت وجو، 

وضعیت کارت سوخت مشخص می شود.

سهمیه کارت سوخت جدید چقدر است؟

م��درس خیابانی گف��ت هماهنگی ه��ای خوبی ب��رای تامین قطعات 
موردنی��از خودرو های ناقص با گمرک انجام ش��د ت��ا حجم خودرو های 
دپ��و در پارکینگ ها کم ش��ود.  به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
حس��ین مدرس خیابانی سرپرس��ت وزارت صمت در حاش��یه بازدید از 
کارخان��ه میهن اظهار ک��رد: این واحد بزرگ صنعت��ی حاصل تالش و 
کار ش��بانه روزی کارآفرینان ایرانی است. ایجاد واحد صنعتی در چنین 
ابع��ادی تاثیر انکارناپذیری در این منطقه دارد که فرهنگ و مناس��بات 
منطق��ه را تحت تاثیر قرار می دهد. او بیان ک��رد: امروز تولید از جهات 
مختل��ف قابل حمایت اس��ت و به عنوان نکته ای مه��م باید مورد توجه 
ق��رار گیرد. صنعت لبنیات بای��د الزامات س��المت و ایمنی برای مردم 
داش��ته باش��د به طوری که می توانیم اعالم کنیم در اوج بیماری کرونا 
این واحد صنعتی از آلوده شدن به ویروس مصون ماند. مدرس خیابانی 

گفت: حتی در سخت ترین شرایطی که کرونا فعالیت های کشور را تحت 
تاثیر قرار داد تولید متوقف نش��ده و تحت دس��تورالعمل های بهداشتی 
ب��ه فعالیت خ��ود ادامه داد. امیدواریم س��هم واحده��ای تولیدی ما در 
ایجاد اش��تغال و صادرات افزایش پیدا کند. سهم صادرات مواد لبنی در 
س��ال ۹۸ با 30درصد افزایش به 1.1 میلیارد دالر رسید. در تکنولوژی 
واحده��ای تولی��دی می توان گف��ت در منطقه کم رقیب هس��تیم پس 

می توانیم بازار منطقه را به طور کامل در اختیار داشته باشیم.
راه اندازی واحدهای راکد اولویت وزارت صمت

سرپرس��ت وزارت صم��ت تصریح کرد: در ش��رایط فعل��ی راه اندازی 
واحدهای راکد در شهرک های صنعتی مهم ترین موضوعی است که باید 
مورد توجه قرار بگیرد. از حدود ۵0 هزار واحد موجود در ش��هرک های 
صنعتی حدود 10 هزار واحد غیرفعال هس��تند که باید به تفکیک و به 

ترتیب فعال ش��وند. شاید بزرگ ترین ماموریت وزارت صمت فعال سازی 
واحد های صنعتی است.

او در پاس��خ به س��وال خبرن��گار باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره 
خودروهای مانده در پارکینگ های ایران خودرو و س��ایپا گفت: طبیعتا 
خودروسازها نیاز دارند هرچه سریع تر خودروها را فروخته و به نقدینگی 
تبدیل کنند. هماهنگی خوبی با گمرک جمهوری اس��المی داش��تیم و 
قطع��ات زیادی ترخیص ش��د که نتیجه آن آمادگی بی��ش از 22 هزار 
خودرو برای تحویل به مش��تریان بود. خودروس��ازها تالش می کنند به 
روز تحویل بدهند. بخش��ی از قطعات جزیی است که هنوز داخلی سازی 
نش��ده. علی رغ��م تنگنایی که خودروس��ازها در آن ق��رار دارند تالش 
می کنیم تا با دس��تیابی به به��ره وری بهتر قیمت های تمام ش��ده را به 

حداقل برسانیم.

چندین سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و آثار این اقدام در 
بخش های مختلف جامعه از قیمت خودرو گرفته تا دیگر شئون زندگی 
مردم قابل رویت اس��ت. چالش��ی سنگین از سوی افکار عمومی و سوال 
از عامالن این اقدام و پاس��خ های غیرمکفی و اغنا کننده و بیشتر فرار از 

پاسخگویی این کالف سردرگم را محکم تر از قبل کرده است.
به گزارش پدال نیوز، فرافکنی مدیران ارش��د اجرایی از پذیرش نتایج 
تصمیمات ش��ان و برهم خوردن نظم بازار خودرو کفایت پاسخگویی به 
اف��کار عمومی را نکرده و دیگر ورود اتهام به واردکنندگان خودرو مبنی 
بر فش��ار به تصمیم گیرندگان برای از س��رگیری واردات موضوعی کاماًل 
غیرواقعی اس��ت که بر همگان نمایان ش��ده است. در این بین آنچه که 
از نظر مس��ئوالن )مورد س��وال قرار گیرندگان( کاماًل پنهان مانده رشد 
فرهنگی، غنای علمی و تخصصی به همراه حضور جوانان شجاع و فکور 
در بخش های مختلف جامعه و حضور در فعالیت های فرهنگی، اقتصادی 
و سیاس��ی کش��ور اس��ت که کوچک ترین تصمیم و اقدام مسئولین را 
)ب��ه عنوان خادم��ان مردم( ضمن تطبیق با تجربیات کش��ورهای دیگر 
و مکات��ب اقتصادی دنیا این تصمیمات را مورد بررس��ی، تحلیل و نقد 

قرار می دهند.
 مسوالن اجرایی ضمن فرار به جلو هر از چندگاهی با ارائه طرح های 
عقی��م  و یا اظه��ارات غیرواقعی افکار عمومی را مش��غول به موضوع از 
سرگیری واردات می کنند چراکه خوب دریافته اند شاخص قیمت گذاری 
و عامل تعادلی نگهدارنده قیمت خودرو واردات آن بوده است. سخنرانی 
در مورد از س��رگیری واردات خودرو باالی 2.۵00 س��ی س��ی، واردات 
خودروهای دس��ت دوم، امکان ورود خودرو به ازای هر 300.000 دالر 
س��رمایه گذاری و واردات خودروهای هیبرید ش��اید در کوتاه مدت افکار 
عمومی را تحت تاثی��ر خود قرار دهد اما در صورت عدم تحقق وعده ها 
نه تنها اعتماد مردم به اظهارات این مس��ئوالن را از بین خواهد برد بلکه 
در تصمیم��ات متخ��ذه صحیح نیز امکان همراه س��ازی مردم را منتفی 
خواهد کرد و طرح های صحیح و اجرایی نیز به علت عدم همراهی افکار 

عمومی بی نتیجه خواهد ماند.
 در چندماه��ه گذش��ته مکرراً س��وال خبرنگاران )نماین��دگان افکار 
عموم��ی( و یا متخصصان و خب��رگان )مطالبه کنندگان حقوق مردم( و 
مردم از مدیران مس��ئول درخصوص رفتار و اقدامات ش��ان که منجر به 

افزایش قیمت خودرو و در نهایت هزینه زندگی مردم شده است اما عدم 
تالش و برنامه ریزی موث��ر جهت کاهش هزینه زندگی آحاد جامعه جز 

ایجاد نارضایتی محصولی نخواهد داشت.
گالیه مردم از اینکه هر اقدام س��لیقه ای یا اس��تدالل غیرکارشناسانه 
و گاهاً ش��خصی مس��والن که بدون نظر جمعی اتخاذ شده است  را به 
مناف��ع انقالب و نظام گ��ره زده و در قبال آثار آن پاس��خگو نبوده و از 
پاسخگویی تفره روند در نظر مردم و نمایندگان افکار عمومی)رسانه ها( 
پذیرفت��ه نبوده و اگر نظر انجمن ه��ای تخصصی نیز با این نظرات مردم 
و افکار عمومی دارای تطبیق اس��ت یقیناً علت آن اس��تفاده از خواست 
مردم و لحاظ تقاضای بازار در کنار منطق تئوری های اقتصادی و توجه 
به نظر تخصصی خبرگان و  فعالین واقعی در موضوع خودرو و استفاده 
از اطالعات و دانش روز اقتصاد و بازرگانی منجر به این همس��ویی شده 
اس��ت و اگر انح��راف یا تضادی بی��ن تصمیم دولتم��ردان و نظر عموم 
مش��اهده می شود تنها ناشی از عدم توجه به نظر خبرگان و متخصصان 
موض��وع و نادیده گرفتن واقعیت ها، منابع، فرصت ها و خواس��ت جامعه 

است. 

دلیل دپوی خودرو ها در پارکینگ خودروسازی ها

بالتکلیفی شرکت های واردکننده خودرو ادامه دارد
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یک ش��رکت دانش بنی��ان داخلی با تمرکز بر نیاز صنایع کش��ور به 
انواع س��ردخانه، یخچال و فریزرهای صنعتی، تالش کرد تا این نیاز را 
با توان داخلی و به کمک فناوری های پیش��رفته تامین کند. بر همین 

اس��اس هم یخچ��ال و فریزره��ای صنعتی 
ایران س��اخت را طراحی کرد، س��اخت و در 

اختیار صنایع کشور قرار داد.
فراتجهیز  مهندس��ی  دانش بنیان  شرکت 
آرمان پژوه، فعالیت خود را با تولید و توزیع 
انواع سردخانه، یخچال و فریزرهای صنعتی 
در سراس��ر کش��ور آغاز کرد و هم  اکنون با 
تحقیق و پژوهش درس��ت توانسته تولیدات 
خ��ود را با کیفیت و تکنولوژی های جدید و 

به روز دنیا ارائه دهد.
آنطور که احسان مهدوی، مدیرعامل این 
ش��رکت  می گوید: محصوالت این ش��رکت 
شامل سیس��تم های سرمایشی و گرمایشی 

آزمایش��گاهی و صنعتی، چمبرهای تست محیطی، یخچال ها، فریزرها 
و دیپ فریزرها، چیلرها، مینی چیلرها، آبسردکن های صنعتی و تجاری 
و شیرس��ردکن ها در ظرفیت ها و طراحی های مختلف و سیس��تم های 

کنترل و نمایش می شود.
این ش��رکت دانش بنیان ب��ا تولید محصوالت کارب��ردی در صنایع 
مختلف به کاهش ارزبری از کش��ور کمک کرده اس��ت؛ به گونه ای که 
مدیرعامل این ش��رکت  می گوید: با تولید 
ان��واع یخچال ه��ا، فریزره��ا، دیپ فریزها، 
چمبره��ا و محفظه ه��ای تس��ت دمای��ی 
برنامه پذی��ر و دما ثابت از دم��ای ۸0- تا 
1۸0 + درجه س��انتیگراد ب��ا کاربردهای 
پزش��کی، آزمایش��گاهی، صنعتی در انواع 
ضدانفج��ار و متع��ارف با قیم��ت پایین تر 
و کیفیت��ی همس��طح محصوالت مش��ابه 
خارجی، خروج ارز از کشور را کم کردیم.

ای��ن ش��رکت دانش بنیان ک��ه در حال 
حاضر با 10 نفر فعالیت می کند در تالش 
اس��ت تا ب��ا رفع برخ��ی موان��ع، صادرات 
محصوالت خود را به دیگر کش��ورها آغاز 
کن��د. ب��ه گفته این فعال دانش بنیانی، در س��ال های آت��ی این کار را 
آغ��از می کنند تا بتوانند توانمندی جوانان ایرانی را به دیگر کش��ورها 

اثبات کنند.

دارو صنعت��ی مهم برای ایجاد امنیت و س��المت در جامعه اس��ت. 
از س��ویی تولید مواد موث��ره موردنیاز در این صنع��ت اهمیت باالیی 
دارد که باعث پیش��رفت و توسعه آن می شود. در همین راستا یکی از 

ش��رکت های دانش بنیان در کشور نسبت 
ب��ه تولید چند نوع از م��واد موثره دارویی 
اقدام کرده و گامی اثرگذار برای س��المت 

بیماران برداشته است.
 ش��هرام اقدامیان، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنی��ان تولیدی دماون��د دارو درباره 
تولی��د م��واد موث��ره دارویی توس��ط این 
ش��رکت گفت: م��اده موثره ب��رای تولید 
داروی جدیدی در ح��وزه بیماری دیابت 
تولید می کنیم. این ماده موثره برای تولید 
سیتاگلیپتین کاربرد دارد. مدت زمان دو 
سال فعالیت روی فاز تحقیق و توسعه آن 
طول کشید. پیش از این ماده موثره وارد 

می شد اما این اقدام باعث رفع نیاز به خارج از کشور شد.
اقدامیان ادامه داد: سالیانه ۸ تا 1۵ تن از این دارو در کشور مصرف 
می ش��ود. در سال گذش��ته چهار تن از این ماده را تولید کردیم و در 

اختیار شرکت های دارویی مانند عبیدی، فارماشیمی و پارس دارو قرار 
دادیم. در س��ال جاری به علت تولید داخلی واردات آن ممنوع ش��د و 
ش��رکت ما توانایی تولید می��زان موردنیاز از این ماده را برای رفع نیاز 

شرکت های دارویی دارد.
به گفت��ه وی، س��یتاگلیپتین دارویی 
اس��ت که ب��ه کنترل قند خ��ون کمک 
می کن��د و مقدار انس��ولین تولیدش��ده 
توس��ط بدن را تنظیم می کند و از نسل 
جدید داروهای دیابت شناخته می شود. 
ای��ن دارو ب��رای درمان دیاب��ت دو نوع 

کاربرد دارد.
اقدامی��ان همچنین بیان ک��رد: ماده 
موثره دیگری ب��رای تولید داروی قلبی 
کارودیلول تولی��د می کنیم که این دارو 
نیز در حوزه درمان نارس��ایی های  قلب 
جدید اس��ت. این دارو برای جلوگیری از 
حمل��ه قلبی کمک زیادی به بیمار می کن��د. این ماده موثره نیز پیش 
از ای��ن از خارج کش��ور وارد می ش��د اما در حال حاضر این ش��رکت 

دانش بنیان توانایی رفع نیاز کل کشور به این ماده را دارد.

تولید مواد موثره دارویی راه را بر خروج ارز بستفریزرهای صنعتی باکیفیت تولید شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بازدید از مراکز علمی 
و فناوری اس��تان خراسان جنوبی، در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه 
صنعتی بیرجند حاضر ش��د. وی دانش��گاه فناور و عملگرا را راهکار حل 

مشکالت محلی در استان ها خواند.
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، در این دانش��گاه با توجه به اختصاص 
ساختمان  درخور به مرکز نوآوری و شتابدهی در مراکز دانشگاهی استان، 
گفت: خوش��حال هستم که نهاد دانش��گاه در بیرجند و سراسر کشور به 
این بلوغ رس��یده است که بهترین ساختمان ها و امکاناتش را برای مراکز 
نوآوری، رشد و ش��تابدهی تخصیص دهد. حرکت به این سو، این امکان 
را فراهم می کند که دانش��گاهی عملگرا و در مس��یر حل مشکالت مردم 
متولد شود. چنین دانشگاهی در نقطه مقابل دانشگاه صرفاً مقاله محور و 

تئوریک قرار دارد.
ستاری ضمن تشریح وظایف بنیادین مراکز دانشگاهی، افزود: نمی شود 
در یک اس��تان چند دانش��گاه بزرگ و فراگیر وجود داش��ته باشد، اما آن 
اس��تان به شکلی وس��یع از مشکالت مربوط به کش��اورزی و یا هدررفت 
منابع آبی رنج ببرد. وظیفه دانشگاه بیش از همه چیز تعهد به حل چنین 
مشکالتی است.  این مسئله مستلزم این موضوع است که دانشگاهی چابک 
داش��ته باشیم که راهکارهای فناورانه، سریع و قابل اجرا برای مشکالت و 
گرفتاری ه��ای مردم در جوامع محلی ارائه دهد و این راهکارها را تا اتمام 

کار دنبال کند.
حرکت همزمان کلیه اجزای زیست بوم

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری، بیان کرد: وقتی مش��اهده 
می کنیم که دانشگاه صنعتی بیرجند در این مسیر مثبت حرکت می کند، 
کلیه اجزای زیس��ت بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان احساس مسئولیت 
بیش��تری خواهند کرد که این دانش��گاه را در این مسیر همراهی کنند.  
معاونت علمی و فناوری نیز با ارائه بسته  های حمایتی مادی و معنوی اعم 
از حمایت مالی، تس��هیالت و خدمات تس��هیل در فرآیندهای اداری این 
استان و فعاالن دانش بنیان و فناور آن را همراهی خواهد کرد تا به سمت 

اهداف متعالی و فناورانه خود استوارتر گام بردارند.
وی افزد: یک زیس��ت بوم شامل صندوق پژوهش و فناوری، پارک علم 
و فناوری، شتاب دهنده ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری و نظایر آن در استان 
طراحی ش��ده است تا مستعدترین بستر را برای توسعه نوآوری در استان 
فراهم کند. امیدوار هستیم که مجدداً شور و شوق علم  جویی در دانشگاه با 
گذر از شیوع کرونا اوج بگیرد و شاهد حضور پرشمار جوانان دوستدار علم 

و زیست بوم دانش  بنیان کشور در دانشگاه ها باشیم.
س��تاری در همین ش��هر و در نشس��تی دیگر که در جمع مسئوالن و 
فناوران استان که در محل پارک علم و فناوری خراسان جنوبی برگزار شد، 
ضمن تاکید بر کارنامه قابل قبول زیست بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان 
در مسئله شیوع ویروس کووید- 1۹ بیان کرد:  خوشبختانه هر بار که به 
این اس��تان سفر می کنم ش��اهد گام های رو به جلویی هستم که  در نوع 
خود امیدبخش است. ش��رکت های  فناور و استارت آپ ها نیازمند تامین 
مالی هستند و باید بخش خصوصی را ترغیب کرد تا فرصت های کم نظیر 
س��رمایه گذاری در شهرستان ها را نیز مدنظر قرار دهند و تنها به پایتخت 

اکتفا نکنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به عملیاتی شدن کار 
صندوق پژوهش و فناوری اس��تان، افزود: امیدواریم با کمک این صندوق 
و جذب س��رمایه گذاری های خطرپذیر ش��اهد تزریق حجم بیش��تری از 

نقدینگی به طرح ها و شرکت های فناور در استان باشیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین در نشس��ت با امام 
جمع��ه و نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و همچنین در نشس��ت اقتصاد 
دانش بنیان و جهش تولید که به حضور مس��ئوالن اس��تانی برگزار شد، 
آخرین نیازمندی ها و تحوالت زیس��ت بوم اقتصاد دانش  بنیان اس��تان و 

شرکت ها و استارت آپ های فعال در شرق کشور را بررسی کرد.
بازدید از چند نمایش��گاه عرضه محصوالت دانش بنیان و فناور و افتتاح 
مرکز نوآوری دانش��گاه صنعت��ی بیرجند در کنار بازدی��د از دیگر مراکز 
دانشگاهی و علمی استان، بخش دیگری از برنامه های سفر معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری به استان را شامل شد.

با توجه به توافقات صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
وزارت نیرو و ش��رکت توانیر، چند شرکت اس��تانی برای جذب مشارکت فناورانه 

شرکت های فناور و فعال در حوزه پیک سایی و صنعت برق اعالم آمادگی کردند.
به گزارش پایگاه اطالع  رس��انی بنیاد ملی نخبگان، براساس همکاری و توافقات 
صورت گرفته و پیگیری دس��تیار توسعه زیس��ت بوم نوآوری حوزه انرژی در این 
معاونت، تالش شده است تا شرکت های فناور، استارت آپ ها  و کلیه فعاالن فناور 
این حوزه که توان و دانش ارائه راهکار و محصوالت فناورانه را دارند ترغیب شوند تا 

در راستای حل مشکالت کشور در بخش برق و نیرو گام بردارند.
حل مشکل پیک سایی و کاهش اتالف برق در شبکه تولید و توزیع برق کشور 
نیز از جمله مسائلی محس��وب می شود که نیازمند راهکارهای مبتنی بر فناوری 

است.
بر این اس��اس در راس��تای آیین نامه پیک سایی تابس��تان 13۹۹ شرکت های 
توانیر، توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شهرستان اصفهان، استان کردستان، استان 
خراس��ان جنوبی، غرب مازندران و استان سیس��تان و بلوچستان در نظر دارند از 
ش��رکت های خدمات مشاوره و سایر ش��رکت هایی که تجربه کاری در پروژه های 

مش��اوره درخصوص کاهش پیک برق مش��ترکین برق دارند، برای انجام خدمات 
اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و 

پاسخگویی بار دعوت به همکاری کنند.
عالقه مندان می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر و مش��ارکت در طرح های 
پیشنهادی عالوه بر آدرس اینترنتی شرکت های برق مورد اشاره، به سایت شرکت 

توانیر یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور مراجعه کنند.
آیین نامه های تدوین ش��ده در این حوزه براساس هدف گذاری های مورد توافق 
ابالغ ش��ده است. پیک  سایی و کاهش 1000 مگاواتی بار پیک تابستان 13۹۹  از 
جمله اهدافی اس��ت که صنعت برق کش��ور تالش دارد با کمک جوانان و فناوران 

کشور به آن دست یابد.
براساس تفاهم نامه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت 
نیرو، حوزه زیس��ت بوم نوآوری انرژی معاونت علمی از شرکت های توانمندی که 
قادر به اجرای موفق اهداف این آیین نامه هس��تند برای مشارکت در اجرای طرح 
دعوت به عمل می آورد و در راستای دستیابی به موفقیت در اجرای طرح، حمایت 

مالی و معنوی ویژه ای انجام خواهد داد. 

آمازون پس از تجربه رشد سریع کاربران در ماه های گذشته، تصمیم گرفته است ناوگان 
حمل بار هوایی را در سال آینده گسترش دهد.

به گـزارش زومیت، کسـب وکار آمازون، بزرگ ترین خرده فروشـی اینترنتـی جهان، در 
دوران شـیوع ویروس کرونا با رشـد چشـمگیری همـراه بود؛ چراکه کاربران بسـیاری در 
سراسر جهان برای خرید مایحتاج روزانه و بسیاری از کاالهای دیگر، این شرکت را انتخاب 
می کردند که با افزایش درآمد و سـوددهی برای صاحب شـرکت، جف بـزوس، همراه بود. 
شرکت مذکور برای حفظ روند کنونی و آماده شدن برای افزایش تقاضا، تصمیم گرفته است 

تا پایان سال آینده، تعدادی هواپیمای بوئینگ ۷6۷ به ناوگان باربری خود اضافه کند.
آمـازون ادعا کرده اسـت هواپیماهای جدیـد را در برنامه  لیزینگ خواهـد خرید و همه  
آنها هواپیماهای کارکرده  300-۷6۷ محسـوب می شـود که از مسـافربری به باربری تغییر 
کاربری داده شـده اسـت. هواپیماهـا را زیرمجموعه  آمازون )Amazon Air( از شـرکت 
Transport Services Group می خرد که اکنون هم تأمین بوئینگ ۷6۷ را برای ناوگان 
شرکت برعهده دارد. یکی از هواپیماهای جدید ماه گذشته به ناوگان باربری آمازون اضافه 
شـد و سـایر سـفارش ها، ۱۱ فروند هواپیمای دیگر، در سـال آینده تحویل داده می شوند. 

اضافه شـدن هواپیماهای جدید تعداد هواپیماهای موجود در ناوگان آمازون را از ۷0 فروند 
در انتهـای سـال جاری به بیش از 80 فروند در انتهای سـال آینـده افزایش می دهد. اکثر 
هواپیماهـای فعال در ناوگان از نوع ۷6۷ اسـت و تعدادی مـدل ۷3۷ کوچک هم در میان 
آنها دیده می شـود. سارا رودز، معاون ارشـدAmazon Global Air، درباره  اضافه شدن 
هواپیمـای جدید به ناوگان شـرکتش می گوید: ناوگان هوایی برای تحویل سـریع خرید به 
مشـتریان اهمیت حیاتی دارد؛ اهمیتی که در دوران کنونی و پس از آن، در اولویت خواهد 
بود. در دورانی که بسـیاری از مشتریان ما برای دریافت نیازهای خود بدون خروج از خانه 
به سـرویس تحویل سریع نیاز دارند، گسترش شبکه  هوایی اختصاصی این امکان را ایجاد 

می کند که ظرفیت مناسبی در اختیار آن ها قرار دهیم.
آمـازون از مـاه مارس، ۱۷۵ هزار کارگر موقت جدید اسـتخدام کرد تا بـه نیاز روزافزون 
مشـتریان پاسخ دهند. از زمان افزایش سیاسـت های تعطیلی گسترده و قرنطینه  خانگی، 
مردم زیادی برای تأمین نیازهای خود از سـرویس های آمازون بهره می برند که فشـار روی 
زیرساخت های این شرکت را چندبرابر کرده است. غول تجارت الکترونیک همچنین در ماه 

گذشته اعالم کرد به ۱2۵ هزار نفر از شاغالن موقت جدید، شغل دائمی پیشنهاد می کند.

ستاری در بیرجند:

 »دانشگاه عملگرا« راهکار حل مشکالت استانی و محلی است

6 استان در پیک سایی مشارکت فناورانه می کنند
آمازون مجددا ناوگان هواپیماهای باربری خود را گسترش می دهد

دریچــه

پنجمی��ن کارگاه گام دوم برنام��ه نوآفرین با عنوان »ن��وآوری باز در حوزه 
وسایل حمل  ونقل برقی« برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، پنجمین کارگاه گام دوم 
برنام��ه نوآفرین با عنوان »نوآوری باز در حوزه وس��ایل حمل و نقل برقی« به 

همت بنیاد نخبگان فارس و مرکز نوآوری دانشگاه شیراز برگزار شد.
در ای��ن کارگاه، با هدف تبیی��ن نوآوری در ح��وزه حمل و نقل، توضیحاتی 
درخصوص وضعیت توس��عه فناوری ها در حوزه های مختلف حمل ونقل اعم از 
مترو و اتوبوس تا خودروهای س��واری، موتورس��یکلت، دوچرخه و ویلچر ارائه 
شد و در ادامه زیرسیستم های کلیدی وسایل نقلیه برقی، مدل ها و تجهیزات 

ذخیره سازی انرژی در وسایل نقلیه برقی، تشریح شد.

وضعیت توسعه فناوری ها در حوزه های 
مختلف حمل ونقل تشریح شد

شنبه
17 خرداد 1399

شماره 1555
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دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونا وزارت صمت با اشاره به مصوبات 
س��تاد ملی کرونا با هدف حمایت و پش��تیبانی از کس��ب و کار های 
آسیب دیده از کرونا، گفت اقدامات ارزشمند دولت و ستاد ملی کرونا 

در سخت ترین ش��رایط اقتصادی کشور با 
مشارکت نهاد های انقالبی و همراهی مردم 
شریف ایران در این برهه حساس با قیاس 
س��ایر کش��ور های پیش��رفته در کنترل و 
مدیریت بیماری کرونا، موجب س��رافرازی 

مجدد نظام در جهان شد.
به گ��زارش تابن��اک، دبیر هی��ات عالی 
نظارت بر س��ازمان های صنفی کش��ور، با 
اش��اره به اینکه دولت در تالش اس��ت در 
صورت تامین منابع مالی س��ایر کس��ب و 
کار های آس��یب دیده را نیز تحت پوش��ش 
تسهیالت قرار دهد، گفت: میزان تسهیالت 
به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از 

12 تا 1۶ میلیون تومان برمبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و 
بازپرداخت 24ماهه با نرخ 12درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر 

سال جاری عنوان کرد.

گلپور در پایان تاکید کرد که صاحبان کس��ب و کار های مش��مول 
مصوبه اعم از صنفی و غیرصنفی نظیر:

مراکز تولید و توزیع صنایع دس��تی، مراکز تولید و فروش پوشاک، 
کی��ف و کفش��ریال مراک��ز باش��گاه ها و 
مجتمع های ورزش��ی و تفریح��ی، مراکز 
و موسس��ات فرهنگی، هنری، رسانه ای و 
آموزش��ی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، 
بس��تنی و آبمیوه و قنادی ه��ا، رانندگان 
برون ش��هری ج��اده ای، هوایی،  مس��افر 
ریلی و دریایی، آموزش��گاه های رانندگی، 
س��الن های  و  آرایش��گاه ها  گرمابه ه��ا، 
زیباییریال مراکز تولید و فروش غذا های 
آم��اده اع��م از رس��توران ها و بوفه ه��ا، 
طباخی ها، تاالر های پذیرایی، قهوه خانه ها 
و اغذیه فروش��ی ها، مراک��ز مرب��وط ب��ه 
گردش��گری، هتل ها، هت��ل آپارتمان ها، 
مهمانپذیرها، مس��افرخانه ها، زائرس��راها، موزه ه��ا و مراکز اقامتی و 
گردش��گری و بوم گردی سریعا به س��امانه کارا مراجعه و ثبت نام به 

عمل آورند.

سورنا ستاری در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی مرکز نوآوری 
ش��هرهای طبس و فردوس اظه��ار کرد کرونا یک آزم��ون برای همه 
کشورها در زمینه چگونگی برخورد با آن بود که به نظرم در این زمینه 

ایران سربلند شد.
ب��ه گزارش مهر، مع��اون علمی و فناوری 
رئی��س جمهور با بیان اینک��ه ایران با تمام 
محدودیت های ناش��ی از تحریم به خوبی از 
عه��ده مقابله با این بیم��اری برآمد، افزود: 
البته درگیری با این بیماری هنوز هم ادامه 
دارد و بای��د تا پای��ان کار برای نتیجه گیری 

نهایی صبر کنیم.
س��تاری ادام��ه  داد: در م��وج اول و دوم 
شیوع کرونا ما به خوبی توانستیم تجهیزات 
موردنی��از را تأمین کرده و از چند ماه پیش 
تاکن��ون هیچ گونه تجهیزی در این زمینه از 

خارج از کشور وارد نمی شود.
شرکت های دانش بنیان در تقابل با کرونا بسیار موفق عمل کردند

وی با تأکید بر اینکه همه تجهیزات پیشرفته پزشکی و چه داروهای 
مورد اس��تفاده و چه تجهیزات حفاظتی چون ماسک، مواد ضدعفونی 

و گان در داخ��ل کش��ور تأمین و تهیه می ش��ود، افزود: ش��رکت های 
دانش بنیان ایرانی در تقابل با کرونا بسیار موفق عمل کردند.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: خراس��ان جنوبی هنوز 
تا مزیت های ذاتی خ��ود در حوزه اقتصاد 
دانش بنی��ان فاصل��ه زی��ادی دارد ول��ی 
خوش��حالم که هر س��ال اتفاقات بس��یار 
مثبتی در حوزه ش��رکت های دانش بنیان 

این استان رخ می دهد.
س��تاری با بیان اینکه نحوه تأمین مالی 
ش��رکت های دانش بنی��ان ب��ه چند روش 
صورت می گی��رد، اظهار کرد: تنها یکی از 

این مدل ها بحث وام و تسهیالت است.
عدم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 

مشکل شرکت های خارج از مرکز
وی ب��ا بیان اینک��ه یکی از مش��کالت 
ش��رکت های دانش بنیان در خارج از مرکز 
و شهرستان ها عدم حضور س��رمایه گذارهای مناسب است، بیان  کرد: 
یک اس��تارت آپ در شهرهای بزرگ می تواند به راحتی سرمایه گذار از 

بخش خصوصی جذب کند.

ارزش ۱۵0 هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان در بورسکسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سامانه »کارا« ثبت نام کنند

ص��ادرات جزء جدایی ناپذی��ر تبادالت بین المللی اس��ت؛ فرآیندی که در همه 
کش��ورها به عنوان یک اولویت تجاری به آن نگاه می شود. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که صادرات یکی از بهترین و سودمندترین راه های خلق ثروت 
در کشورها است. بر همین اساس هم چین، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
با درک همین ضرورت بیشترین میزان صادرات دنیا را به خود اختصاص داده اند. 
کش��ورهایی ک��ه با صادرات محص��والت تولیدی خود توانس��ته اند رقم باالیی به 
درآمدهای ملی خود تزریق کنند. مثال چین توانست با این کار به یکی از وزنه های 

اقتصادی در دنیا بدل شود.
ای��ران هم که از ده��ه 40 صادرات محصوالت خود را با نفت آغاز کرد امروز در 
میانه راه با صادرات محصوالت دانش بنیان خود مسیر دیگری برای خودنمایی در 

بازارهای جهانی انتخاب کرده اس��ت. صادرات محصوالتی کامال بومی و منطبق با 
فناوری های به روز که محصول تالش جوانان ایرانی است.

ما در کریدور توس��عه صادرات و تبادل فناوری تالش می کنیم فرآیند صادرات 
کاال ه��ا و همچنی��ن آموزش و مش��اوره ش��رکت ها در ح��وزه ص��ادرات را برای 
دانش بنیان ها تس��هیل کنیم.  ما با شناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال 
در این حوزه، خدماتی باکیفیت و اثربخش برای توسعه توان صادراتی به شرکت ها 
ارائه می کنیم. در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور 
ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال، اقدام 
به حمایت از خدمات این کریدور کرده و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات 

شرکت ها از طریق اینگونه خدمات تسریع یابد.

کارگاه مج��ازی کارآفرینی با مش��ارکت بنیاد نخبگان اس��تان بوش��هر، مرکز 
کارآفرینی و نوآوری دانشگاههای خلیج فارس و شیراز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، از نظر بس��یاری از محققان 
و اندیش��مندان اقتصادی، وج��ود کارآفرینان در جامعه و ب��ازار، مهمترین رکن 
موفقیت یک نظام اجتماعی و اقتصادی اس��ت. از س��وی دیگر بس��یاری از مردم 
جامعه، مایل هستند بدانند که کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؛ تا در پرتو 
فهم چیس��تی کارآفرینی و کیستی کارآفرین، بتوانند با آگاهی در این مسیر گام 
برداش��ته و موجبات موفقیت خود و توسعه کشور را فراهم کنند. در همین راستا 
و در ادامه برگزاری کارگاه های توان افزایی و مهارت آموزی با هدف ارتقای دانش و 

آگاهی مستعدان برتر از مقتضیات کارآفرینی، کارگاه مجازی کارآفرینی با مشارکت 
بنیاد نخبگان استان بوشهر، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه های خلیج فارس و 
شیراز برگزار می شود. بیان اجمالی تاریخچه کارآفرینی، معرفی گونه های مختلف 
کارآفرینی، آشنایی با ویژگی های کارآفرینان و ارائه کارکردهای اصلی کارآفرینان، 
کارآفرینان چگونه می اندیشند و چگونه کسب وکار خود را خلق کنم، از مهمترین 
محورهای این کارگاه اس��ت. الزم به ذکر اس��ت، کارگاه کارآفرینی، یکشنبه 1۸ 
خردادم��اه از طریق درگاه وبینار مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش��گاه خلیج فارس 
برگزار می ش��ود. عالقه مندان می توانند برای حضور در این کارگاه به سامانه بنیاد 

نخبگان استان بوشهر مراجعه کنند.

مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در این طرح 200 دانشگاه برتر دنیا براساس 
مراجع بین المللی رتبه بندی را مدنظر داریم، می گوید: دانش آموختگان دوره دکترا 
از این دانشگاه ها، اساتید 200 دانشگاه برتر دنیا و متخصصان و کارآفرینان فعال در 
یکی از موسسات شاخص علمی و فناوری یا شرکت های فناور بین المللی مخاطبان 
اصلی در اجرای این برنامه هستند. طی این مدت هم یک هزار و ۵00 نفر از آنها 
به ایران بازگش��تند. وی ادامه می دهد: اگر بتوانیم از ظرفیت های ارزشمند علمی 

و تخصصی ایرانیان عالقه مند به همکاری با کشور به درستی استفاده و ارتباط و 
تعام��ل آنها با مراکز علمی و فناوری منتخ��ب داخلی را برقرار کنیم جهش قابل 

توجهی در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی کشور خواهیم داشت.
به گفته قلعه نوی، همه این افراد سرآمدان علمی کشور هستند؛ کسانی که نقشی 
تاثیرگذار در آینده کش��ور دارند بنابراین باید برای ایجاد ارتباط و استفاده از توان 
علمی و تخصصی آنها برای توسعه علم و فناوری در کشور تالش کنیم و با اجرای 

برنامه های متنوع تر، بازگشت و همکاری آنها به کشور را سرعت دهیم.

تاکنون بیش از یک هزار و ۵00 نفر از ایرانیان خارج از کشور به ایران بازگشته اند. 
کسانی که تجارب و دانش آنها نقش موثری در رشد و توسعه توانمندی های علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشور داشته است. به گزارش پایگاه اطالع  رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، از سال ۹4 برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
کشور )international.bmn.ir( در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
طراحی و اجرا شد. طی پنج سال گذشته با اجرای این برنامه بیش از ۸ هزار نفر 
از متخصصان ایرانی خارج از کشور در طرح ها و پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت 
با دانشگاه ها، مراکز رش��د و نوآوری، شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری 
همکاری کرده اند. تاکنون بیش از یک هزار و ۵00 نفر از ایرانیان خارج از کش��ور 
به ایران بازگشته اند. کسانی که تجارب و دانش آنها نقش موثری در رشد و توسعه 
توانمندی های علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشور داشته است. استفاده از 

ظرفی��ت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور با هدف برقراری ارتباط 
و هم��کاری با محیط های علمی و ش��رکت های دانش بنیان منتخب و همچنین 
بهره مندی از دانش و فناوری های جدید برای کمک به توسعه پایدار در حوزه های 
بین المللی اجرایی ش��ده اس��ت. این کار در قالب برنامه همکاری با متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

اجرا درآمده است.
مخاطبان اصلی این برنامه محققان، متخصصان و سرآمدان علمی ایرانی خارج از 
کشور هستند. این خدمات در قالب مکانیزم های مختلف و متنوع حمایتی  مانند 
پسادکترا، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو و معین، تاسیس شرکت فناور، برگزاری 
سخنرانی و کارگاه تخصصی و پروژه تخصصی جایگزین خدمت سربازی با تاکید بر 

مدل چرخش مغزها ارائه شده است.

با هدف معرفی گونه های مختلف کارآفرینی

کارگاه مجازی کارآفرینی برگزار می شود

QS و Times 200 دانشگاه برتر دنیا براساس رتبه بندی

بیش از ۱۵00 متخصص و کارآفرین ایرانی به کشور بازگشته اند

اضافه شـدن هواپیماهای جدید تعداد هواپیماهای موجود در ناوگان آمازون را از ۷0 فروند 
در انتهـای سـال جاری به بیش از 80 فروند در انتهای سـال آینـده افزایش می دهد. اکثر 
هواپیماهـای فعال در ناوگان از نوع ۷6۷ اسـت و تعدادی مـدل ۷3۷ کوچک هم در میان 
آنها دیده می شـود. سارا رودز، معاون ارشـدAmazon Global Air، درباره  اضافه شدن 
هواپیمـای جدید به ناوگان شـرکتش می گوید: ناوگان هوایی برای تحویل سـریع خرید به 
مشـتریان اهمیت حیاتی دارد؛ اهمیتی که در دوران کنونی و پس از آن، در اولویت خواهد 
بود. در دورانی که بسـیاری از مشتریان ما برای دریافت نیازهای خود بدون خروج از خانه 
به سـرویس تحویل سریع نیاز دارند، گسترش شبکه  هوایی اختصاصی این امکان را ایجاد 

می کند که ظرفیت مناسبی در اختیار آن ها قرار دهیم.
آمـازون از مـاه مارس، ۱۷۵ هزار کارگر موقت جدید اسـتخدام کرد تا بـه نیاز روزافزون 
مشـتریان پاسخ دهند. از زمان افزایش سیاسـت های تعطیلی گسترده و قرنطینه  خانگی، 
مردم زیادی برای تأمین نیازهای خود از سـرویس های آمازون بهره می برند که فشـار روی 
زیرساخت های این شرکت را چندبرابر کرده است. غول تجارت الکترونیک همچنین در ماه 

گذشته اعالم کرد به ۱2۵ هزار نفر از شاغالن موقت جدید، شغل دائمی پیشنهاد می کند.

در فصـل اوج خرید در سـال 20۱۵، آمازون سیسـتمی آزمایشـی با نـاوگان اختصاصی 
متشـکل از تنها پنج هواپیمای ۷6۷ راه اندازی کرد. در سـال بعد، شرکت برنامه های خود 
را گسـترش داد و 20 فروند هواپیمای مشـابه از ATSG و 20فروند هواپیما نیز از شـرکت 
Atlas Air Worldwide خریـد. آمازون تصمیم گرفته بود برای تأمین نیازهای حمل بار 
به شرکت هایی همچون FedEx و UPS وابسته نباشد؛ به  همین  دلیل، در سال های بعد هم 
به  مرور سـرمایه گذاری روی ناوگان حمل بار را افزایش داد. این سرمایه گذاری ها گسترش 

خدمات در فرودگاه ها و مراکز منطقه ای را نیز شامل می شد.
آمـازون تصمیم گرفته اسـت تا پایان تابسـتان جـاری، یک هاب پـروازی منطقه ای در 
فرودگاه بین المللی لیکلند لیندر در فلوریدا و مرکز مشابهی هم در سال آینده در فرودگاه 
بین المللی سـن برناردینو در کالیفرنیا راه اندازی کند. از پروژه  های مشابه دیگر می توان به 
راه اندازی Amazon Air Hub در فرودگاه بین المللی سینسـیناتی در شمال کنتاکی در 
سـال 202۱ اشـاره کرد. به  عالوه، آنها مراکز تحویل نهایی کوچکـی در فرودگاه های دیگر 
راه اندازی خواهند کرد. ماه گذشته، تعدادی از همین مراکز در فرودگاه های آستین تگزاس 

و سن خوان و پورتوریکو فعالیت خود را شروع کردند.

خلق ثروت با صادرات
مالک سعیدی - مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آمازون مجددا ناوگان هواپیماهای باربری خود را گسترش می دهد

یادداشـت

»پیچ اس��تارت آپ« عنوان رویدادی مجازی است که فرصتی برای صاحبان 
ای��ده در حوزه صنایع دریایی فراه��م می کند تا ایده خود را پرورش دهند. به 
گزارش پایگاه اطالع  رسانی بنیاد ملی نخبگان، شتاب دهنده دریایی بادبان این 
رویداد را برگزار می کند و در نظر دارد تا بسترهای الزم برای ترویج و پیشرفت 
صنایع دریایی ایران را فراهم کند. شرکت های فناور، استارت آپ ها و صاحبان 
ایده های دریایی برای ش��رکت در ای��ن رویداد از مجموعه رویدادهای مجازی 
کرون آپ دعوت ش��دند. ای��ن رویداد 17 خردادماه برگزار می ش��ود. ایده های 
برگزیده حاضر در این رویداد وارد فاز ش��تابدهی می ش��وند و پس از آن برای 

توسعه و تبدیل شدن به محصول مورد حمایت قرار می گیرند.

  ایده های جذاب برای توسعه
حمایت می شود



بازاریابی و تبلیغات در دنیای کنونی دستخوش تغییرات بسیار زیادی 
ش��ده اس��ت. دیگر خبری از الگوهای س��نتی بازاریاب��ی در محیط های 
عمومی نیس��ت. در عوض اغلب کمپین های بازاریابی معطوف به فضای 
آنالین ش��ده است. الگوی تبلیغاتی PPC )پرداخت در ازای هر بازدید( 
از همان روزهای نخس��ت رونمایی از فناوری اینترنت مورد توجه برندها 
قرار داش��ته اس��ت. مزی��ت اصلی این ش��یوه امکان پرداخ��ت در ازای 
هر بازدی��د کاربران از محتوای برند اس��ت. کارآفرین��ان به این ترتیب 

صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های جاری شان خواهند کرد. 
امروزه کس��ب و کارهای کوچک و بزرگ به طور یکسان از مزیت های 
بازاریاب��ی PPC به��ره می برند. اگرچ��ه الگوی مورد بح��ث در زمینه 
بازاریاب��ی و تبلیغات ثمربخش��ی قاب��ل توجهی برای برنده��ا دارد، اما 
همیش��ه منجر به موفقیت نخواهد شد. یکی از نکات مهم در این میان 
نحوه کاربست اس��تراتژی بازاریابی و تبلیغات براساس پرداخت به ازای 
هر بازدید اس��ت. ساالنه کس��ب و کارهای بسیار زیادی در این زمینه با 
شکست مواجه می ش��وند. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از 
مهم تری��ن ایرادات در زمینه بازاریابی براس��اس الگوی پرداخت به ازای 

هر بازدید است. 
عدم دریافت بازدیدهای مناسب

ش��اید در ابتدا این نکته بس��یار واضح به نظر برسد. وقتی ما کمپین  
ناموفقی داری��م، یکی از معانی ضمنی آن ناتوان��ی در زمینه جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها در چنین ش��رایطی به سراغ 
تولید محتوای جذاب تر می روند. نکته مهم در این میان توجه به ش��یوه 
برقراری ارتباط با مخاطب هدف اس��ت. گاهی اوقات ما محتوای جذاب 
و ارزشمندی در اختیار مخاطب هدف قرار می دهیم، اما کاربران فرصت 
مناس��ب برای مش��اهده آن را ندارند. در این صورت ایراد اصلی ناشی از 
نحوه نمایش محتوای بازاریابی و تبلیغاتی مان برای مخاطب هدف است. 

تغییر شیوه نمایش محتوا بسیاری از مشکالت ما را حل خواهد کرد. 
ام��روزه یکی از ش��یوه های رایج ب��رای نمایش هرچ��ه بهتر محتوای 
بازاریابی استفاده از کلیدواژه های کاربردی است. خوشبختانه سایت های 
مختلف��ی در زمینه ارائ��ه خدمات مربوط به کلیدواژه ه��ا فعالیت دارند 
بنابراین ما نگرانی نس��بت به استفاده از کلیدواژه های مناسب نخواهیم 
داش��ت. شاید در نگاه نخس��ت الگوی بازاریابی PPC نیازمند کاربست 
کلیدواژه ه��ای اساس��ی نباش��د. نکته مه��م در این میان تف��اوت میان 
پرداخت در ازای هر بازدید و جلب نظر مخاطب هدف است. سایت هایی 
مانند گوگل امکان پرداخت هزینه تبلیغاتی در ازای هر بازدید را فراهم 
می کنن��د، با این حال اگر میزان بازدید محتوای ما پایین باش��د، گوگل 
آگهی ما را با برندی دیگر تعویض خواهد کرد. برندهای فعال در زمینه 
نمایش تبلیغات به دنبال س��ود بیش��تر هس��تند بنابراین اگر برندها در 
چنین زمینه هایی عملکرد نامناس��بی داشته باش��ند، امکان جلب نظر 

مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای افزایش بازدید محتوای تبلیغاتی 
برند اس��تفاده از استراتژی رقباست. ما باید عملکرد رقبا را زیر ذره بین 
داشته باشیم. فقط در این صورت امکان اطالع از ترددهای برتر بازاریابی 
و تبلیغ��ات پیش از دیگران فراهم می ش��ود. امروزه در هر صنعتی چند 
برن��د نوآور و بزرگ فعالیت دارند. توصیه م��ا در این بخش تالش برای 

ارزیابی مداوم فعالیت بازاریابی و تبلیغات چنین برندهایی است. 
بازنشر بسیار پایین محتوا

اجازه دهید بخش کنونی را با یک فرض س��اده ش��روع کنیم. اکنون 
ش��ما کلیدواژه های موردنیازت��ان را پیدا کرده اید. ح��ال باید به دنبال 

راهکاری برای اس��تفاده از آنها در محتوای تبلیغاتی تان باش��ید. امروزه 
اغل��ب برندها برای تبلیغات در فضای آنالین به دنبال همکاری با گوگل 
یا مایکروس��افت هس��تند. دلیل این امر خدم��ات و محصوالت متنوع و 
پرکارب��رد هر دو ش��رکت فوق اس��ت. نکته مهم در ای��ن میان افزایش 
جذابیت های محتوای بازاریاب��ی برای افزایش انگیزه مخاطب به منظور 
بازنشرش��ان اس��ت. امروزه اغلب برندها در تالش برای افزایش بازنش��ر 
محتوای تبلیغاتی ش��ان هس��تند بنابراین یکی از ن��کات مهم در زمینه 

تبلیغات انگیزه مخاطب هدف برای بازنشر محتواست. 
اگر مقدار بازنشر محتوای بازاریابی و تبلیغاتی شما بسیار پایین است، 
مشکل اصلی در زمینه ناتوانی شما برای استفاده از تکنیک های مدیریت 
سئو اس��ت. مدیریت سئو دامنه بسیار متنوعی را شامل می شود. برخی 
از برندها به اش��تباه این حوزه را فقط معطوف به استفاده از کلیدواژه ها 
می دانند. اگرچه اس��تفاده از کلیدواژه ها اهمیت بس��یار زیادی دارد، اما 

تمام بخش مدیریت سئو محسوب نمی شود. 
هدف اصلی در مدیریت س��ئو بهبود رتبه س��ایت برندهاست. بی شک 
هم��ه برندها ام��کان پرداخت هزینه تبلیغاتی و نمایش سایت ش��ان در 
رتبه ه��ای خ��اص را دارند. نکته مه��م در اینجا درج عالم��ت تبلیغاتی 
در کنار س��ایت های موردنظر اس��ت. کاربران در نتیجه مشاهده چنین 
پیام هایی انگیزه بس��یار کمتری برای ورود به س��ایت موردنظر خواهند 

داشت. 
امروزه گوگل و مایکروسافت در زمینه تبلیغات و مدیریت سئو خدمات 
بسیار متنوعی ارائه می دهند. توصیه ما در این بخش تالش برای بهبود 
دان��ش و آگاهی برندها از تکنیک های مدیریت س��ئو و همچنین تالش 
برای استفاده هرچه بهتر از خدمات جانبی گوگل و مایکروسافت است. 
ش��ما به این ترتیب کمپین بازاریابی بس��یار قدرتمن��دی را روانه بازار 

خواهید کرد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت اس��تفاده از تکنیک های مدیرت س��ئو امری 
پیش پ��ا افتاده به نظر برس��د، ب��ا این حال همین نکته به ظاهر س��اده 
از دید بس��یاری از برندها پنهان باقی می مان��د. یکی از خدمات جذاب 
گوگل در زمینه تبلیغات ارزیابی میزان اس��تفاده از تکنیک های اساسی 
مدیریت س��ئو در تبلیغات است. مزیت این س��رویس یادآوری کیفیت 
پایین تبلیغات پیش از انتشارش��ان است. دلیل این اخطار تعهد گوگل 
در زمینه نمایش تبلیغات باکیفیت به مخاطب هدف است بنابراین آنها 

تمایلی به انتشار محتوای تبلیغاتی بی کیفیت نشان نخواهند داد. 
مقدار کلیک کاربران بر روی محتوای شما بسیار پایین است

میزان اس��تاندارد کلیک کاربران ب��ر روی محتوای تبلیغاتی برندها از 
یک صنعت یک صنعتی دیگر متفاوت اس��ت. همی��ن امر داوری یگانه 
 Word در این زمینه را دش��وار می س��ازد. براس��اس گزارش موسسه
Stream میانگی��ن کلیک بر روی محت��وای تبلیغاتی در گوگل معادل 
2درصد اس��ت. بدون تردید این رقم برای کارآفرینان تازه کار در زمینه 

تبلیغات بسیار تعجب برانگیز خواهد بود. 
ایراد اصلی برخی از کارآفرینان تازه کار تالش برای دریافت بازدیدهای 
گس��ترده اس��ت. آگاهی از واقعیت های بازاریابی و تبلیغات در گوگل و 
سایر س��رویس های بزرگ امری حیاتی محس��وب می شود. در غیر این 
صورت ما همیش��ه با وسوس��ه غیرممکن جلب بازدید بیش��تر دست و 

پنجه نرم خواهیم کرد. 
یک��ی دیگر از دالی��ل کاهش میزان کلیک کارب��ران بر روی تبلیغات 
ما عدم رعایت اس��تانداردهای موتورهای جس��ت وجو در زمینه طراحی 
تبلیغات اس��ت. اغلب موتورهای جست وجو توصیه های اساسی و مهمی 
برای برنده��ا در زمینه طراحی و بارگذاری محتوای بازاریابی دارند. اگر 
ش��ما به چنین توصیه های توجه کافی نداش��ته باش��ید، شانس بسیار 

اندکی برای دریافت بازدید گسترده خواهید داشت. 

هزینه پرداختی در ازای هر کلیک بسیار زیاد است
ب��دون تردید هر موتور جس��ت وجو یا س��رویس تبلیغاتی دارای نرخ 
مش��خص برای خدمت رسانی به برندهاس��ت. یکی از اشتباهات برندها 
ع��دم تحقیق درباره نرخ های مختلف تبلیغاتی پی��ش از عقد قرارداد با 
یکی از طرفین اس��ت. چنین برندهایی اغلب هزینه بسیار بیشتری برای 
فرآیند بازاریابی و تبلیغات ش��ان پرداخت می کنند. توصیه اساسی ما در 
این بخش تالش برای کاهش هزینه های بازاریابی با اس��تفاده از تحقیق 

و جست وجوی هرچه بیشتر برای سرویس های متنوع است. 
امروزه اغلب برندها از سرویس های تبلیغاتی مشهور و باکیفیت آگاهی 
دارند بنابراین اس��تفاده از خدمات سرویس های ناشناخته دلیل نخواهد 
داش��ت. نکته مهم در این میان توجه مضاعف نسبت به هزینه پرداختی 
برندم��ان برای تبلیغات در مقیاس محلی اس��ت. اغلب برندها در چنین 
وضعیتی با پرداخت هزینه های گزاف و بی مورد مواجه می شوند. آگاهی 
از س��طح قیمت مناس��ب برای درج تبلیغات در س��رویس های مختلف 
امری ضروری محس��وب می ش��ود. به ای��ن ترتیب ش��ما بودجه نهایی 

بیشتری برای تبلیغات خواهید داشت. 
نرخ پایین تعامل با مخاطب هدف

آخرین مش��کل در زمینه بازاریابی و تبلیغات در فضای آنالین مربوط 
ب��ه نرخ پایین تعامل با مخاطب هدف اس��ت. چنین مش��کلی در وهله 
نخس��ت ناشی از عدم تعیین مخاطب هدف است بنابراین ما باید دامنه 
مش��خصی از کاربران را مدنظر قرار دهیم. ایراد اغلب برندها تالش برای 
جلب نظر تمام کاربران اس��ت. بدون تردی��د کمتر برندی توانایی جلب 
نظر دامنه وس��یع و ب��دون محدودیت کارب��ران را دارد بنابراین ما باید 

هزینه های تبلیغاتی مان را به صورت کامال هدفمند صرف کنیم. 
ش��ناخت مخاطب ه��دف برند گاهی اوقات کار دش��واری محس��وب 
می ش��ود. توصیه ما در ای��ن بخش تالش برای الگوب��رداری از عملکرد 
رقباس��ت. این راهار بدون کمترین دردس��ری اطالعات ارزشمندی در 
ارتب��اط با مخاطب ه��دف ایده آل در کس��ب و کارم��ان فراهم خواهد 
س��اخت. بس��یاری از برندهای بزرگ دارای تیم های توسعه و تحقیقات 
هستند. بدون تردید هر کسب و کاری باید در این زمینه فعالیت داشته 
باش��د، اما در عمل هزینه های این بخش بس��یار بیشتر از توانایی کسب 
و کاره��ای کوچک اس��ت بنابراین بهترین راهکار ت��الش بری تقلید از 
عملک��رد برندهای بزرگ خواهد بود. این نکته مزیت های بس��یار زیادی 

برای کسب و کارها، به ویژه کوچک، خواهد داشت. 
یکی دیگر از نکات مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغات براس��اس الگوی 
پرداخت در ازای هر بازدید مربوط به صفحه پش��تیبانی اس��ت. کاربران 
پ��س از کلیک ب��ر روی تبلیغات ما باید به صفحه ای مش��خص هدایت 
ش��وند. در غیر این صورت محتوای تبلیغاتی ما دارای ایراد اساسی برای 
کاربران خواهد بود. اس��تفاده از یک صفحه جذاب و تعاملی برای جلب 
نظر مخاطب هدف ضروری اس��ت. در غیر این صورت ما توانایی تعامل 

سازنده و جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم یافت. 
چرا کمپین های بازاریابی PPC شکست می خورند؟

بدون تردید دالیل شکست کمپین های بازاریابی بسیار زیاد و متنوع است. 
هدف ما در این مقاله بررس��ی برخی از دالی��ل اصلی این اتفاق بود. بدون 
تردید اس��تفاده از توصیه های مندرج در این مقاله کار بازاریابی و تبلیغات 
براساس الگوی PPC را بسیار ساده تر خواهد کرد. نکته مهم در این میان 
تالش برای یافتن نکات کلیدی و اقدامات مناسب برای موفقیت بیشتر است 
بنابراین در عمل باید نسبت به استفاده از نکات و توصیه های مختلف تالش 
کنید. امروزه بسیاری از برندها درگیر مشکالت بازاریابی و تبلیغات براساس 
الگوی پرداخت در ازای هر بازدید هستند بنابراین نیازی به نگرانی بیش از 

اندازه در مواجهه با چنین مشکالتی نخواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

کرونا چطور دنیای تبلیغات تلویزیونی را 
متحول کرد؟

ویروس کرونا دنیای کس��ب و کار را تحت تاثیر ش��دیدی قرار داده اس��ت. 
عرصه تبلیغات نیز بالطبع از وضعیت کنونی تاثیر پذیرفته است. بسیاری از ما 
هنوز تبلیغات پرهیجان با تم اصلی حضور طرفدارهای پرتعداد تیم های فوتبال 
را به یاد داریم. اکنون با برگزاری مس��ابقات به صورت بدون تماشاگر بسیاری 
از تبلیغات گذشته مانند رویا به نظر می رسد. تمام تبلیغاتی که در آنها تجمع 
افراد به تصویر کشیده شده است، متعلق به دوران پیشاکروناست. اکنون ما در 
وضعیت تازه ای به سر می بریم. عرصه تبلیغات نیز با تغییر شرایط جامعه دچار 

تحول شده است. 
برند KFC در یکی از کمپین های اخیرش پیش از شیوع ویروس کرونا اقدام 
به نمایش میل غذا با دست به جای قاشق و چنگال کرد. این تبلیغ دقیقا پیش 
از شیوع ویروس کرونا رونمایی شد. مشاهده نحوه بازاریابی و تبلیغات این برند 
در طول دوران کرونا به خوبی بیانگر نمایش نکات بهداشتی در فرآیند ساخت 

کمپین هاست. 
ش��رکت فورد به عنوان یکی از غول های تولید اتومبیل در سطح جهانی در 
واکن��ش به ویروس کرونا اقدام ب��ه تغییر ماهیت کمپین های خود کرد. اگر با 
این برند آش��نایی داشته باشید، اغلب کمپین های تبلیغاتی آنها شامل معرفی 
امکانات تازه محصوالت ش��ان است. با این حال به بیان مت ون دایک، مسئول 
بخش بازاریابی فورد در ایاالت متحده، اکنون زمان مناسبی برای بیان جزییات 
محصوالت نیست: »صحبت پیرامون ویژگی های برتر اتومبیل های شرکت فورد 
در زمان کنونی منطقی به نظر نمی رسد. ما باید توجه بیشتری به مسئله کرونا 
و مشکالت ناشی از آن داشته باشیم.« همین رویکرد موجب تولید کمپین های 
تبلیغاتی در راس��تای حمایت از کادرهای درمانی ش��د. از نظر مت ون دایک 
ارزش های برند فورد بس��یار بیش��تر از صرف فروش خودرو به مشتریان است 
بنابراین چنین امری توجه هرچه بیش��تر به حوزه سالمت مشتریان و به طور 

کلی جامعه را افزایش می دهد. 
مسئوالن ارشد برند فورد به جای سرمایه گذاری بر روی الگوی پیشاکرونایی 
تبلیغات اقدام به ارائه طرح های مساعدت مالی به مشتریان شان کردند. بر این 
اس��اس مشتریان امکان پرداخت اقساط خرید خودرو پس از بازگشایی کسب 
و کارها را پیدا کردند. این امر در راستای جلوگیری از مرجوعی اتومبیل ها در 
پی مش��کالت مالی از سوی خریدارها صورت گرفت. به بیان ون دایک، اکنون 
مسئله مهم نحوه حمایت ش��رکت ها از مشتریان است. اغلب اوقات شرکت ها 
برای ادامه حیات به مش��تریان وابس��ته هستند. اکنون وظیفه برندها حمایت 

متقابل از مشتریان شان است. 
صنعت تبلیغات در طول جنگ جهانی دوم به طور ویژه ای دستخوش تحول 
شد. این امر ما را به سوی الگوهای نوین بازاریابی و تبلیغات کشاند. منظور من 
از بحث درباره تغییر حوزه کس��ب و کار اشاره به تغییراتی مانند دوران جنگ 
جهانی نیست، اما باید با نگاهی عمیق تر به این تحوالت نگرسید. اشتباه برخی 
از کارآفرینان نگاه س��طحی به مسائل جاری است. به این ترتیب فضایی برای 
بحث بیشتر درباره تحول صنعت تبلیغات و همچنین هماهنگی بیشتر با این 

تغییرات گشوده خواهد شد. 
خرده فروشی والمارت در راستای حمایت از مشتریان وضعیت تبلیغاتش را 
تغییر داده اس��ت. این امر موجب گرایش بیشتر به سوی حمایت از مشتریان 
و همچنین نمایش رعایت نکات بهداش��تی در تهیه و ارسال سفارش ها چه به 

صورت آنالین و چه حضوری شده است. 
نکته جالب در مورد عملکرد برندها مربوط به اوبر است. این شرکت در 
طول بحران کرونا ضررهای بس��یار زیادی را متحمل شد. در هر صورت 
شیوع ویروس در سراسر دنیا موجب کاهش حمل و نقل در سطح شهر 
گردید. به این ترتیب ش��اید اوبر بایستی بر روی ترغیب انگیزه مسافران 
برای انجام س��فرهای درون ش��هری بیش��تر تمرکز می کرد. با این حال 
مدیران ارشد اوبر اقدام به نصب بنرهای حمایت از قرنطینه خانگی کردند. 
این نکته برای اغلب کارشناس ها تحسین برانگیز بود. امروزه دیگر اولویت 
نخست کس��ب و کارها سودآوری نیس��ت. دوام در بازار رقابتی کسب و 
کار نیازمند توجه به نکات و ویژگی های مختلف و متعددی است. اوبر با 
حمایت از ماندن در خانه به خوبی برخی از ارزش های پایه ای خود را به 

نمایش در آورد. 
بدون تردید پرس��ش مهم در این میان دلیل ضرورت تبلیغات اس��ت. 
وقت��ی برخی از برندها هی��چ تولید و عرضه ای به ب��ازار ندارند، چرا باید 
همچنان بر روی تبلیغات س��رمایه گذاری کنند؟ دلیل این امر ماندگاری 
در ذهن مش��تریان اس��ت. بدون تردید اغلب برندها برای مقابله با کرونا 
دس��ت به اقدامات قابل توجه��ی زده اند، اما بدون بیان آنها و رس��انه ای 
کردن ش��ان امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. افزایش 
انتظارات مشتریان از برندها امر تازه ای نیست. بسیاری از کسب و کارها 
در طول سال های اخیر اقدام به استفاده از این نکته کرده اند. مسئله مهم 
در این میان نحوه پرداختن به دغدغه های مشتریان در قالب کمپین های 

تبلیغاتی است. 
بدون ش��ک تبلیغات تلویزیونی در ط��ول دوران کرونا با کاهش قابل 
توجهی مواجه ش��ده است. براس��اس آمارهای رسمی در دسترس ما در 
خبرگزاری CNBC در ماه نخس��ت ش��یوع کرون��ا تبلیغات تلویزیونی 
41درصد کاهش داش��ته اس��ت. این امر به دلیل فقدان اطمینان نسبت 
به آینده حوزه کس��ب و کار بود، با این حال اکنون شرایط به طور کامل 
فرق می کند. بسیاری از کسب و کارها دوباره مشغول به فعالیت هستند. 
برخی دیگر نیز در آستانه بازگشایی به سر می برند بنابراین سرمایه گذاری 

بر روی حوزه تبلیغات هنوز هم توجیه پذیر است. 
تبلیغات تلویزیونی دیگر هرگز ماند دوران پیش��اکرونا نخواهد بود. ما 
اکنون شاهد پرداختن به مسئله کرونا از سوی برندهای مختلفی هستیم. 
همچنین با هدف دعوت از مخاطب هدف برای رعایت نکات بهداش��تی 
دیگر خبری از نمایش جمعیت های انس��انی نیست. اغلب اوقات ما فقط 
یک ش��خصیت اصلی در تبلیغات مش��اهده می کنیم. بنابراین ش��اید تا 
مدت های طوالنی خبری از تبلیغات دسته جمعی با حضور افراد مختلف 
در تلویزیون نباش��د.  امروزه بس��یاری از برندها در حال بررسی شرایط 
برای بهبود وضعیت کس��ب و کارش��ان در طول دوران کرونا هستند. در 
این میان بازارهای اروپایی واکنش بهتری به تغییرات داش��ته اند. این امر 
موجب افزایش س��طح درآمد برندها در طول هفته های اخیر شده است. 
با این امر واکنش برندها برای سرمایه گذاری در حوزه تبلیغات طبیعی به 
نظر می رس��د. نکته مهم در این میان توجه هرچه بیشتر به دغدغه های 
مش��تریان و تعامل نزدیک با آنهاست. شاید در این بین استفاده از سایر 

رسانه ها نظیر شبکه های اجتماعی نیز ضروری باشد. 
cbsnews.com :منبع
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ظه��ور الگوی بازاریاب��ی تاثیرگذار )Influencer Marketing( در طول س��ال های 
اخیر تحوالت بس��یار زیادی را به همراه داش��ته است. بسیاری از برندها اقدام به همکاری 
ب��ا اینفلوئنس��رها برای افزایش میزان فروش ش��ان می کنند. این اقدام با توجه به س��طح 
تاثیرگذاری افراد تاثیرگذار بر روی مخاطب هدف برندها کامال منطقی به نظر می رس��د. 
امروزه اغلب برندها حرف ها و شعارهای اصلی شان را از زبان افراد تاثیرگذار بیان می کنند. 
دلیل این امر اعتماد باالی کاربران به اینفلوئنسرهای معتبر در زمینه های مختلف است. 
ه��دف اغل��ب برندها از دل فرآین��د بازاریابی و تبلیغات جلب نظ��ر مخاطب عالقه مند 
اس��ت. این فرآیند بدون اس��تفاده از افراد مورد اعتماد مخاطب هدف امکان ناپذیر اس��ت. 
هدف ما در اینجا بررسی دلیل اعتماد کمتر کاربران به برندها در مقایسه با اینفلوئنسرها 
نیس��ت. نکته مهم در این میان ش��یوه های بهره گیری از این واقعیت برای بهبود وضعیت 

کسب و کارمان است. 
بدون تردید الگوی بازاریابی تاثیرگذار نیز مانند هر شیوه دیگری دارای زیرمجموعه های 
مختلفی اس��ت. یکی از تقس��یم بندی های کاربردی در این حوزه مربوط به مقیاس تعامل 
با مخاطب هدف اس��ت. بر این اس��اس اینفلوئنسرها به دو دسته بین المللی و خرد تقسیم 
می ش��وند. ما در این مقاله بر روی همکاری با گونه دوم اینفلوئنس��رها تاکید داریم. دلیل 
این امر امکان تعامل نزدیک تر افراد تاثیرگذار با مخاطب هدف و میزان باورپذیری بیشتر 

محتوای تولیدی آنها برای مخاطب هدف مدنظر ماست. 
براس��اس گزارش رسمی موسسه Vice میزان سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی همراه 
با افراد تاثیرگذار در بین س��ال های 201۶ تا 201۹ رقم حیرت انگیز ۶.۶ میلیارد دالر را 
نشان می دهد. بدون تردید حوزه بازاریابی تاثیرگذار در طول سال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده است. این روند رو به رشد به احتمال بسیار زیاد در طول سال های آتی 
نی��ز ادامه خواهد یافت بنابراین فرآیند تعامل برندها با اینفلوئنس��رها، به ویژه در مقیاس 
خرد، بیش از هر زمان دیگری خواهد شد. نکته مهم در این میان میزان اتکای برندها در 
بازاریابی بر بحث مالی است. آیا موفقیت در زمینه بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها فقط 

به میزان بودجه در دسترس برندها بستگی دارد؟
ام��روزه اینفلوئنس��رها دارای تنوع و دامن��ه فعالیت مختلفی هس��تند. یکی از راه های 
درآمدزایی اصلی آنها همکاری با برندهاس��ت بنابراین ما مش��کلی برای یافتن اینفلوئنسر 
برای برندمان نخواهیم داش��ت. نکته مهم در این میان یافتن فردی مناسب برای برندمان 
اس��ت. در غیر این صورت تم��ام هزینه ها و تالش های برندمان نقش بر آب خواهد ش��د. 
همچنین بحث مالی در این میان اولویت اصلی کارآفرینان نیست. بسیاری از همکاری های 
می��ان برنده��ا و افراد تاثیرگذار بر پایه قراردادهای مالی اندک بنا می ش��ود. نکته مهم در 

اینجا نحوه استفاده ما از شیوه بازاریابی تاثیرگذار است. 
همکاری با اینفلوئنسرهای خرد

اغل��ب برنده��ا بودجه کافی برای همکاری با چند ف��رد تاثیرگذار به صورت همزمان را 
ندارند. دلیل این امر، به ویژه  برای کس��ب و کارهای کوچک، کامال روش��ن است بنابراین 
م��ا بای��د به دنبال همکاری با یک یا نهایت دو فرد تاثیرگذار باش��یم. فقط در این صورت 
امکان هماهنگ سازی فرآیند بازاریابی با بودجه در دسترس برندمان وجود خواهد داشت. 
هزینه های همکاری با اینفلوئنس��رها در سطح جهانی بس��یار باالست. این امر در کنار 
بودج��ه محدود برندها موج��ب افزایش تمایل برای همکاری با اینفلوئنس��رهای فعال در 
س��طح محلی ش��د. نیت این اقدام امکان تاثیرگذاری بیش��تر ب��ر روی مخاطب محلی و 

همچنین صرف مقدار کمتری از منابع مالی شرکت است. 
شاید در نگاه نخست همکاری با اینفلوئنسرهای بین المللی میزان تاثیرگذاری بیشتری، 
علی رغم تمام هزینه ها، داش��ته باش��د. نکت��ه مهم در اینجا ماهی��ت محلی فعالیت های 
بازاریابی اغلب برندهاس��ت. امروزه ما باید برای مخاطب هدف برندمان در مناطق مختلف 
کمپین های شخصی سازی شده تولید کنیم. این شیوه بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرهای 
سطح خرد تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. اگر کسب و کار شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب خاصی است، باید به همکاری با چنین اینفلوئنسرهایی فکر کنید. در غیر 

این صورت فقط بودجه بیشتری از برندتان صرف خواهید کرد. 
هم��کاری با اینفلوئنس��رها به طور معمول در قالب ارائه برخ��ی از محصوالت در قالب 
هدی��ه به آنها صورت می گیرد. این امر موجب تمایل آنها برای نمایش محصول برندها در 
صفحات ش��ان در شبکه های اجتماعی می ش��ود. البته گاهی اوقات باید قرارداد مشخصی 
نی��ز با آنها ثبت کرد. یکی از ایرادهای اصل��ی برندها در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار 
بی توجهی به ثبت قرارداد با آنهاست. به این ترتیب آنها امکان جلب نظر مخاطب هدف به 
طور طوالنی مدت را نخواهند داشت. ما باید همیشه به دنبال جلب نظر مخاطب هدف با 
همکاری بلندمدت اینفلوئنس��ر مدنظرمان باشیم. در غیر این صورت مخاطب هدف دچار 

سردرگمی بسیار زیادی در تعامل با برند ما خواهد شد. 

اگر ما به جای همکاری با اینفلونسرهای بین المللی به سراغ افراد تاثیرگذار در مقیاس 
محل��ی برویم، امکان تقس��یم بودجه برای همکاری با تعداد افراد هرچه بیش��تری فراهم 
می شود. به عنوان مثال، اگر شما بودجه ای 20 هزار دالری در اختیار داشته باشید، امکان 
همکاری با 20 اینفلوئنس��ر محلی در مناطق مختلف را خواهید داشت. با توجه به میزان 
تاثیرگذاری بسیار بیش��تر افراد تاثیرگذار خرد بر روی مخاطب هدف شما فرصت بهتری 

برای تعامل عمیق با آنها خواهید داشت. 
توصیه نهایی من در این بخش تالش برای عقد قراردادهای محکم با اینفلوئنس��رهای 
برندتان اس��ت. در غیر این صورت امکان همکاری مناس��ب با آنها را از دست خواهید داد. 
برخی از افراد تاثیرگذار پس از افزایش شهرت ش��ان اقدام به همکاری با برندهای مختلف 
می کنن��د. به این ترتیب تصوی��ر همکاری انحصاری ما با آنه��ا در دیدگاه مخاطب هدف 

برهم می خورد. 
ارائه هدیه یا پول نقد؟

وقت��ی م��ا قصد همکاری با اف��راد تاثیرگذار در مقیاس محلی را داریم، انتخاب ش��یوه 
پرداخت حق قرارداد س��اده تر خواهد بود. این امر یک��ی از ویژگی های منحصر به فرد در 
زمینه همکاری با چنین اینفلوئنس��رهایی محسوب می شود. اگرچه برخی از اینفلوئنسرها 
دریافت پول نقد را ترجیح می دهند، اما همیشه امکان ارائه محصوالت مان در قالب هدیه 
به آنها وجود دارد. ما به این ترتیب امکان صرفه جویی هرچه بیشتر در هزینه های بازاریابی 

برندمان را خواهیم داشت. 
اگ��ر افراد تاثیرگذار طرف قرارداد برند ما از محصوالت مان به صورت روزمره اس��تفاده 
کنند، تاثیرگذاری کمپین ما بر روی مخاطب هدف بیش��تر خواهد شد. امروزه بسیاری از 
برندها به این نکته مهم توجه ندارند. به همین خاطر فرآیند همکاری شان با اینفلوئنسرها 
بسیار شکننده به نظر می رسد. شاید در نگاه نخست همکاری با اینفلوئنسرها هزینه بسیار 
زیادی داش��ته باش��د. نکته مهم در این میان ضرورت تالش برای یافتن اینفلوئنس��رهای 
محلی با میزان تعامل مناس��ب با مخاطب هدف اس��ت. میزان فالوور در این میان دارای 
اهمیت اساس��ی نیس��ت. امروزه امکان خرید فالوور تقلبی برای هر کاربری در شبکه های 
اجتماع��ی وج��ود دارد. یک��ی از نکات مناس��ب برای انتخ��اب افراد تاثیرگ��ذار توجه به 
حضورش��ان در تعداد شبکه های اجتماعی مختلف اس��ت. برخی از اینفلوئنسرها فقط در 
یک شبکه اجتماعی فعالیت دارند. این نکته نتیجه منفی برای برندها در زمینه همکاری با 
آنها در پی خواهد داشت بنابراین توصیه ما تالش برای همکاری نزدیک با افراد تاثیرگذار 

در قالب شبکه های اجتماعی متنوع است. 
هرچه توانایی ما برای توس��عه پیام بازاریابی مان در شبکه های اجتماعی مختلف بیشتر 
باش��د، میزان نتیجه بخش��ی بیشتری خواهیم داش��ت. امروزه مخاطب هدف عالقه مند به 
مش��اهده محتوای بازاریابی در قالب های متفاوت اس��ت بنابراین ما باید به این خواس��ته 
مخاطب هدف احترام بگذاریم. در غیر این صورت امکان جلب نظر وی را نخواهیم یافت. 

مدیریت کمپین های بازاریابی هدیه محور
اکنون ما مزیت های اصلی بازاریابی با همکاری افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی را مورد 
بررسی قرار داده ایم. مرحله بعدی بررسی شیوه اجرای چنین کمپین هایی در عمل است. 

ما این بخش را در قالب مراحل ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱. یافتن اینفلوئنسر مناسب

تالش برای بازگش��ت حداکثری س��رمایه باید در اولویت ما قرار داش��ته باشد. در غیر 
این صورت همکاری ما با اینفلوئنس��رها براس��اس معیارهای نادرس��تی بنا خواهد ش��د. 
تقس��یم بندی مخاطب هدف براساس جنسیت، محل سکونت، سطح درآمدی و همچنین 
س��لیقه های اصلی شان چش��م انداز بهتری برای همکاری با افراد تاثیرگذار فراهم می کند. 
بسیاری از برندها در این مرحله فقط به تعداد فالوورهای طرف مقابل توجه دارند. نتیجه 
این امر ناتوانی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. بسیاری از برندها 

در طول سال های اخیر با همین اشتباه ضررهای بسیار زیادی را متحمل شده اند. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای راستی آزمایی تعداد فالوورهای کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. اس��تفاده از چنین ابزارهایی به عنوان معیار اساسی 
برای تعامل با مخاطب هدف ضروری خواهد بود. هرچه توانایی ما برای تش��خیص میزان 
اعتبار و اصالت فعالیت افراد تاثیرگذار بیشتر باشد، همکاری بهتری با آنها خواهیم داشت. 

2. تعامل مناسب با اینفلوئنسرها
توجه به ماهیت و تخصص اینفلوئنس��رها برای ش��روع همکاری گزینه مهمی محسوب 
می شود. شاید یک فرد تاثیرگذار دارای تعامل نزدیک و مناسبی با مخاطب هدف باشد، اما 
در حوزه حرفه ای ما فعالیت نکند. برخی از برندها در چنین شرایطی ترغیب به همکاری 
با فرد موردنظر می شوند. نکته مهم در این میان توجه به سلیقه مخاطب هدف مان است. 
ب��دون تردی��د چنین مخاطبی تحت تاثیر نح��وه فعالیت فرد تاثیرگ��ذار موردنظر ما قرار 
نخواهد گرفت بنابراین در تحلیل نهایی ما با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 

طرح تقاضاهای امکان پذیر از اینفلوئنس��رها باید در دس��تور کار هر برندی قرار داشته 
باش��د. برخی از برندها خواسته های عجیب و غریبی از طرف مقابل شان دارند. همین امر 

موجب کاهش عالقه افراد تاثیرگذار برای همکاری با برندهای موردنظر می ش��ود. ما برای 
جلب نظر مخاطب هدف نیازمند شیوه های عجیب و غریب نیستیم، در عوض باید تالش 
اصلی مان بر روی جلب نظر مخاطب هدف با خالقیت و نوآوری محتوایی باشد. این شیوه 

فعالیت تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
3. انتخاب هدیه ای مناسب

انتخاب هدیه ای مناس��ب برای اعطا با اینفلوئنس��رهای طرف قرارداد برندمان اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد. هدیه موردنظر بای��د از میان محصوالت برندمان انتخاب ش��ود. این 
محصول با توجه به سطح بازار هدف و همچنین سلیقه مشتریان تعیین خواهد شد. یکی 
از اشتباهات برندها در این میان تالش برای تبلیغ یک محصول بسیار گران در بازارهایی 
با توان مالی متوس��ط یا اندک اس��ت. به ای��ن ترتیب کمپین بازاریابی برن��د موردنظر با 

شکست کامل مواجه خواهد شد. 
اگر اینفلوئنس��رهای طرف قرارداد برند ما آگاهی دقیقی از محصول مان ندارند، پیش از 
اجرای کمپین باید توضیحات کافی به آنها ارائه ش��ود. در غیر این صورت با طرح پرسش 
از س��وی کاربران امکان بروز خطا افزایش خواهد یافت. امروزه راهکارهای بس��یار زیادی 
برای همکاری با اینفلوئنس��رها وجود دارد. تعیین هدیه های متفاوت برای تعداد باالیی از 
اینفلوئنس��رهای  فعال در س��طح خرد ایده جذابی به نظر می رسد. این شیوه مزیت جلب 

نظر همزمان تعداد باالیی از کاربران در بازارهای مختلف را به همراه دارد.
4. همکاری عادی و ساده با اینفلوئنسرها

همکاری با افراد تاثیرگذار نیازمند اس��تفاده از شیوه های عجیب و غریب نیست. هرچه 
تعامل میان ما و آنها ساده تر باشد، امکان جلب نظرشان مخاطب هدف به صورت عمیق تر 
بیشتر خواهد شد. اشتباه برخی از برندها در این بخش تالش برای نمایش جلوه ای لوکس 
از همکاری شان با افراد تاثیرگذار است. این اقدام در بازاریابی محلی نتیجه بخشی چندان 
مناس��بی نخواهد داش��ت بنابراین ما باید به س��وی طراحی و اجرای کمپین بازاریابی مان 
همراه با عناصر س��اده و روش��ن باشیم. فقط در این صورت امکان همکاری مناسب با آنها 

را خواهیم داشت. 
۵. توسعه مداوم محتوا و استراتژی بازاریابی

فعالیت در قالبی یکس��ان همیش��ه خط��ر کاهش تعامل با مخاطب ه��دف را دارد. هر 
کمپی��ن بازاریابی پس از مدتی برای مخاطب هدف تکراری خواهد ش��د. این نکته دارای 
اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از برندها پس از اجرای یک کمپی��ن بازاریابی موفق 
ب��ا افراد تاثیرگذار اقدام به به روز رس��انی محتوایی یا در س��طحی وس��یع تر اس��تراتژی 
بازاریابی ش��ان نمی کنند. به این ترتیب تاثیرگ��ذاری آنها بر روی مخاطب هدف به تدریج 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
تعیین بازه ای مش��خص برای به روز رس��انی محتوا و استراتژی بازاریابی 
امکان پذیر نیس��ت. این اقدام باید براس��اس س��طح نیاز کس��ب و کارها و 
تعامل شان با مخاطب هدف صورت گیرد. نکته مهم در اینجا افزایش رقابت 
در حوزه بازاریابی است. به این ترتیب همکاری میان برندها و اینفلوئنسرها 
باید س��رعت بیشتری از نظر تولید محتوای تازه بگیرد. در غیر این صورت 

امکان جلب نظر پایدار مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
6. تالش برای ایجاد رابطه بلندمدت با افراد تاثیرگذار

همانطور که پیش از این نیز بیان ش��د، تعامل با افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی باید 
در طوالنی م��دت مدنظر قرار گیرد. برندها در غیر این ص��ورت امکان جلب نظر مخاطب 
هدف و تبدیل شان به مشتریان وفادار را نخواهند داشت. اغلب کسب و کارها به این نکته 
اساس��ی توجه اندکی دارند. به همین خاطر در عمل س��طح تاثیرگذاری بسیار کمتری بر 
روی مخاط��ب هدف خواهند داش��ت. هرچه ما بیش��تر به این نکته توج��ه کنیم، توانایی 

بیشتری برای تعامب سازنده با مخاطب هدف خواهیم داشت. 
جمع بندی

ب��دون تردی��د هم��کاری ب��ا اف��راد تاثیرگ��ذار در قالب ارائ��ه هدیه 
دش��واری های خاص��ی دارد. بس��یاری از برندها به دلی��ل پیچیدگی و 
حساسیت این موضوع به هیچ وجه سراغ آن نمی آیند. هدف اصلی ما در 
این بخش بررسی شیوه اجرای چنین کمپین هایی به صورت گام به گام 
بود. اگر شما توصیه های مورد بررسی در این مقاله را سرلوحه استراتژی 
بازاریاب��ی و همکاری تان با اینفلوئنس��رها قرار دهید، موفقیت تان تا حد 

زیادی تضمین خواهد شد. 
بدون شک منابع اطالعاتی و یافته های تازه تری نیز در حوزه بازاریابی 
تاثیرگذار در دس��ترس اس��ت. توصیه نهایی ما برای برندها تالش برای 
به روزرسانی مداوم دانش و مهارت شان در این حوزه است. به این ترتیب 
همیشه توانایی جلب نظر مخاطب هدف به صورت تاثیرگذار را خواهند 

داشت. 
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پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2020

اگر ویروس کرونا مانع ادامه لیگ ها نمی ش��د، اکنون مشغول پیگیری اخبار 
نق��ل و انتقاالت بودیم، با این حال این مس��ئله باعث نمی-ش��ود که به مانند 
س��نت هر س��اله، پردرآمدترین فوتبالیس��ت های جهان را که امسال تغییرات 
جالبی را داشته است، منتشر نکنیم نکته جالب در رابطه با فهرست امسال، قرار 
گرفتن راجر فدرر به عنوان پردرآمدترین ورزشکار سال است که از این حیث، 
کریستیانو رونالدو در جایگاه دوم قرار می گیرد. با توجه به این امر که از بین ۵ 
لیگ برتر جهان، تنها فرانس��ه بازی ها را نیمه کاره رها کرده و پاری  سن ژرمن 
را به عنوان قهرمان معرفی کرده است به همین خاطر این احتمال وجود دارد 
که درآمد بازیکن ها، تغییراتی را داش��ته باش��د. در ادامه به بررسی 10 مورد از 

پردرآمدترین های امسال خواهیم پرداخت. 
۱-کریستیانو رونالدو 

درآمد: ۱0۵ میلیون دالر
اگرچه لیونل مس��ی باالترین میزان دستمزد را در مقایسه با سایر بازیکن ها 
دریاف��ت می-کند، با این حال امس��ال این بازیکن پرتغالی در زمینه تبلیغات، 
حضوری فعال تر داشته و کاهش دستمزد بازیکن های بارسلونا به خاطر ویروس 
کرونا، یکی دیگر از دالیلی محس��وب می شود که باعث قرار گرفتن کریستیانو 
در فهرست نخست امسال باشد. سال گذشته برای وی و تیم یوونتوس تنها با 
قهرمانی لیگ همراه بود و باید دید که پس از سرگیری مسابقات، چه تعداد جام 
را می تواند به دس��ت آورد. درواقع برای قرار گرفتن در جایگاه نخست فهرست 
سال بعد، وی شانس کمی را در مقایسه با لیونل مسی داشته و برای این منظور 
باید منتظر پاداش جام ها و عملکرد وی در زمینه تبلیغات باشیم. درواقع با توجه 
به این امر که قرارداد وی به پایان نرسیده است، احتمال تمدید قرارداد و افزایش 

درآمد وی در سال آینده، بسیار کم خواهد بود. 
2-لیونل مسی 

درآمد: ۱04 میلیون دالر
س��ال گذشته اگرچه تیم بارسلونا برای چندمین سال متمادی از رسیدن به 
فینال لیگ قهرمانان باز ماند و کار وی تنها با یک جام به پایان رسید، با این حال 
از نظر جوایز فردی، س��ال بسیار خوبی برای این نابغه آرژانتینی بود. وی موفق 
شد تا تعداد توپ طال خود را به شش عدد رسانده و از این جهت، یک رکورد را 
به ثبت برساند. همچنین کسب عنوان آقای گل لیگ، از دیگر افتخارات کسب 
شده محسوب می-شود، با این حال وی هنوز هم از نظر تبلیغات، به مانند رقیب 
پرتغالی خود فعال نبوده و ممکن اس��ت برای فصل آینده، وی به دنبال تقویت 
این بخش از درآمد خود باش��د. همچنین با توجه به اخبار منتشرشده، احتمال 
تمدید قرارداد برای سال آینده وجود دارد. به همین خاطر پیش بینی ها حاکی از 
آن است که حتی لیونل مسی می تواند سال آینده در صورت تداوم عملکرد خوب 
خود و کسب جام، عنوان نخست پردرآمدترین ورزشکار سال را به دست آورد. 

3-نیمار
درآمد: 9۵.۵ میلیون دالر

اگرچه امس��ال برای نیمار چیزی شبیه به یک فاجعه رقم خورد و بسیاری از 
بازی ها را به علت مصدومیت از دس��ت داده است، با این حال لیگ این کشور با 
قهرمانی تیم او به پایان رس��یده و با حذف دورتموند، اکنون شانس خوبی برای 
این تیم جهت فتح لیگ قهرمانان به دس��ت آمده اس��ت. این امر در حالی است 
که سایر تیم ها به غیر از اتلتیکومادرید به علت ویروس کرونا، بازی برگشت یک 
هشتم نهایی خود را برگزار نکرده اند. همچنین با توجه به حذف لیورپول به عنوان 
مدافع قهرمانی، اکنون شانس سایر تیم ها بسیار زیاد است. اگرچه شکستن رکورد 
نقل و انتقاالت با 222 میلیون و درآمد باال در کنار حضور بسیار خوب در زمینه 
تبلیغات، باعث شده است تا وی بتواند با جایگاه سوم پردرآمدترین ها قرار گیرد، با 
این حال برای کسب جایگاه باالتر، نیاز به کسب جام بیشتر در کنار موفقیت های 
فردی، کامال الزامی خواهد بود، با این حال پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که 

وی به راحتی قادر خواهد بود تا این عنوان را برای سال آینده نیز حفظ کند. 
4-محمد صالح 

درآمد: 3۵.۱ میلیون دالر
هیچ فهرستی از پردآمدترین ها بدون نماینده از تیم فوق العاده یورگن کلوپ، 
کامل نخواهد بود. سال گذشته برای لیورپول رویایی سپری شد و آنها پس از 
ناکامی در فینال دو س��ال قبل، موفق شدند تا جام لیگ قهرمانان را به دست 
آورند، با این حال آنها لیگ را برای سومین سال متوالی، به پپ گواردیوال واگذار 
کردند. این مسئله در امسال جبران شده و آنها با اختالفی فاحش، رسما قهرمان 
این دوره مسابقات لیگ انگلستان محسوب می شود. این امر در حالی است که 
از نخس��تین مرحله حرفه ای لیگ قهرمانان، نتیجه را به اتلتیکومادرید واگذار 
کردند. در این رابطه محمد صالح عنوان فردی خاصی نظیر آقای گلی را نیز به 
دست نیاورده و حضور چندانی در عرصه تبلیغات ندارد. همچنین پایین تر بودن 
فاحش درآمد س��االنه از باشگاه، باعث شده است تا وی با اختالفی بیش از ۶0 
میلیون با نفر سوم قرار گیرد. با توجه به این امر که از قرارداد وی تنها یک سال 
باقی مانده اس��ت، در صورتی که تمدید قرارداد با رقم به مراتب باالتری انجام 
شود و وی در زمینه تبلیغات حضوری فعال تر را داشته باشد، می تواند اختالف 

موجود را تا حد زیادی کاهش دهد. 
۵-کیلیان امباپه

درآمد: 33.8 میلیون دالر
دیگر بازیکن تیم متمول فرانس��وی که پس از نیمار رکورددار باالترین مبلغ 
خرید است، در سن 21 سالگی موفق شده است تا با درخشش خود، فرانسه را 
به قهرمانی جام جهانی برساند. این امر افتخاری است که حتی مسی و رونالدو 
نیز هنوز موفق به کس��ب آن نشده اند. به همین خاطر از وی به عنوان شانس 
نخست کسب توپ طال پس از پایان سلطه مسی و رونالدو یاد می-شود. وی در 
امسال موفق شده است تا عنوان بهترین گلزن لیگ را به دست آورد، با این حال 
اختالف درآمدی وی با هم تیمی خود نیمار بس��یار باال بوده و باید دید که وی 
برای این موضوع چه برنامه ای را خواهد داشت. درواقع علی رغم تمامی امتیازها، 

وی حضور بسیار ضعیفی در زمینه تبلیغات دارد. 
 6-آندرس اینیستا 

درآمد: 29.6 میلیون دالر
به عقیده بسیاری از کارش��ناس ها، اینیستا بهترین هافبک تاریخ محسوب 
می شود. وی زننده گل قهرمانی اسپانیا در جام جهانی بوده و با این تیم برنده 
چند دوره لیگ اروپا نیز ش��ده اس��ت. در طالیی ترین روزهای بارسلونا نیز وی 
حضوری فعال داشته و با این تیم موفقیت های زیادی را به دست آورده است. 
وی اکنون 3۶ سال سن داشته و در سال های پایانی فوتبال خود به سر می برد. 
وی در س��ال 201۸ به تیم ژاپنی ویس��ل کوپه پیوست که باعث شد تا درآمد 
باالیی را بتواند به دست آورد، با این حال احتمال دارد که وی همین امسال، به 
صورت کامل بازنشسته شود. به همین خاطر نمی توان نسبت به جایگاه وی در 
فهرست سال آینده، نظر قطعی داشت.  سایر بازیکن های موجود در این فهرست 
عبارتند از: مس��وت اوزیل)2۸.7 میلیون دالر(، پل پوگبا) 2۸.۵ میلیون دالر(، 

اسکار)27.۵ میلیون دالر( و آنتوان گریزمان)2۶.7 میلیون دالر(
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نکاتی که از کتاب ۷ عادت مردمان موثر 
می توان آموخت

اگ��ر بخواهی��م چند کت��اب جاودانه در زمینه بهبود س��طح 
زندگی و کاری را معرفی کنیم، بدون شک اثر جاودانه استفان 
کاوی یک��ی از بهتری��ن گزینه ها خواهد ب��ود. این کتاب 3۸0 
صفحه ای در س��ال 1۹۸۹ منتشر ش��ده و تاکنون بیش از 1۵ 
میلیون نس��خه از آن به فروش رسیده است. یکی از نکات مهم 
خصوصا برای کارآفرین ها این است که چگونه در دو جنبه کار 
و زندگی شخصی خود موفق ظاهر شوند که مطالعه این کتاب 
باعث شد تا بس��یاری از مشکالت من در این زمینه رفع شود. 
ب��ه همین خاطر صحبت کردن در رابطه با این کتاب را وظیفه 
خود دانس��ته و توصیه می کنم در کنار مش��اهده این خالصه، 

حتما زمانی را صرف مطالعه کامل آن کنید. 
عادت اول: فعال باشید 

نخستین ویژگی مهم این است که کنترل زندگی خود را در 
دست گرفته و مسئولیت -های آن را قبول کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا نسبت به اقداماتی که باید انجام شود، به آگاهی 
دس��ت پیدا کرده و دیگر زمان خود را از دست ندهید. درواقع 
ه��ر فردی برای تالش کردن نیاز ب��ه انگیزه دارد که این اقدام 
ش��ما را به سطح الزم خواهد رساند. همچنین ضروری است تا 
بهانه ه��ا را کنار گذاش��ته و تنها از عملکرد خ��ود گله کنید. با 
این طرز فکر، رس��یدن به باالترین س��طح ها کامال امکان پذیر 

خواهد بود. 
عادت دوم: عکس جریان رایج اقدام کنید

ای��ن امر که از همان ابتدا، به پای��ان کار فکر کرده و مراحل 
را در ذه��ن خود مرور کنید، باعث خواهد ش��د تا دقیقا بدانید 
ک��ه هر روز باید چه اقدامی را انجام دهید. درواقع بس��یاری از 
افراد بدون تحلیل درس��ت هدف اصلی خود، اقدامات را شروع 
ک��رده و این امر باعث می ش��ود تا احتمال انحراف آنها بس��یار 
زیاد باش��د. در این رابطه یادآوری مداوم نیز بسیار مهم بوده و 
شانس موفقیت ش��ما را افزایش خواهد داد. نکته بسیار جالب 
این اس��ت که در هنگام فکر کردن به نقطه پایان، حتی ممکن 
است نس��بت به درس��ت بودن هدف خود نیز شک کرده و به 
دنبال مواردی بهتر باش��ید. این امر کم��ک می کند تا زمان و 

انرژی شما صرف اقدامی نشود که بهترین نیست. 
عادت سوم: در ابتدا به امور الزامی بپردازید 

ب��دون تردید اگر اولویت نداش��ته باش��ید، حت��ی در زمینه 
مدیریت زمان نیز با مشکلی بزرگ مواجه خواهید شد. درواقع 
ب��رای پرداختن به امور مهم، ابتدا الزم اس��ت ت��ا اولویت ها را 
شناس��ایی کنید. این باور را در خود ش��کل دهید که هیچ گاه 
نمی توان در چند هدف به صورت همزمان به باالترین جایگاه ها 
دس��ت پیدا کرد. ب��رای مثال هیچ گاه یک فوتبالیس��ت موفق، 
همزمان در رش��ته ای دیگر نیز س��تاره نبوده اس��ت. این مثال 
به خوبی نش��ان می دهد که شما باید هدف اصلی را پیدا کرده 
و اولویت ه��ا را تعیین کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا نظم 
درستی در زندگی شما جریان پیدا کند. نکته مهمی که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که ذات انسان به این صورت 
اس��ت که اقدامات سخت را به تاخیر می اندازد. به همین خاطر 
اگ��ر عادت انجام به موقع اقدامات را در خود به وجود نیاورید، 

بدون شک با مشکلی جدی مواجه خواهید شد. 
عادت چهارم: تفکر برنده داشته باشید 

ق��درت ذهن بس��یار مه��م اس��ت. درواقع یکم ذه��ن برنده 
می تواند معجزه کند. در این رابطه الزم اس��ت تا روحیه باالیی 
داشته باشید. فکر کردن به موارد مثبت و دیدن نیمه پر لیوان 
در رابط��ه با هر اتفاقی، ضروری خواهد ب��ود. همچنین به این 
نکته توجه داشته باشید که در ارتباط با افراد دیگر شما باید به 
سود آنها نیز فکر کرده و وارد یک بازی برد-برد شوید. این امر 
باعث می ش��ود تا بهترین کیفیت روابط را تجربه کنید. این امر 
حتی در زمینه مدیریت مشتری و کارمندان نیز الزامی خواهد 
بود. درواقع با نگاهی به موفق ترین برندهای جهان، متوجه این 
امر خواهید ش��د که آنها توجه ویژه ای را به خواس��ت و راحتی 

مشتریان خود داشته و صرفا به کسب سود فکر نمی کنند. 
عادت پنجم: شنونده خوبی باشید 

بزرگ ترین اشتباه افراد در زمینه ارتباط با دیگران این است 
که صرفا صحبت کننده خوبی هس��تند. این امر در حالی است 
که تعامل مناس��ب تنها زمانی شکل خواهد گرفت که شنونده 
بس��یار خوبی نیز باش��ید. برای این منظور توصیه می ش��ود تا 
هم��واره با حوصله به صحبت ها گوش کرده و صرفا اصراری بر 
صحبت کردن نداش��ته باشید. همچنین ضروری است تا صرفا 
شنونده باشید و در این رابطه قضاوت، پیش داوری، بازجویی و 
نصیحت را کنار بگذارید. این امر از شما یک شخصیت محبوب 

نیز به وجود می آورد. 
عادت ششم: تیم گرا باشید 

هیچ ف��ردی به تنهایی قادر نخواهد بود تا به دس��تاوردهای 
بزرگ دست پیدا کند. در این رابطه ایجاد یک تیم امری کامال 
الزامی خواهد بود. همچنین الزم است تا از گسترش ارتباطات 
خ��ود واهمه نداش��ته و در تالش برای یادگی��ری مهارت های 
ارتباط با افراد مختلف باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا در 
زندگی و کار خود، با آسودگی و نتایج بهتری مواجه شوید. این 
باور را در خود شکل دهید که تیم گرایی، باعث سرعت و دقت 
باالتر در کنار کاهش هزینه-ها خواهد شد، با این حال انتخاب 

افراد تیم نیز مهم بوده و هر فردی شایستگی الزم را ندارد. 
عادت هفتم: اره خود را تیز کنید 

اگرچه ممکن است این عبارت را نامفهوم بدانید، با این حال اره 
در اینجا یک استعاره بوده و طیف وسیعی را شامل می شود. برای 
مثال می توان آن به عنوان افکار نام برد که باید به صورت مداوم به 
بروز کردن اطالعات گذش��ته همراه باشد. درواقع درست به مانند 
یک نجار، اگر لوازم کار که اصلی ترین آنها تبر محسوب می شود، به 
خوبی تیز نباشد، زمان و انرژی بسیاری را از دست خواهید داد که 

خود می تواند به دلیلی برای رها کردن هدف تبدیل شود. 
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ماه رمضان امس��ال با س��ال های قبل کامال متفاوت بود. ویروس کرونا و 
ش��رایط قرنطینه باعث شده بود حال و هوای افطاری ها به طور کلی تغییر 
کند. دیگر از میهمانی های افطاری خبری نبود. خویشان و اقوام برای صرف 
افطار به منزل هم نمی رفتند. امکان گذراندن وقت با دوستان برای کاهش 
فش��ار گرسنگی و تشنگی برای افراد وجود نداش��ت. در این میان تنها راه 
ارتباط��ی مطمئن با دیگران فض��ای مجازی، ارتباطات تصویری و ش��اید 
راحت تر و ارزان تر از همه ش��نیدن ص��دای آنها از طریق تلفن بود. یه گپ 
دوس��تانه و طوالنی برای فراموش کردن همه سختی های روزهای سخت 
کرونایی یه راه حل ارزان و س��اده بود و هس��ت. تنها مانع ش��اید نگرانی از 
یک مکالمه تلفنی طوالنی، افزایش هزینه آن به حساب می آمد که با طرح 
ویژه ماه مبارک رمضان همراه اول به طور کلی برطرف شد. این طرح مثل 
ی��ک موهبت الهی در ماه خدا ب��ود. زیرا هزینه یک مکالمه ۶0 دقیقه ای و 
یک دل س��یر حرف زدن با دوس��تان و آشنایان معادل فقط یک مکالمه ۵ 
دقیقه ای محاس��به می ش��د. فقط کافی بود در این طرح ثبت نام کنی و از 

مزایای آن بهره ببری. 
جزییات طرح

در طول ماه مبارک رمضان سال ۹۹، مشترکین همراه اول می توانستند 
با ثبت  نام در طرح ۵۵+۵، در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس خود با 
خطوط همراه اول، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف 

۵۵ دقیقه در همان تماس، به صورت رایگان مکالمه نمایند.
• تمامی مش��ترکین فعال )دائمی و اعتباری( امکان ثبت  نام در طرح را 

داشتند.
• ای��ن طرح فقط ش��امل مکالمات با خطوط هم��راه اول بود و در حالت 
رومینگ به شبکه روستایی و یا سایر اپراتورها قابل استفاده نبود )ویژه شبکه 

))IR-MCI(همراه اول
• ام��کان اس��تفاده همزمان از طرح »۵۵+۵« و بس��ته مکالمه همراهی، 
طرح های تخفیف تعرفه )2۹۹ و 3۹۹(، بسته های ویژه مکالمه درون شبکه 

و بسته های مکالمه مدار فیروزه ای وجود نداشت.
مهل��ت زمانی ش��رکت در طرح نی��ز از تاریخ 0۶/02/۹۹  ت��ا پایان روز 

03/03/۹۹ یعنی رسیدن به عید سعید فطر در نظر گرفته شده بود.
یک طرح بازاریابی خالقانه و بهنگام

اغلب برندها در طول دوران عدم ثبات در بازار اقدام به کاهش هزینه های 
بازاریابی می کنند. این امر در مورد ش��یوع ویروس کرونا به بهترین ش��کل 
روی داد. نکته مهم در این میان نتایج پژوهش موسسه AdAge مبنی بر 
ضرورت افزایش بودجه بازاریابی، به جای کاهش، در شرایط بحرانی است. 
وقتی ما درگیر ش��رایط نامطمئن و بحرانی هس��تیم، باید ارتباط بهتری با 
مشتریان داشته باشیم. هر مقدار از فروش بیشتر در این دوران نقش مهمی 
در بهبود وضعیت کلی کسب و کار ما خواهد داشت. بسیاری از برندها در 
چنین زمان هایی توانایی مدیریت بهینه کس��ب و کار را از دست می دهند 
بنابراین مزیت بازاریابی بیش��تر افزایش ش��انس برندها برای تعامل بهتر با 
مشتریان خواهد بود. بدون شک مشتریان هیچ گاه برندهایی که در شرایط 

سخت کنارشان بودند را فراموش نمی کنند. 
در این راستا یکی از مهمترین پارامترها در تعیین استراتژی ها و طرح های 
بازاریابی این اس��ت که متناسب با ش��رایط و اتفاقات روز طراحی شوند تا 
بیشترین اثرگذاری را داشته باشند. برندها و مدیران بازاریابی باید در شرایط 

سخت جامعه و کسب و کار تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند. 
محمدرضا محمدی، کارشناس بازاریابی در این باره می گوید: هنگامی که 
در سال 200۸ بحران اقتصادی بخش های مهمی از جهان را تحت تاثیر قرار 
داد، بس��یاری از مردم حقایق متعددی در بحران موردنظر مشاهده کردند. 
این نوع نگاه به بحران ها برای پی بردن به نکات کلیدی اهمیت زیادی دارد. 
اکنون در ش��رایط کرونا بسیاری از کسب و کارها در شرایط نسبی رکود و 
تعطیلی قرار دارند. همچنین مردم نیز امکان الزم برای مسافرت را ندارند. 
در حقیقت بسیاری از کشورها مسافرت مردم در بین شهرها را ممنوع اعالم 
کرده اند بنابراین مردم در سراسر جهان زمان بیشتری در اختیار خودشان 
دارند. این فرصت مناسبی برای برندها به منظور جلب نظر مخاطب هدف 
در بازار و ارتقای جایگاه خود اس��ت. ام��روزه رقابت در عرصه های مختلف 
کسب و کار وجود دارد بنابراین ما باید آمادگی الزم برای مواجهه با هر نوع 
غافلگیری را داشته باشیم. توسعه ویروس کرونا یک اتفاق فاجعه بار است، اما 

اتمام راه برندها نیست. برخی از برندها با تولید پادکست های متنوع، برخی 
دیگر با کمک های بشردوستانه در این دوران، برخی با تولید محتواهای مفید 
و اثرگذار در این زمینه، برخی با حضور متفاوت در شبکه های اجتماعی و ... 
با این پدیده مواجه شدند. همه برندها قصد دارند در شرایط سخت کنونی 

جایگاه خود را حفظ کنند و یا حتی ارتقا دهند.
وی می افزاید: دنیای کس��ب و کار فقط معطوف به کس��ب سود بیشتر 
نیس��ت. ما باید نس��بت به مشتریان مان در ش��رایط پیچیده کنونی توجه 
بیشتری داشته باشیم. این امر بخشی از انتظارات مشتریان در عصر کنونی 
محسوب می شود. هرچه توانایی برند ما برای نمایش توجه به مشتریان در 
قالب کمپین های بازاریابی بیش��تر باشد، امکان تعامل بهتر با آنها افزایش 
خواهد یافت. به هر حال مشتریان هرگز برندهایی که در شرایط دشوار به 

آنها کمک می کنند، فراموش نخواهند کرد.
محم��دی درخصوص طرح بازاریابی همراه اول به »فرصت امروز« گفت: 
همراه اول به گونه ای متفاوت و خالقانه در ماه مبارک رمضان دقیقا متناسب 
با شرایط سخت کرونایی از یک طرح جالب رونمایی کرد. با توجه به اینکه 
افراد در دوران کرونا نیاز زیادی به استفاده از مکالمات تلفنی با دوستان و 
آش��نایان خود داشتند، همراه اول دقیقا دست روی این نیاز گذاشت و هم 
نشان داد که همراه مردم است و شرایط آنها را درک می کند و هم افراد را 
ترغیب به استفاده بیشتر از مکالمات تلفنی کرد که منجر به فروش بیشتر 
برند شد. یعنی در بهترین موقع با کاهش قیمت، فروش را افزایش داد و در 
دل طرح خود یک برندینگ جالب و جذاب هم طراحی کرد. بنابراین از نظر 

یک طرح بازاریابی ویژگی های الزم در این طرح دیده می شود.
وی همچنین گفت: در ش��رایط کنونی اغل��ب برندها بودجه کافی برای 
رسیدگی به امور بازاریابی را ندارند. به عبارت بهتر، در وضعیت شیوع کرونا 
نخس��تین قربانی حوزه کسب و کار بخش بازاریابی است، اما برندهایی که 
این تهدید را به فرصت تبدیل می کنند آینده را خواهند س��اخت بنابراین 
طرح های بازاریابی خالقانه ارزش زیادی برای برندها دارند. این نمونه همراه 
اول به اعتقاد من یکی از ایده های بسیار به موقع بود که می تواند در ارتقای 

جایگاه برند نقش زیادی داشته باشد.

در بس��یاری از کشورها، کس��ب و کارها پس از یک دوره تعطیلی به 
دلیل شیوع کووید- 1۹، قصد بازگشایی مجدد شرکت های شان را دارند. 
بس��یاری از رهبران، کارمندان و مشتریان در جوامع مختلف یک سوال 
مشترک را مطرح می کنند: »چگونه می توانیم با خیالی آسوده دوباره به 

روال عادی کسب و کار بازگردیم؟«
در مرحل��ه اول، ب��دون تردی��د باید گفت؛ کس��ب و کاره��ا تنها در 
صورتی باید اقدام به بازگش��ایی مجدد کنند ک��ه اقدامات ایمنی مانند 
فاصله گذاری اجتماعی، فاصله بین میزهای اداری، ساعات کاری مناسب 
برای کارکنان، کنترل دما و تهویه هوای اتاق ها در ادارات و ... را رعایت 
کنن��د. همانطور که یکی از متخصصان حوزه بهداش��ت و درمان معتقد 
اس��ت: »اگر برای کسب و کاری مانند فروشگاه های بزرگ خرید رعایت 
قانون فاصله گذاری، ماسک زدن و بهداشت کامل امکان پذیر نباشد، پس 

بهتر است تعطیل بمانند.«
بنابراین، س��المت و موفقیت مش��اغل از جمله دفاتر و فروشگاه ها در 

گرو توجه و رعایت بهداشت عمومی و سالمت افراد است.
در ادامه به رهبران کسب و کارها توصیه می شود سه گام زیر را اجرا 
کنند تا ضمن حفظ بهداش��ت و س��المت افراد، سودآوری و موفقیت را 

برای کسب و کارشان به ارمغان آورند:
۱-امنیت روانی کارکنان را تامین کنید:

عالوه بر تمیز نگه داشتن محل کار و ادارات، رهبران باید به نیازهای 
بهداش��تی کارکنان و مش��تریان توجه کنند. نیازهایی که شاید چندان 
آش��کار نیستند. در واقع تدوین طرحی برای کاهش ترس و نگرانی های 
کارکنان باید اولویت اصلی باش��د. کارکنان نگران س��المتی ش��خصی 
خود و س��المتی کس��انی هس��تند که با آنها در ارتباطند. آنها در مورد 
شغل خود، آینده سازمان ها و حتی آینده صنعتی که در آن مشغول به 

فعالیت هستند، نگرانند.
به دلیل ای��ن نگرانی های گوناگ��ون، رهبران نمی توانن��د صرفاً روی 
کاه��ش خطرات اقتصادی متمرکز ش��وند. در عوض، آنها باید طرحی با 
عنوان »افراد در اولویت« ایجاد کنند که به کارمندان و مشتریان امکان 
می دهد نس��بت به بازگشایی یک ش��رکت احساس امنیت روانی داشته 
باشند. کارشناس��ان این حوزه معتقدند: »در این دوران شرکت ها برای 
ایجاد محیط های کاری اثربخش، باید بیش��تر از مسائل کاری و تجارت، 

مشکالت و دغدغه های کارمندان خود را درک کنند.«

این فلس��فه )که در مورد مش��تری ها نیز صدق می کند( باید ش��امل 
سیاس��ت های فردی ش��ود که ش��رایط منحصر به فرد هر کارمند را در 
نظر می گیرد. به عنوان رهبر یک تیم کس��ب و کاری یا مدیرعامل یک 
سازمان می توانید قبل از بازگشایی کسب و کارتان این موارد را در مورد 

کارکنان تان در نظر بگیرید:
کدام یک از کارمندان بیشتر در معرض خطر کووید- 1۹ قرار دارند؟

کدام یک از کارمندان تمایل بیشتری به تعامالت اجتماعی دارند؟
کدام یک از کارکنان بازدهی دورکاری شان کمتر از بقیه بوده است؟ و ...

درک عمیق ویژگی ها و ش��رایط هر ی��ک از کارکنان، عالوه بر تامین 
امنیت آنها باعث می ش��ود، مدی��ران بتوانند تمهی��دات بهتری را برای 

بازگشایی کسب و کارها در نظر بگیرند.
2-ارتباطات ایمن را در اولویت قرار دهید:

رهبران باید بیش از هر چیز ارتباط ش��فاف و پیوسته را با مشتریان، 
کارمندان یا سهامداران در اولویت قرار دهند. نمی توانید در این شرایط 

از ارتباطات چشم پوشی کنید. مهمترین چیز ارتباط است.
بدین منظور می توان عالئم و تابلوهای توصیه های بهداش��تی را روی 
دیواره��ا نصب کرد و به افراد آموزش داد که پس از بازگش��ایی ادارات 
چگونه باید با همکاران ش��ان در تعامل باشند. این موارد می تواند شامل 
دس��توراتی نظیر حفظ فاصله دو متری از یکدیگر، حرکت از یک سمت 
راهروه��ا تا یادداش��ت های داخل��ی که مرخصی اس��تعالجی را توضیح 
می دهد و مطالبی که جهت رعایت دس��تورالعمل های مهم ایمنی برای 

مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی اعالم می شود، باشد.
گوش دادن ب��ه همان اندازه صحبت ک��ردن، در این زمان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت: ارتباط��ات نباید یک طرفه باش��د. به رهبران 
پیش��نهاد می ش��ود که برای هدایت ش��رکت و در دس��ت گرفتن نبض 
نیروی کار هر روز از آنها یک س��وال بپرس��ند. در این مدت گوش دادن 
به کارمندان، مش��تریان، فروش��ندگان و ش��رکای ش��ما برای موفقیت 
آینده ش��ما بس��یار مهم اس��ت. گفت وگوهای یک به یک انجام دهید، 
نظرس��نجی ها را در رس��انه های اجتماعی به اش��تراک بگذارید و نتایج 
بعض��ی نظرس��نجی هایی را از طری��ق ایمی��ل ارس��ال کنی��د. این کار 

نشان دهنده توجه شما به نظرات مخاطبان تان است.
3-پذیرای نوآوری و بازآفرینی باشید:

یک��ی از مؤلفه های اصلی هر طرح بازگش��ایی، انعطاف پذیری اس��ت. 
احتماال رهبران پیش��تر چنین وضعیتی را تجربه نکرده اند و این ش��اید 
باعث برداشتن گام های اشتباه شود. رهبران باید آماده باشند و بخواهند 
تا سریعاً به مشاغل خود برگردند و برنامه های بازگشایی را تنظیم کنند. 

پ��س از تعطیلی و رک��ود طوالنی، آنها نمی توانند به س��ادگی به حالت 
عادی برگردند.

ب��ا این حال، رهبران باید به جای مش��اهده این تغییرات قریب الوقوع 
با ترس و وحشت، آنها را فرصتی برای رشد و پیشرفت در آینده کسب 
و کار بدانند. در این ش��رایط برنامه ریزی برای بازگش��ایی کس��ب و کار 
واکنش��ی نس��بت به حوادث پیش بینی نشده اس��ت. از این فرصت باید 

برای سازندگی و تثبیت یک مدل کاربردی سریع استفاده کرد.
ش��رکت ها باید بازگش��ایی مجدد را نه به عنوان زمانی برای بازگشت 
ب��ه حالت عادی، بلکه فرصتی ب��رای تجدیدنظر، طراحی مجدد و بهبود 
عملکرده��ا در آینده بدانند. به عنوان مث��ال یکی از این تدابیر می تواند 
بازنگ��ری در نحوه کار کارمندان و فراگیری ارتباط گس��ترده از راه دور 

باشد.
ارائ��ه مزای��ای بهتر ب��رای کارمندان مانن��د ارائه فرص��ت مراقبت از 
فرزندان ش��ان یا مرخصی خانوادگی، این امکان را برای کارکنان فراهم 
می  کن��د تا بهتر به مدیران خدمت کنند. یا بازنگری در مدل کس��ب و 
کارتان داش��ته باشید. به عنوان مثال یک نانوایی در ایالت مینه سوتا با 
توجه به امکان تداوم بحران کووید- 1۹، خط تولید جدیدی را توس��عه 
داده اس��ت که می تواند نان هایش را با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
هر نقطه از کش��ور ارس��ال کند. در این صورت نان بهداش��تی عالوه بر 
اهالی مح��ل می تواند در اختیار همه مردم قرار گیرد. مهم نیس��ت که 
آینده چه چیزی را برای کسب و کار رقم بزند، کافی است تصمیمات به 

موقع و هوشمندانه ای برای موفقیت مشاغل اتخاذ شود. 
در هفته ها و ماه های آینده، بازگشایی مشاغل همچنان چالش برانگیز 
خواه��د بود. رهبران به صبر و هوش��یاری نیاز دارند. ع��الوه بر پیروی 
از دس��تورالعمل های بهداش��ت عمومی، ش��رکت هایی ک��ه موفق ترین 
بازگش��ایی را دارند، اف��راد خود را در اولویت ق��رار می دهند، ارتباطات 
ش��فاف و مداومی را برقرار می کنند و به گون��ه ای انعطاف پذیر، پذیرای 

نوآوری و بازآفرینی هستند.
شاید برای برخی از ش��رکت ها، ویروس کرونا به راه های بهتری برای 
انجام تجارت شان منجر شود. یک کسب و کار موفق در این باره می گوید: 
»بازگشایی در شرایط اپیدمی کار بیشتری را نسبت شروع کسب و کار 
در حال��ت عادی نیاز دارد. این آغاز دوره جدیدی از تجارت خواهد بود. 
چیره ش��دن به عدم اطمینان و کاهش چالش های فوری برای ساختن 
آینده ای بهتر، باعث می ش��ود، روزی که به عقب برمی گردید و بحران را 

می بینید، همه چیز مانند تاریکی قبل از طلوع آفتاب باشد.«
forbes/modirunfo  :منبع
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توصیه هایی پیش از بازگشایی مجدد کسب و کارتان
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سـاری – دهقان: مدیرعامل ش��رکت گاز استان مازندران 
عنوان ک��رد: امکان گازرس��انی به اکثر واحد ه��ای تولیدی و 

صنعتی در سطح استان مازندران فراهم است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( گفت: 
ش��رایط و زیرساخت ها برای گازرس��انی به واحد های تولیدی 
و صنعتی فعال و تازه احداث ش��ده در اس��تان فراهم است و 
محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه ش��عار 
جهش تولید با فراهم سازی زیرساخت ها، مقدمات و بسترهای 
الزم تحقق می یابد افزود: براس��اس دستورالعمل وزارت نفت، 
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت، از سال ۹4 به بعد 
مقرر شد کسانی که قصد راه اندازی واحد تولیدی و صنعتی را 
دارند باید پیش از آن از شرکت گاز استان استعالم بگیرند تا در 
نزدیکترین فاصله به خطوط گاز اقدام به احداث آن کنند. وی 
خواستار راه اندازی واحد های صنعتی در نزدیکی خطوط تغذیه 
و توزیع گاز اس��تان ش��د و افزود: در صورتیکه این واحد ها در 
فاصله کمی از خطوط و شبکه گاز ایجاد شوند، کار گازرسانی 
به راحتی و با هزینه کمتری انجام می شود. مدیرعامل شرکت 

گاز مازندران با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد، 
گازرس��انی به بیش از ۶0 درصد واحد های تولیدی و صنعتی 
تا پایان س��ال ۹۸ تحقق یافت، یادآور ش��د: سال گذشته این 
شرکت برای گازرسانی به هر واحد تولیدی ، 2 میلیارد و 400 
میلیون ریال هزینه می کرد، اما امسال با عنایت به فرمایشات 
مقام معظم رهبری و در راس��تای جهش تولی��د، این رقم به 
سقف ۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. احمدپور اضافه کرد: 
در صورت داش��تن فاصله زیاد واحد های تولیدی و صنعتی از 

خط��وط تغذیه و توزیع گاز و اعتبار مورد نیاز آن از س��قف ۶ 
میلیارد ریال بیشتر باشد، واحد تولیدی باید هزینه اضافی آن را 
پرداخت نمایند، با این وجود خطوط گاز در تمام نقاط استان 
گس��ترده و آماده بهره برداری از این خطوط جهت جایگزینی 
با سوخت مایع می باشد. وی اظهار داشت: تاکنون در مجموع 
یک هزار و 12۵ واحد تولیدی و صنعتی" مش��ترک عمده" در 
سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند. مدیرعامل 
ش��رکت گاز مازندران تصریح داش��ت: در ح��ال حاضر تعداد 
32 ش��هرک صنعتی در س��طح اس��تان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار بوده و همچنین در راس��تای سیاست های دولت در 
سال جهش تولید، تعداد 3 شهرک صنعتی کیاسر، دودانگه و 
گرماب با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ، از این 
نعمت خدادادی بهره مند خواهند ش��د. وی در خاتمه افزود: 
ش��رکت ملی گاز ایران در راستای اجرای سیاست محرومیت 
زدایی و گس��ترش عدالت اجتماعی، تمام زیرساخت های الزم 
برای توس��عه گازرسانی در داخل کشور باالخص گازرسانی به 
روس��تاها را فراهم نموده اس��ت. این امر عالوه بر افزایش رفاه 
در این مناطق منجر به ایجاد امید به زندگی، اش��تغال زایی و 

نشاط شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مس��ؤول رواق کودک حرم 
حض��رت معصومه س��الم اهلل علیها از تولید ب��ازی اندرویدی 
بچه های بهش��ت با موضوع��ات حرم شناس��ی، آداب زیارت، 
ابعاد ش��خصیتی بان��وی کرامت و نکات��ی کودکانه از زندگی 
شهید مهدی ایمانی از شهدای مدافع حرم خادم حرم مطهر 
کریم��ه اهل بیت)س( خبر داد. به گزارش پایگاه خبری حرم 
مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها، حجت االسالم مرتضی 
جعف��ری اظهار ک��رد: ب��ازی اندرویدی بچه های بهش��ت به 
همت رواق کودک آس��تان مقدس کریمه اهل بیت)س( برای 
مخاطبین رواق کودک طراحی و ارائه شده است. وی با بیان 
اینکه مسابقه بچه های بهشت در راستای ایجاد تنوع در دیگر 
مس��ابقات رواق کودک آس��تان مقدس کریمه اهل بیت)س( 
تولید ش��ده اس��ت، افزود: این بازی در کانال رواق کودک در 
ش��بکه های اجتماعی بارگزاری شده اس��ت و تا کنون حدود 

دو هزار نفر این بازی را دانلود کرده اند. مس��ؤول رواق کودک 
حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها گفت: این بازی معمایی 
حدس کلمه برای رده سنی کودک هفت تا 11 سال طراحی 

و دارای 13 مرحله آس��ان تا س��خت است و از میان دو هزار 
ش��رکت کننده این بازی تا کنون ۸00 نفر توانس��ته اند تمام 
مراحل این بازی را طی کنند و بازی را به اتمام برسانند. وی 
با بیان اینکه بازی بچه های بهش��ت با هدف آشنایی کودکان 
با حضرت معصومه س��الم اهلل علیها و آداب زیارت ارائه ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در این ب��ازی مفاهیم��ی از قبیل 
حرم شناس��ی، آداب زیارت، ابعاد شخصیتی حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها و نکاتی کودکانه از زندگی شهید مهدی ایمانی 
از خادمان ش��هید مدافع حرم آموزش داده می شود.  جعفری 
تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش��تر شرکت کننده های این 
ب��ازی از اعضای پویش خانواده فاطمی بوده اند و ارتباط ما با 
خانواده های این کودکان برقرار است بیشتر مخاطبان از این 
بازی ابراز خرس��ندی کردند و آموزش های ارائه شده در این 

بازی را برای کودکان مؤثر دانسته اند.

تبریز – ماهان فالح: مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان 
شرقی به مناس��بت روز جهانی شیر که توس��ط سازمان فائو 
وابس��ته به س��ازمان ملل هر س��ال در اول ژوئن جشن گرفته 
می شود بر اهمیت بهداش��ت و سالمت شیر بعنوان یک ماده 
مغذی طبیعی تاکید کرد. اول ژوئن روز جهانی شیر نامگذاری 
شده است و این روز به این دلیل انتخاب شد که تا سال 2001 
در بسیاری کش��ورها این روز به عنوان روز شیر جشن گرفته 
می شد، به مناسبت این روز دکتر امیرحسین بهداد، مدیرکل 
دامپزشکی استان در گفتگو با خبرنگار ما در تبریز اظهار داشت: 
شیر یک فرآورده با منشا طبیعی و با ارزش غذایی باال و دارای 
اهمیت اقتصادی اس��ت؛ ش��یر حاوی پروتئین های با ارزش، 
لیپیدهای س��الم، کربوهیدرات ها، مواد معدنی )کلسیم، روی، 
منیزیم، فسفر، ید، آهن، پتاسیم(، ویتامین ها )فوالت، ویتامین 
A ، ویتامین D، ریبوفالوین، ویتامین B 12 ( و بعبارتی تمام 
م��واد مغذی مورد نیاز بدن می باش��د. بعالوه یک ترکیب ضد 
سم محسوب می شود و همچنین 22 تا 2۹ درصد نیاز روزانه 
کلسیم فرد را می تواند تامین کند. وی افزود: از تولید تا فرآوری 
شیر و تولید محصوالت مختلف لبنی از این ماده مغذی ممکن 
است قبل از تولید و در بدن دام در اثر بیماری های مختلف از 
جمله بیماری بروسلوز دچار آلودگی شود و در صورت مصرف 
شیر خام و غیر پاستوریزه توسط انسان، دچار بیماری مشترک 

تب مالت یا همان بیماری هزار چهره در انسان شود. همچنین 
این احتمال هم وجود دارد که در طی مراحل تولید تا مصرف 
در ش��رایط غیر بهداشتی و حمل غیر اصولی دچار افزایش بار 
میکروبی گردد و حتی ممکن است تقلباتی مانند افزودن آب و 
یا سایر مواد غیر مجاز به شیر توسط افراد سودجو انجام گیرد. 
دکتر بهداد در ادامه اذعان داش��ت: با توجه به موارد یاد شده، 
س��ازمان دامپزشکی کش��ور و به تبع آن اداره کل دامپزشکی 
استان قوانین سختگیرانه ای را در خصوص تولید و عرضه شیر 
س��الم و بهداش��تی وضع و اجرا می نماید که در آن با تامین 
بهداشت و سالمت دام با انجام واکسیناسیون های منظم دامها 
بر علیه بیماری های مختلف، آزمایش و بررس��ی شیر توسط 

کارشناسان دامپزش��کی پس از دوشش در مراکز جمع آوری 
شیر و انتقال بهداشتی آنها به کارخانجات تولید و بسته بندی 
ش��یر پاس��توریزه و نظارت بر مراحل دریافت شیر خام در این 
کارخانجات تماما توس��ط کارشناسان این اداره کل به صورت 
روزانه انجام می گردد و همچنین در اردیبهش��ت  سال جاری 
نیز طرح ملی پایش س��موم و باقیمانده های دارویی و فلزات 
س��نگین درشیر خام درسطح استان انجام شد ضمنا در نمونه 
برداری های س��ال گذشته نیز میزان افالتوکسین شیر خام  و 
خوراک  دام استان در حد استاندارد بود. مدیرکل دامپزشکی 
اس��تان همچنین  تاکید کرد: باید مراکز عرضه لبنیات و شیر 
خام سنتی توسط دستگاه ها و ارگان های ذی ربط ساماندهی، 
کنترل و نظارت شوند و ما این آمادگی را داریم تا با تمام قوا با 
آنها همکاری نمائیم. دکتر بهداد همچنین اظهار داشت: بیماری 
ه��ای میکروبی مانند تب مالت که ج��زو بیماری های صعب 
العالج محس��وب ش��ده و فردی که به این بیم��اری دچار می 
ش��ود در اغلب موارد تا پایان عمر با عوارض این بیماری دست 
به گریبان است، سل، مس��مویت های غذایی و سایر بیماری 
های گوارش��ی از جمله مواردیس��ت که در کمین آن دسته از 
مردم و صرف کننده هایی است که بدون توجه به توصیه ها و 
تاکیدات بهداشتی دامپزشکی مبنی بر مصرف شیر بهداشتی 
و پاستوریزه، مبادرت و تهیه و مصرف لبنیات محلی می کنند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اس��تان بوشهر گفت: با همت نیروهای مردمی، 
یگان حفاظت منابع طبیعی، عش��ایر و س��ایر دوس��تداران 
طبیعت و محیط زیس��ت آتش ارتفاعات کوه س��یاه بخش 
بوش��کان دشتس��تان خاموش ش��د.       به گزارش روابط 
عمومی اداره کل  منابع طبیعی اس��تان بوش��هر   غالمرضا 
منتظری در گفت وگو با ایرنا افزود: آتش ارتفاعات کوه سیاه 
بخش بوشکان دشتستان بر اثر صاعقه به وقوع پیوست و تا 
شب گذشته همچنان ادامه داشت.          وی بیان کرد: در 
ای��ن مدت با تالش نیروه��ای مردمی و یگان حفاظت آتش 
بخش هایی از منطقه کنترل ش��د اما ب��رای خاموش کردن 
آتش در مناطق س��خت گذر با ش��یب تن��د نیازمند بالگرد 
بودیم که با هماهنگی های انجام شده عصر پنجشنبه بالگرد 
آبپاش هوانیروز س��پاه از تهران وارد منطقه ش��د و عملیات 

خاموش کردن آتش به صبح جمعه موکول شد اما بالگرد به 
دلیل نقص فنی عملیاتی نشد. منتظری گفت: با هماهنگی 
انجام ش��ده تا ظهر جمعه ی��ک فروند بالگرد جمعیت هالل 
احمر از استان فارس وارد منطقه آتش سوزی شد و با انجام 

هشت س��ورتی پرواز انتقال نیرو، امکانات و آب و غذا برای 
نیروهای مس��تقر در منطقه انجام و توانستیم آتش را تاشب 
کنت��رل کنیم.   وی ادامه داد: تا صب��ح امروز نیز لکه هایی 
باقی مانده بود که با تالش نیروهای مس��تقر در منطقه این 
مناط��ق نیز به طور کامل خاموش و پ��س از بازدید هوایی 
که انجام ش��ده در زمان حاضر آتش در ارتفاعات کوه سیاه 
دشتستان به طور کامل خاموش شده است. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان بوش��هر گفت: هنوز مساحت 
تحت تاثیر آتش در ارتفاعات کوه س��یاه دشتستان مشخص 
نیس��ت و نیازمند بررسی  نقشه های توپوگرافی از سوی این 
سازمان است. بعداز آتش سوزی منطقه دهرود دشتستان و 
کوه های بیرمی منطقه خائیز تنگس��تان در هفته جاری این 
س��ومین حادثه آتش سوزی اس��ت که در استان بوشهر به 

وقوع پیوسته است.

اهواز – شـبنم قجاوند: به مناسبت روز جهانی کارگر، 
ب��ا حض��ور مدیرعامل و معاونین ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان از تعدادی از کارگران این شرکت تقدیر و تشکر 
ش��د. محمود دشت بزرگ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
این ش��رکت با تش��کر از اقدامات انجام ش��ده و تالش های 
کارگران خاطرنش��ان کرد : " کارگران نی��روی محرکه این 
شرکت هستند و تقدیر از آنها تنها نباید به روز کارگر ختم 
شود" . وی بیان کرد: موفقیتی که امروز شرکت برق منطقه 
ای خوزس��تان به آن در عبور از بحران ها، تهدیدها و تامین 

برق پایدار دس��ت یافته اس��ت مرهون تالش های صادقانه 
صورت گرفته از سوی نیروهای آماده به خدمت صنعت برق 
است. در این مراسم از 14 نفر از کارگران منتخب واحدهای 
مختلف ش��رکت تقدیر و به رسم یادبود به آنها لوح تقدیر و 

هدایایی؛ تقدیم شد.
مراس��م روز جهانی کارگر )12 اردیبهش��ت ماه( به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا و تعطیلی ه��ای متاثر از آن؛ با تاخیر 
و با حفظ دس��تورالعمل های بهداش��تی در ش��رکت برگزار 

شده است. 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد ؛

فراهم بودن زیرساخت ها برای گازرسانی به واحدهای تولیدی استان 

تولید بازی اندرویدی »بچه های بهشت« به منظور آشنایی کودکان با حضرت معصومه)س(

به مناسبت اول ژوئن روز جهانی شیر؛

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی: بهداشت و سالمت شیر در سالمت انسان ها نقش بسزایی دارد

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر: 

آتش کوه سیاه دشتستان خاموش شد

تجلیل از کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان

مدیرکل راه آهن اراک:
سال گذشته ناوگان ریلی اراک 600 هزار مسافر را جابه جا کرد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: تاکنون ۶00 هزار نفر مسافر به وسیله ناوگان حمل و 
نقل ریلی اراک به نقاط مختلف کش��ور جابه جا شدند، که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 41 درصد رشد دارد. محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن اراک با اشاره به جابه جایی 
۶00 هزار نفر مسافر به وسیله ناوگان ریلی این کالنشهر گفت: رام های قطار در خطوط ریلی 
این استان در اربعین امسال افزایش 100 درصدی داشت و 37۶ میلیون نفر کیلومتر مسافر 
تنها در این ایام از س��وی ناوگان ریلی اراک جابه جا شدند که نرخ مسافرت ریلی در اربعین 
امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 42 درصدی داشته است. قربانی افزود: 72 
هزار تن بار نیز امسال در ایستگاه های راه آهن اراک بارگیری شد که عملکرد این حوزه نسبت 
به مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش یافته است. مدیرکل راه آهن اراک ادامه داد: وقوع سیالب امسال در برخی استان های همجوار و 
بروز مشکل در جابه جایی بار به ایستگاه راه آهن ماهشهر و بندر امام خمینی )ره( از جمله مهم ترین عوامل کاهش بارگیری در ایستگاه های 
راه آهن اراک بوده و پیش بینی می ش��ود که این کاهش تا پایان س��ال جبران شود. به گفته وی، میزان تن کیلومتر بار جابه جا شده در 
راه آهن اراک 444میلیون تن است و این شاخص در قیاس با مدت مشابه قبل یک درصد افزایش دارد. مدیرکل راه آهن اراک همچنین 
خاطرنشان کرد: 11۹ هزار تن بار امسال در ایستگاه های راه آهن این شهرستان تخلیه شد که عملیات تخلیه بار بیشتر در ایستگاه های 

کرمانشاه، ملک آباد، مشک آباد و اراک بوده است.

بازدید وزیر جهادکشاورزی از طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری استان
ایالم- منصوری:  وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه در اس��تان ایالم بیش از 10 هزار هکتار جنگل جدید کاشته شده 
اس��ت، گفت: اقدام��ات منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری و جنگلکاری در اس��تان ایالم قابل قبول اس��ت، زیرا اجرای طرح های 
آبخیزداری در این اس��تان به افزایش س��فره های آب زیرزمینی منجر شده است. ایش��ان به طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 
هم اش��اره کرد و یادآور ش��د: در دش��ت های بیابانی، پروژه های جنگل کاری و آبخیزداری خوبی انجام شده است که فعالیت های 
آبخیزداری عالوه بر تقویت س��فره های زیرزمینی می تواند در افزایش بهره وری اراضی کش��اورزی نقشی موثر داشته باشد.  وزیر 
جهاد کش��اورزی گفت: اراضی طبیعی و مس��تعد اس��تان ایالم به ویژه شهرس��تان مهران ظرفیت ایجاد تحول کشاورزی و منابع 
طبیعی را با اجرای طرح های جدید کشاورزی دارد. خاوازی با بیان اینکه با اتمام طرح نهایی سامانه های گرمسیری، مهار آب های 
مرزی تحول اساسی در کشاورزی استان ایالم با ایجاد طرح های نوین و احیای دشت های جنوب استان سیمای کشاورزی استان 
ایالم دس��تخوش تغییرات اساس��ی خواهد شد افزود: ایالم استانی مستعد برای پروژه های متنوع بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
است. شایان ذکر است قاسم سلیمانی دشتکی روز پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح ها و پروژه های مهم استان در حوزه وزارت 
نیرو و جهاد کشاورزی که بصورت ویدئو کنفرانس با رییس جمهور و وزرای این دو وزارتخانه صورت گرفت، اظهار داشت: از طرح 
احیا اراضی کشاورزی استان ۵0هزار هکتار توسط وزارت نیرو به اتمام رسیده و در فاز دوم ۹هزار هکتار آن باقی مانده که نیاز به 
تامین اعتبار برای تکمیل دارد.استاندار ایالم در گزارشی به رییس جمهور گفت: میزان جنگل کاری در استان از 10 هزار هکتار 

به ۶0 هزار هکتار و همچنین  وضعیت آبخیزداری از 100 هزار هکتار به 300 هزار هکتار رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه مطرح کرد:
افزایش ۷ درصدی مصرف برق در کرمانشاه

کرمانشـاه - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان کرمانش��اه از افزایش 7 درصدی مصرف برق در 
این اس��تان خبر داد. کرمانش��اه: منیر دش��تی - امید علی مرآتی اظهار داشت: با نزدیک شدن به فصل گرم مصرف برق در استان 
کرمانشاه بین ۶ تا 7 درصد افزایش یافته است که در این راستا رونق تولید در کارخانه ها نیز نقش داشته است. وی افزود: از پایان 
س��ال ۹۸ جلس��اتی به منظور کاهش ساعات پیک و نداشتن خاموشی برگزار شد و از ابتدای سال این جلسات به صورت هفته ای 
یک بار بوده اس��ت. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین تفاهم نامه ای با مشترکین بخش خانگی، 
کش��اورزی، تجاری و صنعتی در راس��تای کاهش مصرف و خاموشی کنتورهای برق در س��اعات 13 تا 17 عصر از نیمه خرداد تا 
نیمه شهریور ماه منعقد شده است که اگر این تفاهمنامه ها اجرا شود شاهد خاموشی نخواهیم بود. مرآتی با بیان اینکه اگر مردم 
مانند سال گذشته با شرکت توزیع برق همکاری خاموشی نخواهیم داشت، گفت: از همین روزهای آغازین خرداد ماه سهمیه ای 
از س��وی وزارتخانه برای اس��تان ها در نظر گرفته شده که با توجه به مدیریت مصرف برق تاکنون از میزان سهمیه تجاوز نکرده و 
در اس��تان کرمانش��اه خاموشی اعمال نشده است. این مس��ئول با بیان اینکه تمام تالش خود را برای ایام بدون خاموشی خواهیم 
کرد، افزود: بر اساس تفاهم نامه با مشترکین کشاورزی در صورتی که این مشترکین چاه های خود را در ساعت 13 تا 17 خاموش 

کنند مصرف آنها در 20 ساعت بعدی رایگان خواهد بود.

با حکم وزیر بهداشت:
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عضو کمیسیون ملی 

اعتباربخشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور شد
سـاری - دهقان: طی حکمی از سوی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ، دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
به مدت دوس��ال به عنوان عضو کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده 
های علوم پزشکی و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی منصوب ش��د. گفتنی است بر اس��اس آئین نامه نحوه تشکیل و 
ش��رح وظایف کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی 
و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 
مورخ ۹۹/07/2۶ ، از سوی وزیر بهداشت سه نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان عضو این کمیسیون 

منصوب می شوند.

اجرای 38 کیلومتر شبکه گذاری گاز در گیالن
رشت – علی قلی پور: شرکت گاز استان گیالن در اردیبهشت ماه امسال بیش از 1300 انشعاب گاز 
نصب و بالغ بر 3۸ کیلومتر  عمیالت شبکه گذاری گاز را به انجام رسانده است. حسین اکبر مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان گیالن با اعالم خبر انجام 3۸ کیلومتر ش��بکه گذاری گاز در اردیبهشت ماه گفت: 
بیش از 3۵ کیلومتر از این میزان در روستاها انجام شده که این موضوع نشان از توجه ویژه گاز گیالن 
به برخورداری تمام گیالنیان در سراس��ر اس��تان از نعمت گاز دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
اظهار داشت: با انجام عملیات شبکه گذاری در اردیبهشت امسال، مجموع طول شبکه گاز در استان به 
باالی از 21 هزار کیلومتر رسیده است.مهندس اکبر همچنین از نصب بیش از یک هزار و 300 انشعاب 
گاز در اردیبهشت امسال در گیالن خبر داد و گفت: با نصب این تعداد انشعاب مجموع انشعابات گاز در 
اس��تان به بیش ۵۹۶ هزار انشعاب افزایش یافته است.وی در ادامه با اشاره به افزایش ابنیه و تاسیسات 
گاز بر اجرای بازرس��ی و نگهداری مس��تمر تاسیس��ات تاکید کرد و گفت: شرکت گاز موظف است کلیه 
ایس��تگاه ها، خطوط، ش��یرها و انشعبات گاز را تا درب منازل مشترکین مورد بازرسی و نگهداری نماید 
و بررس��ی مسائل و ایمنی و نگهداری از تجهیزات گازی در منازل بر عهده مشترکین محترم می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه خاطرنشان ساخت: با گرم شدن هوا و عدم نیاز به وسایل 
گرمایش��ی گازی، مشترکین محترم می بایست پس از جمع آوری وسایل گازسوز، شیرهای مصرف گاز 

را بسته و با درپوش مناسب آن را مسدود نمایند.

آمادگي شرکت توزیع نیروي برق گلستان براي گذر از تابستان99
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت : این شرکت با 
تدابیر اندیشیده شده آمادگي گذر از تابستان ۹۹ را دارد.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
برق گلستان ، علي اکبر نصیري در دومین جلسه بهبود بهرداري این شرکت با اشاره به اقدامات در حال 
انجام گفت : توزیع برق گلستان با توجه به اقداماتي که تاکنون انجام داده ویا در حال انجام است بدون 
خاموش��ي از تابستان ۹۹ گذر خواهد کرد.وي افزود: اقداماتي چون نظافت و سرویس پست هاي توزیع 
، بازدید از خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف با تجهیزات نوین ترموگرافي از جمله اقداماتي است که 
این ش��رکت جهت گذر از تابس��تان ۹۹ انجام داده است.نصیري با اشاره به رشد بار پیک مصرفي استان 
گفت : پیک مصرف برق اس��تان نس��بت به مصرف ابتداي سال رشد 2برابري داشته و جهت رسیدن به 
پی��ک بار 7۹0 مگا وات الزم اس��ت اقدامات مدیریت مصرف و کاهش پی��ک همچون قبل ادامه دهیم.
مدیرعامل توزیع نیروي برق اس��تان در پایان استفاده از تکنولوژي خطوط گرم جهت تعمیرات خطوط 
توزیع بر اساس مانور جهادي تاکید کرد.الزم به ذکر است که این جلسه با حضور معاون بهره برداري و 

دیسپاچینگ شرکت و مدیران شهرستاني بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید

اخبـــار

شنبه
17 خرداد 1399

شماره 1555
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 اگر به تعاریف بنیادین صنایع فرهنگی و خالق نگاهی داشته باشیم، 
چه تعریف هاوکینز باش��د یا تعریف یونس��کو، در یک نکته مشترکند و 
آن ایجاد و انتش��ار دانش و اطالعات اس��ت. در ذیل این تعریف، صنایع 
متع��ددی ق��رار می گیرند؛ از هن��ر و معماری و صنایع دس��تی و فیلم و 

موسیقی گرفته تا تبلیغات و انتشارات و بازی و سرگرمی.
در این طیف وس��یع محص��والت و خدمات که گاهی ش��مول آن تا 
صنایع آموزش��ی نیز گس��ترش می یابد، جوهره اصلی همانا خلق، تولید 
و تجاری س��ازی مفاهیم نامشهود و فرهنگی است تا از رهگذر آن ارزش 
اقتصادی نیز زاده ش��ود. تعری��ف آنکتاد نیز از صنای��ع خالق می تواند 
راهگش��ا باشد. براس��اس این تعریف، صنایع خالق چرخه هایی از خلق، 
تولی��د و توزیع کااله��ا و خدماتند که خالقیت و س��رمایه فکری را به  
عنوان ماده خام به کار می گیرند، متش��کل از مجموعه ای از فعالیت های 
دانش بنیان، متمرکز بر هنر اما نه مح�دود ب�ه آن، هستند ک�ه پتانسیل 
درآمدزایی از دادوستد و حقوق مالکیت معنوی دارند؛ شامل محصوالت 
م��ادی و ملموس و غیرم��ادی و معنوی یا خدمات هن��ری با محتوای 
خ��الق، ارزش اقتص��ادی و هدف های بازاری هس��تند؛ در تقاطع میان 
صنعتگ��ر، خدمات و بخش های صنعتی قرار دارند و درنهایت در تجارت 

جهانی یک بخش پویای جدید به وجود می آورند.
اگر در همین جا تأملی داش��ته باشیم، می بینیم که »خالقیت انسان« 
به عنوان منبع اقتصادی نامحدود در نظر گرفته  ش��ده است؛ منبعی که 
می تواند مبنای توسعه اقتصادی دانش پایه برای آفرینش نسلی از دانش، 
نوآوری و ارزش باش��د؛ یعنی با نگاهی به ویژگی های صنایع فرهنگی و 
خالق که رشد س��ریع و نوآوری، متکی بر استعداد انسانی، تنوع بسیار 
باال، عدم نیاز به پیچیدگی های فناورانه، واکنش مناس��ب به تغییرات و 
قدرت انتق��ال پیام باال از آن جمله اند؛ درمی یابی��م که چرا این صنایع 
می توانند کاندیدای مناسبی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شوند.
پس بی راه نیس��ت که اتحادیه اروپ��ا در برنامه »اروپای خالق« که با 
بودج��ه ای 1/4۶ میلیارد یورویی برای س��ال های 2014 تا 202 تدوین 
کرده، به توس��عه صنای��ع فرهنگی و خالق خود همت کرده اس��ت. در 
این برنامه، همه صنایع خالقه به ویژه صنایع دیداری و ش��نیداری مورد 
حمای��ت ق��رار گرفته اند. برگ��زاری روز و هفته فرهنگ��ی اروپا، تدوین 
جوایزی همچون جایزه اروپایی میراث فرهنگی، جایزه اروپایی معماری 
معاص��ر،  جایزه اروپای��ی ادبیات،  جای��زه اروپایی خط ش��کنان و جایزه 

اروپایی رسانه ازجمله اقدامات ذیل این برنامه هستند.
 Re-Imagine این برنامه شامل پروژه هایی هم هست که می توان به
Europe و Creative Europe MEDIA اش��اره کرد. کافی است 
بدانی��م که فقط پ��روژه MEDIA تاکنون از برگزاری ده ها جش��نواره 

فیلم و ساخت بیش از یکصد فیلم سینمایی حمایت مالی کرده است.

ب��ا نگاهی دیگر به گزارش س��ال 201۸ آنکتاد درب��اره بازار کاالها و 
خدمات خ��الق )آخرین گزارش منتش��ره( درمی یابیم ک��ه حجم بازار 
از 20۸ میلی��ارد دالر در س��ال 2002 ب��ا افزایش��ی دو برابری به ۵0۹ 
میلیارد دالر در س��ال 201۵ رسیده است که ساالنه رشدی 7درصدی 
را نش��ان می دهد. این آمار نشان می دهد که رش��د بازار صنایع خالق، 
در بس��یاری از کش��ورها از میزان رش��د اقتصادی کل آن کشورها هم 
بیش��تر بوده اس��ت و این همه ماجرا نیس��ت. در گزارش دیده می شود 
که به  عنوان نمونه به لط��ف اجرای برنامه »اروپای خالق«، بزرگ ترین 
صادرکننده محصوالت خالق در بین کش��ورهای پیشرفته دنیا، اتحادیه 
اروپا اس��ت که عددی 171 میلیارد دالری را نش��ان می دهد. حاال این 
رقم را با رقم س��رمایه گذاری انجام ش��ده مقایس��ه کنید تا ارزش افزوده 
فوق الع��اده باالی این صنعت را ببینید. در همین گزارش، وضعیت چین 
نیز جالب توجه است که همراه با کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، 
مجموع��اً صادراتی 22۸ میلیارد دالری را در کارنامه خود دارند و چین 
به تنهای��ی، بزرگ تری��ن کش��ور صادرکننده این محص��والت و خدمات 

محسوب می شود.
اکنون و با این چشم انداز، کشور ما در کجای زیست بوم صنایع خالق 
جهان��ی ق��رار دارد و اصوالً برنامه های ما برای توس��عه ای��ن صنایع در 

کشورمان و پس ازآن در جهان چه می تواند باشد؟
بد نیست نگاهی به پیش��ران های مهم توسعه صنایع خالق بیندازیم 

تا ببینیم آیا می توان آنها را در اقتصاد کش��ورمان به کاربس��ت یا خیر. 
مهم ترین پیش��ران ها در فناوری و نظام اقتصادی ق��رار دارند. تحوالت 
فناورانه در ارتباطات که بر اثر انقالب دیجیتال به وق�وع پیوس���ته ان�د، 
ب�ا محیط اقتصادی که این انقالب را شکل داده، ترکیب  شده و شرایط 

را برای این رشد فراهم ساخته ان�د.
اگر به فناوری به  عنوان یکی از پیشران ها نگاه کنیم، خواهیم دید که 
هم گرای��ی فناوری های چندرس��انه ای و ارتباطات راه دور به یکپارچگی 
ابزاره�ای��ی انجامی�ده ک�ه از طری�ق آنه��ا محتوای خالق تولید، توزیع 
و مصرف می ش��ود و درعین حال ش��کل های جدیدی از بیان هن�ری و 
خالق را نیز پدی�د آورده اس���ت. ح�ذف تص�دیگ�ری دول�ت از ص�نایع 
رس�انه ای و ارتباط�ات راه دور و خصوصی سازی بنگاه هایی سابقاً دولتی 
نیز راه را برای رشد چش�مگیر س�رمایه گ�ذاری بخ�ش خصوصی در این 
عرصه باز ک�رد ک�ه آث�ار آن از هر جهت مش�هود ب�وده اس�ت. ش�ماری 
از کش���ورها فرصت های��ی را که در پرتو این تحوالت ایجاد ش��ده بود، 
غنیمت شمردند، مث�ال ب�ارز آن ک�ره جنوبی است که بر موجی از رشد 
مبتنی بر فناوری های جدید در زمینه بازی های ویدئویی، پویانم�ایی و 
س���ایر خدمات س��معی و بصری سوار شده و خود را به یکی از مدعیان 

این عرصه بدل ساخته است.
رش��د تقاضا برای محصوالت خالق نیز یک پیشران مهم رشد اقتصاد 
خالق بوده است. در پس ای�ن فش�ار تقاضا، چند عامل مهم نهفته است. 

نخس��ت، ظهور درآمدهای واقعی در کش�ورهای ص�نعتی، تقاض�ا ب�رای 
محصوالت وابس��ته به درآمد ازجمله کاالها و خدمات خالق را باال برده 
است. عامل دیگر که به روند رشد اقتصاد خالق کمک می کند، الگوهای 
متغیر مصرف فرهنگی اس��ت. باز هم فناوری های جدید ارتباطات است 
که در ورای این تحول نهفته اس��ت. نس��ل های جدید کاربران اینترنت، 
تلفن همراه و رس��انه های دیجیتالی نه تنها دامن�ه تجارب فرهنگی شان 
را گس��ترش می دهد، بلکه آنه��ا را از دریافت کنندگان منفعل پیام های 
فرهنگی ب�ه گ�روه خالقان فعال محتوای فرهنگی تبدیل می کند. حس 
توانمندی ای ک�ه از طری�ق ای�ن پیش�رفت ه�ا حاصل می شود و فرآیند 
بازتعریف هویت های فرهنگی، به  عنوان تأثیرات فرهنگی حاصل از ای�ن 
پیش���رفت ه�ا، در آینده نیز تداوم داشته و به رشد صنایع خالق کمک 

خواهند کرد.
اگر به کش��ورمان نگاهی داش��ته باش��یم، می بینیم با آنکه در اسناد 
باالدس��تی ازجمله در سند نظام توسعه نوآوری فرهنگی کشور با تمرکز 
بر متن س��ند چشم انداز 20س��اله در کنار سایر اس��ناد همچون نقشه 
مهندس��ی فرهنگی و نقش��ه جامع علمی، بر »تالش برای پیشرو بودن 
کش��ورمان در تولید محصوالت فرهنگی در منطقه جنوب غرب آسیا و 
به  عنوان یکی از 10 قطب برتر محصوالت فرهنگی جهان، دارای نشان 
تجاری محبوب در منطقه و کش��ورهای اس��المی« و همچنین »تولید 
محصوالت فرهنگی بر پایه نظام س��امان یافته نوآوری مبتنی بر ش��بکه 
به هم پیوس��ته تمامی نهادهای مرتبط تولید، توزیع، مصرف« اشاره  شده 

ولی همچنان اهتمام جدی بر این امر دیده نمی شود.
برای آنکه س��خن به درازا نکشد، به گزارش آنکتاد اشاره می کنیم که 
بیان می دارد به دلیل ماهیت میان رش��ته ای بودن صنایع خالق، موانعی 
در س��ر راه توسعه آن در کشورها وجود دارد. در گزارش اشاره می شود 
که گرچ��ه بس��یاری از دولت ه��ا، وزارتخانه ها، آژانس ها ی��ا واحدهای 
خاص���ی را به  منظور م�دیریت و راهب���ری کالن صنایع خالق تعیین 
کرده ان��د، تردیدی نیس��ت که تقریباً همه حوزه ه��ای دولت به  نوعی با 
ای��ن صنایع تعامل دارند، پاره ای از مهم ترین ای��ن تعامل ها عبارتند از: 
توسعه اقتصادی، تجارت،  رشد منطقه ای، اشتغال، سرمایه گذاری داخلی 
و خارج��ی، فناوری و ارتباطات، فرهنگ، گردش��گری، امور اجتماعی و 
آم��وزش. از دیگر س��و، ضرورت گفتمان س��ازی با هم��ه ذی نفعان این 
صنای��ع یعنی دول��ت، بخش خصوص��ی، بخش های عموم��ی و جامعه 
مدنی، نیازی مبرم اس��ت. در گزارش تصریح می شود که چند ذی نفعی 
ب��ودن و چندوجهی بودن صنای��ع خالق، می توان��د از عوامل بازدارنده 
توس��عه آن در کشورها باشد. این آس��یب بدون شک در کشورمان نیز 
گریبانگی��ر بخش های درگیر این حوزه اس��ت و لذا با تالش برای درک 
میان رش��ته ای بودن و پیچیدگی تعامالت می��ان ذی نفعان و با در نظر 
گرفت��ن چندوجه��ی بودن آن، می توان به توس��عه مطلوب زیس��ت بوم 

صنایع خالق در کشورمان رسید.
isti.ir :منبع 
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تاریخ رونمایی سونی از پلی استیشن ۵ مشخص شد
رونمایی مجازی سونی از پلی استیشن ۵

برند س��ونی از مدت ها پیش مشغول کار بر روی نسل جدید کنسول های بازی خانگی اش است. بسیاری از طرفدارهای 
این برند از ماه ها پیش منتظر رونمایی از نس��ل پنجم کنس��ول های این برند به نام پلی استیشن هستند. مسئوالن ارشد 
برند س��ونی اخیرا زمان رس��می رونمایی از پلی استیشن ۵ را مشخص کرده اند. بر این اساس کنسول تازه آنها در 4 ژوئن 
به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.  جیم رایان، مدیرعامل بخش سرگرمی برند سونی، در اظهارنظری رسمی پیرامون 
نسل پنجم کنسول های بازی این برند بر روی تجربه تعاملی تر بازی ها تاکید کرده است. همچنین نوآوری های موجود در 
پلی استیشن ۵ فراتر از انتظارات گیمرها خواهد بود، با این حساب باید منتظر غافلگیری بزرگی از سوی مدیران سونی در 
4 ژوئن باشیم.  نکته مهم درخصوص مراسم رونمایی از پلی استیشن ۵ برگزاری آن به صورت مجازی است. بدون تردید 
بسیاری از طرفدارهای کنسول سونی عالقه مند به حضور در محل برگزاری مراسم هستند، با این حال شیوع ویروس کرونا 
امکان برگزاری حضوری چنین رویدادی را منتفی کرده است.  براساس گزارش برخی از منابع نزدیک به شرکت سونی، این 
شرکت یک روز پیش از رونمایی رسمی از پلی استیشن ۵ اقدام به معرفی برخی از بازی های ویژه این کنسول خواهد کرد. 
به این ترتیب کاربران آشنایی بیشتری با بازی های نسل جدید خواهند داشت. نکته مهم در این میان تغییر چشمگیر نحوه 
تجربه بازی با کنسول پلی استیشن ۵ است. این نکته آینده صنعت گیم و کنسول های خانگی را به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد.  بدون شک با رونمایی رسمی از کنسول پلی استیشن ۵ بسیاری از تردیدها در مورد کیفیت بازی ها و تجربه 
بازی آن رفع خواهد ش��د. اکنون بسیاری از گیمرها براساس شایعات نسبت به نسل جدید پلی استیشن داوری می کنند. 

شاید ما باید تا 4 ژوئن و رونمایی رسمی از پلی استیشن برای داوری در این مورد منتظر بمانیم. 
theverge.com :منبع

کمک پپسی به رستوران ها برای بازگشایی

برند پپسی در زمان شیوع ویروس کرونا ضربه های بسیار زیادی را متحمل شد. این امر نه تنها مربوط به تغییر نحوه 
ارتباط میان رس��توران ها و مش��تریان، بلکه ضربه مالی شدید مش��تریان از بحران موردنظر بود. به این ترتیب قدرت 
خرید مردم در بازارهای مختلف به شدت کاهش یافت. فعالیت بازاریابی پپسی در این میان با هدف توجه به هر دو 
گروه رستوران ها و مشتریان صورت گرفته است. اسکات  فینلو، مسئول بخش ارتباط با مشتریان، از اهمیت برخورد 
مناسب با تمام مشتریان در فرآیند بازاریابی به خوبی آگاه است. وی نظارت مستقیمی بر فرآیند طراحی کمپین های 
پپس��ی در تمام طول مدت شیوع ویروس کرونا داشته اس��ت.  هدف بازاریابی تازه پپسی در ادامه سال جاری کمک 
به بازگشایی رستوران ها در سراسر ایاالت متحده است. اسکات در مصاحبه ای تلفنی با ما درباره این موضوع اینگونه 
اظهارنظر کرده است: »رستوران ها نقش مهمی در فرهنگ آمریکایی دارند. اغلب مردم در ایاالت متحده به طور مداوم 
به رستوران ها مراجعه می کنند. شیوه ویروس کرونا ضربه سختی به صنعت رستوران داری وارد کرده است. به همین 
خاطر ما مسئولیت مهمی در زمینه کمک به شرکای تجاری مان برای بازگشایی کسب و کارشان داریم.« نکته مهم 
در زمینه تجربه پپسی برای کمک به رستوران ها حضور در بازار چین است. به این ترتیب آنها از نزدیک شاهد شیوع 
بحران موردنظر بودند. پس از موفقیت های قابل توجه در زمینه کنترل ویروس کرونا، اکنون پپسی به دنبال تقویت 
انگیزه و کمک به رستوران ها برای بازگشایی است. بی تردید پپسی و رستوران های مختلف بیش از این توانایی مدیریت 

بحران مالی ناشی از ویروس کرونا را نخواهند داشت بنابراین بازگشایی کسب و کار آنها امری طبیعی خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

بررسی کمپین »انجامش نده« در واکنش به اتفاقات اخیر آمریکا
کمپین تبلیغاتی نایک درباره نژادپرستی در ایاالت متحده

اغلب مردم برند نایک را با شعار تبلیغاتی مشهوری تحت عنوان »انجامش بده« می شناسند. با این حال 
تیم بازاریابی این برند در اقدامی قابل توجه کمپینی ویژه برای حمایت از مبارزه با نژادپرستی در ایاالت 
متحده با عبارت »برای یکبار، انجامش نده« طراحی و اجرا کرده اس��ت. هدف اصلی مدیران ارش��د نایک 
از طراحی و انتشار این ویدئو کمک به تعدیل شرایط نژادپرستی در آمریکا عنوان شده است. این کمپین 
در واکن��ش ب��ه اعتراضات مردمی به دلیل مرگ جورج فلوید با دخالت مس��تقیم نیروی پلیس به نمایش 
درآمده است.  برند نایک روز جمعه در اقدامی قابل توجه برای جلوگیری از تظاهر به وجود شرایط عادی 
در ای��االت متح��ده کمپین »برای یکبار، انجامش نده« را رونمایی کرد. ماجرا پس از مرگ یک ش��هروند 
سیاه پوس��ت به دلیل فش��ار زانوی یک پلیس سفید پوس��ت بر روی گردنش شروع شد. این واقعه موجی 
از اعتراضات در ش��هرهای مختلف ایاالت متحده به همراه داش��ته است.  کمپین تازه نایک برای دعوت از 
ش��هروندان آمریکایی به منظور نقش آفرینی در فرآیند مقابله با عادی س��ازی شرایط نژادپرستی در عین 
سادگی تهیه شده است. نایک این ویدئوی کوتاه را در قالب یک پست توییتری بارگذاری کرده است. متن 
اصلی این ویدئو به این ترتیب اس��ت: »برای یکبار، انجامش نده. تظاهر به اینکه هیچ مش��کلی در ایاالت 
متحده نیس��ت، نکن. نسبت به مسئله نژادپرستی بی تفاوت نباش«. همین توییت به ظاهر ساده در مدت 
زمانی اندک به مرز 3۵ هزار بازنشر و 2 میلیون بازدید رسیده است.  برند نایک برای تهیه این ویدئو اقدام 
به همکاری با آژانس تبلیغاتی محبوبش یعنی Wieden + Kennedy کرده است. برند نایک در رابطه 
با ویدئو تازه منتشرش��ده اش اینگونه اظهارنظر رس��می کرده اس��ت: »برند نایک در طول تاریخ فعالیتش 
در حوزه کس��ب و کار همیش��ه مقابل بی عدالتی و نابرابری در تمام حالت هایش بوده است. ما امیدواریم 
با انتش��ار این ویدئوی انگیزه بخش اقدامات عملی برای حل این مشکل اجتماعی باشیم. امیدواریم انگیزه 
کاف��ی برای دعوت ب��ه ایجاد آینده ای بهتر برای تمام مردم را فراهم س��ازیم.« نکته جالب درباره کمپین 
تازه نایک بازنشر آن از سوی آدیداس به عنوان رقیب مستقیمش است. اکانت رسمی آدیداس در توییتر 
ب��ا عبارت »در کنار هم به جل��و پیش می رویم. در کنار هم تغییرات را ایجاد می کنیم« اقدام به بازنش��ر 
ویدئوی نایک کرده است.  برند نایک در زمینه حمایت از حقوق سیاه پوست ها فعالیت قابل توجهی دارد. 
آنها در سال 201۸ نیز در کمپین »دیوانه وار فکر کن« اقدام به حمایت از کالین کاپرنیک، بازیکن فوتبال 
آمریکایی که به خاطر اعتراض به رفتارهای نژادپرستانه پلیس آمریکا مشهور شد، کرد. اقدام تازه این برند 
در راستای حمایت از حقوق سیاه پوستان و مخالفت با نژادپرستی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. 
cnbc.com :منبع

تبلیغـاتخالق

برای دس��تیابی به موفقیت بای��د برخی اصول و قواعد را 
رعایت کرد. اگر قصد دارید در کسب و کار خود به موفقیت 
برس��ید، همیشه س��طح دانش و اطالعات خود را باالتر از 
رقیبان نگه دارید. در ادامه با ما همراه باشید تا 1۵ راهکار 

ساده برای دستیابی به موفقیت را معرفی کنیم.
ش��اید فکر کنید شما با دیگر افراد موفقی که همیشه به 
دنبال موفقیت های تازه هس��تند مسیر متفاوتی دارید. در 
حالی که ممکن اس��ت آنها توانایی هایی داش��ته باشند که 
ش��ما از آن بی بهره اید، اما یادتان باش��د موفقیت به دست 
آوردنی اس��ت و افراد موفق همیشه عادت های مؤثر خود را 
به کار می گیرند و همین مسئله باعث پیروزی شان می  شود.

همانند یک انسان موفق لباس بپوشید
اگ��ر همانن��د یک فرد موف��ق لباس بپوش��ید، اطرافیان 
هم با ش��ما همانند یک فرد موف��ق برخورد می کنند. پس 
همیش��ه به شیوه  لباس پوش��یدن خود توجه کنید. پیش 
از بیرون رفتن از خانه به س��مت محل کار، زمانی را صرف 
لباس پوش��یدن خود کنید و اطمینان یابید لباس مناسبی 
پوشیده اید یا نه. ش��اید عده ای بگویند لباس تعیین کننده 
ش��خصیت آدمی نیس��ت، اما این باور کاماًل اش��تباه است. 
موفقیت کس��ب و کار ش��ما ت��ا حد زیادی ب��ه طرز لباس 

پوشیدن تان مربوط است.
همانند برنده ها فکر کنید

طرز فکر و رفتار شما نقش مؤثری در دستیابی به موفقیت 
دارد. هیچ وقت نباید نگرش انس��ان های شکست خورده را 
داشته باش��ید. الزم است موفقیت ها و دس��تاوردهایی که 
ب��رای آنه��ا تالش می کنی��د را در ذهن تان تجس��م کنید. 
همیشه نیمه  پر لیوان را ببینید. مطمئن باشید همه دنباله 

رو افراد موفق هستند نه انسان های منفی باف.
به دنبال انجام کار گروهی باشید

در بیش��تر اوقات موفقیت در گرو انجام کارهای گروهی 
اس��ت. مطمئناً یک گلزن فوتبال به تنهای��ی نمی تواند به 
موفقی��ت برس��د. موفقیت با پش��تکار و هم��کاری اعضای 
مختل��ف یک گروه به دس��ت می آید. اگ��ر عضو یک گروه 
هس��تید تا جای ممکن مس��ئولیت ها و کارهای خود را به 
بهتری��ن نح��و ممکن انج��ام دهید و در مقاب��ل از دیگران 
هم انتظار مشابهی داش��ته باشید. در این صورت است که 

موفقیت تان حتمی خواهد شد.

منتظر کسی یا چیزی نمانید
کس��ی که ش��کار ک��ردن بلد اس��ت، به خوب��ی می داند 
می توانید برای ش��کار در جایی پنهان شوید اما چیزی هم 
ش��کار نکنید، اما قانون ش��کار این نیست. باید از مخفیگاه 
بیرون بیایید و خود به دنبال ش��کار بروید. این مس��ئله در 
دنیای کار و تجارت هم صادق است. هیچ گاه منتظر تکلیف 
ک��ردن نمانید. خودتان جویای کار باش��ید. در خود انگیزه 
ب��ه وجود آورید و به دنبال پروژه های جدید باش��ید و هیچ 

ترسی هم به دل تان راه ندهید.
احساسات خود را صادقانه ابراز کنید

وقتی بادق��ت قدم برمی دارید، تنه��ا چیزی که ممکن 
اس��ت مانع دس��تیابی تان به موفقیت ش��ود، مهارت های 
ارتباطی اس��ت. خود را در یک جلس��ه  کار مجسم کنید. 
مدیرتان از ش��ما نظر می خواهد. شما دقیقا می دانید چه 
باید بگویید تا مشکل برطرف شود، اما توان بیان کردنش 
را نداری��د. نمی توانی��د کالمی که باید را ب��ه زبان آورید، 
همین جاست که همه از شما دور می شوند. پس یادگیری 
مهارت ه��ای ارتباطی یکی از اص��ول الزم برای موفقیت 

است.
همیشه نتیجه را در ذهن تان مرور کنید

همیش��ه ب��رای انج��ام ه��ر کاری دلیل��ی وج��ود دارد. 
کارهای مان را برای رس��یدن به نتیجه ای مش��خص انجام 
می دهی��م. در محیط کار هم باید به همین صورت باش��د. 
هرچند وظیفه ای خوشایندتان نباشد، اما با در نظر گرفتن 
هدف تان به دقت انجام می دهید. نتیجه و هدف اس��ت که 

به شما انگیزه می دهد.
پشت تلفن به طور مؤثر صحبت کنید

تلف��ن مهم ترین ابزار برای هر فردی اس��ت؛ بدون توجه به 
اینکه چه ش��غلی دارید. تلفن وسیله ای است که با آن ارتباط 
برقرار می کنیم. همیش��ه در مکالمات تلفنی طرف مقابل باید 
مطمئن باشد دقت و توجه الزم را دارید. پس در هنگام حرف 
زدن با تلفن از خوردن، آشامیدن و آدامس جویدن پرهیز کنید.

منظم باشید
هنگام کار کردن روی یک پروژه، تمام مراحل را به دقت 
و قدم به قدم طی کنید. باید برای کارهای تان برنامه  منظم 
داشته باشید. اگر بخش��ی از کار را نادیده بگیرید، احتماالً 

کارتان به نتیجه  مطلوب نخواهد رسید.

از کسی انتقاد نکنید
برخی افراد تنها از دیگران انتقاد و عیب جویی می کنند. شما 
در زندگی خود اینطور نباش��ید. اگر از نظر شما عملکرد کسی 
مش��کل دارد، همانند یک معلم به او گوشزد کنید. هیچ وقت 
کسی را مسخره نکنید و بیش از حد شاکی نباشید. وقتی کسی 

کاری شایسته  ستایش انجام می دهد، او را تحسین کنید.
مؤدب باشید

همیشه در برخورد با دیگران مؤدب و مشتاق باشید. نحوه  
برخورد ما با دیگران سبب می شود مورد قضاوت قرار گیریم. 

پس همیشه خوش خلق باشید و رفتارتان را اصالح کنید.
مسئولیت مشکالت تان را به عهده بگیرید

خیلی از افراد در برخورد با مشکالت دچار استرس می شوند. 
بهتری��ن راه حل برای رفع این مش��کل این اس��ت که گاهی 

مسئولیت برطرف کردن یک مشکل را به گردن بگیرید.
در مقابل انتقاد دیگران صبور باشید

وقتی کس��ی از ش��ما انتق��اد می کند، ابت��دا ببینید فرد 
معتبری اس��ت یا نه. ش��اید خیلی راحت انتق��اد را نادیده 
بگیرید و حرف های او را حسادت تلقی کنید، اما گاهی الزم 
اس��ت خود را همان طور که دیگران می بینند ببینیم. روی 
انتقادات خوب فکر کنید و هیچ توصیه ای را نادیده نگیرید.

الگوی خوبی باشید
همیش��ه کارهای خود را طوری انج��ام دهید که انتظار 
دارید دیگران انجام دهند. این رفتار بسیار مؤثر است و در 
کل ش��رکت انعکاس پیدا می کند. اگر همیشه کارهای تان 
را به بهترین نحو ممکن انجام دهید، موفق خواهید ش��د و 

دیگران نیز از شما تبعیت خواهند کرد.
صبور باشید

چیزی به عنوان موفقیت یک ش��به وج��ود ندارد. حتی 
افرادی که به نظر ش��ما به س��رعت موفق شده اند هم برای 
رس��یدن ب��ه موفقیت زمان زی��ادی ت��الش کرده اند. پس 
دستیابی به موفقیت نیازمند گذشت زمان است. باید صبور 

باشید و همیشه هدف را در ذهن تان تجسم کنید.
به دنبال یادگیری چیزهای جدید باشید

باید همیش��ه اطالع��ات روز را دنبال کنی��د و چیزهای 
جدید را یاد بگیرید. پس وقتی سطح دانش خود را باالتر از 

دیگران نگه دارید، به موفقیت خواهید رسید.
mardoman/ucan :منبع 

توصیه هایی ساده برای دستیابی به موفقیت

مدرسهمدیریت
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