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تازه تری�ن توصیه وزیر راه و شهرس�ازی به م�ردم مبنی بر 

اینکه فعال خانه نخرند تا ارزان شود، خبرساز شده 
است. محمد اسالمی تیرماه سال گذشته نیز این...

واکاوی توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان مسکن

 خانه با نخریدن
ارزان می شود؟

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بانک مرکزی اعالم کرد

جزییات سیاست 
هدف گذاری تورم

فرص��ت امروز: شش��م خردادماه بود که بانک مرکزی در بیانیه ای، چارچ��وب هدف گذاری نرخ تورم را اعالم کرد و هدف نرخ 
تورم خود را برای بازه زمانی یک س��اله، 22درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد. در این بیانیه آمده بود که 
با توجه به سیاس��ت ها و اقدامات اتخاذش��ده و همچنین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که 
در چارچوب فروض و س��ناریوهای واقع بینانه، نرخ تورم در س��ال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اس��اس، 
بان��ک مرک��زی هدف نرخ تورم خود را 22درصد ب��ا دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیی��ن می کند که با توجه به کاهش 
قیمت  های جهانی، حجم اوراق در حال انتش��ار، وضعیت ترازنامه بانک ها و ش��رکت های سرمایه گذاری و نرخ های سود موجود..
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شیوع کرونا زنگ های خطر را به صدا درآورده است

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ریسک های اقتصاد جهانی

5 نکته جالب درباره انتظارات مردم از برندها در رسانه های اجتماعی
3 راه برای کمک به تقویت برند شخصی تان در کسب و کار

کوکاکوال در پساکرونا
تولید ملی و اهمیت برندسازی

تغییرات بازاریابی جنرال موتورز در دوران کرونا
1۰ ویژگی که احتمال به اشتراک گذاشتن محتوا را افزایش می دهد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

صدور مجدد حکم بازداشت 
برای مرد اول سامسونگ

یادداشت

برق فروشی تنها راه توسعه 
صنعت برق نیست

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه همچنان 
زیرس��اخت های تامی��ن ان��رژی در 
عراق مهیا نش��ده، تمدی��د قرارداد 
ف��روش برق ای��ران به این کش��ور 
قاب��ل پیش بینی بود. ع��راق به برق 
ایران نیاز دارد و از مس��یرهای دیگر 
از جمله عربس��تان سعودی، قادر به 
تامین آن نیست بنابراین خرید برق 
از ایران در آخرین سفر وزیر نیرو به 
عراق تمدید شده است. نکته مهم در 
این سفر وصول 50درصد از مطالبات 
ناش��ی از فروش برق ایران به عراق 
بود. وزارت نیرو به بخش خصوصی 
در حوزه های پیمانکاری و مشاوران 
بدهکار است و وصول مطالبات آن به 
معنای بهبود وضعیت مالی وزارتخانه 
خواه��د ب��ود. برق فروش��ی تنها راه 
توس��عه صنعت برق کشور نیست، 
به وی��ژه در مورد ع��راق، باید برای 
انتق��ال دانش فنی برنامه ریزی کرد. 
ایران دانش فن��ی صنعت برق را در 
اختیار دارد. همه تجهیزات موردنیاز 
ب��رق در ایران س��اخته می ش��ود و 
خالئی از این بابت در کشور نداریم. 
توان فنی م��ا امکان حضور موثر در 
پروژه ه��ای ب��زرگ را فراه��م کرده 
عراق  انرژی  زیرس��اخت های  است. 
آسیب دیده و به بازسازی نیاز دارد. 
بنابراین حضور شرکت های ایرانی در 

پروژه های بازسازی باید در 
3ادامه صادرات برق به...
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1399

15 شوال 1۴۴1 - س�ال ششم
ش�ماره   1556- 16صفحه - 5۰۰۰۰   ریال

Sun.7 Jun 2020

رئیس جمهور پزشکان، پرستاران و کادر درمانی را مدافعان پرنشاط میدان سالمت خواند و 
با تاکید بر اینکه کسب و کارها همزمان با روند مبارزه با ویروس کرونا، باید فعال باشند و راه 
دومی نداریم، گفت: خط قرمز ما در مبارزه با بیماری کرونا، توان کشور برای حفظ سالمت و 
امور درمانی است و اپیدمی باید همیشه زیر این خط قرمز و توان بخش سالمت کشور باشد.

حس��ن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با بیان اینکه فعالیت بخش 
بهداش��ت و درمان در مبارزه با کرونا، بر گروه های آسیب پذیر متمرکز شده است، گفت: دوره 
اپیدمی کرونا طوالنی خواهد بود و نمی دانیم پایان آن چه تاریخی است و در چنین فضایی باید 

دستورالعمل های بهداشتی مراعات شوند.
رئیس جمهور از تداوم ارائه بس��ته های حمایتی به اقش��ار نیازمند تا پایان سال خبر داد و 
گفت: تامین نیازمندی های بخش بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا، ارائه خدمات ضروری 
به جامعه، تامین کاالهای اساسی و ارائه بسته های حمایتی به اقشار نیازمند، چهار وظیفه مهم 

دولت است که در روند انجام همه این وظایف، وضعیت به خوبی پیش می رود.
روحانی با اش��اره به گزارش ارائه شده در این جلسه در زمینه آمادگی وزارت بهداشت برای 
مقابله با این بیماری گفت: یک هزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای نمونه گیری و آزمایش 
از افراد آماده فعالیت هستند همچنین 17هزار و 500 خانه بهداشت نیز در سراسر کشور آماده 
ارائه خدمات بهداش��تی و درمانی به مردم اس��ت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت های 
علمی و کارآزمایی های بالینی در این مدت در حال انجام بوده و براس��اس آمار، در چارچوب 
این فعالیت ها تاکنون یک هزار و 99 بیمار مورد تحقیق قرار گرفته اند، گفت: خوشبختانه کادر 
درمانی کشور نه  تنها در مقام عمل و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران فعال بوده بلکه 
در زمینه علمی تالش های بسزایی انجام  داده و این در حالی است که ایران در زمینه علمی 

در جهان مقام پانزدهم و در منطقه و جهان اسالم در رتبه اول قرار دارد.
روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو دارویی که برای درمان کرونا موثر بوده در کشور 
شناس��ایی ش��ده و در حال استفاده از آن هس��تند، گفت: از دیرباز به ویژه در سال های اخیر 
جایگاه بخش بهداش��ت و درمان کشور در دنیا قابل توجه بوده است؛ به گونه ای که روزگاری 
مردم در نوبت اعزام به اروپا و آمریکا برای معالجه بودند، اما امروز بسیاری از افراد برای معالجه 

به ایران سفر کرده و حتی برخی عمل های جراحی مانند پیوند اعضا در ایران به بهترین شکل 
انجام می ش��ود. رئیس جمهور با اش��اره به تالش بخش بهداش��ت و درمان در مقابله با کرونا 
و تالش های دس��تگاه های ذی ربط برای تجهیز بیمارس��تان ها و مراکز درمانی افزود: در حال 
حاضر یک هزار سی تی اسکن در مراکز درمانی کشور تجهیز شده و 40سی تی اسکن جدید نیز 
برای بیمارستان ها آماده شده و این نشان از تالش بخش بهداشت و درمان کشور و مدافعان 
پرنشاط میدان سالمت دارد. روحانی تاکید کرد: باید به این نکته توجه کنند که این اپیدمی 
طوالنی مدت خواهد بود و پایان مشخصی برای آن تا زمانی که بتوانیم به واکسن مورد تایید 
دسترس��ی پیدا کنیم، وجود ندارد و نباید در ذهن مردم این طور تصور ش��ود که با احتیاط و 

رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل ها این مشکل تا 15 روز یا یک ماه دیگر حل می شود.
رئیس جمهور ادامه داد: این تصور باید کامال از جامعه حذف شود. تمامی دستورالعمل های 
بهداش��تی باید برای مدتی طوالنی از س��وی همه مراعات ش��ود و این اعم از شستن دست و 
اس��تفاده از ماس��ک در همه مکان ها و ب��رای مدت طوالنی خواهد بود. م��ردم باید در زمینه 
برگزاری اجتماعات مانند عروس��ی، عزا و تجمع های طایفه ای تا مدت زیادی رعایت کرده و 
از برگ��زاری این مراس��م ها خودداری کنند و این روند تا زمانی که بخش بهداش��ت و درمان 
کشور تایید کند، باید ادامه داشته باشد. او با اشاره به گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در این جلسه مبنی بر افزایش شیوع و ابتالی بیماری در منطقه ای به خاطر برگزاری 
یک مراسم عروسی گفت: همه باید رعایت کنند چراکه افزایش شیوع بیماری در یک منطقه، 
خسارت های اقتصادی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت. روحانی افزود: مردم باید توجه داشته 
باشند آنچه برای آینده مدنظر قرار می دهند نباید محدود به یک هفته یا یک ماه باشد بلکه 
باید برای چند ماه و حداقل تا پایان سال مراقبت ها ادامه داشته باشد و این می بایست مبنای 

جامعه و فعالیت های اجتماعی باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ابعاد جدید این ویروس هر روز بیشتر مشخص می شود، گفت: 
زمانی این امید در جامعه بود که با رسیدن به فصل گرما این ویروس از بین خواهد رفت و یا 
شایع شده بود که این ویروس خود به خود ضعیف خواهد شد، اما این ویروس با وجود گرما 

نیز از بین نرفت و از لحاظ علمی این مطالب به اثبات نرسید.

روحانی با بیان اینکه نباید به واسطه امید کاذبی که مبنای علمی ندارد و محققان آن را تایید 
نمی کنند برنامه ریزی و اقدام کنیم، گفت: این در حالی است که در جامعه چاره ای جز ادامه 
فعالیت کسب و کارها و تولید و انجام رفت و آمد مردم در حد نیاز جامعه و همزمان مبارزه با 
کرونا نداریم. رئیس جمهور افزود: چند اصل را باید همگان رعایت کنند؛ اول نظافت شخصی 
و در رأس آن شستن دست ها و دوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی در جامعه است؛ 
در حال حاضر مثل گذشته چند خانواده نباید به طور همزمان دور هم جمع شوند و همه افراد 
برای حضور در جامعه و اجتماعات باید از ماسک استفاده کنند. همچنین تجمع و اجتماعاتی 

مانند عروسی، عزا و تجمعات مرسوم فامیلی و طایفه ای را باید کنار بگذاریم.
روحانی با تاکید بر اینکه برای انجام فعالیت های اجتماعی باید در وهله نخس��ت از فضای 
مجازی اس��تفاده کنیم و اولویت دوم فضای حقیقی باشد، گفت: همه بخش ها باید شرایط را 

برای دریافت خدمات از طریق فضای مجازی برای مردم فراهم کنند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه بیش��ترین فعالیت بخش سالمت کش��ور امروز در فضای 
مجازی انجام می شود، گفت: باید در سایر بخش ها نظیر بخش آموزش هم فعالیت ها در فضای 
مجازی تا حد ممکن انجام ش��ود و بخش هایی که ضرورت دارد که حضوری باش��د با رعایت 
پروتکل ها به انجام برسد. روحانی با تاکید بر اینکه باید با اضطراب و شایعه پراکنی در جامعه 
مبارزه کنیم و بیخود مسائل را بزرگ جلوه ندهیم، گفت: توان کشور برای انجام امور درمانی 
به عنوان سقف فعالیت ها در کشور به شمار می رود که این شامل امکانات بیمارستانی اعم از 

دستگاه تشخیص، تخت های آی.سی.یو، دستگاه ونتیالتور می شود.
رئیس جمهور افزود: این توان سالمت در جامعه است که باید اپیدمی همواره پایین تر از آن 
باشد یعنی اگر خدای ناکرده در کشور ما در شهری توان سالمت 100 و میزان اپیدمی 95 بود 
باید نگران باشیم اما اگر توان در منطقه ای 100 و بیمار 50 است نگرانی ندارد و باید تالش خود 
را انجام دهیم. روحانی اظهار کرد: نباید مردم را مضطرب و نگران کنیم و این در حالی است 
که مردم نیز باید دستورالعمل ها را مراعات کرده و تالش کنیم که آنها دچار وسواس نشوند و 

در حدی معقول مسائل را در جامعه پیش ببریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در این شرایط حساس وظایفی برعهده دارد که به خوبی 

آنه��ا را دنبال می کند، گفت: وظایف مهم دولت را می توان به چهار بخش تقس��یم کرد؛ اول 
تامین آنچه برای بهداش��ت و درمان موردنیاز اس��ت که خوشبختانه تمامی آنچه امروز برای 
بخش بهداش��ت و درمان نیاز داریم در داخل تولید ش��ده و کمبودی در این راس��تا نداریم و 
فعالیت های علمی و تحقیقاتی هم به خوبی دنبال می ش��ود. روحانی با اش��اره به اینکه دولت 
در این زمینه کوتاهی نکرده و انبارها و ذخایر، مملو از وس��ایل موردنیاز برای بخش بهداشت 
و درمان است، گفت: دولت تمامی تالش خود را برای ادامه روند فعالیت در مرزها و روابط با 
دیگر کش��ورها با رعایت پروتکل ها انجام داده است؛ کمااینکه آنچه دولت در رابطه با خود در 
زمینه تغییر ساعات کاری و رعایت پروتکل ها، آنچه الزم بوده انجام داده است. رئیس جمهور 
تامین کاالهای ضروری را س��ومین وظیفه دولت دانس��ت، افزود: همه بخش ها در این زمینه 
تالش کردند و شرایط امروز کشور در زمینه کاالهای اساسی از ماه های گذشته به مراتب بهتر 
است. مردم هیچ گونه نگرانی نسبت به تامین کاالهای اساسی نباید داشته باشند چراکه تمام 

آنچه الزم بوده تامین کردیم و شرایط روز به روز بهتر می شود.
روحانی تامین بسته های حمایتی اعم از تسهیالت بانکی و ارائه بسته های معیشتی به مردم 
را از دیگر وظایف مهم دولت در این شرایط برشمرد و گفت: این روند حمایت ها تا زمانی که 
کرونا وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت. او با تاکید و تشریح مصوبات جلسه دیروز ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: در جلسه امروز مصوب شد تا عالوه بر مناطق سفید از ابتدای تیرماه 
در تمامی مناطق زرد نماز جمعه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توافق با ستاد اقامه نماز 
جمعه برگزار شود. همچنین مهدهای کودک، کالس های قرآن و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه 
زب��ان نی��ز از 24 خرداد با رعایت تمامی دس��تورالعمل ها فعالیت خود را آغ��از کند. تورهای 
مس��افرتی داخلی هم از 24 خرداد می توانند فعالیت خود را ش��روع کنند اما در زمینه انجام 

تورهای خارجی باید بررسی های الزم انجام شده و چارچوب ها در این راستا مشخص شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه س��ینماها و کنس��رت ها هم به شرط حضور 50درصد ظرفیت 
سالن ها و رعایت کامل پروتکل ها می توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: 
مراس��مات در فضای باز آرامس��تان ها هم می تواند با توافق بخش ه��ای ذی ربط بر چگونگی 

برگزاری و چارچوب ها آغاز شود.

روز گذش��ته قرعه کش��ی فروش فوق العاده 15 هزار دس��تگاه از محصوالت ایران خودرو با 
مشارکت بیش از 4میلیون و ۳۶0 هزار نفر متقاضی انجام شد. قرار است اسامی افراد منتخب 
از طریق پیامک، تارنمای خودروسازان و رسانه ها منتشر شود و این افراد باید تا 48 ساعت بعد 

از اعالم اسامی، وجه معامله را واریز کنند.
براس��اس آمارها، از میان 5میلیون و 27۳ هزار نفر ش��رکت کننده به  طور کلی ۳9 هزار و 
18 نفر در گروه س��ایپا هم ثبت نام کرده بودند و ۳45 هزار و 81۳ نفر نیز پالک فعال داشته 
یا فاقد گواهینامه بودند که از دور متقاضیان واجد ش��رایط حذف شدند. درنهایت 4میلیون و 
۳۶0 هزار و 15۳ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی ثبت نام کنندگان بودند که قرعه کشی 

میان این افراد برگزار شد.
مطاب��ق آمار اعالمی ایران خودرو تعداد ثبت نام  کنندگان برای خودرو رانا ۳25 هزار و ۳97 
نف��ر، 2میلی��ون و ۳84 هزار و 901 نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و 50 هزار و 45۳ نفر 
متقاض��ی پژو 20۶ معمولی و 599 هزار و 402 نفر متقاض��ی پژو 405 اس ال ایکس بودند. 
همچنین در ثبت نام فروش فوق العاده گروه خودروس��ازی س��ایپا که قرار است امروز یکشنبه 
انجام ش��ود، در محصول تیبا و تیبا 2 هر ک��دام با حدود ۳20 هزار متقاضی پرمتقاضی ترین 

محصوالت هستند.
البته در فرآیند قرعه کشی، تعداد برگزیدگان خرید هر محصول 10درصد بیش از ظرفیت 
فروش مدنظر قرار گرفته شده تا در صورتی  که برخی از پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه 
اقدام نکردند با این تعداد جایگزین شوند. طبق اعالم متولیان فروش فوق العاده خودرو، نتایج 

قرعه کشی بالفاصله به مشتریان اطالع رسانی می شود و بانک اطالعاتی تمامی ثبت نام کنندگان 
و پذیرفته ش��دگان در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. همچنین گروه ایران خودرو 
وعده داده است که به طور هم زمان به تعهدات معوق خود نیز عمل کرده و به  زودی تعداد آنها 
را به صفر خواهد رس��اند. اما در حالی در دو روز ابتدای این هفته قرعه کش��ی فروش 25 هزار 
خودرو بین 5 میلیون متقاضی ثبت نام کننده برای خرید خودرو برگزار می شود که عمالً شانس 
هر فرد شرکت کننده یک به 200 نفر است. این قرعه کشی البته در روزهای گذشته حاشیه های 
بس��یاری به همراه داشته و بسیاری از کارشناس��ان معتقدند که روش کنونی برای واگذاری 
خودرو آن هم به صورت بخت آزمایی روش مناسبی نیست و خود فرآیند بخت آزمایی خودرو به 
هیاهو در بازار خودرو دامن می زند. این قرعه کشی بین افرادی برگزار می شود که دارای پالک 
فعالی نیستند و ظرف ۳۶ ماه گذشته نیز خودرویی از خودروسازان خریداری نکرده اند. وزارت 
صمت و خودروس��ازان به دنبال آن هس��تند که در این قرعه کشی ها مصرف کنندگان واقعی، 

خودرو دریافت کنند و نه افرادی که به دنبال داللی در بازار خودرو هستند. 
در این میان، نکته جالب این اس��ت که 87درصد ثبت نام کنندگان برای خرید خودروهایی 
اقدام کرده اند که بیشترین حاشیه قیمتی را دارد و این امر باز به معنای آن است که بیشتر این 
افراد به دلیل دریافت سود و اختالف بیشتر نرخ کارخانه با بازار آزاد برای این خودروها ثبت نام 
کرده اند و در واقع نگاه مصرفی ندارند بلکه از همین حاال به فکر فروش هس��تند. طبق اعالم 
مس��ئوالن وزارت صمت، ثبت نام برای خرید خودرو به روش قرعه کشی تا پایان سال در چند 
نوبت دیگر هم برگزار می شود؛ اقدامی که به نظر کارشناسان، هدف اصلی اجرای آن از سوی 

وزارت صمت، کاهش التهاب در بازار است. طرح بعدی که با پایان قرعه کشی کنونی قرار است 
اجرا شود شامل پیش فروش یک ساله با 75 هزار دستگاه خودرو است.

براس��اس برنامه ریزی های وزارت صمت و خودروسازان، حداقل تا پایان سال، سه بار دیگر 
قرعه کش��ی صورت خواهد گرفت، اما گام بع��دی در برنامه ریزی ها برای فروش، پیش فروش 
75 هزار دس��تگاه خودرو به صورت یک ساله است که به زودی در قالب اطالعیه هایی از سوی 
خودروس��ازان اعالم خواهد ش��د، اما این قرعه کش��ی ها در حالی برگزار می شود که به اعتقاد 
کارشناسان، پیام اصلی ثبت نام بیش از 5 میلیون نفر برای خرید خودرو، موج بزرگ نقدینگی 
در کش��ور اس��ت. موجی به وس��عت حدود 2500 هزار میلیارد تومان که می تواند هر بازاری 
ازجمله خودرو را فلج کند. عددی که بیانگر انبوهی از پول های سرگردان در اقتصاد کشور است 
که همچون سونامی دائما عمل می کنند و موج های بلند آن همیشه بازارهای مختلف را در هم 
می شکند؛ سونامی هولناکی که برای چند ماه در بورس تهران، شاخص کل را به رکورد بیش از 
یک میلیون واحد می رساند و روزی بعد از بازار سرمایه خارج شده و سکه را 7 میلیون و 500 
هزارتومانی می کند و حاال هم به نظر می رسد می خواهد سر از بازار نابسامان خودرو دربیاورد.

اقتصاددانان در س��ال های گذش��ته بارها و بارها نسبت به تبعات رشد نقدینگی در اقتصاد 
ایران هش��دارهای جدی داده اند، اما به نظر می رس��د یا گوش شنوایی برای آن وجود ندارد یا 
کنترل آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شاخص هایی همچون تورم باال برای دولتمردان 
ممکن نیست. در این بین، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد حدود ۶4درصد از خریداران و 
نمایشگاه داران خودرو با طرح جدید خودروسازان برای ساماندهی فروش و اقدامات بازدارنده 

در طرح فروش فوق العاده خودرو موافق بوده اند. مرکز ارتباطات گروه خودروس��ازی سایپا بعد 
از ابالغ مصوبه »کمیته خودرو وزارت صمت« مبنی بر ساماندهی فروش و اجرای طرح فروش 
فوق العاده، از برخی از خریداران و نمایشگاه داران خودرو به صورت تصادفی نظرسنجی به عمل 
آورد و نظر آنان درباره قوانین جدید خرید خودرو را جویا ش��د. نتیجه این نظرس��نجی، تایید 
ش��یوه جدید و تمهیدات اندیشیده ش��ده طرح فروش فوق العاده به میزان ۶4درصد از جامعه 
آماری بود. سوال نظرسنجی این بود که آیا طرح فروش فوق العاده خودرو می تواند در کنترل 
بازار و رساندن خودرو به مصرف کننده اصلی موثر باشد؟ پاسخ ها در سه بخش »بله«، »خیر« 
و »پس از اجرا« پیش بینی ش��ده بود که براساس نظرسنجی، بیش از ۶4درصد گزینه »بله« 
را انتخ��اب کرده و گفتند ک��ه ورود دولت به بازار خودرو و س��اماندهی فروش خودرو الزامی 
بوده اس��ت. همچنین 1۶درصد از ش��رکت کنندگان در این پایش با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
موافق نبودند و اعتقاد داشتند که این طرح نمی تواند منجر به ساماندهی بازار و پیش فروش 
شرکت های خودروساز شود. 20درصد نیز با این طرح موافق بودند، اما میزان اثرگذاری طرح را 

منوط به اجرای صحیح آن دانستند.
با این تفاس��یر ۶4درصد از جامعه آماری با طرح فروش خودرو برای کنترل، س��اماندهی 
بازار خودرو و حذف دالالن موافقند، 20درصد نیز نظر نهایی ش��ان را منوط به ارزیابی پس از 
اجرای طرح دانستند و 1۶درصد معتقدند که این امر نمی تواند منجر به ساماندهی و کنترل 
بازار باشد. سوال شوندگان در این نظرسنجی، خریداران خودرو )مردم عادی( و نمایشگاه داران 
خیابان انقالب بودند. 82درصد از جامعه آماری شامل آقایان و 18درصد هم شامل خانم ها بود.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ضعیف  شدن ویروس کرونا یک امید کاذب است

قرعه کشی فروش فوق العاده 15 هزار خودرو دیروز انجام شد

گردونه خودروسازان برای چه کسانی می چرخد؟

حمیدرضا صالحی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



تغییرات زیس��ت محیطی و اس��تفاده بیش از حد از منابع طبیعی، از 
خطرات بزرگی است که در دهه های  آتی می تواند آسیب های زیادی به 
اقتص��اد جهانی وارد کنند. تهدیدی که ش��اید در این روزهای کرونایی 
کمتر مورد توجه  قرار گرفته باش��د ولی س��ازمان های جهانی                     هنوز هم 
با جدیت بر اهمیت آن در زندگی انس��ان ها تاکید دارند و معتقدند که 

تاثیر این مسئله بر                     اقتصاد دنیا می تواند بزرگ تر از بحران کرونا باشد.
در همی��ن راس��تا، مجمع جهانی اقتصاد در مطالع��ه اخیر خود با نام 
»گزارش ریس��ک های جهانی« نوش��ت: »برای اولین بار در طول تاریخ 
بشر، خطرات زیست محیطی اولین و اصلی  ترین و تاثیرگذارترین مسئله 
روی اقتص��اد جهانی اس��ت؛ بحرانی که باعث از بین رفتن بس��یاری از 
گونه های  گیاهی و حیوانی در دنیا می شود و شرایط سخت آب و هوایی 

مانند افزایش شدید دمای هوا و افزایش سیل ها  را به همراه می آورد.«
مجم��ع جهانی اقتصاد در این مطالع��ه، 10 خطر بزرگ برای اقتصاد 
دنیا را از دو جنبه مختلف طبقه بندی کرد. در یک طبقه بندی، خطرات 
اقتص��اد جهان��ی از نقط��ه نظر احتمال وقوع معرفی ش��ده اس��ت و در 
طبقه بن��دی دیگر 10 خطر بزرگی که بیش��ترین تاثی��ر مخرب را روی 
                    اقتص��اد دارند، معرفی ش��ده اند. خطراتی که بیش��تر احتمال وقوع آنها 
                    وجود دارد و تاثیر مخرب زیادی روی اقتصاد دنیا بر جای می گذارند به 
ترتیب عبارتند از                     وضعیت نامناسب جوی، شکست در مقابله با تغییرات 
زیس��ت محیطی، بالیای طبیعی، از بین رفتن گونه های  تنوع زیستی و 
بالیای زیس��ت محیطی ساخته دست بش��ر مانند آتش سوزی  هایی که 
انس��ان در وقوع آنها نق��ش دارد. این خطرات در رده ی��ک تا پنج قرار 
دارند و شش��مین جایگاه به کالهبرداری در زمین��ه داده ها  و اطالعات 
یا دزدی اطالع��ات اختصاص دارد. حمالت س��ایبری، بحران های  آبی، 
شکس��ت در اداره جهان                     و در نهایت ایجاد حباب در قیمت دارایی ها  در 
دنیا از دیگر خطرات مهمی اس��ت که اقتصاد دنیا را در س��ال های پیش 

رو تهدید می کند.
در رده بن��دی خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می کند، شکس��ت 
در مقابل��ه با تغییرات ج��وی و گرمایش زمین، رتبه اول را دارد. دومین 
خطر افزایش سالح های  کشتار جمعی است که باعث شده شمار زیادی 
از مردم در خطر از دس��ت دادن جان ش��ان قرار داش��ته باشند. سومین 
خطر از بین رفتن تنوع زیس��تی در دنیا                     و چهارمین خطر هم ش��رایط 
آب و هوایی س��خت در نتیج��ه گرمایش کره زمین اس��ت. بحران های 
 آب��ی، اخت��الل در عملکرد زیرس��اخت های اطالعاتی، بالی��ای طبیعی، 
حمالت سایبری، بالیای زیست محیطی ساخته دست بشر و در نهایت، 
بیماری ه��ای عفونی                     واگی��ردار و همه گیری آنها از دیگ��ر خطرات این 

فهرست است.
* بحران های  زیس��ت محیطی: این اولین بار اس��ت که پنج مخاطره 
نخس��ت اقتصاد جهانی، تغییرات زیست محیطی و تبعات بی توجهی به 
محیط زیس��ت است                     و می توان آن را نقطه آغاز تغییرات بزرگ دانست. 
                    طب��ق مطالع��ات، در صورتی که دنیا به مس��ئله تغییرات جوی توجهی 
نکند و برای مقابله با آن گامی  برندارد، امکان زندگی روی کره زمین به 

تدریج از بین می رود و بقای انسان را به خطر می افتد.
مجمع جهانی اقتصاد به جلس��ات برگزارش��ده در این مجمع و دیگر 
س��ازمان ها در مورد عدم آمادگی دنیا برای مقابله با بحران های  ناش��ی 
از پاندمی اش��اره کرد و نوشت: »در چند س��ال اخیر بارها هشدار داده 
ش��ده که دنیا برای مواجهه با یک همه گیری آمادگی الزم را ندارد ولی 
توجهی به این مسئله نشد و موجب شد تا در زمان وقوع بحران، اقتصاد 
دنیا با تهدید روبه رو ش��ود.                     حال مس��ئله تغییرات جوی و انتش��ار بیش 

از حد کربن در دنیا مطرح اس��ت که مدت هاس��ت در مورد آن هش��دار 
می دهیم. مس��ئله ای   که می تواند زمینه ساز بیماری های زیاد روی زمین 
ش��ود، اقتصاد را با چالش روبه رو کند، ش��مار حوادث طبیعی را افزایش 
دهد و مش��کالت زیادی به بار بیاورد. اگر دنیا س��ال 2020 را به عنوان 
س��الی که باید برای مقابله با این بحران وارد میدان شود و سیاست های 
تازه ای اجرا کند، از دس��ت بدهد باید منتظر شروع بحران های  انسانی و 

اقتصادی ناشی از تغییرات جوی                     باشد.«
* س��ال 2020 س��ال مهمی اس��ت: مجمع جهانی اقتص��اد در ادامه 
گزارش��ش نوشت: »سال 2020 میالدی س��الی                     مهم                     برای مقابله با این 
بحران است. کشورها باید برای اجرای مفاد توافق نامه پاریس                     وارد عمل 
ش��وند و برنامه پنج س��اله خود را که زمینه را برای کاهش انتشار کربن 
فراهم می کند مرور کنند. بررس��ی ها  نش��ان داده                     اغلب کشورها در این 
زمینه موفقیت چندانی به دس��ت نیاورده اند و در اغلب کش��ورها رشد 
اقتصادی با تخریب محیط زیست و افزایش گازهای آالینده همراه بوده 

است.
س��ازمان                     رصد فعالیت های زیست محیطی که یک مرکز مستقل برای 
مطالع��ه در زمینه تغییرات جوی اس��ت و                     وظیفه بررس��ی وضعیت ۳2 
کش��وری را که 80درصد از گازهای گلخانه ای   دنی��ا را تولید می کنند، 
برعهده دارد، در گزارش اخیر خود در مورد عدم پایبندی دنیا به اصول 
توافق پاریس هش��دار داده و نوش��ته اس��ت: »دنیا باید منتظر افزایش 
دم��ای زمین و تبعات منفی آن باش��د.                     در صورت��ی که تغییری کلیدی 
در وضعیت                     انتش��ار گازهای گلخانه ای                       ایجاد نشود، تا انتهای قرن جاری 
می��الدی دمای هوای زمین 2.8 درجه افزایش خواهد یافت که دو برابر 
میزان                     تعیین شده در توافق پاریس است. به همین دلیل کشورها باید در 
س��ال جاری گام های  مهمی  برای مقابله با                     افزایش انتشار کربن بردارند 
و بدانند که این سیاست                     برای حفظ اقتصاد و امکان زندگی روی                     زمین، 

حیاتی است.«
* افزای��ش دم��ای زمی��ن                     فاجعه بار اس��ت: طبق تواف��ق پاریس باید 
سیاس��ت هایی اجرا ش��ود که مانع                     از افزایش دم��ای زمین بیش از 1.5 
درجه س��انتیگراد بش��ود. حال سوال اینجاس��ت که بیشترشدن دمای 
زمین چه تبعاتی دارد؟ مجمع جهانی اقتصاد در این زمینه نوشت: »در 
صورتی که دمای زمین 1.5 درجه افزایش یابد 14درصد از ساکنان کره 
زمین هر پنج س��ال یک بار با مشکل ناشی از موج های  شدید گرمایی و 
اثرات آن روی کش��اورزی و زندگی خود روبه رو می شوند ولی                     اگر دمای 
کره زمین                     2درجه افزایش یابد س��هم این افراد ۳7درصد جمعیت زمین 
می ش��ود و تاثیر آن روی اقتصاد دنیا 2.۶ برابر حالتی است که دما 1.5 
درجه افزایش یابد. با افزایش دما تا مرز 1.5 درجه هر 100 س��ال تنها 
یک س��ال ما ش��اهد تابس��تان های  بدون یخ در قطب خواهیم بود، ولی 
اگ��ر دم��ای کره زمین 2 درج��ه افزایش یابد هر 10 س��ال یک بار این 
اتفاق می افتد و در نتیجه اثرات مخرب این مس��ئله 10 برابر ش��رایطی 
می ش��ود که                      افزایش دما در س��طح 1.5 درجه ثابت باقی می ماند. نکته 
دیگر، افزایش س��طح آب دریاهاست که در صورت افزایش دمای زمین 
تا مرز 1.5 درجه تا س��ال 2100 میالدی 0.4 متر بیش��تر می شود ولی 
با رس��یدن میزان افزایش دما به مرز 2 درجه از 0.4۶ متر فراتر می رود. 
از بی��ن رفتن 8درص��د از مهره داران و 1۶درص��د از گونه های  گیاهی و 
18درصد از گونه های  حش��رات در صورت رسیدن میزان افزایش دما به 

مرز 2درصد فاجعه ای   جدی است.«
همچنی��ن به گفت��ه س��ازمان رص��د فعالیت های زیس��ت محیطی، 
»اگ��ر دمای کره زمی��ن حداکثر 1.5 درجه افزای��ش پیدا کند 4درصد 

از مه��ره داران از بی��ن می روند ولی اگر 2درجه بیش��تر ش��ود 8درصد 
از مه��ره داران نابود می ش��وند. ب��ه تعبیر صحیح تر، خط��ر از بین رفتن 
مه��ره داران روی ک��ره زمین در نتیجه رس��یدن                     س��قف افزایش دما به 
2درصد به جای 1.5درصد دو برابر می شود.                     در صورتی که دمای زمین 
2درجه افزایش یابد 1۶درصد از گونه های  گیاهی نابود می ش��ود که دو 
برابر حالتی اس��ت که دمای زمین تنها 1.5 درجه بیشتر شود. اما تاثیر 
این مس��ئله روی حشرات و بقای آنها بیشتر است به گونه ای   که همین 
0.5 درجه افزایش دما س��بب می ش��ود تا سهم گونه های  حشرات که از 
بین می روند سه برابر شود. از بین رفتن حشرات به عنوان موجوداتی که 
در زنجیره غذایی و اصالح وضعیت طبیعت نقش زیادی دارند، می تواند 

خود خطر تازه ای   ایجاد کند.«
اگر دمای هوای زمین تا س��ال 2100 میالدی 1.5 درجه افزایش یابد 
4.8 میلیون کیلومتر مربع از یخ های  قطبی آب می ش��ود در حالی که با 
رسیدن میزان افزایش دما به مرز 2 درجه ۶.۶ میلیون کیلومتر مربع از 
این یخ ها  از بین می رود. یعنی همین افزایش 0،5 درجه ای   هوای زمین 
باعث می ش��ود تا وضعیت یخ های  قطبی ۳8درصد بدتر شود. همچنین 
راندمان تولید محصوالت کش��اورزی هم با افزای��ش دمای زمین کمتر 
می ش��ود. در نهایت افزایش 1.5 درجه ای   دم��ای زمین به خودی خود 
آس��یب زیادی به                     محیط زیس��ت و اقتصاد و بق��ای موجودات روی این 
کره خاکی وارد می کند و بیش��تر شدن میزان این افزایش دما                     می تواند 

فاجعه بار باشد.
* هش��دار زمین                     از طریق اپیدمی کرونا: مجمع جهانی اقتصاد معتقد 
است که                     ش��یوع کرونا زنگ خطری مهم برای انسان هاست؛ انسان هایی 
ک��ه با بی توجهی به مس��ائل زیس��ت محیط��ی، زمینه را برای ش��یوع 
بیماری ه��ای عفونی و س��رایت بیماری ها از حیوانات به انس��ان فراهم 
کرده اند: »انس��ان ها با تخریب زیس��تگاه های  حیوانات و ساخت شهرها 
در آن مناطق، به حیات وحش نزدیک شده اند. انسان ها با حیات وحش 
ارتباط مستقیم دارند. از طرف دیگر با بی توجهی به تغییرات جوی روند 
تخریب زیس��تگاه ها  و آسیب پذیری خود در برابر چالش ها و بحران های 
  س��المتی را افزایش داده اند. به نظر می رس��د شیوع کرونا زنگ خطری 
باشد که طبیعت به صدا درآورد تا به انسان ها بگوید دیگر نمی توانند به 
این رویه ادامه دهند و باید برخورد خود با محیط زیست را اصالح کنند. 
در غیر این صورت این کره خاکی نه برای انس��ان ها و نه برای حیوانات 

قابل سکونت نخواهد بود.«
حیوانات وحش��ی و گیاهان جنگلی ویروس های  مختلفی را در خود 
ج��ای داده اند. ویروس ها و عوام��ل بیماری زایی که ما تنها یک درصد 
از آنها را می شناسیم و بسیاری از این ویروس ها باعث همه گیری های 
 بزرگ در دنیا ش��ده اس��ت. آمار نش��ان می دهد دو س��وم اپیدمی ها 
در س��ال های اخیر مثال اپیدمی ش��دن ابوال، ویروس آنفلوآنزا، زیکا و 
ویروس غرب نیل ریش��ه در حیوانات وحش��ی دارد و از طریق آنها به 
انس��ان منتقل شده است. این بیماری ها باعث مرگ بالغ بر 2 میلیون 
انس��ان در هر س��ال می ش��ود و بی توجهی به پدی��ده گرمایش زمین 
باعث می ش��ود تا درگیری انس��ان ها با این ویروس ه��ا و ویروس های 
مش��ابه بیشتر ش��ود. در پایان باید گفت، امس��ال، سال تصمیم گیری 
برای دنیاس��ت. س��الی که باید تصمیم بگیرد با محیط زیست مهربان 
باشد و ردپای آسیب های واردشده به آن را از بین ببرد و در وضعیت 
مس��المت آمیز با موجودات دیگر زندگی کند ی��ا اینکه به رویه فعلی 
ادامه دهد و خود را در معرض انواع آس��یب ها و ویروس ها قرار دهد؛ 

سالی که در تاریخ ثبت خواهد شد!

شیوع کرونا زنگ های خطر را به صدا درآورده است

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ریسک های اقتصاد جهانی

حاال که کرونا، جهان را تحت الش��عاع خود قرار داده، ش��کل کس��ب و 
کارها و مش��اغل نیز در حال تغییر اس��ت. در حالی که برخی ش��غل ها 
نابود می ش��وند؛ شغل های دیگری ایجاد ش��ده است که کسی تصورش 
را هم نمی کرد. در همین زمینه، سی ان بی س��ی در گزارشی به شغل های 
جدیدی که با کرونا ایجاد شده اند، پرداخته است. به گفته سی ان بی سی، 
ش��رکت های مختلف سعی کرده اند پرس��تارانی برای بررسی دمای بدن 
کارمندان شان استخدام کنند، اما حاال مشخص شده است که الزم نیست 
حتما پرس��تاران این کار را انجام دهند و داشتن مهارت برخورد با افراد 
می تواند به این امر کمک کند. ش��رکت هایی در سراسر آمریکا، از جمله 
اپل دمای بدن کارمندانی که به محل کار برگشته اند را اندازه می گیرند. 
به نظر می رس��د همه ش��رکت ها باید بررس��ی های روزمره بهداشتی به 

ص��ورت حضوری یا مجازی برای کارمندان ش��ان را قبل از ورود به محل 
کار در دستور داشته باشند. به تازگی گزارشی در نیویورک تایمز منتشر 
شده که نشان می دهد فناوری های طراحی شده برای بررسی دمای بدن 
ممکن است همیشه دقیق نباشد. از این رو نیاز به استخدام افرادی برای 
انجام این کار است. افرادی که آموزش دیده و مهارت برقراری ارتباط با 
مردم را داش��ته باش��ند. اندازه گیری دمای بدن افراد، باید توسط افرادی 
با مهارت خوب مش��تری مداری انجام گیرد. پیش��خدمت ها، متصدیان و 
مهماندارهای هواپیما که بر اثر کرونا ش��غل های خود را از دست داده اند، 
مهارت های برخورد با مش��تری را بلدند.  ش��رکت واکو )Vaco( شروع 
به اس��تخدام موقعیت های ش��غلی جدید کرده اس��ت. شرکت های دیگر 
از جمله اپل هم ش��روع به اس��تخدام افرادی برای بررسی درجه حرارت 

کارمندان ش��ان کرده اند. در همین حال، مدیران ش��رکت بل )Bell( نیز 
برای رعایت نکات ایمنی و گرفتن دمای کارمندانش مجبور به استخدام 
۶0 پرستار شده اند. شرکت بل، دو جین ناظر در 17 نقطه ورودی در سه 
شیفت روز را به کار گرفته است. استخدام آنها در کمتر از 48 ساعت به 
پایان رسید. آنها قرار است این افراد را ابتدا آموزش دهند. شرکت بل در 
بیانیه ای اعالم کرده که اکثر کارمندان جدید را از شاغالن مهمان داری، 
خدمات به مش��تری، آموزش و خدمات اجتماعی به کار گرفته است. به 
کارمندان جدید محافظ های صورت و ماس��ک داده می ش��ود. دستمزد 
آنها می تواند تا 50 هزار دالر در س��ال برس��د. با فرض اینکه این مشاغل 
دائمی خواهند ش��د، بسیاری از ش��رکت ها در حال اضافه کردن این نوع 

موقعیت های شغلی در محل کار خود هستند.

ویروس کرونا شکل کسب و کارها را تغییر داده است

شغل های جدیدی که با کرونا ایجاد شده اند

نگاه

بحران کرونا می تواند شکل دانشگاه ها را تغییر دهد
انقالب کرونا در آموزش عالی

خیل��ی اوق��ات دگرگونی های عمی��ق در جامعه و کس��ب وکارها 
زمان��ی رخ می دهد که اتفاقاتی غیرقاب��ل پیش بینی افراد را مجبور 
ب��ه امتحان ایده ه��ای تازه می کنند. مث��ال در جریان جنگ جهانی 
دوم، وقتی م��ردان آمریکایی به جنگ رفتند، زنان ثابت کردند که 
می توانن��د کارهای مردانه را خیلی خوب انجام دهند و بعد از پایان 

جنگ زن ها دیگر به عقب بازنگشتند. 
به گزارش »هاروارد بیزینس ریویو«، همچنین مش��کل سال 2000 
میالدی که تاریخ در کامپیوترها از سال 99 به 00 تغییر می کرد، باعث 
ش��د آمریکا به مهندس��ین نرم افزار هندی نیاز پیدا کند و ویزای کار 
صادرش��ده برای این گروه از افراد سه برابر شد. همین امر موجب شد 
که مهندسین هندی در دنیا به آچارفرانسه حل مشکالت تکنولوژیک 
معروف ش��دند. امروز گوگل، مایکروس��افت، آی بی ام و ادوبی مملو از 

مهندسانی هستند که در هند به دنیا آمده اند.
در ح��ال حاضر، ش��یوع کرونا جهان را مجبور کرده اس��ت که ایده 
آموزش از راه دور را به طور جدی امتحان کند. نشانه های فراوانی وجود 
دارد ک��ه بحران کنونی، جنبه های مختلفی از زندگی بش��ر را متحول 
خواهد کرد. اگر آموزش از راه دور، قدرت خود را در این بحران نش��ان 
بدهد، بخش آموزش یکی از این حوزه ها خواهد بود. در این روزها، مدل 
تجاری آموزش عالی با سه سوال حیاتی روبه رو است: آیا دانشجوها به 
تجربه چهارساله و مداوم آموزش��ی نیاز دارند؟ زیرساخت های آی تی 
دانشگاه ها به چه اصالحاتی نیاز دارد؟ اساتید و دانشجوها چطور برای 
دوران جدید آماده می شوند؟ »هاروارد بیزینس ریویو« در گزارش خود 

در جست وجوی پاسخ این سه پرسش برآمده است.
دانشجوها به تجربه ۴ساله آموزشی نیاز دارند؟

برای پاس��خ به این س��وال باید به چند سوال پاسخ بدهیم: کدام 
بخش های مدل چهارساله را می توان جایگزین کرد؟ کدام بخش ها 
غیرقابل حذف هس��تند و کدام بخش ها با تکنولوژی های دیجیتال 

تکمیل می شوند؟
در تئ��وری، درس های��ی که نیازمند جنبه های ش��خصی یا برهم 
کنش های ش��خصی اند می توانند به عنوان برنامه ای چندرس��انه ای 
از قبل ضبط ش��وند و دانش��جوها آنها را در ه��ر زمان و مکانی که 
خواس��تند تماش��ا کنند. همین  حاال هم در وب س��ایت هایی مثل 
Coursera و edX  ش��اهد چنین روندی هستیم. به خصوص در 
دوره های پایه و غیرپیش��رفته این روند جواب می دهد و تنها نکته 

منفی آن نبود تجربه اجتماعی برای دانشجویان است.
با تبدیل این کالس ها به کاالی آنالین، کالج ها می توانند منابعی 
را ک��ه قب��ال به این ش��کل از کالس ها اختص��اص داده بودند روانه 
دوره هایی کنند که بیش��تر روی تحقیق اس��توار اس��ت و فرد باید 
مهارت های حل مس��ئله را به طور شخصی و در کنار استاد توسعه 
دهد. دانش��جوها هم به این صورت منابع بیشتری در اختیار دارند 
چون دیگر نیاز نیس��ت که چهار سال تمام در دانشگاه بمانند. آنها 
دوره آنالین دانشگاه را با هزینه پایین تر و در مکان و زمان مناسب 
برمی دارند و از وقتی که در دانش��گاه می گذرانند اس��تفاده بهتری 
می برند: آن را صرف آزمایش��گاه، گرفتن مش��اوره ش��غلی و دیگر 
فعالیت هایی می کنند که به صورت آنالین قابل انجام نیس��ت. این 
مدل دوگانه آموزش��ی )آنالین-آفالین( به دانشگاه ها کمک خواهد 
کرد که در کل ش��هریه ها را پایین بیاورند. این یعنی دانش��جویان 

بیشتری جذب دانشگاه ها خواهند شد.
تجربه کنونی به دانش��جوها، اس��اتید و مس��ئوالن دانشگاه نشان 
خواه��د داد که کدام کالس ها را می توان آنالین برگزار کرد و کدام 
کالس ها حتما باید در دانشگاه برگزار شود. نرم افزارهای آموزش از 
راه دور باید به دانش آموزان، اس��اتید و کارکنان بخش آی تی اجازه 
گفت وگوی آنالین در مورد مش��کالت تکنولوژیک، طراحی دوره و 

چگونگی برگزاری آزمون ها را بدهد. 
زیرساخت آی تی دانشگاه به چه اصالحاتی نیاز دارد؟

همی��ن حاال هم خیلی از ما مجبور ش��ده ایم جلس��ات کاری مان 
را آنالی��ن برگزار کنیم و از مش��کالت نرم افزاری و س��خت افزاری 
چنین تحولی آگاهی داریم. زیرس��اخت های دانشگاه ها باید بتوانند 
حج��م عظیمی از دانش��جوهای تازه آنالی��ن را تحمل کنند. ضمنا 
وضعیت مالی دانش��جوها هم در نوع آموزش آنالین آنها تاثیر دارد 
اما این مش��کل در کالس درس فیزیکی وجود نداشت. دانشجویان 
ثروتمندتر ب��ه لپ تاپ ها، موبایل ها و دیگر گجت های پیش��رفته تر 
مجهزن��د و دانش��گاه بای��د مطمئن ش��ود که خدمات��ش به همه 

دانشجوها به طور تقریبا یکسانی ارائه می شود.
نرم افزاره��ای ارائه درس  های��ی که قبال ضبط ش��ده اند در طول 
س��ال های اخیر پیش��رفت خوب��ی کرده ان��د، اما هن��وز در بخش 
درس هایی که زنده پخش می شوند دچار مشکالت زیادی هستیم. 
به خص��وص ضعف در س��رعت اینترنت می توان��د کل کالس را با 
مش��کل جدی روبه رو کند. دانش��گاه آنالین ب��ه متخصصان آی تی 
بیش��تری نیاز دارد و دانش��گاه ها باید بتوانند بین مس��ئله ارزان تر 
کردن آموزش آنالین و اس��تخدام متخصصان بیش��تر توازن برقرار 

کنند.
اساتید و دانشجوها چطور برای دوران جدید آماده می شوند؟

کامال طبیعی اس��ت که همه اس��اتید با ایده کالس های مجازی 
راح��ت نیس��تند و خیلی  از آنه��ا توانایی کار با چنی��ن درجه ای از 
تکنولوژی ه��ای نو را ندارند. دانش��جوها ش��اید در این حوزه وضع 
بهتری داش��ته باشند، اما تجربه سال های اخیر نشان داده است که 
برداش��تن دوره های آنالین به معنای به پایان رساندن آنها نیست و 
دانشجوها در محیط خانه در مقایسه با کالس، حواس شان راحت تر 
پرت می ش��ود و بی خیال تر رفتار می کنند.  آی��ا کرونا می تواند این 

روند ها را تغییر دهد؟
چند س��ال پیش ب��ا ورود وب س��ایت های آم��وزش از راه دور و 
ارزان قیم��ت آکادمیک مث��ل Coursera گروه��ی از تحلیلگران 
پیش بینی کرده بودند که دوران کالج های معمول به سر آمده است. 
درست همان طور که تکنولوژی دیجیتال مشاغلی مثل آژانس های 
مس��افرتی و اپراتورهای تلفن را نابود کرد، اما تجربه سال های اخیر 
نشان داد که کالج ها در برابر رقبای جدید و تکنولوژی های نو هنوز 
هم حرفی برای گفتن دارند و به راحتی نابود نمی شوند. با این حال 
این احتمال وجود دارد که بحران کنونی به ما نشان دهد که تجربه 
چهارساله کالج قرار نیست مثل سابق به آینده شغلی ما کمک  کند 
و ما در دنیای کنونی به مدل آموزش��ی پیچیده تر و مدرن تری نیاز 

داریم. به عصر دانشگاه های آنالین/آفالین خوش آمدید!
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تازه ترین توصیه وزیر راه و شهرس��ازی به م��ردم مبنی بر اینکه فعال 
خانه نخرند تا ارزان ش��ود، خبرس��از شده اس��ت. محمد اسالمی تیرماه 
س��ال گذش��ته نیز این راهکار را برای بازار مس��کن ارائه ک��رد، اما نرخ 
س��الیانه آن تا حدود ۳4درصد باال رفت. البته پس از راه حل سال قبل 
وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معامالت همراه 
بود، قیمت ها تا 5 ماه بعد از آن حدود ۶درصد کاهش پیدا کرد، ولی به 
یکباره در آذرماه ش��اهد رش��د ۶.8درصد قیمت مسکن در تهران بودیم 
و بازار مس��کن روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهش��ت امسال 
ادامه یافته اس��ت. به گزارش ایسنا، توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی 
به مردم برای نخریدن مس��کن، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که 
آی��ا ب��ا خرید نکردن، خانه ارزان می ش��ود؟ دو تن از کارشناس��ان بازار 
مسکن معتقدند که مهمترین راه حل برای تعادل بخشی به بازار مسکن 
افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی است و سفارش به نخریدن در 

بلندمدت جوابگو نخواهد بود.
وقتی تحریم خرید مسکن عمال غیرممکن است

در همین باره، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره توصیه وزیر راه 
و شهرسازی مبنی بر خریدنکردن مسکن با نرخ های کنونی گفت: شاید 
با کاهش معامالت در کوتاه مدت نرخ ها تا حدودی به ثبات برسد اما در 

میان مدت و بلندمدت باید برنامه داشته باشیم.
مصطف��ی قلی خس��روی ادامه داد: ب��ا همه احترامی ک��ه برای آقای 
اس��المی قائل هستم ایشان باید برای توصیه خود استدالل بیاورد. مثال 

بگوید در آینده نزدیک قرار اس��ت میزان قابل توجهی واحد مس��کونی 
جدید وارد بازار شود. یا درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و 
تاثیرگذاری این پروژه بر بازار صحبت می کرد؛ در حالی که هنوز معلوم 
نیس��ت عاقبت مسکن ملی به کجا می  رس��د. او همچنین درباره خرید 
متری مس��کن در بورس کاال که وزارت راه و شهرس��ازی در دستور کار 
قرار داده گفت: مس��کن مانند دیگر کاالها مثل آهن، سیمان، پالستیک 
و ... ک��ه خصوصیات ثابتی دارند نیس��ت. با توج��ه به خاصیت ناهمگن 
بودن مس��کن در هیچ کجای دنیا بورس بازار مسکن وجود ندارد. فقط 
شاید بتوان پروژه های مسکونی در حد انبوه مثل پروژه های سازمانی که 
از یک تیپ و مش��خصات ثابت برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که 

آن هم بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشد.
همچنین مهدی روانش��ادنیا، کارشناس بازار مسکن نیز تحریم خرید 
مس��کن را غیرممکن دانس��ت و گفت: سه نوع قش��ر در بازار مسکن با 
انگیزه ه��ای متفاوتی حضور دارند. یکی قش��ر مصرف کننده اس��ت که 
اگر به س��مت خرید نرود وارد بازار اجاره می ش��ود و تاثی��ر بازار اجاره 
در بخش فروش نیز خود را نش��ان می دهد. به گفته روانش��ادنیا، قش��ر 
دوم س��وداگران  هستند که دنبال سود می گردند و در بازارهای مختلف 
جابه جا می ش��وند. مخاطب سوم، نیز س��رمایه گذاران  هستند که در هر 
ش��رایطی در بازار مس��کن حضور دارند. لذا هماهنگی بین این سه قشر 
تقریباً غیرممکن اس��ت و تحریم خرید نک��ردن از طرف هر یک از این 

گروه ها نمی تواند اثر معناداری در کل بازار ایجاد کند.

متقاضیان از خریدهای هیجانی اجتناب کنند
روانشادنیا با توصیه به اینکه متقاضیان از خریدهای هیجانی اجتناب 
کنن��د، ادامه داد: البته نکته ای که در این بین وجود دارد آن اس��ت که 
ع��ده ای که منافعی در یک بازار مش��خص دارند بعضاً س��عی می کنند 
ب��ه بازار ج��و بدهند بنابراین م��ردم نباید در بازه ه��ای زمانی مذکور با 

خریدهای هیجانی به منافع این گروه ها کمک کنند.
این کارشناس اقتصاد مس��کن با اشاره به هجوم تقاضا به سمت بازار 
بورس گفت: فعال تقاضای معناداری در بازار مسکن وجود ندارد. شاخص 
مس��کن در ۳0 س��ال گذش��ته بین ۶00 تا 1۶00 دالر در نوسان بوده 
اس��ت. در حال حاضر این شاخص حدود 1000 دالر است یعنی تقریبا 
در میانه قرار دارد بنابراین نه می توانیم بگوییم قیمت مسکن رشد قابل 
توجه��ی را پیدا می کن��د و نه می توان ادعای کاهش قیمت را داش��ت. 
راه حل��ی نداریم جز اینکه در بلندمدت عرضه مس��کن را متناس��ب با 
تقاضا متعادل کنیم. همچنین از فرصت رونق بورس می توان برای بحث 

فروش متری مسکن که در دستور کار دولت قرار دارد استفاده کرد.
گفتنی اس��ت میانگین قیمت مسکن ش��هر تهران در اردیبهشت ماه 
1۳99 ب��ه 1۶میلی��ون و 970 ه��زار تومان در هر متر مربع رس��ید که 
نسبت به ماه قبل 11درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.9درصد 
رش��د نشان داد. تعداد معامالت نیز 11 هزار و ۳10 فقره بود که نسبت 
به فروردین امس��ال 809درصد افزایش و نس��بت به اردیبهشت پارسال 

۶.7درصد کاهش یافت.

واکاوی توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان مسکن

خانه با نخریدن ارزان می شود؟
یادداشت

برق فروشی تنها راه توسعه صنعت برق نیست

با توجه به اینکه همچنان زیرس��اخت های تامین انرژی در عراق مهیا 
نش��ده، تمدید ق��رارداد فروش برق ایران به این کش��ور قابل پیش بینی 
بود. عراق به برق ایران نیاز دارد و از مس��یرهای دیگر از جمله عربستان 
س��عودی، قادر به تامین آن نیست بنابراین خرید برق از ایران در آخرین 
س��فر وزیر نیرو به عراق تمدید شده است. نکته مهم در این سفر وصول 
50درصد از مطالبات ناش��ی از فروش برق ایران به عراق بود. وزارت نیرو 
به بخش خصوصی در حوزه های پیمانکاری و مش��اوران بدهکار اس��ت 
و وص��ول مطالبات آن به معنای بهبود وضعی��ت مالی وزارتخانه خواهد 
بود. برق فروش��ی تنها راه توسعه صنعت برق کش��ور نیست، به ویژه در 
مورد ع��راق، باید برای انتقال دانش فنی برنامه ری��زی کرد. ایران دانش 
فنی صنعت برق را در اختیار دارد. همه تجهیزات موردنیاز برق در ایران 
ساخته می شود و خالئی از این بابت در کشور نداریم. توان فنی ما امکان 
حضور موثر در پروژه های بزرگ را فراهم کرده است. زیرساخت های انرژی 
عراق آس��یب دیده و به بازس��ازی نیاز دارد. بنابراین حضور شرکت های 
ایرانی در پروژه های بازس��ازی باید در ادامه صادرات برق به این کش��ور 
تعریف شود. فعال شدن دیپلماسی اقتصادی برای مذاکره درباره حضور 
شرکت های بخش خصوصی در پروژه های بزرگ گام اولیه است. در دنیا 
ش��رکت ها برای حضور در پروژه کش��ورهای دیگر بای��د فاینانس تامین 
کنن��د. ایران می تواند از باقی مانده مطالبات خ��ود در عراق که به دلیل 
تحریم ها قابل بازگش��ت نیست، به عنوان فاینانس و پشتیبان پروژه های 
زیرس��اختی استفاده کند. پیامدهای مثبت استفاده از این فرصت، عالوه 
بر رونق اشتغال در ایران و عراق، یافتن بازارهای جدید برای شرکت های 
ایرانی اس��ت که به دلیل ش��رایط خاص اقتصادی امروز آسیب دیده اند. 
احداث نیروگاه ها، خطوط انتقال و زیرساخت های توزیع باید در مذاکرات 
مس��ئوالن ایرانی با همتایان عراقی شان دیده شود. ایران در سال گذشته 
1۳میلیارد دالر به عراق انواع کاال صادر کرده و امکان افزایش صادرات در 

حوزه برق و انرژی برای کشورمان به عراق وجود دارد.

قبوض برق خود را در مهلت مقرر پرداخت کنید
هشدار به تهرانی ها برای پرداخت قبوض برق

فرصت س��ه ماهه وزارت نیرو برای پرداخ��ت قبوض برق بیش از 17 روز 
است که به پایان رسیده و الزم است مشترکان با توجه به افزایش بدهی های 
مش��ترکان خانگی و تجاری، نس��بت به این مهم توجه کافی داشته باشند. 
به گزارش ایس��نا، تسهیالت در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی که 
توان پرداخت ندارند و مشترکان تجاری آمپری در نظر گرفته شده بود و در 
این زمان نیز برق هیچ کدام از مش��ترکان قطع نش��د اما با پایان یافتن این 
مهل��ت و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از س��هم هزینه ای صنعت برق 
مربوط به تولیدکنندگان برق خصوصی و یا پیمانکاران تعمیر و نگهداری و 
تامین کنندگان تجهیزات ش��بکه برق است، با پرداخت به موقع قبوض برق 
توسط مشترکان کمک زیادی به استمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت 
مطالبات بخش خصوصی خواهد شد. اواس��ط فروردین ماه رضا اردکانیان، 
وزیر نیرو اعالم کرد: پس از شیوع ویروس کرونا جزو دستگاه هایی بودیم که 
قبل از اینکه از ما خواس��ته شود، اعالم کردیم مشترکانی که برای پرداخت 
قبوض مشکل دارند، تا پایان اردیبهشت 99 برای پرداخت آن مهلت دارند، 
اما درخواست ما این است کسانی که مشکل ندارند، قبوض را پرداخت کنند، 
زی��را در غیر این صورت این صنعت، چون متکی به این منابع اس��ت تحت 
فشار قرار می گیرد. به گفته وی، 20درصد از منابع درآمدی را دریافت کردیم 
که این وضع قابل ادامه نیس��ت، بنابراین کس��انی که مشکلی ندارند، برای 
اس��تمرار خدمات رسانی، وظیفه شهروندی خود را انجام دهند. با این وجود 
این طرح تا زمان اعالم شده ادامه یافت اما اکنون از مشترکان خواسته شده 
تا نس��بت به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند. به تازگی نیز احمدرضا 
مقصودی، مدیر دفتر راهبری فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ از پایتخت نش��ینان خواست، قبوض برق خود را در 
مهلت مقرر پرداخت کنند.  او با بیان اینکه به رغم حذف قبوض کاغذی در 
س��ال گذشته، برای مشترکان برقی که دارای بدهی های معوق باشند عالوه 
بر قبض الکترونیکی، اطالعیه کاغذی نیز چاپ می شود، گفت: در این دوران، 
ارس��ال اطالعیه های کاغذی نیز متوقف شد، اما با پایان مهلت تعیین شده، 
صدور مجدد اطالعیه های کاغذی برای بدهکاران از ش��ش خردادماه طبق 
گردش کار، آغاز ش��ده اس��ت. با ش��یوع بیم��اری کرونا، می��زان بدهی در 
بخش های خانگی و تجاری شهر تهران، افزایش داشته است، عالوه بر قبوض 
الکترونیکی، مشترکان تهرانی قادرند از طریق تماس تلفنی با شماره 1521 
و یا مراجعه به درگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir بخش 
می��ز خدمت الکترونیک، اطالعات آخرین قبض خود را دریافت و بهای برق 

مصرفی خود را پرداخت کنند.

با افزایش تقاضا، مشکالت بازار نفت حل خواهد شد؟
قیمت نفت در باالترین قیمت 3 ماهه

پیش بینی اینکه اوپک و کش��ورهای متح��دش کاهش تولید را تا ماه 
ژوئیه افزایش خواهند داد، باعث شد که قیمت نفت باال رود. هرچند حتی 
با این افزایش قیمت، چشم انداز نیمه دوم سال همچنان نامعلوم است.  به 
گزارش سی ان ان، معامالت آتی نفت خام برنت، معیار جهانی قیمت نفت، 
برای نخستین بار از اوایل ماه مارس، جمعه به باالی 42 دالر در هر بشکه 
افزایش یافت. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت، معیار نفت آمریکا به 
بیش از ۳9 دالر در هر بش��که رسید. دو منبع آگاه در اوپک به سی ان ان 
گفته اند که اوپکی ها روز شنبه برای گفت وگو درباره تمدید کاهش تولید 
تا یک ماه دیگر با یکدیگر مالقات خواهند کرد. اعضای اوپک و متحدانش 
ازجمله روس��یه و مکزیک در حال حاضر متعهد شده اند تولید ماهانه در 
م��اه مه و ژوئن را 9.7 میلیون بش��که در روز کاهش دهند. این میزان با 
شروع تقاضا برای نفت، به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد. قیمت 
جهانی نفت طی شش هفته گذشته با کاهش محدودیت ها در رفت وآمد 
و بازگشایی اقتصادها، افزایش  یافته است. هر بشکه نفت خام برنت پس از 
برخورد با پایین ترین سطح خود در ماه آوریل، حاال بیش از دو برابر شده 
است. بااین حال قیمت ها در همین سطح کم باقی خواهند ماند. در اوایل 
ژانویه نفت خام برنت نزدیک به ۶9 دالر در هر بش��که دادوستد می شد. 
بااین حال سرمایه گذاران وضعیت را رو به بهبود می بینند. البته بستگی به 
این دارد که در ماه اوت چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی کارشناسان گمان 

می کنند که تولید در این ماه دوباره افزایش خواهد یافت.
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حمیدرضا صالحی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

تازه ترین خبرها حاکی از آن اس��ت که هم اکنون مس��کن کارگری به 
صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است.

به گزارش خبرآنالین، چند ماهی اس��ت که موضوع مس��کن کارگری 
داغ ش��ده است؛ موضوع از آذرماه سال گذش��ته شروع شد که وزیر راه 
و شهرس��ازی از تفاهم نامه ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
مس��کن کارگران خبر داد و گف��ت: تفاهم نامه ای به منظور احداث 200 
هزار واحد مس��کونی را با وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی به زودی 
امض��ا می کنیم. ب��ه گفته محمد اس��المی، این واحدها ب��ه کارگران و 

بازنشستگان فاقد خانه تعلق می گیرد.
البت��ه دو ماه قبل، یعنی مهرم��اه، معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی 
وزیر کار از تهیه مدل های جدید عملیاتی برای تس��هیل تامین مس��کن 
گروه ه��ای مختل��ف کارگری خبر داده ب��ود. ابراهی��م صادقی فر درباره 
آخرین وضعیت طرح »مس��کن کارگری« که در جلسه شورای عالی کار 
مطرح ش��ده بود، گفته بود: رویکرد اصلی در این طرح، تامین مس��کن 
دس��ت یافتنی و مقرون به صرفه متناس��ب با توان اقتصادی خانوارهای 
کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون 
ماده 149 قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی 
منابع با مش��ارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت 

کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی 
آنها براساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت 

رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
* امضای تفاهم نامه تامین مسکن کارگری

به دنبال انتش��ار این اخبار درباره تامین مس��کن کارگری، در نهایت 
اول دی ماه س��ال گذش��ته تفاهم نامه وزارت راه و شهرس��ازی با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران تامی��ن اجتماعی امضا ش��د. محمد 
ش��ریعتمداری در این مراسم گفته بود: ظرفیت های قانونی زیادی برای 
تامین مس��کن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس 
م��اده 142 قان��ون کار، تکالیفی برای تامین مس��کن برعه��ده جامعه 
کارفرمای��ی و دولت در تبصره های یک و دو این ماده پیش بینی ش��ده 

است.
او ب��ا بی��ان اینکه ای��ن تفاهم نام��ه ظرفیت هم��کاری و همدلی بین 
تشکل های کارگری، کارفرمایی و دستگاه های اجرایی را فراهم می کند، 
متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژه های مسکن برای کارگران 
و بازنشس��تگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مس��کن با همکاری وزارت 
راه و شهرس��ازی و همچنین از ظرفیت های سایر بانک های زیرمجموعه 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می کنیم.
ب��ه گفته وی، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشس��تگی کش��وری 
در تامی��ن مالی این پروژه ها مش��ارکت دارند؛ ضم��ن اینکه وزارت راه 
و شهرس��ازی نیز با ارائه زمین های 99 س��اله به صورت رایگان در این 
پروژه همکاری خواهد کرد. عالوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک های 

صنعت��ی نی��ز که مح��ل تجمع صنایع هس��تند، اس��تفاده می ش��ود تا 
کارفرمایان به اس��تناد ماده 142 قانون کار، در این طرح مشارکت داده 
ش��وند تا عالوه بر اس��تفاده از ظرفیت های دولت، از ظرفیت های جامعه 

کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
ش��ریعتمداری با اش��اره به جمعیت 4۳ میلیون نفری کارگری کشور 
گفت: حدود ۳میلیون و۳00 هزار نفر بازنشس��ته تحت پوشش صندوق 
تامین اجتماعی و 1.5میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کش��ور هس��تند که برای تامی��ن مس��کن مجموعه جامع��ه کارگری، 
بازنشس��تگی و مس��تمری بگیران از ظرفیت های دولت��ی، کارفرمایی و 
تعاونی های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی شده استفاده 

خواهیم کرد.
* ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور

حاال پس از گذش��ت حدود ش��ش ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
از ساخت مس��کن کارگری در سه استان کشور خبر داده و گفته است:  
زیرمجموعه های وزارت کار باید زمین س��اخت مسکن کارگری را تامین 

کنند.
پروانه اصالنی ادام��ه داد: در قالب تفاهم نامه با وزارت کار، وزارت راه 
و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری درخصوص تجهیز 
مناب��ع و تجهیز زمی��ن، اقدام کند. بر این اس��اس، اولویت تامین زمین 
با انجمن ه��ای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار اس��ت. روند کار 
بدین ترتیب اس��ت که تعاونی های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل 
و اعضای��ی که عضو این تعاونی ها می ش��وند، اعضایی هس��تند که توان 

پرداخت آورده ۳0 تا 40 میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونی ها دس��ته بندی می شوند و به زمین هایی که در 

قالب تفاهم نامه مشترک، شناسایی و احصا می شوند، متصل خواهند شد.
اصالنی عنوان کرد: قرار شده در ساخت مسکن تفاهم شده کارگران و 
بازنشستگان، هم مدل های تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و 
شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان های ذیل آن وزارتخانه 

می آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعالم اینکه هم اکنون مسکن کارگری 
به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده 
اس��ت:  اولین منطقه در ایوانکی در جنوب شرق تهران قرار دارد. در این 
منطقه به دلیل تجمع ش��هرک های صنعتی ش��هر جدید ایوانکی تامین 
زمین 5۶4 واحد انجام ش��ده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین 
به دلیل انباشتی از ش��هرک های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به 
اج��رای این تفاهم نامه اختصاص یافته و برای 702 واحد مس��کونی در 

مهرگان قزوین، برنامه ریزی ها انجام شده است.
ب��ه گفته اصالن��ی، رایزنی ب��رای احداث تعدادی واحد مس��کونی در 
اش��تهارد کرج نیز در حال انجام است و بخش��ی از واحدهای مسکونی 
کارگ��ری موض��وع تفاهم نامه در ای��ن منطقه به عن��وان نمونه، احداث 

خواهد شد.
وی تاکید کرده اس��ت: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث 

شود که کمترین فاصله را با شهرک های صنعتی داشته باشد و در عین 
حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باش��د. زمین های تخصیص یافته 
در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمین های وزارت راه و شهرس��ازی است 
که در حال عملیاتی و اجرایی ش��دن اس��ت. در ساخت مسکن کارگری 
مقرر اس��ت از ظرفیت تعاونی هایی که س��ابقه درخشانی دارند استفاده 

شود.
* مشموالن مسکن کارگران در جنوب شرق تهران

همچنین معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره اقدامات وزارت راه برای 
س��اخت 200 هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است:  در 
تفاهم نام��ه  بین وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا وزارتخانه های دیگر، تامین 
بخش��ی از مس��کن کارگران در وزارتخانه های مختلف مدنظر است. در 
تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای 
کارگران و بازنشس��تگان این قشر براساس تاکیدات رهبر معظم انقالب 

برنامه ریزی شده است.
محم��ود محم��ودزاده ب��ا بی��ان اینکه در س��اخت مس��کن کارگران 
جدایی گزین��ی اجتماعی تا جایی که ممکن اس��ت انجام نخواهد ش��د 
و اخت��الط جمعی��ت مدنظر ق��رار می گیرد، افزوده اس��ت: ب��ا توجه به 
زیرس��اخت ها و خدمات موردنیاز در کنار شهرک های صنعتی، نیازی به 
صرف هزینه برای ایجاد زیرس��اخت های الزم و سپس احداث واحدهای 
مس��کونی نیس��ت. به گفته وی،  همچنین با توجه به اینکه درخواس��ت 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، تامین واحدهای مس��کونی برای 
کارکنان شاغل در کنار شهرک های صنعتی بوده است، این تفاهم نامه با 

این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شده است: 
تالش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان 
ش��اغل در ش��هرک های صنعتی ب��ه دور از جدایی گزین��ی اجتماعی و 
حتی االمکان در کنار ش��هرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاه ها 

انجام شود.
محم��ودزاده با اش��اره به اینک��ه تاکنون دو اق��دام عملیاتی در حوزه 
مس��کن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه 
جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون 
اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق 
تهران برای متقاضیان واجد ش��رایط 5۶4 واحد مسکونی و در مهرگان 

قزوین حدود 702 واحد احداث شود.
او در عملیاتی ش��دن موض��وع تفاهم نامه احداث مس��کن کارگران و 
بازنشستگان شاغل در بخش های صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: 
برای آنکه واجدان ش��رایط هرچه س��ریع تر بتواند صاحب مسکن شوند، 
امکان��ات دو وزارتخانه راه و شهرس��ازی و تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
تجمیع می ش��ود. همانند تفاهمی که ب��ا وزارت آموزش و پرورش برای 
اح��داث 170 هزار واحد مس��کن فرهنگیان و بازنشس��تگان فرهنگی و 
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح برای تامی��ن و احداث 100 

هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.

جزییات تازه از تامین مسکن کارگری در قالب تفاهم نامه 2 وزارتخانه راه و کار

ساخت مسکن کارگری به کجا رسید؟

یکشنبه
18 خرداد 1399

شماره 1556



نگاهی به خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد
باشگاهی برای تعامالت دوسویه و ایجاد 

وفاداری
باش��گاه مشتریان یکی از زیرساخت های استراتژیک برای افزایش 
وف��اداری ارزش  محور مش��تریان اس��ت، بر همین اس��اس بیش��تر 
بانک ه��ای موف��ق جهان در راس��تای تعالي مش��ترک ب��راي همه 
ذي نفعان خدماتی را خارج از چارچوب قرعه کشی به مشتریان خود 

ارائه می دهند.
به گزارش عصر ایران، ب��ه تازگی بانک ها برای برقراری ارتباطات 
دوسویه با مشتریان، باشگاه مشتریان خود را راه اندازی کرده اند تا از 
این طریق مش��تریان، وفادار به برند و سازمان شوند. در واقع، هدف 
اولیه باشگاه مشتریان، ایجاد یک جاذبه تجاری برای مشتریان، جدا 
از س��ود و قرعه کشی متداول حساب های بانکی است و این یکی از 
انواع بازاریابی اس��ت که به  عنوان ابزار جامع استراتژیک مورد توجه 
در بانک ها قرار گرفته  اس��ت که با فعال ش��دن مشتریان و افزایش 

وفاداری آنها رابطه عمیقی بین مشتری و بنگاه ایجاد می شود.
به عبارت دیگر، باش��گاه مش��تریان یک اس��تراتژی برای افزایش 
وفاداری مشتریان در تدوین یک روابط بلندمدتی است و مشتریانی 
که عضو باشگاه هستند خدمات ویژه ای دریافت می کنند و از طرفی 
فرصتی برای تبادل اطالعات بین مش��تریان و بانک اس��ت تا از این 
طری��ق بانک ها رابطه نزدیکی با مش��تریان ایج��اد کنند. همه این 
سیاس��ت ها برای جذب مشتری بیش��تر و حفظ مشتریان موجود، 
اس��ت که با اطالع رس��انی خدم��ات جدید و ترغیب به اس��تفاده از 

شیوه های نوین بانکداری و با هدایت بانک جریان پیدا می کند.
بر همین اساس اس��ت که در ایران نیز راه اندازی باشگاه مشتریان 
وفادار مورد توجه بانک های مختلف کش��ور قرار دارد و در این قالب 
خدمات متنوعی را به مشتریان وفادار خود ارائه می کنند که به  عنوان 
مثال می توان به بانک  پاسارگاد و اقدامات آن در این راستا اشاره کرد. 
بانک  پاسارگاد باشگاه مشتریان خود را با شعار »تعالي مشترک براي 
همه ذي نفعان« راه اندازي کرده  است. براساس طرح مشتریان وفادار 
این بانک، عوامل متعددی مانند س��ابقه کار مش��تری با بانک، میزان 
دریاف��ت خدماتی مانند تس��هیالت، ضمانت نامه ها، گش��ایش اعتبار 
اسنادی، بازپرداخت تس��هیالت، میانگین موجودی حساب مشتری، 
اس��تفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و حج��م مراوده با بانک از 
اهمیت ویژه ای در محاس��به امتیازات مشتریان بانک برخوردار است. 
چنانچه مجموع امتیازهای کسب شده توسط مشتری در انتهای دوره 
)4 ماهه( ۶.000.000 باش��د مش��تری مش��مول طرح فرین بانک با 
باالتری��ن رتبه وف��اداری خواهد بود و اگر مجموع امتیازهای کس��ب 
شده مشتریان حداقل به امتیاز 1.200.000 برسد شامل طرح زرین 
بانک می شود و در نهایت اگر حداقل امتیاز 250.000 برسد مشمول 
طرح س��یمین بانک خواهد بود که به نس��بت رتب��ه ای که دارند، با 
عضویت در باشگاه و دریافت کارت وفاداری از بانک، عالوه بر دریافت 
خدمات ویژه از کلیه ش��عبه های بانک، می توانن��د از تخفیفات ویژه 
در زمین��ه بیمه های درمان مس��افرتی، حوادث انف��رادی، بیمه بدنه 
اتومبیل و بیمه آتش س��وزی اس��تفاده نمایند. همچنین اس��تفاده از 
خدمات CIP ف��رودگاه، بهره مندی از خدمات مربوط به خودرو اعم 
از برخ��ی از س��رویس ها، کارواش، اجاره در داخل و خارج از کش��ور 
و ... از دیگر خدمات ویژه باش��گاه مش��تریان بانک پاس��ارگاد اس��ت 
که مش��تریان وفادار از آن بهره مند می ش��وند.بنابراین شبکه باشگاه 
مش��تریان برای مش��تریان ایرانی بس��یار می تواند جذاب باشد، زیرا 
مش��تریان کس��ب وکارهای مختلف از محصوالت و خدمات مختلف 
اس��تفاده می کنن��د و بانک ها در راس��تای ارائه خدمات مناس��ب به 
مش��تریان، از طریق باشگاه با مشتریان آشنا می شوند و براساس نیاز 
مش��تریان، محصوالت مختلف را به آنها ارائه می دهند و این سیاست 
کمک می کند که وفاداری به برند از طریق جلب رضایت مش��تری به 
وجود آید. استقرار شبکه ای آنالین مشتریان روابط مستحکمی ایجاد 
می کند و اعطای جوایز و پاداش نوعی جبران وفاداری از طرف بانک 
خواهد بود، به عنوان مثال مش��تری حساب قرض الحسنه ای که برای 
چن��د دوره مبلغ قابل توجهی را در حس��اب خ��ود نگهداری کرده و 

تاکنون جایزه ای نگرفته، انتظار دارد این وفاداری جبران شود.
همچنین دیدگاه های مش��تریان وقتی توس��ط خود آنها در قالب 
برنامه های کاری با س��لیقه و نظر آنها انطباق پیدا کند ضمن درگیر 
کردن مشتریان و ارزش دادن به آنها در ایجاد حس تعلق بیشتر به 
بانک مؤثر اس��ت و کمک می کند تا اطمینان و اعتبار به عنوان دو 

مولفه اثرگذار برای بانک ها ایجاد شود.

بانکنامه

فرص��ت امروز: شش��م خردادماه ب��ود که بانک مرک��زی در بیانیه ای، 
چارچ��وب هدف گ��ذاری نرخ تورم را اعالم کرد و ه��دف نرخ تورم خود 
را برای بازه زمانی یک س��اله، 22درص��د با دامنه مثبت و منفی 2 واحد 
درص��د تعیین کرد. در ای��ن بیانیه آمده بود که با توجه به سیاس��ت ها 
و اقدام��ات اتخاذش��ده و همچنین وضعیت متغیره��ای کالن اقتصادی 
کش��ور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای 
واقع بینانه، نرخ تورم در س��ال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد 
داد. ب��ر این اس��اس، بانک مرک��زی هدف نرخ تورم خ��ود را 22درصد 
ب��ا دامنه مثبت و منف��ی 2 واحد درصد تعیین می کن��د که با توجه به 
کاهش قیمت  های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه 
بانک ها و ش��رکت های سرمایه گذاری و نرخ های سود موجود، این هدف 
تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ های 
س��ود، سیاست پولی همچنان انبس��اطی باقی می ماند، ولی به تدریج و 
با بازگش��ت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبس��اط سیاست 
پولی کاس��ته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و 
متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان مدت به سمت 

نرخ های پایین تر بازنگری خواهد کرد.
حاال بانک مرکزی جزییات سیاس��ت گذاری ت��ورم را اعالم کرده و به 
س��واالت افکار عمومی درخصوص این سیاس��ت  پاس��خ داده اس��ت. به 
گفته بانک مرکزی، در راس��تای ش��رح و بس��ط سیاست »هدف گذاری 
تورم«، پرس��ش های صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها 

و سیاست های اقتصادی این بانک پاسخ داده شده است.
نرخ هدف تورم 22درصد برای سال 99 به چه معناست؟

»هدف گ��ذاری ت��ورم« ی��ک س��ازوکار پیش��رفته و آزم��وده ش��ده در 
سیاس��ت گذاری پولی اس��ت که چارچوب��ی را برای بان��ک مرکزی فراهم 
می آورد تا براساس آن بتواند تغییرات و تحوالت متغیرهای اقتصادکالن و 
نحوه اثرگذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و براس��اس آن 
سیاست گذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و 
مردم و فعاالن اقتصادی اس��ت. با اعالم نرخ تورم هدف و مش��خص کردن 
محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاس��ت گذار پولی اعالم می کند که چه 
نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برس��د تا آحاد مردم و فعاالن 
اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی کنند. برای این 
منظور در گام اول بانک مرکزی هدف 22درصد را تعیین نموده و به تدریج 
و در آینده نرخ تورم را بیش��تر کاه��ش خواهد داد. در این چارچوب وقتی 

نرخ تورم در محدوده قابل قبول )2± درصد حول تورم هدف( باقی بماند، 
سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و داالن نرخ سود بازار بین 
بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، 
اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعالم شده است به صورت پایداری فاصله 
داشته باش��د، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا 
داالن نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده 

اعالم شده برگردد.
بانک مرکزی چطور تورم را به محدوده هدف گذاری می رساند؟

برخالف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی 
بر فروش دارایی ها و انتش��ار اوراق بهادار دولتی طراحی شده است. این 
سیاس��ت اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در 
نتیجه سیاس��تی در جهت کاهش فش��ار تورمی اس��ت. همزمان، بانک 
مرکزی ب��ا نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانک ه��ا، ناترازی بانک ها را 
کاه��ش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ س��ود و داالن 
س��ود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ 
وضعیت سیاس��ت پولی )که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران 
کرون��ا موقتا و به صورت اجتناب ناپذیر انبس��اطی بوده اس��ت(، میزان 
انبس��اط پول��ی به تدریج کاه��ش پیدا کرده و عمال رش��د تقاضای کل 
اقتصاد کنترل ش��ده و ن��رخ تورم به محدوده هدف نزدیک ش��ده و در 

کانال 22درصد قرار بگیرد.  
اعالم نرخ هدف تورم به معنای »کنترل دستوری« تورم است؟

تورم ماحص��ل تعامالت متغیرهای کالن اقتصادی، مانند نرخ س��ود، 
رش��د نقدینگی، کس��ر بودجه دولت و س��ایر متغیرهای اثرگذار است. 
تورم، به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات در 
اقتصاد، را نمی توان به صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. اما تورم 
را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کالن مانند نرخ 
س��ود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار 
بودجه و میزان تامین مالی کس��ر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، 
کنت��رل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاس��ت گذاری اقتصادی 
اس��ت، می توان ب��ا تغییر برخی متغیره��ا، آن را تغیی��ر داد. بانک های 
مرکزی مدرن دنیا، توانس��ته اند با بکارگیری ابزارهای پیش��رفته مانند 
عملی��ات بازار باز، داالن نرخ س��ود، اعطای وثیق��ه دار اعتبار به بانک ها 
و س��پرده پذیری از بانک ها و عدم دخالت غیرعلم��ی در بازار ارز، عمال 
تورم را مهار کنند. البته ش��رط کلیدی موفقیت سیاست های بانک های 

مرک��زی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل 
کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک 
مرکزی برای جبران کس��ر بودجه یا تامین مالی سیاست  های توسعه ای 

بوده است.
کنترل نرخ سود سیاستی، دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ س��ود بازار یا همان نرخ س��ودی که در شبکه بانکی کشور وجود 
دارد، محصول تعادل بین عرضه )س��پرده گذاری( و تقاضا )وام دهی( در 
کل ش��بکه بانکی اس��ت، بدیهی اس��ت که در فضای رقابتی و با توجه 
به س��ابقه، س��رمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ 
سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ  های 
س��ود در ش��بکه بانکی بهم نزدیک هس��تند. اصطالحا این نرخ ها، نرخ 
س��ود خرده فروشی نامیده می ش��وند. بانک مرکزی این نرخ ها را تعیین 
نمی کن��د، اما بانک ه��ا در بازار بی��ن بانکی با بانک مرک��زی در تعامل 
هس��تند. در واقع بانک ها، هر روز، براس��اس وضعی��ت ترازنامه و میزان 
ذخای��ر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هس��تد 
که می توانند با یکدیگر مبادالتی را انجام دهند و نیازهای شان را مرتفع 
کنند، اما اگر در این مبادالت که اصطالحا با نرخ های س��ود بین بانکی 
انجام می ش��ود، نرخ س��ود بین بانکی از نرخ س��ود سیاس��تی که بانک 
مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش 
اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک 
می کند. در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر اس��ت 
و ابزار اعمال سیاس��ت پولی اس��ت. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر 
نرخ کف داالن س��ود و یا نرخ س��قف، اس��تفاده از ابزار های دیگر خود 
مانن��د قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ 
س��ود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ س��ود بین بانکی، این تغییر 
به نرخ های خرده فروش��ی نیز تس��ری پیدا می کن��د و در نهایت قدرت 
وام دهی و سپرده  گیری بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه 
آن، تقاض��ای کل در اقتص��اد تغیی��ر کرده و تورم نیز تح��ت تاثیر قرار 
می گی��رد. معموال نحوه کارکرد و کانال اثرگذاری سیاس��ت پولی بانک 
مرکزی )تعیین نرخ س��ود سیاس��تی و تغییر آن( بر روی سایر نرخ های 
سود موجود در اقتصاد و بالطبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، 
ممکن اس��ت در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با 
عدم قطعیت هایی همراه باش��د که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق 

سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

بانک مرکزی اعالم کرد

جزییات سیاست هدف گذاری تورم

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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مزایای گواهی سپرده سکه طال
خریداران از مالیات معافند

سرپرس��ت مدیریت توس��عه ب��ازار فیزیکی ب��ورس کاال مزایای 
معامالت گواهی سپرده سکه طال در بورس را تشریح کرد.

ب��ه گزارش بورس کاال، ب��ه گفته اکبر میرزاپ��ور در بیان مزایای 
گواهی س��پرده س��که طال می توان گفت در ای��ن معامالت دارنده 
گواهی با نام، امکان معامله و نگهداری این اوراق را دارد و نیازی به 
حمل و نگهداری س��که در منزل یا گاوصندوق نیست. ضمن اینکه 
تحویل فیزیکی س��که نیز در صورت درخواست دارنده آن به فاصله 

یک روز انجام می پذیرد.
میرزاپ��ور اف��زود: معامله در بازار گواهی س��پرده س��که طال در 
مقایس��ه با معامالت بازار نقدی کارمزد کمتری دارد و در این بازار 
قیم��ت خرید و فروش بس��یار به هم نزدیک بوده ک��ه این یکی از 
جذابیت های بازار برای س��رمایه گذاران س��که اس��ت؛ این در حالی 
اس��ت که در صرافی ه��ا قیمت خرید و فروش س��که اختالف قابل 

توجهی با هم دارد.
* پایان مخاطرات معامله فیزیکی سکه

میرزاپور مزیت دوم معامالت گواهی سپرده سکه را در عدم وجود 
انواع مخاطرات اعم از مخاطرات مربوط به نگهداری، حمل و نقل و 
احتمال سرقت عنوان کرد و گفت: در این روش، فرد گواهی سپرده 
کاالیی س��که را در بورس خریداری می کند و سکه در خزانه بانک 
به صورت امانت و در شرایط استاندارد و امن نگهداری می شود. در 
نتیجه، مخاطرات مربوط به نگهداری و حمل و نقل آن جهت فروش 
در بازار نقدی و همچنین خطر سرقت سکه در صورت نگهداری در 

منازل به طور کامل از بین می رود.
* تفاوت با خرید نقدی

وی مخاطره دیگر خرید س��که به صورت نقدی را احتمال تقلبی 
بودن س��که دانس��ت و اظهار کرد: تعداد زیادی از سکه هایی که در 
ب��ازار وجود دارد ضرب بانک مرکزی نیس��ت و با وجود آنکه وزن و 
عیار طالی به کار رفته در آن نیز درست است، با قیمت سکه ضرب 
بانک مرکزی اختالف فاحش��ی دارد که مش��کالتی را برای خریدار 
و فروش��نده ایجاد می کند، اما چنین مش��کلی درخصوص معامالت 
گواهی س��پرده سکه مطرح نیست و تمام گواهی ها به پشتوانه سکه 

ضرب بانک مرکزی و طبق استانداردهای موجود است.
* خرید و فروش آنالین سکه در سراسر ایران

میرزاپور در بیان نکته بعدی به سهولت انجام معامالت در بورس 
اش��اره کرد و گفت: در ای��ن روش به کمک س��امانه های معامالت 
آنالین از هر نقطه ای از کش��ور می توان سکه طال را خرید و فروش 
کرد و نیازی به مراجعه به بازار نقدی برای خرید و یا فروش س��که 
نیس��ت، در نتیجه به کمک این س��امانه ها مشکالت مربوط به نقل 
و انتقال فیزیکی س��که هم وجود وجود ندارد چراکه در این روش، 
کارگزاران از طریق سیس��تم های در اختیار خود فرآیند تس��ویه و 
انتقال پول به حس��اب فروش��نده و انتقال دارایی به کد خریدار را 

انجام می دهند.
* کارمزد اندک معامالت

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی افزود: مزیت مهم دیگری 
ک��ه در این روش می توان به آن اش��اره کرد این اس��ت که کارمزد 
معامالت این ابزار بس��یار ناچیز است. به طوری که هزینه نگهداری 
روزان��ه هر قطعه س��که در خزانه 70 تومان ب��وده و هزینه ارزیابی 
در زمان تحویل س��که به خزانه ها نیز ۳ هزار تومان اس��ت. بنابراین 
هزینه انجام معامالت به کمک این اوراق نسبت به ارزش بازار سکه 

بسیار اندک است.
وی تاکید کرد: همچنین این امکان در حال فراهم ش��دن اس��ت 
که ابزار معامالتی مذکور کارکرد توثیق در شبکه بانکی را دارا باشد 
تا ش��بکه بانکی به پش��توانه این اوراق بتواند به دارنده این اوراق به 

عنوان مالک سکه تسهیالت اعطا کند.
* معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاالیی

میرزاپور ب��ه معافیت مالیاتی گواهی س��پرده کاالیی نیز اش��اره 
و اظه��ار کرد: ب��ا توجه به اینک��ه گواهی س��پرده کاالیی در حکم 
ی��ک ورقه بهادار اس��ت و ورقه بهادار به اس��تناد م��اده 14۳ قانون 
مالیات های مس��تقیم و بن��د 24 ماده یک قانون توس��عه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید، هم از مالیات بر ارزش افزوده و هم از مالیات 
بر عملکرد معاف اس��ت و هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت مالیاتی 
ندارد، یک مزیت مهم برای ابزار مذکور محس��وب می ش��ود و یک 
فرصت س��رمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذاران و عالقه مندان به 

بازار سکه و طال است.

تا 29 خردادماه
مهلت انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت 

تمدید شد
مهلت انتخاب مدیریت مس��تقیم سهام عدالت مجددا تمدید شد 
و سهامداران تا 29 خردادماه فرصت دارند تا روش مستقیم را برای 

مدیریت سهام خود انتخاب کنند.
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با 
اعالم این خبر گفت: براساس تصمیم ستاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت، امکان انتخاب روش مستقیم سهامداری از سوی مشموالن 
س��هام عدالت تا س��اعت 24 روز 29خردادماه تمدید ش��د. بر این 
اس��اس مشموالن س��هام عدالت می توانند تا زمان مذکور از طریق 
مراجعه به س��ایت www.samanese.ir نسبت به انتخاب روش 
مستقیم اقدام کنند. سهامداران توجه داشته باشند عدم مراجعه به 
سایت به معنای انتخاب روش مدیریت غیرمستقیم است. همچنین 
در ص��ورت انتخ��اب مدیریت مس��تقیم امکان تغیی��ر آن به روش 

مستقیم وجود ندارد.

دریچه

فرصت امروز: بازار س��رمایه اولین روز هفته را با چراغ س��بز آغاز کرد 
و ش��اخص کل بورس بیش از 40 هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل 
در روز شنبه و پس از تعطیالت چند روزه نیمه خرداد، 40 هزار و ۳22 
واحد رش��د داش��ت و در ارتفاع یک میلیون و ۶8 هزار واحد ایس��تاد. 
همچنی��ن ش��اخص کل )هم وزن( با 10 ه��زار و ۳7۳ واحد افزایش به 
۳40 ه��زار و 8۶۳ واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با ۶ هزار و 8۶1 
واحد رش��د به 225 هزار و 472 واحد رسید. شاخص بازار اول ۳0 هزار 
و 2۶9 واحد و ش��اخص بازار دوم 78 هزار و ۳41 واحد افزایش داشت. 
در معامالت این روز بیش از 9 میلیارد و ۳17 میلیون سهم، حق تقدم 

و اوراق بهادار به ارزش 77 هزار و ۳1 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نماده��ای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا ۳ هزار و 2۶ 
واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2هزار و 452 واحد، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی( با یک هزار و 990 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 728 واحد، معدنی و صنعتی گل 
گه��ر )کگل( با یک ه��زار و 4۳0 واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار 
و 19 واحد و مخابرات ایران )اخابر( یا یک هزار و 1۳7 واحد بیش��ترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقاب��ل، نماده��ای کش��تیرانی جمه��وری اس��المی ایران 
)حکش��تی( با 145 واحد، کارخانجات تولیدی ش��هید قندی )بکام( با 
110 واحد، پارس مینو )غپینو( با 95 واحد، گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایران خودرو )خگس��تر( با ۶7 واحد، س��المین )غس��الم( ب��ا ۶0 واحد، 
آهنگری تراکتورس��ازی ای��ران )خاهن( با ۳9 واح��د و پارس الکتریک 

)لپارس( با ۳9 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، پاالیش نف��ت اصفهان، بانک تجارت، 
فوالد مبارکه اصفهان، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش 
نفت بندرعب��اس و ملی صنایع مس ایران از جمل��ه نمادهای پربیننده 
ب��ورس در روز ش��نبه بودن��د. گروه خ��ودرو هم در معام��الت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 4میلیارد و 12 
میلیون برگه س��هم به ارزش 14 هزار و 982  میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۳89 واحد رش��د داشت و بر روی 
کان��ال 12 هزار و 8۶  واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 897 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۳۶ هزار و 858 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(،س��رمایه گذاری صباتامین )صبا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر( و پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. همچنین 
نمادهای کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراسان )غش��هداب(، صنعتی 

بهپ��اک )بهپاک(، پخش البرز )پخش(،  کش��ت و دام��داری فکا )زفکا(،  
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان )وگستر(، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 
)غگلپا(  و تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا )کتوکا( با بیشترین تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند
بورس، گوی سبقت را از بازار ارز و طال می رباید

ش��اخص بورس تهران پس از تعطیالت نیمه خرداد، شروع کوبنده ای 
داش��ت و بیش از40 ه��زار واحد افزای��ش یاف��ت. در همین خصوص، 
امیرعل��ی امیرباقری، کارش��ناس بازار س��رمایه پیش بینی کرد که روند 
معامالت بورس در هفته جاری با روند صعودی همراه خواهد شد و بازار 

سرمایه در رأس دیگر بازارها و مورد توجه فعاالن بازار قرار می گیرد.
امیرباق��ری در گفت و گ��و با ایرنا با بیان اینکه بورس، گوی س��بقت 
را از بازار ارز و طال می رباید، به س��رمایه گذاران توصیه کرد که با دقت 
مضاعفی نس��بت به سرمایه گذاری و انتخاب سبد سهام خود اقدام کرده 

و از سهامی که رشد چند برابری داشته است، دوری کنند.
او س��پس به وضعیت بازار سرمایه در هفته ای که گذشت، اشاره کرد 
و گفت: بازار در ابتدای هفته گذشته شروع نسبتا مناسبی داشت اما در 
اواسط هفته همسو با افزایش عرضه، فشار فروش در بازار افزایش یافت.

وی با بیان اینکه بعد از تغییر در سود پاالیشی ها و افزایش آن شاهد 
تازه ش��دن روح بازار و تغییر مسیر شاخص بورس در بازار بودیم، افزود: 
در پایان هفته ش��اخص بورس در صدد بود تا قس��متی از افت و اصالح 
قیمت��ی را که در چند روز گذش��ته تجربه کرد، پ��س گیرد که با توجه 
به چنی��ن موضوعی در کلیت ب��ازار با ورود جریان نقدینگی از س��وی 

حقیقی ها روبه رو بودیم.
به اعتق��اد امیرباقری، براس��اس پیش بینی های ص��ورت گرفته روند 
معامالت بورس در هفته جاری با روند صعودی همراه خواهد شد و بازار 

سرمایه در رأس دیگر بازارها و مورد توجه فعاالن بازار قرار می گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بحث توافق نفتی اوپک میان 
عربس��تان و روسیه باعث ش��د تا نفت برنت به ارقامی بیش از 41 دالر 
صعود کند و موقعیت مناسبی را در معامالت گروه پاالیشی ایجاد کند، 
افزود: با بهبود وضعیت بازار نفت می توان ش��اهد رونق نسبی اقتصادی 
باش��یم. از طرف دیگر با شنیده شدن مس��ائل مثبت سیاسی و اتفاقانی 
که در زمینه مبادله زندانیان ایران و آمریکا مطرح ش��ده اس��ت ریسک 
سیاسی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع می تواند زمینه 

ایجاد تاثیر مثبت بر روند معامالت بورس را فراهم کند.
امیرباقری ادامه داد: عواملی مانند افزایش قیمت نفت، کاهش ریسک 
سیاس��ی و اصالح ش��اخص دالر باعث افزایش قیم��ت کامودیتی ها در 
دنیا ش��د که این موضوع در روند صعودی شاخص بورس بی تاثیر نبوده 
است و ممکن اس��ت همه این عوامل در کنار یکدیگر باعث اصالح نرخ 

در بازار ارز شود.

او ب��ا بیان اینکه رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی دس��تور داد تا 
هرچه سریع تر نرخ ارز مورد کنترل قرار گیرد و فشارهایی را در مبادی 
ورود ارز ب��ه ایران ایجاد کنند، خاطرنش��ان کرد: با بازگش��ایی مرزها و 
اتمام دوران کرونای��ی می توان امیدوار بود که راه های ورود ارز به ایران 
بازگشایی خواهد شد و انتظار داریم تا ضمن توقف رشد قیمت ارز شاهد 

اصالح در کلیت بازار ارز باشیم.
بازار سرمایه به بازار حرفه ای تری بدل می شود

امیر باقری با بیان اینکه ممکن اس��ت با توج��ه به چنین اتفاقاتی در 
چند روز آینده از سرعت رشد شاخص بورس در بازار کاسته شود، گفت: 
بازار س��رمایه با رشد قیمتی که تجربه کرد توانسته در کلیت بازار خود 
را به نرخ تورم و نرخ ارز برس��اند که این موضوع باعث پیش��خور شدن 

ریسک های مورد انتظار در کلیت بازار سهام و قیمت ها می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: انتظار داریم که در میان مدت و 
بلندمدت ش��اهد روند صعودی در کلیت بازار س��هام باشیم، اما نکته ای 
که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند این است که راه سهام 
به مرور زمان از یکدیگر جدا می ش��ود و بازار سرمایه بازار حرفه ای تری 
خواهد شد. به گفته امیرباقری، بخش قابل توجهی از رشد بازار سرمایه 
ناش��ی تورم انتظاری بوده است که به نظر می رسد این رشد که مربوط 
به بخش مالی است و ارتباط چندانی به بخش عملیاتی ندارد تا حدودی 
تعدیل ش��ود و بیش��تر خود را ب��ا واقعیات جدید اقتص��ادی وفق دهد. 
احتماال از این به بعد در کلیت بازار در برخی از س��هام اصالح قیمتی و 
در برخی دیگر اصالح زمانی رخ دهد و جریان نقدینگی وارد گروه هایی 
خواهد ش��د که از کلیت رش��د بازار به دلیل فش��ار عرضه حقوقی ها جا 
مانده اند. وی افزود: چش��م انداز مثبتی ب��رای برخی از نمادهای صنعت 
پاالیش��گاهی و معدنی پیش بینی می شود و به نظر می رسد که در میان 
م��دت و بلندمدت بازدهی مناس��ب و معقولی را در مقایس��ه با تورم به 

سرمایه گذاران بازگردانده می شود.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: نکته ای که درباره بازارهای موازی وجود 
دارد، این است که اکنون در بازار مسکن، سرانه قیمت مسکن با عددی 
که چند وقت گذش��ته مطرح ش��د عدد بس��یار باالیی است، به همین 
دلیل چش��م انداز س��رمایه گذاری برای این بازار چندان مناسب نیست، 
س��رمایه گذار باید به فروش ملک و توان ب��ازار برای این قیمت ها توجه 

داشته باشد که اکنون چنین کششی برای بازار وجود ندارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه در بازار دالر و س��که 
کنترل در اختیار بانک مرکزی اس��ت و ممکن اس��ت در روزهای آینده 
اصالح قیمتی و زمانی را برای این بازار ش��اهد باش��یم، گفت: انتظاری 
که برای کلیت بازار وجود دارد حاکی از روند فرسایش��ی اصالحی بازار 
اس��ت که در روزهای آینده ش��دت می گیرد و نرخ ارز و س��که تعدیل 

خواهد شد.

صندوق های سرمایه گذاری سهام و مختلط که این روزها در بحبوحه 
اقب��ال عمومی به بازار س��رمایه به واس��طه داراب��ودن بازدهی معقول و 
مدیری��ت حرفه ای پرتف��وی در کانون توجه مردم ق��رار دارند، به گفته 
مدیرعامل فرابورس ایران در ش��ش س��ال گذش��ته 200درصد بیشتر 
از بازدهی ش��اخص کل، برای س��رمایه گذاران خ��رد بازدهی به ارمغان 

آورده اند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران، امیر هامونی با اعالم این 
موضوع که بازدهی صندوق های س��رمایه گذاری در س��هام و مختلط در 
شش سال گذش��ته به حدود 900درصد رسیده است، این رقم را برای 
شاخص کل نزدیک به 700 درصد ذکر کرد و گفت: شکاف 200درصدی 
میان بازدهی این صندوق ها با ش��اخص کل یک��ی از مهم ترین دالیلی 
است که نشان می دهد س��رمایه گذاران خصوصا سرمایه گذاران تازه وارد 

بازار سرمایه بهتر است که از این ابزار استفاده کنند.
وی توضیح داد: به نظر می رسد با رشد بازار سهام و ورود نقدینگی به 
صندوق های سرمایه گذاری در سهام، مدیران این صندوق ها قدرت مانور 
بیش��تری برای چینش پرتفوی خود دارند و همین عامل اصلی می تواند 
گزینه مناس��بی باشد تا سرمایه گذاران تازه وارد را ترغیب کند از طریق 

این صندوق ها سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تجربه و دنبال کنند.
هامونی با بیان اینکه با رش��د بازار و افزایش ش��اخص، ش��کاف میان 
بازدهی صندوق های س��رمایه گذاری و بازدهی ش��اخص بیش��تر ش��ده 
اس��ت، اظهار کرد: با رش��د ش��اخص بازار س��هام، ورود منابع مالی به 
صندوق های س��هامی افزایش یافته به گونه ای که خالص ارزش صدور و 

ابطال صندوق های س��رمایه گذاری در سهام طی سال 98 حدود ۳ هزار 
و 492 میلی��ارد تومان بود که نش��ان دهنده افزای��ش ورود نقدینگی به 

صندوق های سرمایه گذاری در سهام است.
وی همچنین با اش��اره به تخصیص عرضه ه��ای اولیه به صندوق های 
س��رمایه گذاری، اتخ��اذ ای��ن تصمی��م را آگاهان��ه و با ه��دف ترغیب 
س��رمایه گذاران ب��ه خری��د واحده��ای صندوق ها عنوان ک��رد و گفت: 
تخصی��ص عرضه های اولیه به صندوق ها موضوع مهم دیگری اس��ت که 
باید به آن پرداخته ش��ود، این س��همیه به گونه ای در نظر گرفته ش��ده 
که اگر س��رمایه گذار واحدهای صندوق را خریداری کند در واقع س��هم 

بهتری در عرضه اولیه به دست آورده است.
مدیرعام��ل فرابورس در این باره با ذک��ر مثالی توضیح داد: در عرضه 
اولیه آریا ساسول س��همیه در نظر گرفته شده برای عموم خریداران به 
گون��ه ای بود که به نقدینگی حدود ۶00 هزار تومان نیاز داش��ت و پس 
از تس��هیم به نسبت، حداکثر تا 58 س��هم با نقدینگی نزدیک به ۳70 
ه��زار تومان به خری��داران تخصیص یافت. به گفت��ه هامونی اما همین 
س��همیه برای واحدهای صندوق های س��رمایه گذاری بیشتر دیده شد و 
اگر س��رمایه گذاری تنها واحدهای یک صندوق س��هامی را در مالکیت 
داشت رقم تخصیص سهام عرضه اولیه آریا در آن به ازای هر دارنده بالغ 
بر 700 هزار تومان بود که مس��لما با افزایش تنوع واحدهای خریداری 

شده از صندوق های گوناگون این عدد قابل افزایش بود.
مدیرعام��ل فرابورس اضافه کرد که در مجم��وع برای ارائه خالصه ای 
از عملکرد اش��خاص در عرضه های اولیه تا تاریخ 20 اردیبهشت ماه باید 

گف��ت: اگر فردی به طور مس��تقیم در تمامی عرضه ه��ای اولیه بورس 
و فراب��ورس از تاری��خ 14 اس��فندماه ش��رکت می کرد حدودا س��ودی 
معادل 57درصد کس��ب ک��رده بود، در صورتی که ب��ازده صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام به ازای هر دارنده از محل عرضه های اولیه بیش 
از 81درصد بوده اس��ت. وی با بیان اینکه بازار سرمایه در طول هفته ها 
و ماه های اخیر با استقبال بیش از پیش عموم مردم روبه رو شده و افراد 
تازه وارد زیادی راهی این بازار شده اند، عنوان کرد: همانطور که می دانید 
اغلب سرمایه گذاران جدید دانش و مهارت چندانی برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه ندارند و با کمترین نوسان قیمت ها اسیر هیجانات کاذب 
می ش��وند، از این رو بهتر اس��ت این افراد به طور غیرمستقیم وارد بازار 
سرمایه شوند و در این میان بهترین گزینه برای ورود آنها صندوق های 

سرمایه گذاری است.
به گفته هامونی مواردی همچون نقدشوندگی باال، نظارت و شفافیت 
اطالعاتی، مدیریت تخصصی دارایی ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری از 
جمله مهم ترین مزایای صندوق های سرمایه گذاری است که با تخصیص 
عرضه ه��ای اولیه به ای��ن صندوق ها ب��ر جذابیت این اب��زار نیز افزوده 
ش��ده و س��رمایه گذاران جدیدالورود به منظور چیدمان متنوع پرتفوی 
و بهره من��دی از جذابیت عرضه های اولیه بهتر اس��ت از راه صندوق ها، 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تجربه کنند.
وی تعداد سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری را نیز در سال 
1۳9۳ ح��دود 105 هزار نفر عن��وان کرد و گفت که این تعداد در حال 
حاضر بالغ بر 2 میلیون نفر شده و رشد 20 برابری را تجربه کرده است.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری 2۰۰درصد بیشتر از شاخص کل بوده است

صندوق های سرمایه گذاری به روایت مدیرعامل فرابورس

رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در اولین روز هفته
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روند کاهشی قیمت مرغ در بازار
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به روند 
نزولی نرخ مرغ گفت قیمت هر کیلو مرغ زنده 8 هزار و 200 تومان 

و مرغ گرم 12 هزار تومان است.
عظیم  حجت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینک��ه بازار مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری 8 هزار و 200 تومان و مرغ آماده به طبخ 

در خرده فروشی ها 12 هزار تومان است.
وی افزود: با وجود کاهش تعرفه صادرات مرغ به یک هزار و 500 
تومان و برقراری تعادل در بازار، اما مس��ئوالن بار دیگر تعرفه را به 
ن��رخ قبلی افزایش دادند که این امر روند نزولی قیمت در بازار مرغ 

را به همراه داشته است.
حجت با اشاره به اینکه کمبودی در تولید مرغ وجود ندارد، بیان 
کرد: با توجه به وضعیت مناسب جوجه ریزی و تولید، قیمت مرغ در 

همین دامنه خواهد بود.
ای��ن مقام مس��ئول از آغاز صادرات مرغ خب��ر داد و گفت: برخی 
تج��ار بازار های عراق و افغانس��تان رایزنی هایی درخصوص صادرات 
مرغ داشتند و تنها نگرانی ما این است که با بازگشت تعرفه به نرخ 

سابق، بازار های هدف را از دست بدهیم.
عض��و هیأت مدی��ره اتحادیه مرغداران گوش��تی درب��اره آخرین 
وضعی��ت خرید تضمینی مرغ بیان ک��رد: هم اکنون خرید تضمینی 
مرغ با وزن 1.۶00 کیلوگرم در حال انجام است تا با توسعه صادرات 

قدری از زیان مرغداران کاهش یابد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه آمار دقیقی از صادرات مرغ در دس��ترس 
نیست، بیان کرد: هم  اکنون صادرات مرغ به بازار های هدف در حال 

انجام است و تاکنون گمرک آمار دقیقه را ارائه نکرده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
مرغداران در فروش مرغ متضرر هس��تند، بیان کرد: در حال حاضر 
پش��تیبانی امور دام هر کیلو مرغ مازاد مرغداران را 14 هزار و 500 

تومان خریداری می کند که با نرخ مصوب فاصله معناداری دارد.
وی درب��اره آینده بازار مرغ بیان ک��رد: بنابر اعالم دولت مبنی بر 
بازگشایی رستوران ها بعد از ماه مبارک رمضان و ازدیاد تقاضا برای 
خری��د پیش بینی می ش��ود که نرخ مرغ به 14 ه��زار و 500 تا 15 

هزار تومان برسد.
حجت ادامه داد: با آغاز برنامه شرکت پشتیبانی امور دام و خرید 
مرغ تا وزن 1۶00 گرم با نرخ 14 هزار و 500 تومان و برنامه ریزی 

میان مدت برای صادرات می  توان بازار را کنترل کرد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
هزینه تمام ش��ده مرغ��داران ترکیبی از نهاده دولت��ی و نهاده آزاد 
اس��ت، افزود: در حال حاضر قیمت واقعی هر کیلو مرغ با احتساب 
ترکی��ب نهاده های دولت��ی و آزاد 15 هزار توم��ان و نهاده آزاد 17 

هزار تومان است.
ب��ه گفته وی، طی ماه های اخیر مرغداران در فروش مرغ متحمل 
زیان هس��تند، اما با بهبود نسبی قیمت مرغ انگیزه مرغداران برای 
جوجه ری��زی افزایش یافت ک��ه امیدواریم تا پای��ان هفته با بهبود 

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

مرغ متفاوت است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با بیان اینکه توزیع 
نهاده از س��وی پش��تیبانی ام��ور دام 100درصد مصرف را ش��امل 
نمی شود، گفت: در حال حاضر ۳0 تا 40درصد نهاده با نرخ مصوب 

پشتیبانی امور دام تامین و مابقی از بازار آزاد خریداری می شود.

رشد مطلوب صادرات در اردیبهشت 99
س��ازمان توسعه تجارت اعالم کرده که صادرات این ماه در قیاس 

با فروردین رشد مطلوبی را تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا، در جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
توسعه تجارت، به کاهش صادرات ایران در فروردین ماه سال جاری 
اش��اره شده که تحت تاثیر ش��یوع کرونا، تجارت ایران و بسیاری از 

کشورهای جهان در این ایام با کاهش چشمگیر مواجه شد.
در هفته های اخیر با توجه به نیاز کش��ورها به محصوالت وارداتی 
و همچنین بازگشایی برخی مرزها، تحت تاثیر کاهش نسبی سرعت 
ش��یوع کرونا، بخش��ی از صادرات از س��رگرفته ش��ده است. محمد 
الهوتی – رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران – پیش��تر به ایس��نا 
گفت��ه بود هرچند هنوز تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات با عملکرد 
عادی خود فاصله دارد اما عملکرد صادراتی کش��ور در اردیبهش��ت 

نسبت به فروردین ماه بهبود یافته و بیشتر شده است.
حاال س��ازمان توس��عه تج��ارت نیز با اش��اره به کاهش نس��بی 
محدودیت ه��ای مقابل��ه با کرونا و بازگش��ایی تع��دادی از مرزهای 
مشترک کشور اعالم کرده که صادرات ایران در ماه دوم سال جاری 
افزایش یافته است. در کنار اهمیت عملکرد صادراتی، آنچه که برای 
دولت بیش��ترین اهمیت را دارد، بازگشت ارز حاصل از این صادرات 
به کش��ور و اس��تفاده از آن ب��رای تامین مواد اولی��ه کارخانجات و 
واردات کاالهای ضروری است. طبق برآورد سازمان توسعه تجارت، 
سرعت بازگشت این ارزها نیز در خرداد امسال افزایش خواهد یافت.
این س��ازمان اعالم کرده: با توجه به الزام بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی و با توجه به کاهش 
فاصله بین نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و نزدیک شدن به آخرین 
مهل��ت صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات خ��ود )پایان تیرماه( و 
ش��روع تولید واحدها بعد  از بحران کرونا، پیش بینی می ش��ود طی 
خردادم��اه، رفع تعه��دات صادرکنندگان به نظام بانکی نس��بت به 

ماه های گذشته افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد.
طبق اعالم بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها تا پایان تیرماه سال 
جاری زمان دارند تا تعهدات ارزی خود برای بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات در س��ال گذش��ته را اجرایی کنن��د، در غیر این صورت 
امکان اس��تفاده از مش��وق های صادراتی برای آنه��ا وجود نخواهد 
داش��ت. از این رو براساس برنامه ریزی صورت گرفته صادرکنندگان 
تنها حدودا یک ماه و نیم آینده را برای بازگشت ارز به کشور زمان 
دارند. در ماه های پایانی سال 98، تحت تاثیر نزدیک شدن نرخ بازار 
نیما به ب��ازار آزاد و همچنین محدودیت های وارداتی، میزان عرضه 
ارز در سامانه نیما بیش از میزان تقاضای موجود برای آن شده بود.

اخبـــار

امس��ال برخالف سال های پیش قیمت نان افزایشی نداشته؛ موضوعی 
که هر چند برای مردم خوشایند است اما داد نانوایان را درآورده است.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، نان عضو جدانش��دنی س��فره 
ایرانیان است و غذای اصلی به شمار می رود، اما این عضو اصلی سفره ها 
هم به تناس��ب با افزایش قیمت آرد گران می شود که البته برای آن هم 

دولت یارانه هایی را در نظر گرفته است.
اما امس��ال برخالف س��ال های پیش قیمت نان افزایش��ی نداش��ته؛ 
موضوع��ی که هر چند برای مردم خوش��ایند اس��ت ام��ا داد نانوایان را 
درآورده است. افزایش قیمت مواد اولیه مانند شکر، روغن و ... موضوعی 
اس��ت که باعث نارضایتی نانوایان ش��ده و مشکالتی هم برای آنها ایجاد 
ک��رده عالوه بر این افزایش دس��تمزدها نیز باعث ش��ده که نانوایان در 
پرداخت حقوق و دستمزد کارگران با مشکالت متعددی رو به رو شوند. 
در توجیه گران نش��دن نان،  مس��ئوالن می گویند آرد گران نشده پس 

نانواها نمی توانند افزایش قیمتی را اعمال کنند.
علی ربیعی، س��خنگوی دولت نیز در رابطه با افزایش قیمت نان گفته 
اس��ت که نرخ آرد نانوایان آزادپز امس��ال هیچ تغییری نخواهد داشت و 

افزایش قیمتی در این بخش نداریم.
هم اکنون افزایش قیمتی در نان های فانتزی وجود ندارد

محمدج��واد کرم��ی، رئیس اتحادیه نان های فانت��زی، در گفت وگو با 

باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، درباره ب��ازار نان های فانت��زی اظهار کرد: 
هم اکنون افزایش قیمتی در نان های فانتزی وجود ندارد. اما س��ایر مواد 
مثل ش��کر، روغن، خمیر مایه حتی دس��تمزد کارگ��ران افزایش قیمت 

داشته است.
 رئیس اتحادیه نان های فانتزی بیان کرد: با سازمان حمایت مکاتباتی 
در خصوص افزایش قیمت داشته ایم و تا زمانی که سازمان حمایت اعالم 
نکند نمی توانیم افزایش قیمت داشته باشیم. تمام مواد اولیه با نرخ قبل 
ارائه می ش��ود. کرمی با بیان اینک��ه مولفه های تولید نان افزایش قیمت 
داشته است، بیان کرد: تاکنون پاسخ مشخصی از سازمان حمایت مبنی 
بر افزایش قیمت نان نداشته ایم. تنها به دلیل اینکه قیمت آرد براساس 
قیمت س��ال 98 ارائه می شود و افزایش نیافته سازمان حمایت سعی در 
ثابت نگه داش��تن قیمت نان دارد.  او با اشاره به آخرین وضیعت قیمت 
ن��ان در نانوایی، ادامه داد: هر نان باگت 2 هزار تومان، نان س��اندویچی 
هزار و 500 تومان، نان همبرگری هزار و 500 تومان و نان بربری ساده 
2 ه��زار تومان و نان برب��ری کنجدی 2 هزار و 500 تومان در نانوایی ها 

به فروش می رسد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول نانی که در حال حاض��ر در نانوایی ها به 
فروش می رسد براساس مصوبه سال 98 است و هم اکنون افزایش قیمت 

نداشته است.

افزایش قیمت مواد اولیه داد نانوانان را درآورد
بیژن ن��وروز مقدم آبکن��ار، رئیس اتحادی��ه نانوای��ان در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره بازار نان ها و افزایش قیمت آن، اظهار کرد: از اواخر س��ال 
گذش��ته تاکنون افزایش هزینه درخصوص تولید نان داش��ته ایم اما نان 
افزایش قیمت نداش��ت. افزایش قیمت مواد اولی��ه، افزایش هزینه ها به 
خصوص دس��تمزد و به دنبال آن بیمه و ... را در این مدت داشته ایم اما 

قیمت نان تغییر نکرد.
رئیس اتحادیه نانوایان بیان کرد: از بهمن سال گذشته تاکنون حدود 
50درصد قیمت خمیرمایه گران ش��ده و به تبع آن افزایش دس��تمزد و 
بیمه کارگران را داشتیم. بسیاری از کارگران قصد برگشت به شهر خود 
را داش��تند اما به دلیل افزایش دستمزدها توانستیم آنها را نگه داریم تا 

کارشان را ادامه دهند اما این رویه نیاز به پشتیبانی دارد.
مقدم افزود: مطابق آخرین بند نرخ گذاری تا زمانی که افزایش قیمت 
مواد اولیه مانند قیمت آرد، ش��کر و روغن نداش��ته ایم نباید قیمت نان 
گران ش��ود اما اکنون این مواد افزایش قیمت داشته است و منتظریم تا 
س��ازمان حمایت مشخص کند قیمت ها افزایش می یابد یا خیر. افزایش 
هزینه ها در س��ال های گذش��ته و ثابت ماندن قیمت نان س��بب متضرر 

شدن نانوایان شده است.

نان به نرخ روز برخی نانوایی ها!

صنف نانوایان افزایش قیمتی تصویب نکرد

برای بس��یاری از مردم سوال اس��ت که خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی چه ویژگی ها و امتیازاتی را برای کشاورزان ایجاد می کند.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، قانون خری��د تضمینی 
محصوالت اساس��ی کشاورزی در س��ال ۶8 به تصویب دولت رسید 
و در همان سال اجرایی ش��د، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
در ابتدا ش��امل 11 گروه محصوالت از جمل��ه حبوبات، گندم، برنج 

و وش پنبه بود.
این قانون تا چهار س��ال ادامه یافت و نهایا در س��ال 72 مجموع 
9 دس��ته محصوالت کشاورزی به گروه محصوالت خرید تضمینی از 
س��وی دولت اضافه ش��د، از جمله این محصوالت جدید می توان به 

مرکبات، سیب و محصوالت دامی اشاره کرد.
ت��ا پیش از اجرای قان��ون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی، 
مش��کالت زیادی در این بخش وجود داش��ت و زمینه فعالیت افراد 
سودجو در تولید و بازار فروش محصوالت کشاورزی ایجاد شده بود.

خرید تضمینی شامل حال کدام محصوالت کشاورزی می شود؟
در همین راس��تا اس��ماعیل ش��هبازی، کارشناس کش��اورزی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در صنعت کشاورزی 
معم��وال محصوالتی مورد خری��د تضمینی ق��رار می گیرند که جزو 
کاال های اساس��ی و حیاتی جامعه باشد، که از جمله این محصوالت 

می توان به گندم و چای اشاره کرد.
وی افزود: دولت در راس��تای خرید تضمینی محصول از کشاورزان 
این تضمین را می دهد که تمام محصوالت موردنظر را از کش��اورزان 

خریداری و هیچ محصولی روی دست آنها نماند.

این کارش��ناس کشاورزی با اشاره به تعهدات دولت در قبال خرید 
تضمینی محصول بیان کرد: در صورتی که یک محصول کش��اورزی 
در لیس��ت خری��د تضمینی دولت ق��رار می گیرد، دول��ت باید تمام 
مراحل کاشت، داشت و برداشت را تحت نظر خود گرفته و نسبت به 

مشکالت پیش روی کشاورزان پاسخگو باشد.
ب��ه گفته ش��هبازی؛ دولت بای��د در زمینه های مختل��ف از جمله 

تسهیالت، ابزارآالت و تامین نهاده از کشاورزان حمایت کند.
وی با ذکر این مطلب که دولت در تعیین نرخ های خرید تضمینی 
به هزینه ه��ای تولید توجه نمی کند، ادام��ه داد: افزایش هزینه های 
تولید محصول کش��اورزی از جمله حمل و نقل، ابزارآالت، نهاده ها و 
کارگر باعث می ش��ود تا قیمت تمام شده محصول کشاورزی افزایش 

پیدا کند و نرخ تضمینی دولت کفاف هزینه ها را نمی دهد.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در مراحل کشاورزی ممکن 
اس��ت اتفاق ها و حوادث��ی رخ دهد که به کاه��ش کیفیت محصول 
نهای��ی دامن می زن��د، در این ش��رایط دولت در هن��گام خرید این 
محصوالت، مبلغ کمتری به کش��اورز پرداخت می کند، اما این اقدام 
به هیچ عنوان منطقی نیس��ت و کش��اورزان هیچ تقصیری در قبال 
حوادث غیرمترقبه ندارند. بر این اساس، دولت با اجرای قانون مذبور 
تا حدودی توانس��ت مش��کالت موجود در بخش کشاورزی را رفع و 

اوضاع نابسامان بازار را به دست بگیرد.
با گذش��ت زمان و اضافه شدن چند محصول دیگر به لیست خرید 
تضمینی دولت، مشکالتی نیز در این میان ایجاد شد و کشاورزان با 

چالش های جدیدی رو به رو شدند.

در چند س��ال گذش��ته با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز های 
معتبر جهانی، کش��اورزان متوجه این موضوع شدند که نرخ هایی که 
دولت برای محصوالت خرید تضمینی اعالم می کند، فاصله زیادی با 

قیمت های جهانی در بازار های بین الملل دارد.
دول��ت نرخ خری��د تضمینی محصوالت را براس��اس ن��رخ تورم و 
هزینه های تولید اعالم می کند و به قیمت محصوالت مشابهی که در 

بازار های جهانی عرضه می شود، توجهی نمی کند.
یکی دیگر از مشکالتی که هم اکنون بخش کشاورزی با آن مواجه 
اس��ت، عدم توجه به اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی بر س��طح 
زیرکش��ت اس��ت که در این صورت انگی��زه واردات به دلیل کاهش 

هزینه های واردات، افزایش پیدا می کند.
افزایش سلطه دولت بر بخش کشاورزی موجب شده تا بخش های 
مختلف خصوصی هیچ نقش و فعالیتی در بخش کش��اورزی نداشته 
باش��ند و به یکی از مهم ترین اهداف کش��ور که کوچک سازی دولت 
اس��ت، توجه چندانی نشود. با تصویب طرح های اصالح الگوی کشت 
در کش��ور، این نگرانی ب��ه وجود آمد که میان سیاس��ت های خرید 
تضمینی و الگوی کش��ت، عدم ارتباط و هماهنگی ایجاد خواهد شد 
و هم اکنون با وجود اینکه هنوز طرح اصالح الگوی کشت اجرا نشده 

است، اما این نگرانی تا حدودی قابل لمس است.
براس��اس این گزارش کش��اورزان این خواس��ته را از دولت دارند 
تا با نرخ گذاری براس��اس قیمت های جهانی، ضم��ن افزایش درآمد 
کش��اورزان، صادرات محصوالت کشاورزی را نیز تا حد قابل توجهی 

افزایش دهد.

سرپرست وزارت صمت در حکمی زادبوم را به عنوان »مسئول شورای 
تجارت خارجی« سازمان ها و دستگاه های موثر در امر صادرات غیرنفتی 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از سازمان توسعه تجارت 
ایران، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در حکمی حمید 
زادب��وم را به عنوان »مس��ئول ش��ورای تجارت خارجی« س��ازمان ها و 
دس��تگاه های موثر در امر ص��ادرات غیرنفتی در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت منصوب کرد.
در حکم حس��ین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت خطاب به 

زادبوم آمده است:
احترام��ا با عنایت به جایگاه ممتاز س��ازمان توس��عه تجارت ایران در 

سیاس��ت گذاری غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر نقش آن سازمان 
به عنوان متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی و با توجه به ضرورت 
تحقق اهداف و تکالیف تعریف ش��ده در اس��ناد باالدس��تی، برنامه های 
دولت محت��رم و چهار برنامه کالن وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
س��ال 1۳99 ش��امل »جهش تولید«، »راه اندازی طرح ه��ا و پروژه های 
نیمه تمام«، »توس��عه ص��ادرات و کنترل واردات« و »مدیریت و تنظیم 
بازار« به ویژه با توجه به ش��رایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه، 
بدینوس��یله جنابعالی به عنوان »مس��ئول ش��ورای تج��ارت خارجی« 
سازمان ها و دستگاه های موثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت متبوع 
از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی 

فرش منصوب می شوید.
م��درس خیابان��ی در ادامه آورده اس��ت: انتظار دارد ضمن تش��ریک 
مساعی، برگزاری نشست های مش��ترک، یکپارچگی در تصمیم گیری و 
تقوی��ت بعد اجرا، اس��تفاده از توان و دانش نیرو ه��ا از طریق هم افزایی، 
تبادل نظرات، اش��تراک گذاری امکانات، بهره گی��ری بهینه از ظرفیت و 
توانمندی س��ازمان ها و دستگاه های مس��ئول، ظرفیت استان ها به ویژه 
اس��تان های صادرات مح��ور و همچنین انجمن ها، تش��کل ها و اتاق های 
بازرگانی، تعاون و اصناف، در راس��تای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی، 
دس��تیابی به راه حل های عملی، پیش��برد امور جاری و رفع مس��ائل و 
مشکالت اقدام الزم معمول شده و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه ها 

به طور منظم ارائه شود.

دولت در قبال خرید تضمینی محصوالت کشاورزی چه تعهداتی دارد؟

مسئول شورای تجارت خارجی وزارت صمت منصوب شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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اخبار

رونق مراکز اسقاط در گرو خصوصی شدن آن است
رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافتی کش��ور از روند کاهش��ی 
اس��قاط خودرو در کشور سخن گفت. محمدحس��ین گودرزی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: دولت قادر اس��ت که خودروسازان را مجاب به 
رعایت مصوبات اس��قاط خودرو کند اما متأسفانه دولت عزمی برای اجرای آن 
ندارد. وی با بیان اینکه اس��قاط خودرو نس��بت به مسائل دیگر از اولویت های 
بعدی دولت اس��ت، گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند اسقاط خودرو در 
کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه موجب تضمین سالمت مردم، 
مصرف بهینه سوخت و حفظ سرمایه دولت می شود. رئیس کارگروه خودرویی 
اتحادیه صنایع بازیافتی کشور در پاسخ به این پرسش که ترخیص خودروهای 
دپوشده در گمرک می تواند بر روند اسقاط خودرو تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: 
چون تعداد خودروهای ترخیص شده قابل توجه نبوده مشکالت اساسی که در 
زمینه اسقاط خودرو وجود دارد را حل نمی کند اما می تواند انباشت گواهی های 
اسقاط را کاهش داده و موجب رونق مراکز اسقاط شود. گودرزی تشریح کرد: 
حدود 80 هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد که اگر با مصوبه قبلی دولت 
به ارزش 2 میلیون و 500 هزار تومان سنجیده شود حدود 200 میلیارد تومان 
س��رمایه مراکز اسقاط اس��ت، اما اگر با قیمت امروز به ارزش 5 میلیون تومان 
سنجیده ش��ود، 400 میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط درگیر است. رئیس 
کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافتی کشور درخصوص راهکارهای الزم 
به منظور تسریع روند اسقاط خودرو در کشور گفت: وزارت نفت می بایست از 
محل صرفه  جویی س��وخت 10درصد آن را هزینه خودروهای فرس��وده کند و 
الباقی آن را صرف مش��کالت دیگر جامعه کند و مش��کل اینجاست که مراکز 
اسقاط به صورت خصولتی )خصوصی زیر نظر دولت( فعالیت می کنند و همین 
موضوع موجب رکود مراکز اسقاط شده است. اگر مراکز اسقاط خصوصی شوند 
می توانند به سهولت فعالیت داشته و نه تنها از دولت تقاضای بودجه نداشته بلکه 

به دولت کمک نیز خواهند کرد.

هشدار شرکت ایران خودرو جهت واریز وجه 
منتخبان قرعه کشی

 ای��ران خودرو خطاب به برندگان قرعه کش��ی اعالم کرد صرفا از 
طری��ق آدرس اعالمی نس��بت ب��ه ورود با نام کارب��ری و رمز عبور 

شخصی خویش اقدام و نسبت به فرآیند تکمیل وجه اقدام کنند.
به گزارش اکوفارس، ش��رکت ای��ران خودرو، جهت پیش��گیری از هرگونه 
سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو، به متقاضیانی محترمی که در سایت سامانه 
ف��روش اینترنتی ایران خ��ودرو ب��ه آدرس esale.ikco.ir به عنوان منتخب 
قرعه کش��ی اخیر، انتخاب ش��ده اند، تاکید کرده صرفا از طریق همین آدرس، 
نس��بت به ورود با نام کاربری و رمز عبور ش��خصی خویش اقدام و نس��بت به 
فرآیند تکمیل وجه اقدام کنند. تاکید می ش��ود مش��تریان برای پیشگیری از 
هرگونه کالهبرداری و سوءاستفاده، پس از حصول اطمینان از منتخب بودن در 
قرعه کشی اخیر از طریق دریافت پیامک از شماره 98۳0009۶440 متعلق به 
سامانه اطالع رسانی شرکت ایران خودرو و مشاهده نتیجه قرعه کشی از سایت 
سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir و کسب اطمینان 
از منتخب شدن، صرفا از طریق همین آدرس و پس از ورود از طریق نام کاربری 

و رمز ورود اختصاصی، اقدام به تکمیل وجه کنند.

ارسال پیامک دریافت وام کرونایی به رانندگان آغاز شد
امکان ارائه تسهیالت به رانندگانی که تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغار ارسال پیامک دریافت تسهیالت حمایت 
از کس��ب و کارهای آس��یب دیده در حوزه حمل و نقل ناشی از شیوع ویروس 
کرون��ا به رانندگان خبر داد. ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از 
ایلنا، شهرام آدم نژاد درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده در حوزه حمل و نقل ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار 
داش��ت: با توجه به مشکالتی که در پی محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا برای کسب و کارهای حوزه حمل و نقل ایجاد شد، برای حمایت و حفظ 
کسب و کارهای موجود در این صنعت هماهنگی هایی با معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری انجام دادیم. وی ادامه داد: برای رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافری 
تسهیالت ۶ میلیون تومانی در نظر گرفته شد که در ارسال پیامک به رانندگان 
برای معرفی به بانک و دریافت تس��هیالت آغاز شده است. معاون حمل و نقل 
وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: برخی از رانندگان تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی نبودند و تحت پوشش سایر بیمه ها هستند که ارائه تسهیالت به این 
رانندگان هم در دست پیگیری است تا این رانندگان هم که جزو بیمه شدگان 
تامین اجتماعی نیستند بتوانند از این تسهیالت بهره مند شوند. آدم نژاد با بیان 
اینک��ه ارائه وام به کس��ب و کارهای فعال در حوزه هوای��ی، ریلی و فرودگاه ها 
در حال اجرا اس��ت، ادامه داد: فعاالن در این حوزه ها برای دریافت تس��هیالت 
می توانند در سایت وزارت کار ثبت نام کنند. معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه 
داد: در بخش ریلی در مرحله اول تس��هیالت کرونایی به بخش مسافری ارائه 
می شود و در مرحله بعد شرکت های باری که در این دوران دچار زیان شدند از 

این تسهیالت برخوردار خواهند شد.

رشد 23درصدی مراجعه خودرو ها به مراکز 
معاینه فنی تهران

مراجعه خودرو ها به مراکز معاینه فنی شهر تهران از یکم تا 1۶ خردادماه 
در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، 2۳درصد رشد داشته است. به 
گزارش خبرگزاری میزان، حسین مقدم، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه 
فنی خودرو های تهران با اش��اره به مراجعه ۳55 هزار دس��تگاه خودرو به 
مراکز معاینه فنی ش��هر تهران، افزود: 74 هزار دس��تگاه خودرو از یکم تا 
1۶ خ��رداد ماه به مراکز معاینه فنی ش��هر تهران مراجع��ه کرده اند. او با 
بیان اینکه روزانه حدود ۶ هزار و 200 تا ۶ هزار و 500 دس��تگاه خودرو 
به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند، یادآور شد: در حال حاضر وضعیت 
مراجعه به مراکز معاینه فنی عادی است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه 
فنی خودرو های تهران درباره سیس��تم نوبت دهی آنالین، گفت: براساس 
تفاهم انجام ش��ده با سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران به زودی 
ش��هروندان می توانند از طریق سامانه »تهران من« از سیستم نوبت دهی 
مراکز معاینه فنی استفاده کنند. در این فاز دسترسی به سیستم نوبت دهی 
برخط برای تمامی مراکز معاینه فنی تهران به جز واحد های سیار راه اندازی 
خواهد ش��د. در حال حاضر استفاده از سیستم نوبت دهی تنها در هشت 
مرکز بیهقی، س��راج، الغدیر، شقایق، نیایش، آبشناسان، چمران و دماوند 

مشتمل بر ۳2 خط معاینه فنی امکان پذیر است.

 فروش خودرو به صورت قرعه کشی دست دالالن را کوتاه می کند؟
فروش خودرو به شیوه قرعه کشی دیروز انجام و اسامی برندگان آن 
نیز اعالم ش��د. کارشناسان معتقدند روش قرعه کشی نخواهد توانست 
مشکل بازار را حل کند زیرا معضل اصلی از جای دیگری است و پول 
اصلی هزینه تولید خودرو تاکنون به جیب دالالنی رفته که می توانند 

در ثبت نام خودروها اعمال نفوذ کنند.
به گ��زارش روی��داد24، دی��روز و ام��روز قرعه کش��ی خودرو های 
پیش ف��روش ش��ده پ��س از دو هفت��ه از زم��ان آغاز ثبت ن��ام در دو 
خودروس��ازی  انجام می شود. بر اساس این گزارش، قرار بر این است 
در این س��ری از پیش فروش خودروس��ازان 25 ه��زار خودرو تحویل 
برندگان قرعه کشی خودروسازی ها شود، تاکنون حدود ۶ میلیون نفر 
برای ش��رکت در این طرح ثبت نام کرده اند. این احتمال برنده شدن 
هر فرد 4 به 1000 اس��ت. اصغر حق پناه، معاون مهندسی سازمان و 
سیس��تم های ایران خودرو گفته تع��داد 5میلیون و 27۳ هزار و 85۶ 
نف��ر از تاریخ چهارم خردادماه تا پایان وقت اداری چهاردهم خرداد با 
ورود به سایت ایران خودرو، به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رفت��ه و پس از احراز هویت، پیش ثبت ن��ام را انجام دادند. از مجموع 
نفرات متقاضی پیش ثبت نام چهار محصول این شرکت خودروسازی، 
تعداد ۳84 هزار و 8۳1 نفر به دلیل نداشتن شرایط الزم حذف شدند. 
اینک��ه آیا چنی��ن روش هایی می توان��د قیمت خ��ودرو در ایران را 
کاه��ش دهد و با بازاره��ای موازی که در اختیار دالل هاس��ت مقابله 

کند، موضوعی اس��ت که امیرحس��ن کاکایی فعال صنعت خودرو در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد24 آن را بررس��ی کرده اس��ت. 
او می گوید: پیش فروش��ی خودرو با طرح قرعه کشی موقتی و بی فایده 
اس��ت؛ هرچند می تواند از سوی برخی از مس��ئوالن ذاتا طرح خوبی 
برآورد شود و ناظران هم سعی در برقراری عدالت کامل داشته باشند، 
ام��ا به اعتقاد خیلی از کارشناس��ان این حوزه موضوع قرعه کش��ی به 

عنوان نوآوری کار اضافه ای است.
او با بیان اینکه طی یک س��ال و نیم گذش��ته نظام فروش بس��یار 
پیش��رفت کرده، می گوید: در این طرح گفته ش��ده با اشتراک گذاری 
بانک ه��ای اطالعاتی می توان عدالت را به گونه ای اجرا کرد که خودرو 
به دس��ت مصرف کننده واقعی آن برسد، اما ش��اهد آن هستیم که از 
اوایل سال 97 ناعدالتی و تخلف در مجموعه خودروسازی باال گرفت.

کاکای��ی ادامه می دهد: ب��رای توزیع 25 هزار خ��ودرو نظارت های 
زی��ادی وجود دارد تا از تخلفات جلوگیری ش��ود ام��ا این موضوع را 
نبای��د فراموش کرد که در نهایت هم باعث اطمینان خاطر برای مردم 
نخواهد ش��د. تا پیش از این از هر 50 نفر یک نفر می توانس��ت وارد 
س��ایت ثبت نام خودرو ش��ود و از این تعداد 49 نفر به دلیل ترافیک 
س��ایت قادر به ثبت نام خودرو نمی شدند به این روش معترض بودند، 
ام��ا حاال وضعیت به گونه ای اس��ت که از 250 نفر، یک نفر ش��انس 

برنده شدن دارد.
او می گوی��د: با وجود کلیه محدودیت هایی که برای ثبت نام خودرو 

گذاشته اند، قرعه کشی دردسر جدیدی است که ایجاد شده و بسیاری 
ه��م معتقدن��د که چطور می توان تش��خیص داد که این قرعه کش��ی 

درست باشد و خودرو ها را به آشنایان خود ندهند؟
کاکایی با اشاره به برگزاری مراسم برای قرعه کشی خودرو می گوید: 
برگزاری این مراس��م ها نه تنها هزینه زی��ادی دارد و انواع ناظران هم 
برای آن دعوت می شوند، اما در نهایت یک فرآیند بیهوده را به توزیع 
خودرو اضافه کرده و در این وضعیت پرنوس��ان اقتصادی، بس��یاری از 

ایرانی ها شانس خود را برد در این التاری امتحان می کنند.
او می گوید: در گذش��ته دالل ها برای اینکه بتوانند احتمال موفقیت 
خود را افزایش دهند اقدام به خرید کد ملی می کردند و ممکن است 
هم اکنون نیز با روش های دیگری این کار را انجام دهند، اما در حال 
حاضر با توجه به اینکه ثبت نام ها هیچ هزینه ای نداش��ته، امکان ثبت 
نام برای همه فراهم بود و ممکن اس��ت ب��ا ادامه این روند به جای ۶ 

میلیون نفر برای ثبت نام تا 20 میلیون نفر هم شرکت کنند.
کاکایی ادامه می دهد: اینکه فاصله قیمت بازار و خودروس��ازی تنها 
برای خودروی پراید حدود 50 میلیون تومان است موضوعی است که 
خیلی ها را برای ثبت نام تش��ویق می کند بنابراین این قبیل طرح های 
جدی��د به جای اینکه رضایت مصرف کننده و ثبت نام کننده را در پی 
داش��ته باشد تعداد شاکی ها را افزایش می دهد. این در حالی است که 
فاجعه اصلی در حال حاضر افت تولید اس��ت و به نظر می رسد آقایان 

به جای برگزاری مراسم باید مسائل مربوط به تولید را حل کنند.

برگزاری التاری به جای حل مشکل

ش��رکت بهمن دیزل یکی از خودروسازانی است که با شروع تحریم ها 
دچار چالش هایی درخصوص ش��رکای تجاری ش��د اما با برنامه ریزی و 

تدوین استراتژی مناسب توانست این بحران را پشت سر بگذارد.
ش��رکت بهمن دیزل یکی از خودروسازانی است که با شروع تحریم ها 
دچار چالش هایی درخصوص ش��رکای تجاری ش��د، اما با برنامه ریزی و 

تدوین استراتژی مناسب توانست این بحران را پشت سر بگذارد.
فعالیت رسمی ش��رکت بهمن دیزل از دی ماه 1۳85 شروع شد؛ این 
ش��رکت ابتدا در س��ایت جاده قدیم کرج قرار داشت )ایران وانت قبلی( 
و سپس به ش��هرک صنعتی البرز یا شهرک صنعتی قزوین منتقل شد. 
عمده فعالیت بهمن دیزل با یک ش��ریک خارجی به نام ایسوزو به عنوان 
شریک تجاری بود؛ با شروع تحریم ها، ایسوزو ارتباطش را با بهمن دیزل 
متوقف کرد. براس��اس سیاست استراتژیک ش��رکت، بهمن دیزل برندی 
داخل��ی ب��ه نام ش��یلر را ایجاد کرد ت��ا تولیدات خود را ک��ه به  صورت 
موازی با ش��رکت ایسوزو کار می کرده، آغاز کند. هم اکنون 570 نفر در 

بهمن دیزل مشغول فعالیت هستند.
تولد خودروی شیلر

بهمن دیزل در سال 92 طراحی شیلر را آغاز و در سال 9۶ نمونه اولیه 

این خودرو تولید ش��د و در مهر س��ال 98 به تولید انبوه رسید. بنابراین 
در س��ال گذش��ته حدود 85 درصد تولیدات، ایسوزو و 10 تا 15درصد 
محصوالت ش��یلر بود؛ در واقع محصول استراتژیک شرکت بهمن دیزل 
ایس��وزو ب��ود، اما امس��ال به دلیل مش��کالت ناش��ی از محدودیت های 
بین الملل��ی، 80درص��د از خودروهای ش��یلر با برند داخلی ش��رکت و 
فق��ط 15 تا 20درصد محصوالت ایس��وزو خواهد بود. س��ال  جاری که 
» جهش تولید« نام گذاری ش��ده است، میزان تولید بهمن دیزل به بیش 
از 200درص��د افزای��ش خواهد یافت. هم اکنون ظرفیت ثبت ش��ده در 
این ش��رکت تولید ساالنه 40 هزار دستگاه است؛ میزان تولید طی سال 
گذش��ته 815 دس��تگاه بود که با قطع ارتباط ایس��وزو با کاهش تولید 
مواجه ش��د. اما امسال با پیش بینی رش��د بیش از 200درصدی، میزان 
تولید شرکت به یک هزار و 72۶ دستگاه خواهد رسید و رشد تولید در 

سنوات آتی نیز ادامه دار خواهد بود.
به گفته محمد محمدی، مدیرعامل بهمن دیزل، این ش��رکت به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا در فروردین ماه کاهش تولید داش��ت اما با تالش 
کارگ��ران و مدی��ران این عقب افتادگی جبران ش��د؛ به گونه ای که تعداد 
تجمعی تولید تا پایان اردیبهش��ت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

س��ال گذشته توانس��ت ۶7درصد افزایش تولید داشته باشد. پیش بینی 
می ش��ود بهمن دیزل به عن��وان اولین ش��رکت خودروس��از در ماه های 
نخس��ت پاییز س��ال جاری بتواند از رکورد س��ال گذش��ته عب��ور کند. 
ش��رکت بهمن دیزل در س��ال جاری در زمینه دو محصول، طرح توسعه 
خواهد داش��ت که ش��امل مینی بوس های جدید با موت��ور، گیربکس و 
کابین جدید 18 نفره و 2۳ نفره هستند که رونمایی خواهد شد. موتور 
مینی بوس های جدید با نام تجاری س��حر پالس، 154 اسب بخار است 
و فیس این مینی بوس نس��بت به مینی بوس قبلی تغییر کرده است. از 
آنجا که بهره وری و راندمان مینی بوس به تعداد صندلی اس��ت، بنابراین 
این مینی بوس به گونه ای طراحی ش��ده که با دو آپش��ن 18 و 2۳ نفره 

تحویل داده می شود.
کامیونت هشت تن نیز از جمله طرح های توسعه ای بهمن دیزل است 
که پیش بینی می شود در نیمه دوم سال از نمونه های اولیه آن رونمایی 
ش��ود. کامیونت شش تن جدید شیلر که تغییراتی در موتور و گیربکس 
آن ایجاد شده است از تیرماه وارد بازار خواهد شد و با داشبورد، چراغ ها، 
صندلی جدید و برای اولین بار داش��تن HVAC در ریموت کنترل از 

نیمه دوم سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
از معضالت صنعت موتورس��یکلت و همچنی��ن دالیل عدم به کارگیری 

کاتالیست توسط موتورسیکلت سازان سخن گفت.
حبیب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
ظرفیت تولید کاتالیس��ت در کش��ور وجود دارد ام��ا از آنجا که صنعت 
موتورسیکلت در کشور در مسیر همواری پیش نمی رود، تولیدکنندگان 
کاتالیس��ت نمی توانن��د برای این می��زان تنوع موتورس��یکلت در ایران 

کاتالیست تولید کنند و در واقع برای آنان مقرون به صرفه نیست.
وی ب��ا اظهار تأس��ف از وضعیت صنعت موتورس��یکلت در ایران بیان 
کرد: متأس��فانه کش��ور ما نمایش��گاه موتورس��یکلت های متن��وع و با 
تکنولوژی کش��ورهای مختلف شده است و نمی توان از این میزان تنوع 
موتورسیکلت انتظار ارتقای کیفیت را داشت بنابراین تنوع موتورسیکلت 
در کشور نه تنها آفت این صنعت بوده بلکه آفت اقتصاد کشور نیز است.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 

گفت: کش��ورهایی مانند اندونزی که دارای سیاس��ت مدونی در صنعت 
موتورسیکلت هس��تند برخی از انواع موتورسیکلت ها را هدف قرار داده 
و ب��ا برنامه  ریزی روی آن پیش می روند بنابرای��ن ارتقای کیفی در این 
کش��ورها معنا می دهد. در کشور ما نیز در اولین گام باید از تولید انبوه 
موتورس��یکلت با قابلیت تیراژ صنعت��ی و ارتقای کیفی اطمینان حاصل 

کرد تا بتوانیم به پیشرفت خوبی در این صنعت دست یابیم.
محمودان خاطرنش��ان کرد: آش��فتگی بازار موتورس��یکلت در ایران 
حاص��ل بی برنامگ��ی عظیمی اس��ت ک��ه بازیگ��ران آن واردکنندگان 
موتورس��یکلت هس��تند. زیرا واردکنندگان موتورسیکلت به این مسئله 
وق��وف ندارند که موتورهای چین��ی با چه تکنولوژی و چه مصرفی وارد 
کشور می ش��وند. شرکت های تولیدکننده موتورس��یکلت باید برنامه ای 

مطابق با سیاست های کالن صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشند.
وی با تأکید بر ظرفیت کش��ور برای تولید موتورسیکلت گفت: کشور 
ایران توانایی تولید چند نوع موتورس��یکلت در کش��ور و صادرات آن به 

کش��ورهای همجوار را دارد اما در س��از و کارهای اقتصادی آن موانعی 
وجود دارد و ش��رکت های چینی از این فرصت اس��تفاده کرده و تولید 
ملی کش��ور را هدف قرار داده اند. نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای 
قطعه سازان موتورسیکلت کشور تشریح کرد: قطعه سازان موتورسیکلت 
در راستای اهداف و منافع ملی حرکت می کنند و به این موضوع واقفند 
که ما باید تیراژ تولید داش��ته باش��یم. اما متأس��فانه درخواس��ت تیراژ 
قابل توجهی برای تولید موتورس��یکلت در کش��ور وجود ندارد و تولید 
موتورس��یکلت از یک میلیون به 100 هزار دس��تگاه رسیده زیرا امتیاز 
صنعت موتورسیکلت را به شرکت های چینی دادیم و آن را رها کرده ایم.
محمودان در پایان تصریح کرد: پیکره تولید موتورس��یکلت در ایران 
از بازارهای خارجی آب می خورد و شرکت های موتورسیکلت سازی بازار 
داخل را باور ندارند چرا که سود آنها در واردات موتورسیکلت است و به 
اعتقاد بنده جایی که منافع ملی مطرح اس��ت، توجه به منافع شخصی 

نوعی خیانت به کشور محسوب می شود.
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کسب و کارامـروز8

ش��کاف عمیق بین علم روز دنیا و محصوالت موجود در دس��ترس 
ایرانی��ان جمع��ی از اس��اتید و دانش آموخت��گان ممتاز مهندس��ی 
کامپیوتر دانش��گاه تهران را بر آن داش��ت تا با اتکا بر تیم متخصص 

خود، محصوالت��ی مبتنی ب��ر جدیدترین 
پیشرفت های روز دنیا را برای فارسی زبانان 
جه��ان تولی��د کنن��د؛ محصوالت��ی که با 
جم��ع آوری داده از فضای مج��ازی و ارائه 
امکانات��ی ب��رای تحلی��ل داده، خدم��ات 
مختلف��ی را ب��ه ایرانی��ان ارائ��ه می کنند. 
»ه��دف ش��رکت دانش بنی��ان مش��اوران 
مدیری��ت هما پ��الس این اس��ت که هیچ 
کارب��ر ایرانی ب��رای درک ح��س راحت تر 
شدن روزافزون زندگی، نیازمند استفاده از 
محصوالت بیگانه نباش��د.« مسعود اسدپور 
مدیرعامل این ش��رکت با بیان این مطلب، 
می گوید: تمرکز ش��رکت بر روی توس��عه 

پلتفرم هشتگ است. هدف پلتفرم هشتگ، جمع آوری داده از فضای 
مجازی و ارائه امکاناتی برای تحلیل داده است. حوزه فعالیت شرکت 
در زمینه داده کاوی و پردازش اطالعات در فضای مجازی اس��ت که 

به دلیل حجم زیاد داده نیاز به توس��عه ابزارهای نوآور و علمی دارد. 
بر روی این پلتفرم می توان محصوالت مختلفی ارائه کرد. یکی از این 
محصوالت پایش��گر هشتگ اس��ت که به صورت آنالین و لحظه ای، 
پیام ه��ای  و  نظ��رات  اخب��ار،  آخری��ن 
کارب��ران مرتب��ط با س��ازمان و ش��رکت 
ش��ما را در قالب داش��بورد ارائه می کند. 
منابع اطالعاتی این س��امانه از داده های 
خبرگزاری ه��ای داخل��ی و خارجی، وب 
س��ایت های خب��ری مهم و ش��بکه های 
اجتماع��ی مختلف مانند توییتر، تلگرام و 
اینستاگرام فراهم شده است. تمام داده ها 
با آخری��ن تکنیک های علم��ی پردازش 
شده و تحلیل های دقیق از آنها استخراج 
می شود. نتایج این تحلیل ها در قالب آمار 
و نموداره��ای مختلف در یک داش��بورد 
خاص به مخاطب ایرانی ارائه خواهد شد. 
کالن داده ها، داده کاوی و یادگیری ماشین، تبلیغات دیجیتال، هوش 
تجاری، تحلیل رسانه های اجتماعی و پردازش زبان طبیعی مهم ترین 

حوزه های کاری و محصوالت تولیدی این دانش بنیان است.

شاید یکی از راه های توسعه صنایع استفاده از فناوری های دیجیتال 
باش��د؛ فناوری هایی که با دور زدن روش های س��نتی، چهره ای جدید 
از ش��یوه مدیریت و فعالیت های اقتصادی را ترس��یم می کنند. در این 

روش نوی��ن، کارها در بس��تر فناوری های 
ارتباطات و اطالعات با س��رعت و ش��تاب 
از  اس��تفاده  م��ی رود.  پی��ش  بیش��تری 
فناوری ه��ای دیجیتال در کس��ب وکارها 
به حدی جدی و ضروری ش��ده است که 
برخی کارشناس��ان معتقدن��د اگر نتوانیم 
کس��ب وکارها را ب��ه صورت ی��ک الیه در 
گوش��ی های هوش��مند نهادین��ه کنی��م، 
احتم��ال نابودی آنها بیش��تر خواهد بود؛ 
ادعایی ترسناک و نیازمند توجه. در سال 
2011، 10 ه��زار بان��ک در اروپا تعطیل 
شد. این خبر هم تاکیدی است بر ضرورت 
توسعه کسب وکارها برمبنای فناوری های 

آی س��ی تی. یعنی همه خدمات این بانک ها آنالین ش��د و دیگر نیازی 
به مراجعه حضوری مردم نبود. البته این اتفاق تنها به بانک ها محدود 
نمی ش��ود و بس��یاری از فعالیت های اجتماعی و اقتص��ادی در دنیا به 

ش��کل دیجیتالی انجام می ش��ود. البته این روزها شیوع بیماری کرونا 
هم به آنالین شدن فعالیت ها دامن زده است.

ام��ا در ایران هنوز برخ��ی مقاومت های مدیریت��ی و اجتماعی مانع 
ش��تاب گیری دیجیتالی شدن فعالیت ها 
ش��ده اس��ت، ولی با تالش های صورت 
گرفت��ه توس��ط بازیگ��ران ای��ن عرصه، 
اتفاق��ات خوب��ی ب��رای ترغی��ب مردم 
ارائه دهن��دگان خدم��ات اجتماع��ی،  و 
اقتصادی و حتی فرهنگی به اس��تفاده و 

ارائه خدمات آنالین رخ داده است.
ستاد توس��عه فناوری های دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در ادام��ه تالش های 
خ��ود برای نهادینه ک��ردن فعالیت ها بر 
بس��تر فناوری های دیجیت��ال، در صدد 
است تا این فناوری ها را در صنایع بزرگ 
و کوچک کش��ور نف��وذ دهد؛ کاری که هم به تس��ریع ارائه خدمات و 
کارای��ی باالی صنایع کمک می کند و هم دسترس��ی مردم به خدمات 

صنایع را تسهیل خواهد کرد.

نفوذ فناوری های دیجیتال در صنایع افزایش می یابدبی نیازی به محصوالت بیگانه؛ داده ها را با پلتفرم هشتگ ایرانی تحلیل کنید

س��ردرگمی، ابهام و ترس. نبود ش��ناخت و تصویری روشن، این 
سه عارضه مهم را به همراه دارد. علم فناوری و توسعه نیز استثنای 
این قاعده نیس��ت. وجود تصویری ش��فاف و روشن از آینده علم و 
فناوری است که می توان دو ثمره شیرین پیشرفت و توسعه پایدار 

را پدیدار کند.
اگر س��خن از توس��عه علم و فن��اوری به میان بیاید و توس��عه، 
مطل��وب جامعه باش��د، ش��اید در نگاهی نخس��ت به نظر برس��د 
هی��چ چیزی مهم ت��ر از تمرک��ز و پرداختن به توس��عه برای رفع 
مش��کالت جای نباش��د؛ به عبارتی دم را غنیمت شمردن بهترین 
و منطقی ترین راهکار به حس��اب می آید اما آنچه که کشورها را به 
لحاظ توسعه یافتگی و پیشرفت از یکدیگر متمایز می کند، رویکرد 
آنها به آینده و داشتن برنامه ای برای راه یافتن به مسیر کشورهای 
دارای توس��عه پایدار اس��ت. در س��ال های اخیر برخی دانشگاه ها 
و برخ��ی از بنگاه ه��ای صنعتی در زمینه ورود به پیش��رفت حوزه 
فناوری و نوآوری وارد ش��ده اند که قرار اس��ت در کنار حل مسائل 
فناورانه صنعت به رش��د و رونق اقتصادی و اجتماعی کشور یاری 
برس��انند. آینده نگاری علم و فناوری رویکردی اس��ت که به کمک 
کش��ورها می آید تا بتوانند روند حرکت خود در مس��یر توس��عه و 
پیش��رفت را هم��وار کنند، موانع پیش روی را مش��اهده و مطالعه 

کنند تا برای از میان برداشتن آنها اقدام کنند.
نگاهی به آینده

ض��رورت ش��ناختی از آین��ده، کش��ورها را وادار می کن��د ت��ا 
برای توس��عه و پیش��رفت خود به راه و روش های دوراندیش��انه و 
برنامه ریزی برای گا م های بعدی متوسل شوند. آینده نگاری ابزاری 
اثرمن��د و کارآمدی برای ریل گذاری مس��یر به ویژه در عرصه علم 
و فناوری اس��ت و کش��ورها در دنیای پرپیچ و تاب امروز در مسیر 

پیشرفت و توسعه و حضور در بازارهای رقابتی یاری می کند.
 در زیس��ت بوم عل��م و فن��اوری کش��ورهای خواهان توس��عه، 
آینده نگاری به عنوان یک ابزار مهم سیاستی پاسخگوی پرسش ها 
و ابهام��ات درب��اره چرای��ی و تح��ول پدیده ه��ا در آینده کش��ور 
نقش آفرین��ی می کند. آینده نگاری تالش��ی نظام مند برای نگاه به 
آین��ده بلندم��دت در حوزه ه��ای دانش، فن��اوری، اقتصاد، محیط 
زیست و جامعه به شمار می رود که با هدف شناسایی فناوری های 
نوظه��ور و تعیین آن دس��ته از بخش هایی که س��رمایه گذاری در 
آنها، احتمال س��وددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام 

می شود.
 با آیند ه نگاری آمادگی های الزم برای حرکت در مس��یر دانش و 
فناوری ایجاد می ش��ود و این ابزار کارآمد، تصمیم گیری در ارتباط 
با سیاست گذاری پژوهش و فناوری را در ابعاد داخلی و بین المللی 

آسان  می کند.
 بسیاری از کشورهای خواهان توسعه، در مسیر آینده نگاری گام 
برداش��ته اند تا از مزیت های آن بهره ببرند. کشورمان نیز در مسیر 
آینده نگاری علم و فناوری گام برداش��ته است چراکه  آینده نگاری 
به واس��طه فرآیندهای تعاملی خود و بدین دلیل که تالش می کند 
تمامی بازیگ��ران فعال یک جامع��ه را در فرآیند خود نقش آفرین 

کند.
این فرآیند، بسیاری از چالش هایی که دولت ها در دنیای کنونی 
با آنها مواجه هس��تند را به گونه ای اثربخش پاس��خ داده و بحران 

شکست سیستم را برطرف می کند. اجرای فرآیندهای آینده نگاری 
در سطح سیستم ملی باعث می شود تا وفاق، هماهنگی و هم جهتی 
اقدامات آتی، بین بازیگران زیس��ت بوم علم و فناوری برقرار شده و 
در نتیجه منابع مختلف به صورتی کارا به حوزه های دارای اولویت 

تخصیص داده شوند.
 گام جدی در مسیر ترسیم تصویر آینده

معاون��ت سیاس��ت گذاري و ارزیابي راهب��ردي معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري، گام جدی کشور را در مسیر آینده نگاری 
برداش��ت. کار آینده ن��گاری ب��ا اهدافی چ��ون گفتمان س��ازي و 
نقش آفری��ن س��اختن بخش های گوناگ��ون جامعه در ش��ناختن 
مش��کالت و چالش هایي است که حل شان راه و روش های نوآورانه 

و فناورانه می طلبد.
مي توان با راهکارهای فناورانه و وجود هوش��مندي الزم، نسبت 
به استفاده از فرصت هاي آن و مقابله با تهدیدهاي آن برنامه ریزي 
و اقدام کرد. در این برنامه تالش می شود گفتمان مبتنی بر دانش 
و ایجاد آگاهی در مورد تغییرات و مس��ائل آینده که جامعه با آن 

مواجه خواهد شد، در میان ذی نفعان مختلف شکل گیرد.
 در ابتداي کار و با انجام مطالعات اولیه، گام هاي نخستین اجراي 
این طرح برداشته ش��د. رویکرد این برنامه، چیزي به مراتب فراتر 
از تهیه لیستي از فناوري هاي ممکن و قابل ظهور در آینده و ارائه 
آن به عنوان انتخاب هاي سیاس��تي جهت مطالعه است. دبیرخانه 
آینده ن��گاری ملی در معاونت سیاس��ت گذاری و ارزیابی راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، ایجاد یک همدلی و 
مشارکت میان جامعه، صاحب نظران و فعاالن درگیر در حوزه هاي 

گوناگون را برای رونق زیست بوم دانش بنیان دنبال می کند.
یکی از مهم ترین انتظارهای این برنامه ملی گذار از  نگاه اقتصاد 
منبع محور به س��مت رویکرد دانش بنیان و توجه به نیروی انسانی 
خالق و توانمند اس��ت. این برنامه عزم خود را بر این مهم اس��توار 
کرده اس��ت که با بهره گیري از حداکثر مشارکت فعاالن زیست بوم 
نوآوری، کارآفرینان، دانشگاه و پژوهشگران، آینده ای روشن را برای 
اقتصاد دانش بنیان کشور تصویر و ترسیم کند. یکی از رویکردهایی 
که مدنظر دبیرخانه قرار داشته است، توجه به ذی  نفعان گوناگون و 

در نظر داشتن نیازهای مختلف هر یک از این سطوح بود.
 نقش آفرینان زیست بوم آینده

براس��اس بررس��ی های صورت گرفته توس��ط دبیرخان��ه که از 
مطالع��ات تطبیقی و همچنی��ن نتایج جلس��ات خبرگانی حاصل 
ش��ده اس��ت، ذی نفعان مختلف در چهار گروه اصلی دس��ته بندی 
ش��ده اند. چه��ار س��طح از مخاطبین ای��ن برنامه ش��امل »جامعه 
عمومی«، »جامعه فعاالن اقتصاد دانش بنیان« ش��امل صنعتگران، 
دانش��گاهیان، پژوهش��گران، »ش��رکت ها، دانش��گاه ها، نهادهای 
تحقیقات��ی و س��ازمان ها« و »نهاده��ای سیاس��ت گذاری«  جزو 
نقش آفرینی��ان اصل��ی این برنامه هس��تند که به کمک پیش��برد 

آینده نگاری می آیند.
 در ذیل برنامه آینده ن��گاری ملی، چهار برنامه اصلی با مخاطب 
قرار دادن هر س��طح از مخاطبین طراحی ش��ده  است تا بتوان به 
تفکیک و با توجه به ظرفیت های موجود در هر س��طح و انتظارات 
و نیازه��ای آنان ب��ه تعریف برنامه های اجرای��ی و همکاری با آنان 

اقدام کرد.

دادس�تانی کره  جنوبی برای ش�خص اول گروه سامس�ونگ و چندی دیگر از مقامات این 
شرکت حکم بازداشت صادر کرد.

ب�ه گزارش زومیت، مقامات ک�ره  جنوبی معاون هیأت مدیره  سامس�ونگ، لی جائه یونگ 
را به ارتکاب معامالت جعلی، دس�تکاری در قیمت س�هام و تقلب در حس�ابداری در حین 
ادغام ش�رکت مادر سامسونگ )ش�رکت ساخت وساز و بازرگانی سامس�ونگ یا به اختصار 
Samsung C&T( و ش�رکت صنایع Cheil در س�ال 2۰15 می�الدی متهم کردند. از »لی 
جائه یونگ« که عمال شخص اول و رهبر گروه سامسونگ به  حساب می آید به  عنوان »وارث 

سامسونگ« نیز یاد می شود. 
روز پنجش�نبه، دادس�تان های کره  جنوبی حکم بازداش�ت جی وای لی، معاون ریاس�ت 
گروه سامس�ونگ الکترونیکز را نیز به خاطر نقض قوانین بازار س�رمایه  محلی صادر کردند. 
همچنی�ن، حکم بازداش�ت برای دو مقام کلیدی سامس�ونگ، یعنی رئی�س و معاون هیأت 
مدیره  دفتر اس�تراتژی آینده  سامس�ونگ )واحد مدیریت کل شرکت خوشه ای سامسونگ 
ک�ه در حال حاضر منحل ش�ده اس�ت(، به ترتیب با نام های کیم ُجن�گ جونگ و چوی گی 

سونگ صادر شده است. کیم با اتهام های دیگری درباره  نقض تعهد نیز روبه رو است.

دادستان ها معتقدند که سامسونگ عمدا قیمت سهام صنایع Cheil را باال برده است. جی 
 Samsung را در اختیار داشت و ارزش سهام Cheil وای لی ش�خصا 23.2درصد از سهام
C&T که وارث سامس�ونگ در آن هیچ س�همی ندارد، کمتر از مقدار واقعی ارزش گذاری 
ش�ده بود. دادس�تان ها ادعا می کنند که ادغام Cheil و سامسونگ باعث شده است تا لی 
س�هام بیش�تری از Samsung C&T را پس از ادغام تصاحب کند و از این  طریق، کنترل 

بیشتری روی کل گروه تجاری سامسونگ داشته باشد.
براس�اس گزارش ه�ا، وارث غ�ول فناوری کره در طول دو جلس�ه  بازجویی که بازرس�ان 
برگ�زار کرده اند، تمامی اتهامات را رد کرده اس�ت. سامس�ونگ از هرگونه اظهار نظری در 
ای�ن  باره امتناع می کن�د. تیم حقوقی لی در بیانیه ای گفته اس�ت باتوجه  ب�ه اینکه او روز 
سه شنبه برای ارزیابی عمومی صحت کیفرخواست درخواست داده  بود، تصمیم دادستان ها 
تأسف برانگیز است. از سال 2۰18 میالدی، کره  جنوبی برای بازبینی پرونده ها اجازه  تشکیل 
هیأتی مدنی را داده است. این هیأت که اعضای آن به  صورت تصادفی از میان کارشناسان 
انتخاب ش�ده اند، بررس�ی تحقیقات در حال انجام را برعهده دارد و ارزیابی می کند که آیا 
کیفرخواس�ت باید دنبال ش�ود یا خیر. بااین حال، تصمیم های این کارگروه الزام آور نیست. 

روشنای آینده زیست بوم دانش بنیان

صدور مجدد حکم بازداشت برای مرد اول سامسونگ

دریچــه

»ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علم��ی و فناوری به 
دنب��ال رف��ع موازی کاری ه��ا در خرید تجهیزات آزمایش��گاهی اس��ت.« این 
مطلب را مدیر شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی می گوید. این طرح 
قرار اس��ت با نیازس��نجی ملی برای خرید این تجهیزات اجرایی ش��ود. شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از مجموعه های فناوری اس��ت که با هدف متمرکز ک��ردن فعالیت های حوزه 
آزمایشگاهی شکل گرفته است؛ مجموعه ای که قرار است به باالبردن کیفیت 
این خدمات در کش��ور کمک کند. رضا اس��دی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری می گوید: خریدهای غیرضروری 

در بخش آزمایشگاهی یکی از سنت های اشتباه و غلط مرسوم بود. 

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی
متمرکز می شود

یکشنبه
18 خرداد 1399

شماره 1556
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زعفران یک محصول استراتژیک حوزه کشاورزی در کشور محسوب 
می شود که بخش عمده ای از تولید جهانی آن در ایران تولید می شود. 
یک ش��رکت دانش بنی��ان با تولید زعف��ران »ریزپوشش دهی ش��ده«، 

محصوالت فرآوری شده متعددی با استفاده 
از این گیاه تولید کرده است. به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، با وجود آنکه بخش 
قابل توجهی از کل تولید ساالنه زعفران در 
ایران توسط کشاورزان ایرانی تولید می شود، 
اما سهم کش��ور از گردش مالی جهانی این 
محص��ول ممت��از، کمت��ر از ظرفیت و حق 
طبیعی کشور است. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تالش کرده است با تشویق 
ش��رکت های دانش بنیان برای ورود به حوزه 
فرآوری زعفران س��هم کش��ورمان را در این 
بخش افزایش دهد. بر این اساس شرکت های 

فناور و دانش بنیانی که طرح های موثری در زمینه ایجاد ارزش افزوده و 
فرآوری فناورانه در حوزه زعفران داشته باشند می توانند از حمایت های 
قانونی در نظر گرفته شده برخوردار شوند. شرکت دانش بنیان عصر نانو 

یکی از شرکت هایی است که در چند سال اخیر فعالیت خود را در این 
حوزه تشدید کرده است. فرهاد بیات مدیرعامل این شرکت در این باره 
گفت: زعفران از جمله محصوالت بس��یار باارزشی است که فرآورده ها 
و محصوالت بس��یار متنوعی با استفاده از 
آن تولید می ش��ود، انواع تولیدات دارویی، 
بهداشتی، آرایشی و خوراکی با استفاده از 
زعفران تولید می ش��ود که از ارزش افزوده 
بسیار باالتری در مقایس��ه با خام فروشی 
آن برخوردار هس��تند.  مدیرعامل شرکت 
دانش بنی��ان عصر نانو در ادام��ه افزود: در 
این شرکت با استفاده از نتایج یک تحقیق 
چند ساله، مواد موثره زعفران اعم از رنگ، 
عطر و طعم استحصال شد و عمر این مواد 
موثره با استفاده از فرآیند ریزپوشش دهی 
افزایش یافت. در واقع بر روی این مواد یک 
پوش��ش قرار می گیرد که آن را در مقابل، 
گرما، نور یا هر عامل تخریب کننده دیگر محافظت می کند. این مسئله 
باعث می ش��ود که انواع محصوالت باکیفیت تر و با طول عمر بیشتر از  

زعفران تولید شود.

ش��رکت های دانش بنی��ان فعال حوزه س��لول های بنیادی و پزش��کی 
بازس��اختی در حوزه ه��ای مختلف از جمله طراح��ی و تولید محصوالت 
ارتوپدی مورد حمایت قرار می گیرند تا کمک بزرگی برای درمان بیماران 

باش��د.  امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه 
فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: ایران در 
حوزه ه��ای گوناگون درمان��ی مانند ارتوپدی 
و بیماری ه��ای اس��تخوانی پیش��رفت قابل 
توجهی داش��ته است و دانشگاه علوم پزشکی 
مش��هد نیز جزو دانش��گاه های برتر کشور در 
این ح��وزه بوده ک��ه این ام��ر حاصل تالش 
اعضای هیات علم��ی، متخصصان و جراحان 
برجس��ته این دانش��گاه اس��ت. وی در ادامه 
افزود: ش��رکت های دانش بنی��ان فعال حوزه 
س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی در 
حوزه های مختلف از جمل��ه طراحی و تولید 

محص��والت ارتوپدی مورد حمایت قرار می گیرن��د تا کمک بزرگی برای 
درمان بیماران باش��د.  دبیر ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی با بیان اینکه مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد از مجموعه های موفق کشور در این حوزه بوده است، بیان کرد: در 
فضای موجود دانش��گاه ها، سیستم ها و ساختارها باید به گونه ای طراحی 
ش��ود که امکانات موردنیاز در کوتاه ترین زم��ان در اختیار متخصصان و 
جراح��ان متقاضی ک��ه تمایل ب��ه فعالیت  
در حوزه های مختلف همچون س��لول های 
بنی��ادی و پزش��کی بازس��اختی دارند قرار 
بگیرد. حمیدیه همچنین افزود: به طور قطع 
مجموعه هایی که با کمترین میزان حمایت 
دولت��ی افتخارات بزرگ می آفرینند بس��یار 
ارزش��مند هس��تند و معتقدیم مجموعه ای 
موفق تر است که در مسیر پیشرفت بی وقفه 
از ظرفیت های سرمایه گذاران و فعاالن بخش 

خصوصی بهره بگیرد.
دبیر س��تاد توس��عه عل��وم فناوری های 
س��لول های بنیادی معاون��ت علمی با بیان 
اینکه نبای��د از ظرفیت س��رمایه گذاران در 
حوزه س��المت غافل شویم، گفت: شورای اس��تانی سلول های بنیادی و 
پزش��کی بازساختی تاکنون در 25 استان کشور از جمله خراسان رضوی 

راه اندازی شده است.

دانش بنیان ها تولید محصوالت ارتوپدی برای درمان بیماران را توسعه می دهندزعفران »ریزپوشش دهی شده« در کشور تولید شد

اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور همواره به دنبال توسعه و گسترش سریع 
علمی هس��تند، اما گاهی این توس��عه موجب شکاف ادراکی عموم نسبت به علم 
می شود. اگر به عصر انقالب صنعتی توجه کنیم، متوجه می شویم رشد علمی و در 
نتیجه ظهور ماشین های بخار و تأسیس کارخانه ها، در بخش هایی از جامعه بیکاری 
و در نتیجه مقاومت در برابر تغییر و رش��د ایجاد کرد. بخش هایی از جامعه آماده 
توسعه علمی نبودند و ساز و کارهای وفق پذیری با اتفاقات جدید را نداشتند. همین 
اتفاق در عصر معاصر در کشور خودمان با توسعه استارت آپ های موفق، به گونه ای 
دیگر نمود پیدا کرد. به عنوان مثال اپلیکیشن های حمل و نقل شهری جایگزین 
سبک سنتی آژانس ها شدند و در مقابل شاهد این پدیده بودیم که افراد مسن نیز 
رو به تکنولوژی و گوش��ی های هوشمند آوردند. چیزی که ازین مثال ها برمی آید 
ش��کاف میان علم و عامه مردم، باعث عدم پذیرش علم، عدم حمایت از علم و از 

همه مهم تر عدم مشارکت در علم می شود.
اگر بخواهیم مس��یر ترویج علم در کشور را تبیین کنیم، سه مرحله کلیدی در 

پیش خواهیم داشت:
عالقه مند شدن مردم به علم )علم در قلب(

مرحله اول ترویج علم عشق ورزیدن مردم و خوشحالی از پیشرفت های کشور 
اس��ت که ابزارهای رسانه ای و دستاوردهای علمی نقش موثری در این گام دارند. 
ب��ه تعبیری دیگر این عامیانه ترین مرحله ترویج اس��ت ک��ه موجب پذیرش علم 
توس��ط مردم و امیدآفرینی در جامعه می شود. درک فرمایش گرانبهای پیشوای 
متقیان یعنی »العلم سلطان«، کلید ترویج علم است. یعنی بدانیم که علم پادشاه 
پیش��رفت ها و زندگی خوب برای همه مردم است. س��والی که گاها جامعه با آن 
رو به رو می ش��ود، پرس��ش درباره هزینه کرد دول��ت در حوزه های علم و فناوری 
است. پرس��ش در مورد میزان هزینه ای که برای تربیت یک دانشجوی پسادکترا 

صرف می شود و حساب و کتاب های عامیانه ای که با این پول چه کارهای دیگری 
می توانس��تیم انجام دهیم. ارج نهادن به علما و دانش��مندان نیز در همین گام از 
ترویج علم مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که توانسته اند مقام معلم و اساتید 
خود را در نگاه جامعه باالتر از پزشکان و مهندسان قرار دهند، گام های موثری در 

ترویج علم برداشته اند.
درک مردم نسبت به علم )علم با طعم لذت(

درک مردم نس��بت به علم مبتنی بر اصل عمومی س��ازی علوم است. دستیابی 
مردم به فهم و شناخت درست از علم و محدودیات آن موجب ارتقای سطح علمی 
و اجتماعی افراد و دوری از مسائلی مانند خرافه گرایی می شود. در این مرحله افکار 
و ارزش های انتقادی، تاریخ و جامعه شناسی دانش علمی و نتایج پژوهش علمی و 
توسعه فن آورانه به اندازه ای ساده می شوند که ضمن محفوظ ماندن محتوا و ارزش 

علمی آنها، توسط عموم قابل درک می شوند.
مشارکت مردم در علم )علم در زندگی(

دان�ش محص�ول جامع�ه اس��ت و مادامی که عموم مردم علم را در مقام عمل، 
در زندگی خود به کار نبرند، توسعه علمی نیز فایده ای نخواهد داشت. البته این با 
نگاه مصرف گرایی تفاوت دارد. نگاهی که باعث می شود جامعه برای راحتی بیشتر 
عالقه مند به استفاده از گوشی موبایل باشد و در واقع تکنولوژی را در زندگی خود 
به کار  گیرد. مسئله درباره فعالیت و زندگی مبتنی بر علم است. این مثال در مورد 
کش��اورزی است که سال ها با روش های س��نتی زراعت می کند و هیچ پذیرشی 
نسبت به کارگیری سیستم های هوشمند کشاورزی ندارد. در این مرحله از ترویج 
عل��م، عموم جامعه تالش می کنند چه در حوزه فعالیت ش��غلی و حرفه ای و چه 
زندگی شخصی، با مطالعه، پژوهش، تجربه و روش های خود یادگیری، علم را در 

عمل، به کار گرفته و یک مشارکت علمی گسترده در کشور رقم خواهد خورد.

نشس��ت میان سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و کاظم 
خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با حضور جمعی از معاونان و مسئوالن هر دو دستگاه 
برگزار شد. س��تاری در این نشست از ورود محصوالت ایران ساخت حوزه امنیت 
غذایی به بازار خبر داد.  ایجاد بازار برای ش��رکت های دانش بنیان و فعاالن زیست 
بوم فناوری و نوآوری در بخش کش��اورزی در این نشس��ت دنبال ش��د. زیرا بعد 
از حوزه دارو، امنیت غذایی یکی از حوزه های اس��تراتژیک برای کش��ور محسوب 
می ش��ود که در بح��ران کرونا هم اهمیت خود را نش��ان داد.  دی ماه س��ال 98 
بود که رئیس جمهوری ابالغیه ای را به تمام دس��تگاه های دولتی برای استفاده از 
ظرفیت علمی و فناورانه کشور و توان متخصصان صادر کرد تا رفع نیازهای داخل 
از این مسیر انجام شود، از همان زمان جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری 

همکاری های مشترک خود برای تحقق این هدف را آغاز کردند.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست گفت: 
معاونت علمی و فناوری و جهاد کش��اورزی در شش سال گذشته کارهای علمی 
و فناورانه خوبی داش��ته اند. توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی یکی از 

اولویت های اصلی در معاونت علمی و فناوری است.
 ستاری ادامه داد: از دو سال پیش پروژه های مرتبط با امنیت غذایی به عنوان 
مبحثی مه��م در معاونت علمی آغاز ش��د. واردات در حوزه محصوالت مرتبط با 
امنیت غذایی عدد قابل توجهی را ش��امل می ش��ود این واردات هم در حوزه های 
فناورانه مانند واکسن های دام و طیور و پروبیوتیک ها و هم در حوزه های غیرفناورانه 

همچون ذرت مشاهده می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به ایجاد کارگروه های تخصصی 
در مدیریت جدید وزارت کش��اورزی گفت: البته اقدامات تاثیرگذار خوبی در این 
حوزه انجام شده و براساس میزان واردات محصوالت برنامه های جدیدی در حال 
آماده سازی است تا امنیت غذایی با استفاده از تولیدات ایران ساخت تامین شود. 
در این صورت خودکفایی و اس��تقالل کش��ور را در این حوزه شاهد خواهیم بود. 

در صورت برزو بحران  ها نیز می توانیم مقابله خوبی با این بحران ها داشته باشیم.
 ستاری همچنین گفت: برنامه  های مفصلی تدوین شده و محصوالت به زودی 
از طری��ق ش��رکت  های دانش بنیان و فن��اور به بازار وارد می ش��ود که می توان به 

محصوالتی در حوزه واکسن های دام و طیور و اشاره کرد.
 همکاری ها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال گسترش است

همچنین کاظم خاوازی، وزیر جهاد کش��اورزی نیز در این نشس��ت بیان کرد: 
بخش کشاورزی دارای مسائل زیادی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری اف��ق خوبی پیش روی ای��ن حوزه قرار دارد. هوشمندس��ازی 
یکی از مباحث مهم در این حوزه اس��ت که با فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها توسعه می یابد.
وی ادامه داد: برنامه کاملی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در حوزه یکپارچه س��ازی اطالعات و هوشمندسازی داریم و برای خرید کودهای 
ش��یمیایی و زیستی آماده انعقاد قرارداد با شرکت های فناور و فعال در این حوزه 
هس��تیم. استفاده از سرشاخه های نیش��کر نیز یکی از برنامه های خوبی است که 
وجود دارد تا با استفاده از این سرشاخه ها در بخش کشاورزی واردات کاهش یابد.

شرکت های دانش بنیان محصوالت فناورانه را وارد بازار می کنند

دادستان ها معتقدند که سامسونگ عمدا قیمت سهام صنایع Cheil را باال برده است. جی 
 Samsung را در اختیار داشت و ارزش سهام Cheil وای لی ش�خصا 23.2درصد از سهام
C&T که وارث سامس�ونگ در آن هیچ س�همی ندارد، کمتر از مقدار واقعی ارزش گذاری 
ش�ده بود. دادس�تان ها ادعا می کنند که ادغام Cheil و سامسونگ باعث شده است تا لی 
س�هام بیش�تری از Samsung C&T را پس از ادغام تصاحب کند و از این  طریق، کنترل 

بیشتری روی کل گروه تجاری سامسونگ داشته باشد.
براس�اس گزارش ه�ا، وارث غ�ول فناوری کره در طول دو جلس�ه  بازجویی که بازرس�ان 
برگ�زار کرده اند، تمامی اتهامات را رد کرده اس�ت. سامس�ونگ از هرگونه اظهار نظری در 
ای�ن  باره امتناع می کن�د. تیم حقوقی لی در بیانیه ای گفته اس�ت باتوجه  ب�ه اینکه او روز 
سه شنبه برای ارزیابی عمومی صحت کیفرخواست درخواست داده  بود، تصمیم دادستان ها 
تأسف برانگیز است. از سال 2۰18 میالدی، کره  جنوبی برای بازبینی پرونده ها اجازه  تشکیل 
هیأتی مدنی را داده است. این هیأت که اعضای آن به  صورت تصادفی از میان کارشناسان 
انتخاب ش�ده اند، بررس�ی تحقیقات در حال انجام را برعهده دارد و ارزیابی می کند که آیا 
کیفرخواس�ت باید دنبال ش�ود یا خیر. بااین حال، تصمیم های این کارگروه الزام آور نیست. 

این تحقیقات، جدا از دادگاه مربوط به رش�وه دادن لی اس�ت. وارث ش�رکت کره ای پیش تر 
اعتراف کرده بود که برای جلب پش�تیبانی از ادغام یادش�ده، به رئیس جمهور س�ابق کره  

جنوبی، پارک گئون های و یکی از مشاوران کلیدی او رشوه پرداخت کرده است.
با اینکه تاریخ بررس�ی حکم جدید بازداش�ت لی در دادگاه هنوز مشخص نیست، او باید 
دوباره برای اتهام مربوط به پرداخت رش�وه محاکمه ش�ود. وارث سامسونگ برای اولین بار 
به  اتهام پرداخت رش�وه در س�ال 2۰17 میالدی بازداش�ت ش�د و در س�ال 2۰18، پس از 
دریافت حکم تعلیق در دادگاه استیناف آزاد گردید. سال گذشته، دیوان عالی کره دستور 
تجدیدنظر در حکم دادگاه را داد، اما اظهار داش�ت که برخی از اتهامات مربوط به پرداخت 

رشوه به اشتباه رد شده اند.
درهمین حال، جی وای لی با س�اخت ویدئوی تلویزیونی در ماه گذشته، از دخالت شرکت 
خوشه ای در رسوایی کنونی مربوط به پرداخت رشوه در سطح ملی عذرخواهی و ادعا کرد 
که اتهامات برای فعالیت های غیراخالقی، ناش�ی از یک مسئله در رابطه با جانشینی است. 
همچنی�ن در ای�ن ویدئو، لی قول داد که چنین فعالیت هایی متوقف خواهد ش�د و او اجازه 

نخواهد تا پرونده  شرکت خوشه ای برای فرزندانش مسئله ساز شود.

مسیری روشن برای ترویج علم در کشور
محمدامین مومنی - دبیر کارگروه ترویج و مردمی سازی علوم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

صدور مجدد حکم بازداشت برای مرد اول سامسونگ

یادداشـت

یک عضو هیأت علمی دانش��گاه قم با همکاری تعدادی از همکاران دانشگاهی 
خود موفق شد تا فناوری دستگاه تصویربرداری و اسپکترومتری را بومی سازی کند. 
این دستگاه کاربری های متنوعی از جمله در تشخیص اسناد و اوراق بهادار جعلی 
دارد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، مریم بحرینی مدیرعامل شرکت دانش بنیان نور فناوری تک پرتو نوران 
در این باره گفت: این شرکت ابتدا یک مجموعه استارت آپی بود که طرح خود را 
برای تولید این دستگاه به ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت عرضه کرد. این ستاد فراخوان ها و همایش های متعددی را برای بومی 

سازی فناوری های مرتبط با این حوزه برگزار می کند. 

دستگاه تصویربرداری و اسپکترومتری 
در کشور تولید شد



تفاوت بین برندس��ازی شخصی و برندس��ازی یک محصول برای یک 
تولیدکننده در چیست؟ اگر در حوزه خدمات شخصی هستیم، می توانیم 
برندسازی ش��خصی داشته باش��یم؛ مانند پزش��کان، وکال، سخنرانان، 
مدرس��ان در ه��ر زمینه ای، مش��اوران )مانند مش��اوران کس��ب وکار یا 
خانواده( اگر در حوزه محصول خاصی هس��تیم، برندسازی شخصی زیاد 
اولویت ندارد؛ مانند تولیدکننده یک محصول غذایی یا کش��اورزی. این 

یک نوع دسته بندی کلی هست که می توانیم مدنظر داشته باشیم.
تولیدکننده چرا باید برندسازی کند؟

برندس��ازی تقریباً حدود ۳5سال است که به طور جدی در دنیا دارد 
دنبال می ش��ود. تا قب��ل از آن، ما بازاریابی و مارکتین��گ را در اولویت 
داش��تیم؛ یعن��ی تولیدکننده به بازار می رف��ت؛ نیازمندی ها را مالحظه 
و ثب��ت می نمود و در نهایت اقدام به تولی��د و ارائه آنها می کرد. قبل از 
آن هم چندس��ال عرضه محصول داش��تیم؛ به این معنا که هرچه تولید 
می ش��د، افراد می خریدند و چالش ِ خاص��ی در فروش یا حتی بازاریابی 

وجود نداشت.
در ده��ه 80می��الدی، ارائه دهن��دگان محص��ول )اع��م از خدمات و 
محص��والت( متوجه ش��دند محصوالت در حال شبیه ش��دن به یکدیگر 
هستند؛ به عنواِن مثال شرکت های ارائه دهنده خدمات سفرهای هوایی 
زیاد شدند یا تولیدکنندگان محصولی مانند تلویزیون. بنابراین صاحبان 
صنای��ع و صاحبان خدمات به این فکر افتادند که باید فضای حضور در 
ب��ازار تغییر پی��دا کند. در حقیقت آنها متوجه ش��دند که فضای حضور 
محصوالت در بازار به دروِن انس��ان ها )ذهِن مصرف کننده محصول( در 

حال انتقال است.
در اینج��ا مس��ئله ادراک از محصول موضوعیت پیدا کرد: انس��ان ها 
)مش��تریان(، محص��والت را چط��ور می بینند؟ دیگر کیفی��ت و قیمت، 
اولوی��ِت تنها برای مصرف کننده نبود، بلکه تعریِف او از محصول اهمیت 
و اولویت پیدا کرد. برای مثال، در خارج از کش��ور یک مشتری می تواند 
ی��ک موتور هوندای باکیفیت را با این ش��رایط بخرد که یک دهِم آن را 
نقداً و بقیه آن را طی دو سال به صورت اقساط پرداخت کند، اما همین 
مش��تری اگر بخواهد موتور هارلی دیویدس��ون )امکانات کمتر و مصرف 
س��وخت بیش��تر!( را بخرد، مجبور اس��ت االن پولش را پرداخت کند و 
یک س��ال بعد، هارلی دیویدس��وِن خود را تحویل بگیرد. چرا این اتفاق 
افتاده است؟ چون هارلی دیویدسون آمد و روی برندسازی خود کار کرد 
و حسِّ هویت را به مصرف کننده محصوالتش منتقل کرد و فروخت!   این 
مثال، شاید قدرِت برند و ضرورِت برندسازی را برای ما ملموس تر کند.

مثاِل دمِ دستی برای ما در ایران، گوشی های آیفون است: هر بار مدِل 
جدید رونمایی می ش��ود، افراد زیادی برای خریِد آخرین مدل ش��تاب 
می کنند و حتی حاضرند در صف بایستند! در حالی که یک هفته بعد از 
هر فروش��گاهی، می توانند همان آیفون را خریداری کنند. این در حالی 
اس��ت که به گفته بسیاری از فروشندگاِن تلفن همراه، مارک های دیگر 
از قبیل سامس��ونگ یا حتی ش��یائومی بعضاً در بسیاری جهات، بهتر از 
آیفون هس��تند که البته در این نوشتار، نمی خواهیم به جنبه های فنی 
تلفن همراه بپردازیم. پس مش��اهده می کنیم بعضاً مشتری حاضر است 
مبل��غ گزافی بابت یک برند بپردازد تا لوگوی آن را در جامعه به س��ایر 
افراد که با آنها در ارتباط هس��ت یا حتی نیست، نشان دهد. این همان 
حسِّ هویتی اس��ت که برند به مش��تری منتقل می کند که در قس��مِت 

قبل اشاره شد.
از این مثال های ملموس درخصوص قدرت برند که بگذریم، بد نیست 
به نتایج تحقیقات بازار در حوزه برندس��ازی هم اش��اره داش��ته باشیم. 
نتایج یک تحقیق علمی در این خصوص نش��ان داد که برندها در رقابت 
با سایر محصوالت با خدمت، کیفیت و حتی عملکرد مشابه، می توانند تا 
40درصد مبلغ بیش��تری را از مشتری بابت فروش دریافت کنند؛ یعنی: 

40درصد بیشتر بفروشند.
این، هم درخصوص برندهای ش��خصی مصداق دارد و هم درخصوص 
برندهای محصوالت تولیدی: کشاورزی که برندسازی محصوالت تولیدی 
را برای خود در پیش گرفته و مس��تمر به توس��عه آن توسط متخصص 
برند با رویکرد کس��ب وکار اهمیت می دهد، به مراتب فروش بیشتری از 
س��ایرین دارد. این فقره در حوزه کاشت های گلخانه ای نیز صادق است 
که مکّرراً دیده می شود یک صاحب گلخانه، فرصِت سرخاراندن ندارد و 

گلخانه دار دیگر، از عدم فروش کافی محصوالت تولیدی می نالد. 
پس مزایای برندشدن برای یک فرد یا تولیدکننده، این موارد هستند:

- فروش بیشتر
- وفاداری عمیق تر مشتریان: به طوری که حتی خطاها را می بخشند، 

چون آنها احساس می کنند به یک قبیله تعلق دارند!
- منافع مالی )همانند مثاِل موتورس��یکلت هارلی دیویدس��ون که در 

باال بیان شد.(
- فعالیت کمتر: برند با کار کردن کمتر، گردش مالی بیشتری دارد.

به عنوان مثال یک محصول آب معدنی چند سال پیش به دلیل نشت 
مواد میکروبی، تعطیل ش��د و بس��یاری از فعاالن بازار تصور کردند این 
برند تمام شد و دیگر زنده نمی شود! اما بعد از دو سال، دوباره شروع به 
کار کرد و انگار نه انگار که چنین بحرانی رخ داده است. در حالی که اگر 
محصول یک برند نبود، مطمئناً دیگر نمی توانس��ت سرپا شود و اگر هم 

احیا می شد، فروش و جایگاه قبلی خود را تصاحب نمی کرد.
درخصوِص برندسازی شخصی )برای صاحب یک تولیدی(، باید توجه 
داش��ته باشیم مهم ترین دارایی، خوِد ما هستیم؛ یعنی ما باید روی اسم 

و فامیل خود کار کنیم و آن را توسعه دهیم.
اگر اسم و فامیل تان:

1- قوی اس��ت: س��اخت و توس��عه برند را روی همین هویت صورت 
دهید و جلو بروید.

2- خنثی اس��ت: روی سایر عوامل برندینگ شخصی خود کار کنید و 
زیاد هم دغدغه تغییر آن را نداشته باشید.

۳- ضعیف است: از ریبرندینگ و یک متخصص برند، کمک بگیرید.
نکت��ه مه��م دیگر این اس��ت که م��ا نمی توانیم برخالف برندس��ازی 
محصول، برند ش��خصی خودمان را از صفر شروع کنیم؛ چون به عنوان 
مث��اِل م��ِن نوعی ۳0 یا 40س��ال زندگی کرده ام و این مس��یر همراه با 
تجربیات و ردپاهایی اس��ت. پس نمی ش��ود صحبت ی��ا عملی را انجام 
داد که مثاًل 10س��ال قبل، خالِف آن را انجام می داده ایم! بنابراین باید 
گذش��ته و مس��یر را با دقت تحلیل کنیم تا بتوانیم می��زان پذیرابودن 

مخاطب هدف مان را به درستی ارزیابی و پیش بینی کنیم.
این مس��ئله با برند محصول کاماًل تفاوت دارد، چون ما می توانیم یک 
محصول را از صفر بس��ازیم؛ مثاًل مؤسسه آموزشِی م را می شود از صفر 
س��اخت، ولی برند آقاِی ک که همیش��ه مسجد می رفته را نمی شود در 

مسیری توسعه داد که خالِف این فعالیت اجتماعی است.
نکت��ه پایان��ی در ای��ن خصوص ک��ه نبای��د بی توجه باش��یم، میزان 
س��رمایه گذاری مالی در دو نوِع برندسازی اس��ت که موضوع این مقاله 

است:
در برندس��ازی محص��ول، م��ا پیچیدگی ه��ای ب��ه مرات��ب باالت��ر و 
س��رمایه گذاری های قابل توجه تری داریم، اما در برندس��ازی ش��خصی، 

پیچیدگی ها و نقدینگی مورد نیاز، به مراتب کمتر است.
برخی گام های پراهمیت برندسازی

برای برندس��ازی، ما مدل های متعددی را می توانی��م به کار بگیریم. 
قبل از اجرایی کردن فرآیند برندس��ازی، باید تحلیلی درس��ت نس��بت 
به محیط، کس��ب وکار و محصول داشته باش��یم. درخصوص برندسازی 
فردی، شخصیت و ویژگی های ش��خص، جایگزین محصول می شود. به 
عنوان مثال یکی از مدل ها، »مدِل برندسازی اتمی دیوید آرنولد« است 
که اگر یک فرد/محصول براس��اس این مدل در کنار تحلیِل درست جلو 

برود، در برندسازی موفق خواهد بود.
این مدل سه الیه دارد:
1. الیه مرکزی<جوهره

2. الیه میانی<مزایا
۳. الیه بیرونی<ویژگی ها

از تش��ریح ای��ن مدل می گذریم و در مجالی بهت��ر به آن می پردازیم، 
اما به همین بس��نده می کنیم که اگر الیه های مرکزی و میانی درس��ت 
تحلیل و تعریف ش��ود، الیه بیرونی ساده تر تعریف و اجرایی خواهد شد. 

در نتیجه هویت و استراتژی هم روشن می شود.
گام بعدی، انتخاب اس��م اس��ت که در حوزه برندس��ازی ش��خصی یا 
کس��ب وکار )محصول تولی��دی( اهمیت دارد. یک س��ری کلیدها برای 
این قضیه می توان مش��خص کرد که بسیار گسترده است، اما مهم ترین 
آن مطالع��ه تخصصی و یا کمک گرفتن از متخصصاِن این حوزه اس��ت. 
انتخاِب اس��م، طیف وس��یعی را براس��اس پارامترهای مختلف ش��امل 
می شود. کلید ما می تواند تصویری باشد؛ مانند محصوالت اپل. می تواند 

تاریخی باشد؛ مانند پاسارگاد. می تواند جغرافیایی باشد؛ مانند هراز.
لوگ��و نیز همین روای��ت را به نوعی دارد: می توان��د تصویری، نماد یا 

داستانی باشد.
رنگ ه��ا نی��ز در بحث برند، قوانین خاص خ��ود را دارند: مفهومی که 
قرمز تداعی می کند، بسیار متفاوت از مفهوِم رنگ قرمز است و به همین 

ترتیب سایر رنگ ها.
مدیریت و رهبری برند، گام های بعدی برندسازی هستند که در جای 

خود به آن خواهم پرداخت.
پس برای انتخاب ناِم برند، باید از خود بپرس��یم: چه کار می خواهیم 

بکنیم؟ وجه تمایز ما چیست؟
ف��رض کنید می خواهید ب��رای یک محصول تولی��دی، نامی ماندگار 
انتخ��اب کنید: چه باید ک��رد؟ ما باید به دس��ته بندی ها توجه کنیم تا 
بهترین اس��م را انتخاب کنیم. در این مس��یر نباید گیج و آشفته شویم. 
اسامی مرتبط با محصول را استخراج کنیم و چاشنی خالقیت را با تفکر 
و ایده پردازی به آن بیفزاییم. این یک حالت ساده و ابتدایی است که از 

گیج شدن ما در انتخاب اسم مناسب جلوگیری می کند.
انتخاب ناِم استعاره ای، تکنیک دیگر ما برای جلوگیری از اتالف زمان 
می تواند باشد؛ یعنی مفهومی که غیرمستقیم به موضوع مدنظر ما برای 

القا به مشتری اشاره می کند.
تکنیک دیگر، استفاده از استعاره های جانوری است که مثال بارِز آن، 
کتاِب »قورباغه ات را قورت بده!« از برایان تریس��ی است که برند را پویا 

نشان می دهد؛ یا کتاِب »قوی سیاه« از نسیم طالب.
یک تکنیک دیگر هم، مرور اس��امی فیلم هاست که عمدتاً از نگاه های 
خالقان��ه و بس��یار هنری برخوردارند و می توانند ذه��ِن ما را برای خلق 

ایده های ناب، به تکاپو وادارند.
انتخاِب ش��عار، گام بعدی برندسازی است. ما اگر بتوانیم رنگ، هویت 
برند، اس��م و لوگو را به درس��تی انتخاب و نهایی کنیم، نوبت به انتخاب 
ش��عار می رس��د. این مرحله هم تکنیک های متعددی دارد که سه تا از 

آنها عبارت است از:
1. ش��عارهایی که بر قافیه و حالت توازنی ش��عر/نثر گونه تأکید دارد؛ 
مث��اًل یک محصولی داریم که ش��عاری ب��ه این ش��رح دارد: از میوه به 
آبمیوه. مفهومی که پشِت این شعار است، تأکید بر طبیعی و سالم بودن 

محصول جهت مصرف مشتری دارد.
2. اس��تفاده از اس��ِم برند در ش��عار: مثاًل ش��عاِر فقط بیک مثل بیک 

می نویسد.
۳. کمک از ایهام: که ذهن مخاطب را درگیر می کند؛ به عنوان مثال: 

همه راضی از چسِب رازی.
موض��وع پراهمیت دیگر در موفقیت برند، توجه به حواس پنجگانه در 
مش��تریاِن بازار هدف ماست. توجه داش��ته باشیم برند شخصی، مسئله 
امروز یا س��ال های اخیر نیست: هزاران سال و ده ها هزارسال قبل، یک 
قهرمان یا پادش��اه هم برای خود یک برند محس��وب می شد. امروز، این 
مفاهی��م به صورت علمی درآمده اس��ت تا بهت��ر ارزیابی و در نهایت در 

موارد احتیاج، مورد استفاده کاربردی و بهینه شده قرار بگیرند.
توجه به حواس پنجگانه یعنی بیاییم و مفاهیم باارزش برای مشتریان 

را در محصوالت خود متبلور کنیم:
- فردی که بوی خوب می دهد، جذاب است!

- مزه خوشمزه، جذابیت دارد!
- نرمی یک محصول، مطلوب مشتری است!

- هوای مالیم برای حس خوب، یک آرامش بخِش جذاب است!
وقت��ی چنین جذابیت هایی را برای محص��ول تعریف می کنیم، یعنی 
ح��واس پنجگانه را مورد توجه قرار داده ای��م و حسِّ برنِد مطلوبی را به 
دست خواهیم آورد؛ به عنواِن مثال، هواپیمایی یکی از کشورها، عطری 
اختصاصی را برای سیستم خود سفارش داده و سال هاست که آن را به 
مشتریان، در تمام طول خدمات )از فضای هواپیما گرفته تا حوله ای که 

به مسافر توسط مهمان دار داده می شود.( عرضه می کند.
پس وقتی به عنوان مثال بوی خاصی را به محصول اضافه کنیم، برند 
آن چندبعدی خواهد ش��د و به همین ترتیب: میزان خاصی از دما، مزه 
خاص در قال��ب پذیرایی جذاب. این چندبعدی س��ازی محصول، باعث 
می شود مش��تریان ش��ما را فراموش نکنند و برای شان همیشه باارزش 

باشید.
چطور یک لوگوی خوب انتخاب کنیم؟

لوگ��و می تواند تنب��ل، زرنگ و یا خنثی باش��د. در اینجا نمی خواهیم 
ب��ه مبحِث گرافیک و ابعاد فنی آن وارد ش��ویم. صرفاً باید به این نکته 
توج��ه کنیم یک لوگو بای��د به میزاِن مطلوب برای مش��تری، جذاب و 
کمک کننده باشد. لوگو، می تواند از هویت برند شکل بگیرد یا به صورت 

لوگوتایپ باشد.
ب��رای برند محص��والت، گزینه های جانوری و حتی انس��انی می تواند 
جذاب به نظر برسد؛ برای برندسازی شخصی هم، لوگوی های کارتونی و 
شمایل سازی می تواند جذاب باشد؛ به شرطی که مفهومی را به مخاطب 

منتقل کند.
و در نهایت باید به مدیریت و رهبری برند اهمیت دهیم. این فرآیند، 
دارای س��طوح درهم تنیده و پیچیده اس��ت که یکی از سطوح آن، ابزار 
SWOT اس��ت. ان ش��اءاهلل در نوش��تارهای بعدی، درباره آن بیش��تر 
صحبت خواهیم کرد. به امید اینکه تولیدکنندگان عزیز کش��ور، بتوانند 
با برندس��ازی تخصصی محصوالت تولیدی، هم در تحقق ش��عار س��ال 

موفق باشند و هم در فروش.

چگونه از استراتژی ایمیل سرد بهترین 
استفاده را داشته باشیم 

درست به مانند تماس سرد، می توان این استراتژی را برای ارسال 
ایمیل ه��ا نیز انجام داد. این امر زمانی اتف��اق خواهد افتاد که افراد 
موردنظ��ر انتظار دریافت ایمیل را نداش��ته و ممکن اس��ت از قبل 
ارتباط با شما را تجربه نکرده باشند. اگرچه ممکن است تصور کنید 
که این مسئله یک اقدام مزاحم محسوب می شود، با این حال آمارها 
در این زمینه بیانگر نتیجه بخش بودن آن اس��ت. در این راستا اگر 
شما نیز از جمله طرفداران استفاده از ایمیل برای بازاریابی هستید، 
توصیه می ش��ود که حتما این استراتژی را مورد استفاده قرار دهید، 
با ای��ن حال برای موفقی��ت در این زمینه، رعای��ت برخی از نکات 

الزامی است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-نیاز مخاطب را بشناسید 

بدون ش��ک یک اقدام صرفا تج��اری، مورد توجه جدی افراد قرار 
نخواه��د گرف��ت. در این رابطه الزم اس��ت تا ارزش مش��اهده پیام 
را داش��ته باش��ید. در این رابطه توصیه می ش��ود تا نیاز مخاطب را 
مورد توجه قرار دهید. درواقع اگرچه ممکن اس��ت مخاطب شما را 
نشناسد، با این حال شما باید نیاز و سلیقه آنها را شناسایی کنید تا 

حتی نسبت به لحن خود نیز تصمیم گیری نمایید. 
2-مناسبت ها را مورد توجه قرار دهید 

نکت��ه مهمی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
استراتژی مذکور ابدا به معمای ارسال مداوم پیام نبوده و شما باید 
به فواصل اقدام خود توجه داشته باشید. برای این منظور، بهانه قرار 
دادن مناس��بت-ها می تواند دلیلی برای ارس��ال پیام شما باشد. به 
همین خاطر ضروری است تا آنها را مورد توجه قرار دهید. همچنین 
نباید اج��ازه دهید که مخاطب تنها به بازدیدکننده اقدامات ش��ما 
تبدیل ش��ود. در این رابطه توصیه می ش��ود که ب��ه فراخوان عمل 
توجه داش��ته و مخاطب را با اقداماتی نظیر ایجاد مس��ابقه، با خود 
درگیر کنید. همچنین تنها به محیط ایمیل بسنده نکرده و پل های 
ارتباطی دیگری را نیز معرفی کنید تا امکان ایجاد ارتباطی مناسب 
مهیا ش��ود. این امر که اهدافی را از این اقدام خود داش��ته باش��ید، 
باعث خواهد ش��د ت��ا اقدامات در یک راس��تا قرار گرفت��ه و نتایج 
ب��ه مراتب بهتری را به دس��ت آورد. درواقع هیچ چی��ز بدتر از آن 
نخواهد بود که بدون هدف یا اهدافی واحد، اقداماتی را انجام دهید. 
همچنین توجه داشته باش��ید که خالقیت شما در این زمینه خود 
ب��رگ برنده خواهد ب��ود. برای مثال می توانید برای راحتی بیش��تر 
مخاطبان خود، به جای ارسال متن، صدای ضبط شده را قرار دهید. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که گوش کردن به مراتب ساده تر 
از مطالعه محس��وب شده و این امر می تواند شانس موفقیت شما را 

افزایش دهد. 
در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
ک��ه یک لینک را برای ش��ناخت برن��د خود در پیام ق��رار دهید تا 
مخاطب در صورت عدم ش��ناخت برند شما بتواند اطالعات الزم را 

به دست آورد. 
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کوکاکوال در پساکرونا
کوکاک��وال از برنامه های خود در دوران پس��اکرونا خبر داد. مدیر 
ارش��د مالی ش��رکت، جان مورفی متعهد ش��د که تمام تالش خود 
را برای ظهور قوی تر این غول نوشابه س��ازی در جهان به کار گیرد. 
در همی��ن حال او اذعان داش��ت که جزییات طرح هنوز مش��خص 
نش��ده اس��ت. جان مورفی وعده داد که تا پایان سه ماهه دوم سال 
جاری تصویری روش��ن از برنامه آتی کوکاکوال را به سرمایه گذاران 

عرضه کند.
ب��ه گفته مورفی در گذش��ته ب��ا وجود تاثیر کووی��د-19 بر روی 
وضعیت کس��ب و کار ها، س��رمایه گذاری بر روی یک کسب و کار 
جدید اولویت ش��ماره یک کوکاکوال به ش��مار می رفت. به هر حال، 
در ش��رایط کنونی ی��ک نوع تغییر در تاکتیک به چش��م می خورد. 
پی��ش از این، کوکاکوال به منظور تنوع بخش��یدن ب��ه پورتفولیوی 
خود، سرمایه گذاری های زیادی را در زمینه خرید سهام شرکت های 

مختلف انجام می داد.
حاال مورفی تغییر عقیده داده اس��ت و باور دارد که ادغام و خرید 
سهام شرکت ها در این برهه زمانی دیگر اولویت درجه یک کوکاکوال 
نیس��ت. او اعتراف می کند که »ی��ک تغییر جزئی« در تاکتیک های 
ش��رکت به وجود آمده است. اگرچه، سرمایه گذاران مدتی است که 

به ابعاد سرمایه گذاری کوکاکوال با احتیاط می نگرند.
با این وجود، کوکاکوال عالقه فراوانی به س��رمایه گذاری در عرصه 
تجارت الکترونیک دارد زیرا همان طور که انتظار می رفت این بخش 
در طول دوران شیوع کرونا رشد کرده است. این غول نوشابه سازی 
بدون ش��ک به ش��کلی خوب و ایده آل از این بحران سربلند بیرون 
خواه��د آمد اما باید دید ک��ه آیا قدرتمندتر از قب��ل ظهور خواهد 

کرد یا خیر.
کوکاک��وال س��ابقه ای موف��ق در زمینه عبور از بحران ه��ا دارد اما 
کووید-19 متفاوت از بحران هایی اس��ت که قبال دیده ایم. در ادامه 
همچن��ان راهی پیش روی برند برای دلی��ل آوردن و متقاعدکردن 
س��رمایه گذاران وجود دارد که به روزهای خوش گذشته بازخواهد 

گشت.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

تولید ملی و اهمیت برندسازی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

نویسنده: سجاد رحیمی مدیسه
پژوهشگر و مشاور کسب وکار

به قلم: آنی پیلون  کارشناس بازاریابی و تبلیغات 
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
18 خرداد 1399

شماره 1556



آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه عواملی باعث می شود 
تا یک متن ش��انس دیده ش��دن باالیی را داشته باش��د؟ در این رابطه 
اگرچه ممکن اس��ت به نکاتی نظیر اصول سئو اشاره کنید، با این حال 
منظور اصلی ما ویژگی های درونی خود متن اس��ت که باعث می ش��ود 
تا مخاطب تمایل باالیی را برای به اش��تراک گذاشتن محتوا پیدا کند. 
در این رابطه برخی از نکات همیشگی و مشترک وجود دارد که در هر 
کش��ور و منطقه ای کامال تعیین کننده خواهد بود. در ادامه به بررس��ی 

10 مورد اصلی از این ویژگی ها، خواهیم پرداخت. 
1-تیتر 

در حدود نیمی از افراد یک محتوا را تنها براساس تیتر آن به اشتراک 
می گذارند. در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که تیتر ش��ما باید جذابیت بس��یار باالیی را داشته باشد. در این 
رابط��ه کمی بزرگنمایی نیز می تواند کاربرد داش��ته باش��د، با این حال 
نباید به حدی پیش بروید که متن با موضوع اصلی، کامال متفاوت باشد. 
همچنی��ن حتی نوع فونت، اندازه تیتر و به صورت کلی جذابیت بصری 
کار نیز در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود. براساس آمارهای منتشرشده 
از س��وی SEMRush Global به صورت کل��ی تیترهایی که حاوی 
عدد هس��تند، میزان به اشتراک گذاشتن آنها بیش از دو برابر است. به 
همین خاطر این امر یکی از نکات مهم در راستای افزایش جذابیت کار 
محسوب می ش��ود. همچنین تیترهای کوتاه، شانس موفقیت به مراتب 
بیش��تری در مقایس��ه با مواردی دارند که بیش از ح��د طوالنی بوده و 

نویسنده تالش کرده است تا پیام اصلی را در یک جمله بیان کند. 
2-تعداد کلمات 

یکی از اش��تباهات رایج این است که افراد تصور می کنند محتواهای 
کوتاه، احتمال خوانده ش��دن باالتری را دارند، با این حال نتایج آمارها 
حاکی از آن اس��ت ک��ه محتواهای طوالنی، به ای��ن علت که تخصصی 
ب��وده و به صورت کامل یک موضوع را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت، 
جذابیت باالتری را به همراه دارند. به همین خاطر اگرچه ممکن است 
س��ریعا خوانده نش��ده و در چند مرحله به پایان برس��ند، با این حال 
جذابیت باالتری را برای مخاطبین به همراه خواهد داش��ت. برای مثال 
اگر ش��ما تنها پردرآمدترین ورزشکار سال را معرفی کنید، بدون شک 
نیاز مخاطب به صورت کامل تامین نش��ده اس��ت. تحت این ش��رایط 
ش��ما یک مقاله کوتاه را دارید، با این حال با اس��تقبال چندانی مواجع 

نخواهید شد. این امر در حالی است که حداقل 10 نفر اصلی را با ذکر 
دالیل انتخاب آنها، معرفی کنید. بدون شک جذابیت به مراتب باالتری 
را نیز پیدا کرده و افراد دلیل کافی را برای اشتراک گذاری محتوای شما 
به دست می آورند. نکته مهمی که در این بخش باید به آن توجه داشته 
باشید این است که منظور از تعداد کلمات صرفا این نیست که تنها باید 
محتواهایی با بیش از ۳000 کلمه تولید کنید. درواقع منظور اصلی این 
اس��ت که تنها باید براس��اس موضوع خود رفتار کرده و چندان توجهی 
به میزان آن نداش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است ۳00 کلمه، برای 
یک موضوع کامال مناس��ب باشد، با این حال برای موضوعی دیگر شما 
به س��ه قسمت بیش از 2هزار کلمه ای نیاز داشته باشید. تشخیص این 
امر یکی از هنرهای افراد فعال در زمینه تولید محتوا محسوب می شود. 

3-تنوع 
بدون ش��ک محتوا تنه��ا به متن خالصه نمی ش��ود. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که تنوع باالیی را در کار خود داش��ته باشید. برای 
مث��ال پس از پایان یک مقاله می توانید تصاویر، اینفوگرافی ویدئو و هر 
چی��ز دیگری که به درک بهتر کمک کند را مورد اس��تفاده قرار دهید. 
درواقع امروزه محتواهایی ش��انس موفقیت بیش��تری را خواهند داشت 
که به صورت ترکیبی از چند نوع باش��ند. براس��اس آمار منتشرشده از 
س��وی موسسه Mashable، محتواهای چندرسانه ای 12 برابر شانس 

اشتراک گذاری بیشتری را در مقایسه با متن دارند. 
۴-جدیدبودن

صحب��ت ک��ردن در رابطه با موارد جدید، یک��ی از مهم ترین اقدامات 
محسوب می ش��ود. درواقع محتوای ش��ما باید جدید و مطابق نیاز روز 
جامعه هدف باش��د تا مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین برای تاکید 
بیش��تر می توانید از عبارت جدید بودن نیز در درون متن خود استفاده 

کنید. 
5-شگفتی 

افراد محتواهای خس��ته  کننده را به اش��تراک نخواهند گذاش��ت. به 
همین خاطر اگر خواهان مش��اهده یک انفجار در این زمینه هس��تید، 
محتوای ش��ما باید حاوی حداقل یک س��ورپرایز باش��د که مخاطب را 
ش��گفت زده کند، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که در هر جامعه ای، موارد شگفتی س��از متف��اوت بوده و به 

همین خاطر نمی توان در این رابطه توصیه بیشتری کرد. 
6-تفاوت

حتی اگر ش��ما در ح��ال کار کردن بر روی یک موضوع هس��تید که 
توس��ط س��ایرین نیز مورد اس��تفاده قرار گرفته شده اس��ت، الزم است 

ت��ا با اقدامات��ی آن را کامال منحصر به فرد کنید. ب��رای مثال می توانید 
ریش��ه های بروز یک اتفاق را نیز بررس��ی کرده و مصاحبه ای را داش��ته 
باش��ید. این امر باعث می شود تا افراد مطالب شما را به سایرین ترجیح 

دهند. 
7-ارزش 

محتوای ش��ما باید ارزش مطالعه و مشاهده باالیی را داشته باشد. در 
غی��ر این صورت مورد توجه قرار نخواهد گرفت. درواقع برخی از موارد 
علی رغ��م محتواهای جذاب، ارزش باالیی را نداش��ته و این کار باعث 
می ش��ود تا شانس رشد بس��یار محدود شود. در این رابطه تالش کنید 
ت��ا مواردی را انتخاب کنید که ارزش باالیی را داش��ته باش��د. درواقع 
محت��وای ش��ما باید حداقل ی��ک نیاز را برطرف ک��رده و آگاهی از آن 
کمکی را به همراه داش��ته باشد. درواقع صرفا برای سرگرم کردن نباید 

اقدامی را انجام دهید. 
8-شوخ طبعی

ای��ن امر ی��ک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که به ص��ورت کلی افراد 
بیشترین تمایل را برای اشتراک گذاری محتواهای طنز دارند. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا به این موضوع توجه داشته و سعی کنید تا با 
اقدامات طنز، به جذابیت خود بیفزایید، با این حال نکته مهم این است 
که مرز میان شوخی جذاب با توهین بسیار باریک بوده و الزم است تا 
دقت عمل باالیی را داش��ته باشید. در غیر این صورت با نتایجی کامال 

عکس مواجه خواهید شد. 
9-ترتیب بندی 

ای��ن امر طبیعی اس��ت که همه افراد به صورت کامل محتوای ش��ما 
را مطالع��ه نکنند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در ابتدای کار، یک 
خالصه از کل ماجرا را بیان کنید. این امر باعث می شود تا از یک حداقل 
انتقال اطالعاتی اطمینان داشته باشید. همچنین اگر بخش  بندی داشته 
باش��ید، امکان مطالعه راحت-تر خواهد بود. ب��رای مثال همواره بخش 

پایانی باید به نتیجه گیری و پایان داستان اختصاص داشته باشد. 
1۰-لحن

ای��ن امر که به چه ص��ورت محتوای خود را عرضه می کنید، بس��یار 
مهم خواهد بود. درواق��ع زبان به کار رفته مرز میان راحتی مخاطب و 
عدم تمایل را مش��خص خواهد کرد. در این رابطه توجه به سن، جنس 
و ویژگی های هر جامعه بس��یار مهم است. برای مثال تولید محتوا برای 
نوجوان ها با افراد مسن بسیار متفاوت خواهد بود. به همین خاطر شما 

در رابطه با هر موضوعی، باید بهترین لحن را انتخاب کنید.
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بازاریابی در دهه کنونی دش��واری های بس��یار زیادی خواهد داشت. 
س��طح رقابت در بازارهای مختلف به ش��دت افزایش یافته اس��ت. این 
نکت��ه نیاز به اطالع��ات و دانش هرچه بیش��تر از س��وی بازاریاب ها را 
افزای��ش می دهد. یکی از نکات مهم در ش��رایط کنونی ش��یوع ویروس 
کروناست. این امر دشواری های بسیار زیادی برای برندها به وجود آورده 
اس��ت. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی مهمترین نکات از نقطه نظر 
بازاریابی در دهه کنونی است. ما در ادامه به بررسی برخی از نوآوری ها 

و مهارت های تازه در عرصه بازاریابی خواهیم پرداخت. 
1. داستان سرایی

ش��اید در نگاه نخست بسیاری از برندها توانایی داستان سرایی داشته 
باشند، اما همه آنها توانایی جلب نظر مخاطب هدف از طریق این فرآیند 
را ندارن��د. امروزه برندهای بزرگی نظیر کوکاکوال، هارلی دیویدس��ون و 
نایک شیوه های تازه ای برای داستان سرایی مدنظر دارند. این امر به آنها 
برای رقابت هرچه بهتر با س��ایر کس��ب و کارها کمک می کند. اگر شما 
نیز در چنین ش��رایطی به دنبال کس��ب اعتبار و رقابت مناسب با سایر 
ش��رکت ها هستید، باید نسبت به کاربست شیوه های تازه داستان سرایی 
اق��دام کنید. یکی از ترندهای مهم در این میان اس��تفاده از ارزش های 
کس��ب و کارمان ب��رای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. ب��دون تردید 
برندهای بسیار زیادی در زمینه داستان سرایی فعالیت دارند، با این حال 
تعداد بسیار اندکی از آنها دارای مهارت در زمینه استفاده از ارزش های 

اساسی کسب و کارشان هستند. 
2. تحلیل کاربردی داده ها

دهه پیش روی عصر اس��تفاده از اطالعات و تحلیل ش��ان در کمترین 
زمان ممکن اس��ت. ابزار اصلی در این می��ان نرم افزارهای دارای هوش 

مصنوع��ی خواهند بود. امروزه فناوری هوش مصنوعی توس��عه بس��یار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. اس��تفاده از این نرم افزارها برای بازاریابی بهتر 
ضروری خواهد بود. ش��اید اکنون بسیاری از برندها نسبت به مزیت های 
بازاریابی هوش مصنوعی بی اطالع باش��ند، ام��ا از همین االن باید برای 
استفاده بهینه از هوش مصنوعی در آینده ای نزدیک سرمایه گذاری کرد. 

3. طراحی محتوای بصری
گاه��ی اوقات یک تصویر هزاران جمل��ه در خود جای می دهد. این نکته 
در زمین��ه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگرچ��ه هنوز هم بازاریابی 
متن محور اهمیت خاصی دارد، اما تمایل اغلب کاربران به مشاهده محتوای 
بصری است بنابراین ما باید واکنش مناسبی به این خواسته کاربران داشته 
باشیم. در غیر این صورت کمپین های بازاریابی مان با مشکالت جدی مواجه 
خواهد شد.  وقتی از محتوای بصری صحبت می کنیم، باید به دو نوع عکس 
و فیلم توجه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب 
هدف را نخواهیم داش��ت. اش��تباه بسیاری از برندها توجه صرف به یکی از 
انواع تولید محتوای بصری است بنابراین در عمل شانس چندانی برای تعامل 

با مخاطب هدف نخواهند داشت. 
۴. کاربست فناوری های نوین

اس��تفاده از فناوری های نوین در عرصه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برنده��ای بزرگ به دلیل اس��تفاده م��داوم از فناوری های تازه در 
عرص��ه بازاریابی همیش��ه در ذهن مخاطب هدف ج��ای دارند. این امر 
ش��امل اس��تفاده از فناوری هایی نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 
اس��ت. اگرچه فناوری های مذکور در طول سال های اخیر مورد استفاده 
برخ��ی از برنده��ا قرار گرفته اس��ت، ام��ا هنوز هم توانایی و پتانس��یل 
بازاریابی بس��یار زیادی دارند. هدف ما باید استفاده از فناوری های مورد 

نظر براساس نیاز کسب و کارمان در حوزه بازاریابی باشد. 
یک��ی از بهترین نمونه ها در مورد اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده 
مربوط به برند IKEA است. این برند در کنار بروشورهای تبلیغاتی اش 

امکان اس��کن کدهای مخصوص برای نمایش سه بعدی را درج می کند. 
به این ترتیب کاربران امکان مش��اهده محصوالت در قالب های مختلف 

را پیدا می کنند. 
5. افزایش اطالعات مفید در حوزه کسب و کار

امروزه هرچه اطالعات ما از حوزه کسب و کارمان بیشتر باشد، امکان 
س��اماندهی و طراحی کمپین های بازاریابی بهتری را خواهیم داش��ت. 
ایراد فعالیت بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی اتکا بر تعداد داده های 
قدیمی اس��ت. به این ترتیب آنها هیچ گاه نخست به یافتن اطالعات تازه 
اقدام نمی کنند. یافتن وکاربست اطالعات تازه در حوزه بازاریابی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. این امر بیش��تر در حوزه فعالیت تیم های توسعه و 
تحقیقات قرار دارد بنابراین ش��ما با راه اندازی بخش توسعه و تحقیقات 
امکان بهره مندی از چنین خدماتی را خواهید داش��ت. البته اگر بودجه 
الزم برای این کار را ندارید، همکاری با برخی از موسس��ه های بازاریابی 
منطق��ی خواهد بود. همچنین امکان پیگیری اخبار حوزه کس��ب و کار 
از س��وی ما و تالش برای استفاده از آنها به منظور افزایش اطالعات مان 

مفید خواهد بود. 
6. برنامه ریزی استراتژی در حوزه بازاریابی

اس��تفاده از بودجه در دس��ترس برن��د به صورت تاثیرگ��ذار اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. متاس��فانه برخی از برندها بودجه بازاریابی ش��ان را 
صرف کارهای غیرضروری می کنند. ما باید همیش��ه تصویر درس��تی از 
فعالیت بازاریابی در ذهن مان داشته باشیم. این تصویر شامل استفاده از 
تکنیک های مطمئن بازاریابی است. گاهی اوقات برندها برای نوآوری در 

عرصه بازاریابی به سراغ ایده های عجیب و غریب می روند. 
توصی��ه ما در این بخش ت��الش برای اس��تفاده از تجربیات برخی از 
کارش��ناس های حرفه ای بازاریابی پیش از انتخ��اب الگویی خاص برای 

اجراست. 
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مهارت های جدید بازاریابی در دهه پیش روی

 تغییرات بازاریابی جنرال موتورز
در دوران کرونا

بحران کرونا در ایاالت متحده اندکی دیرتر از سایر کشورها شروع 
ش��د. این بحران در اواسط ماه مارس با گزارش نخستین موارد ابتال 
به ویروس کرونا به طور رس��می ثبت گردید. برند جنرال موتورز به 
عنوان یکی از شرکت های معتبر در بازار ایاالت متحده از همان ابتدا 
حمایت های قابل توجهی از کادرهای درمان و بیمارس��تان ها داشته 
اس��ت. آنها حتی در ابتدای ماه گذشته امکانات شان برای کمک به 
بستری س��اختن بیماران را مورد بررس��ی قرار دادند. تیم مدیریت 
ارش��د این برند به س��رعت از آغاز ثبت موارد ابتال به ویروس کرونا 
خط های تولید شرکت را به تولید ماسک و سایر تجهیزات بهداشتی 
اختص��اص داد. ای��ن اقدام گامی موثر در راس��تای مقابله با ویروس 

کرونا محسوب می شود. 
دبورا واهل، مدیر اجرایی جنرال موتورز، درباره استراتژی شرکت 
پیرام��ون بحران کرونا اظهارنظر روش��نگری دارد: »تیم ما از همان 
ابتدا براس��اس ثبت موارد داوطلبی برای تولید ماس��ک و تجهیزات 
پرش��کی فعالیتش را ش��روع کرد. یکی دیگر از اهداف ما در شرایط 
کنونی مدیریت بحران کسب و کارمان بود بنابراین ما در عمل با دو 

بحران موازی مواجه هستیم.«
ش��رکت جنرال موتورز در ت��الش برای کمک به اف��راد مبتال به 
کرونا همکاری نزدیکی با موسس��ه ونتک داشته است. این موسسه 
در زمین��ه ارائه خدمات دیجیتال به کارب��ران فعالیت دارد. آنها نیز 
مانند بس��یاری از موسسات دیگر در طول بحران کرونا اقدام به ارائه 

خدمات موردنیاز کاربران برای پیشگیری از ابتال به کرونا کرده اند.
یکی از مشکالت اساسی پیش روی برندهای فعال در حوزه تولید 
خودرو نحوه مواجهه با بازاریابی در ش��رایط بحرانی است. برندهایی 
نظی��ر کادیالک و ش��ورولت از مدتی قبل اقدام ب��ه ایجاد تغییرات 
اساس��ی در زمین��ه بازاریابی ش��ان کرده اند. تغیی��رات موردنظر در 
راس��تای افزایش ظرفیت شرکت به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر 
بوده اس��ت. بدون تردید میزان تمایل مش��تریان برای خرید خودرو 
در ط��ول بحران کرونا به ش��دت کاهش یافته اس��ت. نکته مهم در 
این میان یافتن راهکارهایی تاثیرگذاری برای مدیریت بحران پیش 

روی است. 
مدیران ارش��د جن��رال موتورز در واکنش به بح��ران کرونا تاکید 
بس��یار زیادی بر روی پیش بینی نحوه رفتار مشتریان داشته اند. این 
امر با هدف طراحی کمپین های مفید و مناس��ب با شرایط مشتریان 
در وضعیت کنونی دنبال می ش��ود. ما در طول هفته های گذشته به 
طور مداوم ش��اهد رونمایی از کمپین هایی ب��ا ویژگی های متفاوت 
بوده ایم. کسب و کارهای مختلف در حال آزمایش شیوه های مناسب 
برای بازاریابی در ش��رایط بحرانی فعلی هستند. در این میان جنرال 

موتورز هنوز استراتژی مشخصی برای بازاریابی پیدا نکرده است. 
شرایط بحران کرونا ضرورت خالقیت و نوآوری در عرصه بازاریابی 
را دوچندان کرده است. بسیاری از مدیران ارشد بخش بازاریابی در 
طول ماه های گذش��ته تمام تجربیات سال های متمادی فعالیت شان 
به عنوان بازاریاب  را به کار گرفته اند. وضعیت جنرال موتورز در این 
میان با کمپین بهبود س��طح بهداش��ت خودروها شروع شده است. 
ب��ه این ترتیب دارندگان خودروهای تولی��دی جنرال موتورز امکان 
مراجعه به شعبه های فروش ش��رکت و درخواست ضدعفونی سازی 
خودروی شان را دارند. این امر در راستای فراهم سازی شرایط هرچه 
مس��اعدتر برای مشتریان صورت گرفته اس��ت. کمپین موردنظر را 
باید در ادامه فعالیت های جنرال موتورز برای کمک به پیشگیری از 

شیوع کرونا تحلیل کرد. 
گام بع��دی جن��رال موتورز در حوزه بازاریاب��ی تالش برای بهبود 
ش��رایط ف��روش آنالی��ن محصوالتش اس��ت. ب��دون تردی��د تمام 
محصوالت جنرال موتورز محدود به خودروهای نسل جدید نیست. 
برخ��ی از خدمات جانبی مانن��د عرضه لوازم یدک��ی نیز در دوران 
کرون��ا باید ادام��ه پیدا کند. هدف اصلی جن��رال موتورز انتقال این 
بخش از خدماتش به حوزه آنالین اس��ت. به این ترتیب آنها س��طح 
تعامل حضوری میان کارمندان شان با مشتریان را به حداقل خواهند 
رس��اند. نخستین فاز از ارائه خدمات آنالین از سوی شرکت در شهر 
نیویورک شروع ش��ده اس��ت. دریافت بازخوردهای مختلف در این 
میان راه را برای توس��عه هرچه بیش��تر س��طح خدمات آنالین این 

برند بازخواهد کرد.
اگرچ��ه اقدام��ات جنرال موت��ورز نقش مهمی در بهبود ش��رایط 
بحران��ی اش از نظ��ر مال��ی دارد، اما همچنان س��طح باالیی از عدم 
اطمینان نس��بت به آینده کس��ب و کار وج��ود دارد. این نکته فقط 
مخصوص جنرال موتورز نیست. اغلب شرکت ها در کسب و کارهای 
مختل��ف با نوعی فقدان پیش بینی معتبر نس��بت ب��ه آینده مواجه 
هس��تند بنابراین مقداری از عدم اطمینان نس��بت ب��ه آینده حوزه 

بازاریابی از سوی مدیران ارشد جنرال موتورز طبیعی خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع
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3 راه برای کمک به تقویت برند شخصی تان 
در کسب و کار

وقتی صحبت از حرفه و کس��ب و کار ت��ان به میان می آید، حتما 
ش��ما نیز می خواهید وقتی آدم ها به برندت��ان فکر می کنند، تصویر 
خاصی در ذهن شان ایجاد شود. ولی برای ایجاد چنین تصویر جذاب 
و مثبت��ی در ذهن دیگران، الزم اس��ت با تمام اراده تان تالش کنید 
جای��گاه واقعی خودتان و نح��وه  تاثیرگذاری این تصوی��ر را بر این 
جای��گاه به خوبی تعیین کنید. ب��ه تصویری مانند خالکوبی یا تتوی 
برن��د خود نگاه کنی��د. این تصویر مانند تتو تا آخ��ر عمر رهای تان 
نخواهد کرد و همیشه با شما باقی خواهد ماند. در ادامه با ما همراه 
باش��ید تا س��ه راه برای کمک به تقویت برند شخصی تان در کسب 

و کار را بدانید.
تقویت برند شخصی تان در کسب و کار

ش��ما بای��د تصویر خ��ود واقعی تان را ب��ر روی س��رها، قلب ها و 
دس��ت های آدم هایی تتو کنید که قرار اس��ت به آنها خدمت رسانی 
کنید. هر روزی که از راه اندازی کسب و کار تان می گذرد، هر شکلی 
که خودتان را به مشتریان نشان می دهید، هر اظهارنظری از سمت 
شما، هر پاسخی که به آنها می دهید و به طور کلی، نحوه  انجام هر 
کاری که برای مشتریان تان می کنید، تصویری را در ذهن هر آدمی 

که وارد دنیای کسب و کار تان می شود، به جای می گذارد.
بنابراین، کارتان را باید با نوش��تن پاس��خ هایی به پرسش های زیر 

شروع کنید:
ال��ف. می خواهم چ��ه تاثیری بر دنیای اطرافم بگ��ذارم؟ در طول 
مس��یر، به صورت مداوم، چه تغییراتی خ��ود و دنیای اطرافم ایجاد 

خواهم کرد؟ این تغییرات چگونه خواهند بود؟
ب. در مسیر خود به سمت موفقیت با چه چیزهایی مواجه شده ام 
که به من امکان داده اند با هر آدمی با هر س��طح از قدرت و بینش 
گفت وگو کنم؟ آیا هر آنچه را باعث ش��ده اس��ت من در این جایگاه 

قرار بگیرم، با تمام وجود پذیرفته ام؟
پ. وقتی بتوانم تغییراتی در خود و دنیای اطرافم ایجاد کنم، چه 

نتایجی از این تالش ها به دست خواهم آورم؟
سپس، سعی کنید برای تقویت برند شخصی تان آن را در سراسر 

کسب و کار تان تزریق کنید:
1. فقط پروژه هایی را قبول کنید که مناسب برندتان باشند

وقتی با فرصت کس��ب و کاری جدید مواجه می شوید، از خودتان 
بپرس��ید: آیا این فرصت مناس��ب و منطبق بر برند من اس��ت؟ آیا 
پذیرفتن این پ��روژه می تواند به تاثیراتی که می  خواهم بر زندگی و 

دنیای اطراف خود بگذارم، کمک کند؟
وقتی به کارها و پروژه هایی دس��ت بزنید که س��ازگار و مناسب با 
برندتان نباشند، مانند کسی رفتار می کنید که هر شی درخشانی در 
مسیر می تواند وی را از هدف خود منحرف کند. در مقابل، اگر کامال 
براس��اس برند خود رفتار کنید، احساس خواهید کرد با تمام وجود 
بر کارتان متمرکز هس��تید، زیرا نقش موثری در رس��یدن به هدف 

موردنظرتان – اثرگذاری بر خود و دنیای اطراف – ایفا می کنید.
2. از مدیران و آدم های تاثیرگذار در حوزه هایی غیر از 

صنعت خودتان الهام بگیرید
در مقابل وسوسه ای که شما را صرفا به تمرکز بر رقیبان تان وادار 
می کند، مقاومت کنید – احتمال دارد در این دام گرفتار ش��وید که 
دائم��ا بخواهی��د از رفتار یک فرد خاص تقلی��د کنید. در عوض، در 
خ��ارج از حوزه  صنعت خود نیز به دنب��ال ایده بگردید. کپی برداری 
نکنید، ولی الهامات و اس��تراتژی هایی را کسب کنید که بتوانید آنها 

را به شکل منحصر به فردی برای کار خودتان ترجمه کنید.
برای مثال، فردی می گفت » من همیشه تحت تاثیر کمدین هایی 
هستم که برند خود را براساس سبک کمدی و جک های شان ایجاد 
می کنند.  من کمدین نیس��تم، ولی می توانم این استراتژی را در کار 

خود اعمال کنم.«
3. به یاد بسپارید: آنچه شما را تاکنون به این جایگاه 

رسانده، لزوما به جایگاه باالتری نخواهد رساند
عمر برند ش��ما بی انتها اس��ت، ولی روش تفسیر و خوانش آن در 
ط��ول زمان تغییر می کند. ب��ه برندی که در ابت��دای این مقاله در 
ذهن ت��ان تصور کردید، مجددا فکر کنید. آیا محصوالتی که تاکنون 
به شما ارائه داده  است، تاکنون تغییر نکرده اند؟ آیا پیام  آنها به مرور 
زمان تغییر نکرده است؟ آیا تعریف آنها از زیبایی تغییر نکرده است؟
همیشه آغوش تان را برای مسیرهای تازه باز کنید و در عین حال، 

سعی کنید به اصول اولیه و دامنه  تاثیرگذاری تان پایبند بمانید.
اکن��ون، به حک کردن نقش برندتان بر ذهن خود و س��ایر آدم ها 

فکر کنید. چه نقشی از خودتان را در دنیای اطراف تان می بینید؟
success/bazdeh :منبع
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یک نظرسنجی که توسط سایت اسپراوت سوشال صورت گرفت نشان 
داد مردم اعتقاد دارند که کس��ب و کارها می توانند به متحدش��دن آنها 
کمک کنند. آیا برندها می توانند کاری را انجام دهند که ظاهراً دولت و 
رهبران سیاس��ی نمی توانند و از رسانه های اجتماعی برای تقویت روابط 
بین مردم و متحدکردن آنها اس��تفاده کنند؟ در این نوشتار با ما همراه 
باش��ید تا نکات جالبی درباره پنج نکت��ه جالب درباره انتظارات مردم از 

برندها در رسانه های اجتماعی را بخوانید.
انتظارات مردم از برندها در رسانه های اجتماعی

 Sprout( گزارش��ی که اخیراً توسط وب س��ایت اسپراوت سوش��ال
Social( ب��ا عن��وان »ایج��اد ارتباط: آنچ��ه مش��تری از برندهای یک 
جامعه  می خواهد« انجام ش��ده، نش��ان می دهد که مردم انتظار زیادی 

از رسانه های اجتماعی به طور کلی و از برندها به طور خاص دارند.
1. نقش برندها در تقویت روابط

اس��پراوت سوش��ال بیش از 1000 مصرف کننده را مورد بررسی قرار 
داد تا تمایالت آنها را برای ارتباط بیش��تر با برندها و یکدیگر درک کند 
و در عین حال متوجه ش��ود که برندها چگونه می توانند با نقش داشتن 

در خلق این رابطه ها، سود ببرند.
ارائه دهن��ده  راه حل های مدیریت رس��انه های اجتماعی پی برد که از 
می��ان پنج مصرف کننده، چهار نفرش��ان معتقدند ک��ه مردم در جوامع 
امروز، بیش از گذشته دور از هم هستند و از این تعداد ۶8درصد دولت 
و رهبران سیاس��ی را مقصر می دانند و 55درصد انگشت اشاره شان را به 

سمت رسانه های اجتماعی نشانه رفته اند.
ب��ا این ح��ال، 91درصد از پاس��خ دهندگان معتقدند که رس��انه های 
اجتماع��ی می توانند با موفقیت مردم را به ه��م متصل کنند و از میان 
آنها 78درصد اظهار داش��تند که دوست دارند برندها نقش خود را برای 
نزدیک کردن مردم به هم انجام دهند و در رخ دادن این اتفاق تاثیرگذار 

باشند.
جیمی گیلپین، مدیر ارش��د بازاریابی اس��پراوت سوشال درباره  نتایج 
این مطالعه گفت: »اگر به این فکر کنید که کجا هستیم، چنین نتایجی 
تعجب آور نخواهند بود. همه  بازاریابان امروز یک نکته را خوب می دانند: 
قدرت ب��ه مصرف کنندگان تغییر مکان داده  اس��ت. ما دیگر نمی توانیم 
پیامی را منتش��ر کنیم یا انتقال بدهیم و از مردم انتظار داش��ته باشیم 
ک��ه آن را باور کنن��د، آنها واقعاً کنترل را در اختی��ار دارند. این وظیفه 
ما به عنوان آدم های مش��غول در کس��ب و کار است که نه تنها نیازهای 
مش��تریان را درک کنی��م بلکه در برآورده کردن آنها بکوش��یم و حتی 
فراتر از آن برویم. مصرف کنندگان مس��ئولیت بیش��تری را روی گردن 
برندها می گذارند و از آنها توقع دارند که به ویژه در رس��انه ّای اجتماعی 
شفافیت و صداقت داشته باشند. مردم از برندها بیش از سیاست مداران 

توقع دارند.«
2. نقش برندها در اتحاد مردم

اس��پراوت دریافت که ۶2درصد از پاسخ دهندگان معتقدند رسانه های 
اجتماع��ی می توانند آدم ها را با س��وابق و باورهای متفاوت متحد کنند، 
در حال��ی که 52درص��د از آنّها می خواهند با آدم های��ی متفاوت از آنها 

ارتباط برقرار کنند.
آنه��ا انتظار دارند برنده��ا به آنها در برقراری چنی��ن ارتباطی کمک 
کنن��د: ۶4درصد می خواهند برندها با آنها ارتباط برقرار کنند، در حالی 
که 49درصد انتظار دارند که برندها به مردم در رس��یدن به یک هدف 

مشترک کمک کنند.
چرا برندها؟ اس��پراوت اظهار داش��ته که 81درصد از مصرف کنندگان 
معتقدن��د ک��ه برندها می توانن��د ارتباط دهن��دگان خوبی باش��ند زیرا 
محصوالت و خدمات آنها به طیف متنوعی از مشتریان دسترسی دارند، 
در حالی که 58درصد گفته اند پوش��ش قابل توجه رسانه ها و توجهی که 

از برندها دریافت می شود، می تواند به اتحاد آنها کمک کند.

این احساسات و گرایشات مورد حمایت دو طرف است، زیرا اسپراوت 
دریافت که 72درصد از پاسخ دهندگان که به عنوان افرادی محافظه کار 
شناخته ش��دند و 85درصد که به عنوان لیبرال شناخته شدند، دوست 
دارند که با در ذهن داش��تن این اهداف از رسانه های اجتماعی استفاده 

کنند.
3. نقش برندها در فرهنگ

این برندها دقیقا در مورد چه چیزهایی باید محتوا ارس��ال کنند؟ به 
گفته  اس��پراوت، زمانی که برندها در مورد مسائل مرتبط با صنعتی که 
در آن فعالیت دارند، رویدادهای فرهنگی مطرح یا اخبار جدید صحبت 
می کنند، 44درصد از پاس��خ دهندگان ارتباط بیش��تری با برندها برقرار 
می کنن��د و 40درص��د از آنها با مطالب مرتبط ب��ا تازه ها و مباحث داغ 

دنیای صنعت نزدیکی بیشتری را با برندها احساس می کنند.
گیلپین می گوید: »من اعتقاد ندارم که فقط برای اینکه در رس��انه ها 
حضور داش��ته باش��ید، مطلب و محتوا منتشر کنید. آنچه در این عرصه 
بیش از ه��ر چیزی اهمیت دارد درک ارزش ها و اعتقادات ، گوش دادن 
به مخاطب و درک این اس��ت که عقاید ش��رکت ش��ما با مخاطبان تان 

همسو و هم جهت است.«
وی ادامه می دهد: بس��یاری از سازمان ها و شرکت ها به لحاظ سیاسی 
و اجتماعی اعتقادات محکمی ندارند و من فکر می کنم که چنین چیزی 
اش��کالی هم ندارد. ما در آغاز این روند هس��تیم. آدم های بزرگ ریسک 
می کنند. اعتقاد من این اس��ت که در آینده قطعا نتایج مثبت زیادی را 

شاهد خواهیم بود.«
۴. انتظارات مردم از برندها در رسانه ها

– 4۶ درصد از مصرف کنندگان به طرح های نوآورانه  برندها در س��طح 
رسانه های اجتماعی عالقه مند هستند.

– ۳9 درصد دوست دارند ویژگی های کارمندان را ببینند.
– 4۶ درصد، از برندها توقع دارند که محتوای اجتماعی تعاملی ایجاد 

کنند.
– ۳7 درصد معتقدند که برندها باید محتوای تولیدش��ده توسط کاربر 

را به اشتراک بگذارند.
– 41 درص��د احس��اس می کنند که برندها بای��د گروه های خصوصی 
ایج��اد کنند، مانن��د کاری که پلت��ون )Peloton( در فیس بوک انجام 

داده  است.
گیلپین می گوید: »مش��اغل کوچک می توانند از ش��رایط کنونی سود 
ببرن��د زیرا رس��انه های اجتماعی بازار را مردم��ی کرده اند. پیش از این 
تنها برندهای بزرگ تر می توانستند میلیون ها دالر برای کمپین ها خرج 

کنند.«
5. برند و وفاداری

به گفته اسپراوت، ارتباط با این برندها وفاداری ایجاد می کند.
در کل 5۳درصد از پاس��خ دهندگان گفتن��د که وقتی ارزش های یک 
برند با ارزش های آنها مطابقت دارد، احساس ارتباط بیشتری با آن برند 
دارند و 51درصد گفتند رابطه ش��ان با یک برند زمانی ش��روع می شود 

که احساس می کنند آن برند آنها و خواسته های شان را درک می کند.
زمانی که این ارتباطات برقرار ش��وند، 57درص��د از مصرف کنندگان 
بیش��تر برای این برنده��ا هزینه می کنن��د، در حالی ک��ه 7۶درصد از 
مخاطبین، آنها را در مقایس��ه با رقبا ی ش��ان انتخاب می کنند. برعکس، 
هنگام��ی که مصرف کنندگان احس��اس نکنند که ب��ا برندها در ارتباط 
هستند، 70درصد از پاس��خ دهندگان می گویند که احتمال انتخاب آن 
برند برای شان کمتر است و ۶1درصد هم گفتند که برای آن برند کمتر 

هزینه خواهند کرد.
گیلپین می گوید، »اگر ما بتوانیم ارزش، دیدگاه و آنچه برای مخاطب 
مهم اس��ت را درک کنی��م و این موارد با ما به عنوان یک برند همس��و 
باشند – و در صورتی که بتوانید ارتباط الزم را برقرار کنید، قدرت را در 

جای درستی در دسترس تان دارید. )مصرف کنندگان( وفادارتر خواهند 
بود. خریدی که از ش��ما دارند در مقایسه با رقبای تان بیشتر خواهد بود 

و قطعا به دوستان و خانواده شان در مورد شما خواهند گفت.«
مصرف کنندگان به اس��پراوت گفتند ک��ه کارکنان باید در این فرآیند 
مش��ارکت داش��ته باش��ند و در تمام مسیر تا رس��یدن به رتبه های باال 

همراه باشند.
مطابق با اسپراوت: 70درصد از پاسخ دهندگان زمانی احساس ارتباط 
بیش��تری با برندها دارند ک��ه مدیران عامل اجرایی آنها در رس��انه های 
اجتماعی فعال باش��ند و 72درصد نیز معتقد بودند زمانی که کارمندان 
ی��ک برند اطالعات��ی را در مورد آن به اش��تراک می گذارند، احس��اس 

نزدیکی بیشتری با آن حس می کنند.
تقریب��اً دو س��وم )۶5درص��د( از مصرف کنندگان اظهار داش��تند که 
وقتی مدیرعامل یک برند به طور مرتب از رسانه های اجتماعی استفاده 

می کند، احساس می شود افراد واقعی مشاغل را اداره می کنند.
6. خواسته مصرف کنندگان

اسپراوت نکات خالصه  زیر را برای برندها به اشتراک گذاشته  است:
* مردم، و نه فقط محصوالت، بر مصرف کنندگان پیروز خواهند شد

رسانه های اجتماعی سبب شده اند که برندها راحت تر از هر زمانی در 
م��ورد کاالها و خدمات خود برای گروه های بزرگی از مش��تریان بالقوه 
صحب��ت کنند، اما مصرف کنندگان چیزی بی��ش از اطالعات مربوط به 
محصول می خواهند؛ آنها دوس��ت دارند که درباره  افرادی که برند مورد 
عالقه  آنها را تش��کیل می دهند اطالعات بیش��تری کسب کنند. برندها 
برای تقویت ارتباط واقعی با مخاطب، باید فراتر از آنچه می فروشند فکر 
کنند و نیازها و خواسته های آدم هایی را که محصوالت و خدمات آنها را 

خریداری می کنند، در نظر داشته باشند.
* کارمندان بهترین حامیان یک برند هستند

در حال��ی که برخی از برندها برای افزایش آگاهی به تاثیرگذاران تبدیل 
می شوند، برخی دیگر به دنبال سخنگوی جدید هستند. مصرف کنندگان از 
دیدن آدم های واقعی که به یک برند جان می دهند، لذت می برند و گزارش 
می دهند که بیش��تر با برندهایی ارتباط دارند که کارمندان ش��ان به عنوان 
حامی، در امور اجتماعی فعالیت می کنند. برندها باید استراتژی های حمایتی 
را برای تشویق مشارکت و ساده کردن به اشتراک گذاری محتوای تأییدشده 

در پروفایل های شخصی کارمندان در نظر بگیرند.
* وق��ت بگذارید ت��ا به آنچه از س��وی مردم به ص��ورت آنالین  گفته 

می شود گوش دهید
یک��ی از س��ریع ترین راه ه��ای قطع ارتباط با مش��تری، ش��رکت در 
مکالمه هایی اس��ت که از نظر آنها بی ربط یا خسته کننده هستند. دقت 
ک��ردن به آنچه در فضای اجتماعی جریان دارد، به برندها این امکان را 
می دهد تا محتوایی را که مردم مایل به خواندن آنها هستند ایجاد کنند 
و هنگامی که احساس می کنند توجه مخاطبان شان رو به کاهش است، 
به موضوع متفاوتی بپردازند. نکته  مهم این است که دلیلی را پیدا کنید 
ک��ه به خاط��ر آن مصرف کنندگان با یک برند در رس��انه های اجتماعی 
درگیر ش��وند – و س��رمایه گذاری روی موضوعات روز هم یکی دیگر از 

شیوه هایی است که باید از آن به نفع خودتان استفاده کنید.
*  برای متحدکردن آدم ها، زمینه مشترکی پیدا کنید

مصرف کنندگان علی رغ��م تفاوت هایی که دارند از برندها می خواهند 
ک��ه از پلتفرم خود ب��رای ارتب��اط دادن آدم ها و متحدک��ردن افراد از 
زمینه ه��ا و دیدگاه ه��ای مختلف اس��تفاده کنند. برنده��ا می توانند از 
پلتفرم ه��ای اجتماعی خود برای ارتقای آگاه��ی درباره  موضوعات مهم 
استفاده کنند، از مردم دعوت کنند تا به مکالمه های معنادار و هدفمند 
بپیوندن��د و حتی اجتماعاتی بس��ازند که ارتباط��ات طوالنی مدت را به 

صورت آنالین و آفالین ایجاد می کنند.
adweek/bazdeh :منبع
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تبریز – ماهان فالح: جلس��ه مش��ترک دفاتر حراس��ت، امور 
حقوقی و امور قراردادهای وزارت نیرو، ش��رکت مهندس��ی آبفای 
کشور و شرکت های آب و فاضالب گروه یک در خصوص قوانین و 
مقررات الزم االجرا در مناقصات و معامالت در سال جاری بصورت 

ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در این جلس��ه رئیس مرکز حراس��ت وزارت نیرو، مدیرکل دفتر 
حراست آب و فاضالب کش��ور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، 
مدیرکل دفتر حقوقی آب و فاضالب کش��ور، مدیرکل دفتر مجامع 
وزارت نیرو و مدیرکل دفتر قراردادهای ش��رکت مهندس��ی آب و 
فاضالب کش��ور، مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی به همراه معاون مالی و پش��تیبانی و همچنین 
مدیر مالی و ذیحس��ابی، مدیران دفاتر حراست، امور حقوقی و امور 
قراردادهای ش��رکت آبفا که بصورت ویدئوکنفرانس در شرکت آب 
و فاضالب اس��تان برگزار ش��د در خصوص قوانی��ن و مقررات الزم 
االجرا در مناقصات و معامالت و نکات قابل طرح در مورد مسائل و 
مشکالت مبتالبه، بحث و تبادل نظر گردید . در این جلسه محسنی 
مدیرکل مرکز حراس��ت وزارت نیرو ضمن تقدیر و تشکر از مدیران 
عامل شرکت های گروه یک که شامل 12 استان می باشد مطالبی 
را در خصوص ارتقای س��المت اداری و جلوگیری و پیش��گیری از 

هرگونه تخلف ایراد و بر نظارت بیشتر در این خصوص تاکید کرد.
در ادام��ه این جلس��ه محرمی راد مدیرکل حراس��ت ش��رکت 

مهندس��ی آبفای کشور نیز به مواردی در خصوص آسیب شناسی، 
موضوع نظارت و همچنین به تعریف مدیریت که بحث نظارت یکی 

از مهمترین ارکان اصلی مدیریت محسوب می شود، اشاره کرد .
در این جلسه امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به 

اینکه اموال ش��رکت های آب و فاض��الب جزو اموال عمومی مردم 
اس��ت، گفت: با توجه به اینکه ماهیت ش��رکت های آب و فاضالب 
غیردولتی بوده و 49 درصد سهام آنها مربوط به شهرداری ها است 
الزم است مدیران دفاتر حقوقی با توجه به شرایط کنونی بایستی از 
بهترین ها انتخاب و گزینش شود . در ادامه خانم نوروزی مدیرکل 
دفتر حقوقی آبفای کشور نیز به مسائل و مشکالت مربوط به بخش 
های حقوقی و قراردادی اشاره کرد و توصیه های الزم در خصوص 
این بخش ها برای مدیران عامل و همچنین مدیران این بخش ها 
ارائه کرد. مقصودی، مدیرکل دفتر مجامع وزارت نیرو دیگر سخنران 
این جلسه بود که به مواردی در خصوص تعریف حسابرسی داخلی، 
معرفی حسابرس��ی داخلی و خارجی و همچنین بیان تفاوت های 
بین آنها، ساختار حسابرسی داخلی در نظامنامه حسابرسی داخلی و 
.... اشاره کرد . در ادامه نوری، دبیر این جلسه به اسناد و مناقصات و 
قراردادهایی که در شرکت ها بسته می شود اشاره کرد و بر نظارت 
کام��ل به مناقصات را از جمله وظای��ف مهم و اصلی مدیران عامل 

شرکت ها دانست .
در پای��ان این جلس��ه مجتهدی، مدی��رکل دفت��ر قراردادهای 
شرکت مهندس��ی آبفای کشور مدیران عامل را به تعامل بیشتر با 
دس��تگاههای نظارتی کشور، رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
که توسط شرکت مهندسی آبفای کشور برای مصارف مختلف ابالغ 

می شود، دعوت کرد.

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس امیرحس��ین 
س��عید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب 
ش��رق کرم��ان  از برگزاری نخس��تین نمایش��گاه تخصصی 
مدیری��ت بحران ، پدافند غیرعامل و امداد و نجات با تمرکز 
ب��ر  مدیریت بحران کرونا در صنای��ع و معادن برای تحقق 
جهش تولید  در خرداد ماه سال جاری در کرمان خبر داد .

وی افزود: این نمایش��گاه با هدف معرفی دست آوردهای 
بومی س��ازی شده و دانش بنیان شرکت ها در جهت مقابله 
ب��ا ویروس کرونا  و  همچنین تب��ادل نظر به جهت  انتقال 
تجربیات و اقدامات عملیاتی جهت استمرار تولید یا خدمت 

رسانی در  طول مدت بحران  برگزار خواهد شد.
 وی افزود: انجام مانورهای پیشنهادی در راستای نمایش 
می��زان ت��اب آوری در مقابل ویروس کرونا وس��ایر  بحران 
ه��ا  در محل نمایش��گاه  و رونمای��ی از تجهیزات جدید در 
این رابطه نیز در دس��تور کار قرار دارد عالوه بر آن نمایش 
امکانات امداد و نجات ش��رکت ها ومحصوالت عرضه ش��ده 
در ای��ن حوزه و همچنین ارائ��ه راهکارارهای موثر در حفظ 
ظرفی��ت های تولیدی و معرفی محص��والت و میزان تولید 
در دوره کرنا را از جمله سایر اهداف این نمایشگاه دانست. 

مهن��دس امیر حس��ین س��عید یادآور ش��د:  بس��یاری از 
تولیدکنندگان که در زمینه های  صنعتی و معدنی فعالند  با 

تغییر بخشی از  خط تولید و یا با استفاده از توانایی های موجود 
اقدام به تولید محصوالت و ملزومات مورد اس��تفاده در جهت 
مب��ارزه با ویروس کرونا ک��رده اند ابزارهایی مانند  لباس های 
مخصوص ، ونتیالتور ،ماسک ، دستگاه ضدعفونی کننده ، مواد 
ضد عفونی کننده و  با اتخاذ رویکردهای جدید اقدام به  تولید 
محصوالت جدید و دانش بنیان در این حوزه نموده اند  لذا با 
توجه به رویکرد  نمایشگاه از تمام تولید کنندگان کشور در هر 
عرصه ای که به جنبش علیه ضد کرونا پیوسته اند دعوت شده 
تا محصوالت تولیدی خود را به نمایش بگذارند تا در وهله اول 
بتوانیم به خود باوری برسیم و در وهله دوم با تبادل اطالعات از 

دوباره کاری و صرف هزینه مجدد جلوگیری گردد. 
مهندس امیرحس��ین س��عید گف��ت:  درحالی که س��ال 
1۳99 از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان س��ال جهش 
تولی��د نامگذاری ش��ده ، حفظ روند تولید در ش��رکت ها و 
همچنین افزایش آن در زمان بحران کرونا بس��یار ضروری 
است در همین راستا ش��رکت های تولیدی استان و کشور 
در حوزه های مختلف با به کار گیری اقدامات موثر توانسته 
اند عملک��رد بینظیری از خود به جا بگذارند و از این جهت 
واحد های تولید، بهداش��ت محیط ، HSE ، حمل و نقل ، 
مدیریت بحران و سایر واحد های مرتبط شرکت ها با حضور 
در نمایش��گاه اقدامات انج��ام گرفته را معرف��ی و با تبادل 
اطالعات تجربیات خود را در اختیار شرکت های کوچیکتر 
قرارخواهن��د داد ت��ا به فضل الهی بتوانی��م بر اهداف معین  
شده  از س��وی رهبر انقالب نائل آییم و همچنین برگزاری 
این رویداد موجب تعامل و هم افزایی میان بخش خصوصی 

و دولتی و نهاد های تخصصی این حوزه خواهد شد.
وی در رابط��ه با کیفیت برگزاری نمایش��گاه تاکید کرد با 
توجه به حساسیت های موجود این نمایشگاه دقیقا مطابق 
ب��ا پروتکل های اعالمی از س��وی س��تاد  مدیریت کرونا و 
دستورالعمل اجرایی شرکت س��هامی نمایشگاه بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد.

اراک - خبرن�گار فرصت امروز: از اوایل قرن بیس��تم به 
تولید صنعتی فلز آلومینیوم توجه خاصی شد و استفاده از این 
فل��ز در جنگ جهانی اول و دوم در س��اخت هواپیما و س��ایر 
سالح های نظامی بر اهمیت تولید این فلز افزود، به نحوی که به 
سرعت مقدار تولید آن از مجموعه تمام فلزات غیرآهنی بیشتر 
شد و استفاده از این فلز در تمام صنایع از جمله حمل و نقل، 
مخابرات، ساختمان، اتومبیل سازی، صنایع بسته بندی غذایی و 
دارویی گسترش یافت تا حدی که امروزه امکان زندگی بدون 
استفاده روزانه از این فلز وجود ندارد. خصوصیات بارز این فلز 
را می توان در سبک بودن، قابل انعطاف بودن، ضد زنگ زدگی، 
هادی الکتریسیته، قابل تبدیل شدن به آلیاژهای مختلف، قابل 
چکش خوری و نازک ش��دن و قابلی��ت بازیافت و ذوب مجدد 
خالص��ه کرد. با توجه به اینک��ه بخش عمده ای از قیمت تمام 
شده تولید این فلز را انرژی تشکیل می دهد، تدریجا در دو دهه 
گذشته کشورهای دارای نفت و گاز از جمله کشورهای حاشیه 
خلیج فارس توانسته اند سهم قابل توجهی از تولید جهانی را به 

خ��ود اختصاص دهند. طرح تولید فلز آلومینیوم از دهه چهل 
شمسی در ایران و در شهر اراک آغاز شد و ایران به عنوان اولین 
تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه جایگاه ویژه ای را به خود 

اختصاص داد. 
ب��ه گفته احمد مجیدی، مدیرعام��ل ایرالکو، اگر چه بعد از 
جنگ کارشناس��ان ایرالکو می دانستند که تکنولوژی خطوط 

تولید شرکت به دلیل قدیمی  بودن، افزایش قیمت تمام شده 
محصول را به خاطر صرف هزینه و انرژی بیش��تر در مقایس��ه 
با تکنولوژی های جدید به همراه خواهد داشت، اما کشورهای 
مختلف حاضر به انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیش��رفته به 
کش��ور نبودند. نیاز و افزایش روزاف��زون مصرف آلومینیوم در 
ایران و اهمیت تولید این فلز اس��تراتژیک باعث شد تا در سال 
1۳72، خط��وط تولید ایرالکو از دو خط به پنج خط ۶7 کیلو 
آمپری افزایش یابد و ظرفیت تولید آلومینیوم به 120 هزار تن 
در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر با احتساب 
خ��روج خطوط یک و دو کارگاه احیاء یک به 180 هزار تن در 
سال رسیده است. به گفته مدیرعامل ایرالکو  بزرگ ترین مشکل 
تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در حال حاضر در کشور این 
اس��ت که 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز  از س��ایر کشورهای 
دنیا تامین می شود و در حال حاضر این مهم که فلز آلومینیوم 
و خود کارخانه در فهرس��ت تحریم آمریکا و هم پیمانانش قرار 

گرفته ،کار دشواری است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: اس��ماعیل عرش��یان 
مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت و نظ��ارت بر تاکس��یرانی 
شهرداری قزوین، از تداوم اجرای طرح جلوگیری از فعالیت 
تاکس��ی های غیر مجاز در س��طح ش��هر با همکاری پلیس 
راهور خبر داد.  به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکس��یرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با 
توج��ه به این که در قانون حمل و نقل عمومی، نوع کاربری 
و مکان و حیطه فعالیت تاکسی ها مشخص شده است و بر 
اس��اس آن، تاکسیرانان  فقط مجاز به فعالیت در محدوده و 
کاربری تعیین شده هس��تند، سازمان تاکسیرانی به منظور 
درون شهری و حمایت از تاکسیرانان شهر قزوین، از ابتدای س��اماندهی و انضباط بخشی به امور حمل و نقل مسافرین 

سال جاری طرح جلوگیری از فعالیت تاکسی های غیرمجاز 
را ب��ه اجرا درآورده که این طرح همچنان با همکاری پلیس 
راهور در س��طح ش��هر در حال اجرا است. وی اظهار کرد: با 
توج��ه به قانون حمل و نقل عمومی، فعالیت تاکس��ی های 
پالک ع )تاکس��ی های زرد حمل مس��افر برون ش��هری( و 
تاکس��ی های ش��هرهای حومه همچون: محمدیه، اقبالیه، 
بیدستان، الوند، تاکستان و بوئین زهرا که به طور غیرقانونی 
به جا به جایی مس��افر در قزوین م��ی پردازند اکیداً ممنوع 
بوده و در صورت مشاهده، تاکسی های آنان توسط نیروهای 
گشت و بازرسی سازمان تاکسیرانی توقیف و مدارک آن ها 

نیز ضبط خواهد شد.

اه�واز – ش�بنم قجاوند: مدیر تولی��د و مدیر تعمیرات 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور در کارخانه بهره 
برداری و نمک زدایی هفت ش��هیدان وضعیت تعمیرات این 
واحد فرآورش��ی را از نزدیک بررسی کردند . مهندس سعید 
کوتی مدیرتولید و مهندس مراد کمالی مدیر تعمیرات که از 
سوی مهندس قباد ناصری مدیرعامل ، مهندس داود کیانی 
مدیرعملیات و مهندس حس��ین قبادی مدیر فنی ش��رکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان همراهی می شدند 
روز گذش��ته با حضور در کارخانه بهره برداری و نمکزدایی 

هفت ش��هیدان وضعی��ت تعمیرات این واحد فرآورش��ی را 
از نزدیک مش��اهده و بررس��ی نمودند . این دو مدیر ارش��د 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن شنیدن توضیحات 
پیمان��کار مربوط��ه در خص��وص اقدامات ص��ورت گرفته و 
وضعیت پیش��رفت کار براساس برنامه زمان بندی تعمیرات 
این کارخانه 55000 بشکه ای ، دستورات الزم را صادر و بر 
رعایت اصول فنی و ایمنی با توجه به شرایط گرمای فصلی 
و همچنین پروتکل های بهداش��تی حفاظت فردی در برابر 

ویروس کرونا را صادر نمودند .

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو:

ماهیت شرکت های آب و فاضالب غیردولتی است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های جنوب شرق خبر داد: 
برگزاری نمایشگاه مدیریت بحران با تمرکز  بر کرونا  برای تحقق جهش تولید 

ایرالکو در مسیر توسعه 

عرشیان: طرح جلوگیری از فعالیت تاکسی های غیرمجاز در قزوین ادامه دارد

بازدید مدیرتولید مناطق نفتخیز جنوب از وضعیت واحدهای عملیاتی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

حمایت از طرح دوباره زندگی کمک به کاهش ناهنجاری های اجتماعی است
قم - خبرنگار فرصت امروز:  فرماندهی انتظامی استان قم خواستار حمایت مسئوالن 
از ط��رح دوب��اره زندگی کمیته امداد قم و همکاری س��ازمانها با این نه��اد تا حصول نتایج 
ثمربخش آن ش��د. مدیرکل کمیته امداد و فرماندهی انتظامی استان قم با یکدیگر دیدار و 
درباره راهکارهای کاهش ناهنجاری های اجتماعی از جمله طالق و اعتیاد گفت و گو کردند. 
س��ردار سید محمود میرفیضی که به تازگی به فرماندهی انتظامی استان قم منصوب شده 
اس��ت در این دیدار ضمن قدردانی از کمیته امداد اس��تان برای طرح های ابداعی و خالقانه 
ای که نتیجه آن کاهش آسیب های اجتماعی است گفت: طرح حمایت از زندگی شما باید 
توس��ط مس��ئوالن حمایت ش��ود چرا که نتیجه آن در کاهش بزهکاری و جرم بسیار مؤثر 
است. وی با تأکید بر اعالم همکاری شبانه روزی این نیرو با کمیته امداد تصریح کرد: آمادگی داریم در همه حوزه های مرتبط به ویژه 
مش��اوره و اش��تغال با کمیته امداد استان همکاری کنیم. سردار میرفیضی با بیان اینکه مددجویان کمیته امداد هم حق دارند شرایط 
محل زندگیش��ان عاری از آلودگی و بزهکاری باش��د تأکید کرد:  به صورت محله محور تا پاکسازی نقاط آلوده برای ایجاد شرایط بهتر 
زندگی مددجویان تحت حمایت با این نهاد در قم همکاری خواهیم کرد. اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم نیز در ابتدای 
این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال 98 اعالم کرد خانواده های سربازان متأهل نیازمند نیروی انتظامی قم را تا پایان خدمت 

سربازی شان حمایت خواهیم کرد.

آزمون های شایستگی دریانوردی در بندر بوشهر برگزار شد
بوش�هر- رضا حیدری: همزمان با س��ایر بنادر کشور، آزمون های 
شایس��تگی دریانوردی برای دریانوردان بخش س��فرهای نامحدود در 
بندر بوشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، محمد قاسمی معاون 
امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت:  
در راستای اجرای مفاد کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، 
ص��دور گواهینامه و نگهبانی موس��وم ب��ه STCW  و طبق قوانین و 
مقررات ملی ، یکی از وظایف س��ازمان بنادر و دریانوردی و به تبع آن 
بنادر، برگزاری آزمون های شایس��تگی دریان��وردی به منظور ارزیابی 
شایس��تگی دریان��وردان و صدور گواهینامه های بین المللی دریانوردی برای آنان می باش��د. قاس��می 
افزود:در همین راس��تا و بر اس��اس سیاست س��ازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تمرکز زدایی، تقویت 
جایگاه بنادر و به ویژه به منظور کاهش تردد دریانوردان به مرکز در ش��رایط شیوع ویروس کرونا، برای 
اولین بار آزمون های شایس��تگی دریانوردی برای دریانوردان بخش س��فرهای نامحدود )کش��تی های 
اقیانوس پیما( همزمان با مرکز و سایر بنادر طبق شیوه نامه مربوطه برگزار گردید که می توان یکی از 
مزایای این موضوع را کاهش هزینه های دریانوردان و افزایش رضایتمندی آنان اشاره کرد.   وی عنوان 
کرد: بندر بوشهر دارای امکانات و تجهیزات استاندارد از قبیل سالن آزمون های کتبی و شفاهی ، کتب 
و نش��ریات مورد نیاز  و همچنین پرس��نل متخصص و مجرب به منظور برگزاری ازمون های شاستگی 

دریانوردی در همه مقاطع و سطوح می باشد.

مدیرعامل آبفای گیالن در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
با تامین 23۴22میلیارد ریال بخش بزرگی از پروژه های آب وفاضالب 

استان به اتمام خواهد رسید 
رشت – مهناز نوبری:  اخرین اقدامات و پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر نوبخت معاون 
ریاست جمهورو رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور استاندارگیالن ، معاونین استاندار و مدیران دستگاه های 
اجرایی گیالن درسالن اجتماعات استانداری و از طریق ویدئو کنفرانس با فرمانداران شهرستان های گیالن برگزارشد.سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب  وفاضالب استان گیالن نیز طی سخنانی کوتاه در برشمردن 
آخرین اقدامات انجام ش��ده در پروژه های اقتصاد مقاومتی گفت: طرح های مصوب اقتصاد مقادمتی س��ال 1۳98 این 
شرکت شامل 4 طرح ایجاد تاسیسات فاضالب شهری رشت، بندرانزلی، الهیجان و آستارا و سه طرح آبرسانی به شهرهای 
رشت، خمام، صومعه سرا و آستارا بوده است.وی با اشاره به به اینکه تاکنون برای طرح های فاضالب ۳978میلیارد ریال 
هزینه ش��ده، افزود: تکمیل طرح های فاضالب نیازمند21900میلیارد اعتبار اس��ت که در این صورت  فاضالب بیش از 
1.4میلیون نفر جمعیت استان  تصفیه و با استانداردهای مورد نظر به منابع آبهای سطحی تخلیه خواهد شد.  حسینی 
همچنین هزینه های انجام ش��ده در بخش طرح های آبرس��انی را 1522میلیارد ریال عنوان کردو گفت: برای تکمیل 
باقیمانده طرح های آبرسانی نیز ۶۶5۶میلیارد ریال اعتبار الزم است و با این اتفاق تامین آب 2.5میلیون نفر از جمعیت 
استان انجام خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن بااشاره به اینکه طرح های ابرسانی به ۳5 روستای استان باجمعیتی بالغ 
بر 17000نفر به اتمام رسیده تصریح کرد: انتظار است تا پایان شهریور سال جاری طرح آبرسانی به ۳0روستای دیگر نیز 
تکمیل گردد.رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضالب استان گیالن مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه های 

درحال اجرای این شرکت را 2۳422ریال عنوان کرد.

دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
اطالعیه ستاد اطالع رسانی فرماندهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا مازندران

ساری – دهقان:  ظرف 24 ساعت گذشته تعداد ۶0 بیمار مشکوک به کرونا 
بر اساس تشخیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در سطح استان بستری شدند  ظرف همین مدت تعداد 41 نفر از افراد 
مشکوک بستری شده ، از بیمارستان ها مرخص شدند و  تکمیل روند درمانی خود 
را در منزل ادامه خواهند داد. هم اکنون 2۶5 نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا با 
عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری 
هستند. مسافرت و رعایت نکردن فاصله گذاری های اجتماعی در کشور از عوامل 
اصل��ی افزایش مبتالیان به کووید 19 در روزهای اخیر اس��ت. مهمترین راه های 
پیش��گیری از ابتال به کرونا رعایت بهداشت فردی مانند استفاده از ماسک و دستکش، اجرای فاصله گذاری اجتماعی و 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی آن و پرهیز از  مسافرت های غیر ضرور  است.

مهار آتش سوزی مراتع و منابع طبیعی مسجدسلیمان به همت آتش نشانان نفت
اهواز  - ش�بنم قجاوند: آتش نشانان ش��رکت نفت و گاز مسجدسلیمان در 
یک عملیات س��خت و جانفرسا موفق به مهار آتش سوزی مراتع و منابع طبیعی 
مسجدسلیمان شدند . پس از درخواست از مراجع مربوطه تیم آتش نشانی اداره 
HSE  این شرکت همراه با یک دستگاه تانکر مجهز به دستگاه واترتندر به منطقه 
الدرازی واق��ع در دوراهی اللی عازم ش��دند . این تیم علیرغ��م اینکه طی 4 ماه 
اخی��ر روزانه در عملیات ضدعفونی و گندزدایی محالت و مناطق مختلف ش��هر 
مسجدسلیمان حضور یافته و قوای جسمی شان تحلیل رفته بود اما با همت بلند 
در این جبهه ی سخت نیز حضور یافته و علیرغم گرمای شدید فصلی موفق شدند 
پس از 2 س��اعت با همکاری گروه های آتش نش��انی شهرداری و اداره منابع طبیعی این آتش سوزی را خاموش و مهار 
نمایند . شایان ذکر است بدلیل گرمای شدید فصلی ۳ نفر از محیط بانان و افراد محلی که دچار گرما زدگی شده توسط 

تیم پزشکیاری نفت و با آمبوالنس تیم حاضر در محل به مرکز درمانی اعزام شدند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبرداد؛
انجام اولین آنژیوگرافی عروق گردن ومغز در شاهرود

شاهرود - حس�ین بابامحمدی: دکترشیبانی معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شاهرودگفت: روزجمعه شانزدهم خردادماه اولین آنژیوگرافی 
کام��ل گردن)کاروتیدها(ومغ��ز در بخ��ش آنژیوگرافی بیمارس��تان امام 
حسین)ع( شاهرود با موفقیت انجام شد. وی درادامه بیان داشت: این عمل 
که به منظور تشخیص ودرمان ضایعات عروق گردن ومغز)تنگی،آنوریسم 
و..(انجام می گردد ،معموال درکتلب هایی قابل انجام اس��ت که دس��تگاه 
آنژیوگرافی مجهز به سیس��تم DSA و RMباش��د. ب��ه این لحاظ مرکز 
آنژیوگرافی آنژیوپالس��تی شاهرود از محدود مراکز منطقه است که به این 

امکانات مجهز بوده وبه لطف خداوند وتالش همه عزیزان امکان انجام این اقدام مهم را در این مرکز داریم. 

اخبـــار
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گوگل از سال آینده قصد دارد معیارهایی جدید در موتور جست و جوی 
خ��ود برای نمایش وب س��ایت های برتر در بخش ب��االی صفحه  نتایج، 

اعمال کند. بخش Top Stories نیز تغییراتی به خود خواهد دید.
گوگل در اطالعیه ای اعالم کرد که قصد دارد الگوریتم های مربوط  به 
رتبه بندی وب س��ایت ها در صفحه  نتایج جست و جو را با تغییراتی جدید 
همراه کند. گوگل زمان اعمال این تغییرات را اوایل سال آینده  میالدی 
اعالم کرده است. از آن زمان به  بعد اگر وب سایت شما از لحاظ معیاری 
 )Page Experience( »جدید که گ��وگل آن را »آزمودگِی صفح��ه
می نام��د ضعیف عمل کند، به بخش ه��ای پایین تر صفحه  نتایج منتقل 

می شود.
آزمودگی صفح��ه یا Page Experience اصطالحی اس��ت که در 
نگاه اول نمی تواند مفهوم اصلی را برس��اند. گوگل از این اصطالح برای 
اش��اره به مجموعه ای از معیارهای جدیدی که در حال توس��عه ی آنها 
است استفاده می کند؛ معیارهایی که مباحثی فراتر از سرعت بارگذاری 

صفحه را شامل می شوند.
بس��یاری از تجارب ناخوش��ایند وب ممکن اس��ت ازطریق س��رعت 
بارگذاری صفحه توس��ط گوگل شناس��ایی نش��وند. مواردی که از بین 
آنها می توانیم به پنجره های ش��ناور )پ��اپ آپ(، تأخیر در نمایش برخی 
محتواهای س��ایت، جهش ناگهانی محت��وا به بخش های مختلف صفحه 
و موارد آزاردهنده مش��ابه اش��اره کنیم. گوگل به ای��ن  زودی ها نخواهد 
توانست به  ش��کلی کامال دقیق تمامی این معیارها را زیر ذره بین ببرد، 
با این  حال در تالش اس��ت ش��ماری از آنها را تحت نظارت بگیرد و به 
معیاره��ای خود برای نمایش وب س��ایت ها در بخش نتایج جس��ت و جو 

اضافه کند.
 Top Stories گوگل همچنین از اعم��ال تغییراتی جدید در بخش
خبر می ده��د، Top Stories برترین مقاله ه��ای جدید مربوط  به هر 
مبح��ث را در بخش باالیی صفحه به  ش��کلی مج��زا نمایش می دهد تا 
کاربر در زمانی س��ریع به آنها دسترس��ی پیدا کند. در حال حاضر برای 
به نمایش درآمدن در بخش تاپ استوریز، مقاله ها باید با فرمت سفارشی 
AMP )صفحات موبایلی پرش��تاب( س��اخته ش��وند. اهالی مانتین ویو 
مدت ها اس��ت مدیران وب س��ایت ها را مجاب می کنند مقاالت شان را با 
ات��کا بر این فرمت منتش��ر کنند، با این حال گوگل از س��ال آینده این 
نیاز را از بین خواهد برد و معیارهای حضور وب س��ایت ها در بخش تاپ 
اس��توریز، تغییر خواهد کرد. از اوایل س��ال آینده، هر صفحه ای در وب 
که بتواند با معیارهای آزمودگی صفحه مطابقت پیدا کند دارای شرایط 

موردنیاز برای حضور در بخش تاپ استوریز خواهد بود.
ماه گذش��ته اعضای تیم توسعه  گوگل کروم پروژه ای جدید راه اندازی 
کردن��د که با نام »معیارهای حیات��ی وب« )Web Vitals( از آن یاد 
می ش��ود. تیم توس��عه  کروم با بهره گیری از پروژه  Web Vitals قصد 
دارد تجربه های ناخوشایند را در فضای وب شناسایی کند و موردارزیابی 
قرار دهد. سه معیار اصلی که این پروژه در پی رهگیری آنها است شامل 
LCP و FID و CLS هس��تند. تیم مدیریت موتور جست و جوی گوگل 
نیز قصد دارند از همین سه معیار برای رتبه بندی وب سایت ها در صفحه  
نتایج بهره بگیرند. این قابلیت ها فنی تر از آن  چیزی هستند که نام شان 

بیان می کند و توضیحات آنها بدین شرح است:
• Largest Contentful Paint )موسوم بهLCP( زمان بارگذاری 
»محت��وای اصلی« صفح��ه را اندازه گیری و ارزیاب��ی می کند. منظور از 
محت��وای اصلی، بخ��ش غالب متن مقاله یا تصاویری اس��ت که صفحه  

موردبحث آنها را ارائه می دهد.
• First Input Delay )موس��وم بهFID( به بررس��ی این موضوع 
می پردازد که وقتی که برای نخس��تین بار روی آیتمی در صفحه کلیک 

می کنید، آن صفحه چقدر سریع واکنش نشان می دهد.
دارد  )موس��وم بهCLS( قص��د   Cumulative Layout Shift  •
متوجه ش��ود که چه زمانی محتواها در صفحه  وب پرش می کنند. برای 
مثال می توانیم به زمانی اشاره کنیم که به یک باره تبلیغی در وسط متن 
ب��ه  نمایش درمی آید و مکان متنی را که در حال خواندن آن هس��تید، 

تغییر می دهد.
طبق اعالم گوگل، سه معیار باال به روش هایی قابل ارزیابی هستند که 
ممکن اس��ت معیارهای دیگر را نتوان ب��ه آن روش ها موردارزیابی قرار 
داد. گوگل می گوید ممکن اس��ت با گذر زمان، معیارهای دیگری را نیز 
به فهرس��ت باال اضافه کند. در کمال تعجب، گوگل در معیارهای پروژه  
آزمودگی صفحه هیچ اشاره ای به بحث تبلیغات نکرده است، با این حال 
تیم توس��عه  کروم مدتی پیش اقداماتی در زمینه  حذف برخی تبلیغات 
انجام داد. براس��اس اطالعیه ای جدید، گ��وگل کروم در آینده تبلیغاتی 

را که باعث کاهش درصد شارژ باتری می شوند مسدود خواهد کرد.
پیاده سازی معیارهای جدید برای بهبود تجربه کاربران در فضای وب 
از طریق سیاست چماق و هویج در نگاه اول تصمیمی تحسین برانگیز از 
س��وی گوگل به  نظر می رسد، اما متعاقبا ریسک مهمی را نیز به  همراه 
می آورد. این خط داس��تانی را در نظر بگیرید: تیم کروم انتخاب می کند 
که چه معیارهایی برای رتبه بندی وب س��ایت ها پراهمیت هستند، تیم 

موتور جس��ت و جوی گوگل به اس��تفاده از این معیاره��ا روی می آورد، 
درنهایت توس��عه دهندگان وب نیز تنها برای رعایت این معیارها شروع 
 به کدنویس��ی می کنند. این اتفاق باعث می ش��ود سلطه  کروم بر دنیای 
وب بیش از پیش افزایش یابد،  درواقع توس��عه دهندگان تالش می کنند 
وب س��ایت ها را براس��اس معیارهای کروم بس��ازند و بهینه س��ازی های 
اصل��ی را به ای��ن مرورگر اختصاص دهند. با در نظ��ر گرفتن معیارهای 
تعیین ش��ده، ریس��ک رخداد این اتفاق در حال حاض��ر کوچک به  نظر 

می آید،  اما احتمال رخداد آن را باید همیشه مدنظر داشت.
معیارهای جدید گوگل تنها مختص  به توس��عه دهندگان نیس��تند و 
برای رس��انه های آنالین نی��ز اهمیتی ویژه دارند. بخش تاپ اس��توریز 
گوگل توسط وب س��ایت های زیادی مورداس��تفاده قرار می گیرد و این 
وب س��ایت ها می توانند در زمان برخی رخدادهای مهم، کاربران زیادی 
را از طری��ق گوگل به خ��ود جلب کنند. در حال حاضر حضور در بخش 
تاپ استوریز چالش چندان زیادی پیش روی وب سایت ها قرار نمی دهد 
و صرفا باید به استفاده از فرمت AMP روی بیاورند. وب سایت ها برای 
 News قرارگیری در بخش استوریز باید به سیاست های محتوای بخش

گوگل نیز کامال پایبند باشند.
از مدت��ی بعد، شایس��تگی هر مقال��ه برای قرارگی��ری در بخش تاپ 
استوریز در پلتفرم موبایل براس��اس معیارهای آزمودگی صفحه تعیین 
خواهد ش��د. وب س��ایت هایی که در حال حاضر در بخش تاپ استوریز 
ظاه��ر می ش��وند و معیارهای آزمودگ��ی صفحه را رعای��ت نمی کنند، 
ممکن اس��ت در آینده بخش��ی از ترافیک خود را از دست بدهند و فعال 

اصلی ترین موضوع نگرانی برای وب سایت های موردبحث، همین است.
در ای��االت متح��ده  آمریکا رتبه بن��دی گوگل برای مقاالت سیاس��ی 
همواره جنجال برانگیز بوده اس��ت. بس��یاری از افراد معتقد هستند اگر 
گوگل بخواهد به ش��کلی جانبدارانه مق��االت را رتبه بندی کند،  این کار 
را با حس��ن نیت انجام می دهد. حتی اگر به این موضوع اعتقاد داش��ته 
باش��ید، مطمئنا قبول دارید که هرگونه دستبرد در نتایج جست و جو به 
جنجال بیشتر منتهی می شود. گوگل در گذشته سابقه  انتشار مقاله های 
دروغین و حتی خطرناک را در بخش تاپ اس��توریز دارد و این موضوع 
انتقادات زیادی را متوجه این غول اهل مانتین ویو کرده است، بنابراین 
هرگونه تغییر در این بخش برای انتخاب س��خت گیرانه تر مقاالت برتر، 

می تواند باعث جلب توجه مردم شود.
اصلی ترین نگرانی توس��عه دهندگان وب این اس��ت که مطمئن شوند 
وب سایت ش��ان با معیارهای جدید گوگل مطابقت داشته باشد. گوگل از 

مدت��ی پیش برخی ابزارهای خاص به توس��عه دهندگان ارائه می دهد تا 
بررس��ی کنند که وب سایت های شان با معیارهای این موتور جست و جو 
تطابق دارد یا خیر. گوگل همچنین اعالم کرده است که می خواهد این 
ابزارها را با قابلیت هایی جدید به روزرس��انی کند. مهندسین گوگل روز 
گذش��ته از طریق کنفرانس��ی ویدئویی گفتند انتظار ندارند هیچ یک از 
مدیران وب س��ایت ها مجبور شوند برای اعمال تغییرات جدید به منظور 
همسو ش��دن با معیارهای موردبحث عجله کنند و به دردسر بیفتند. در 
حال حاضر ش��ش ماه تا روی کار آمدن معیارهای جدید فاصله داریم و 

زمان کافی در اختیار توسعه دهندگان وب وجود دارد. 
ب��ه  نظر می رس��د تغییرات یادش��ده در گ��وگل تا زمان فرارس��یدن 
انتخ��اب ریاس��ت جمهوری پیش روی ایاالت متح��ده و حتی بعد از آن 
در این موتور جس��ت و جو اعمال نخواهند شد. گوگل می گوید انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2020 آمری��کا هیچ تأثی��ری روی زم��ان راه اندازی 
معیارهای جدید نگذاش��ته اس��ت، بلک��ه گوگل قصد داش��ته ازطریق 
طوالنی کردن رون��د روی کارآوردن معیارهای جدید، فرصت کافی را در 
اختیار توس��عه دهندگان وب قرار دهد. ام��روزه دنیاگیری ویروس کرونا 
مش��کالت زیادی پیش آورده اس��ت و گوگل با در نظر گرفتن ش��رایط 
فعل��ی، تصمیم گرفت معیارهای پروژه  آزمودگی صفحه را س��ال آینده 

مورداستفاده قرار دهد.
گوگل می گوید عملکرد بد وب س��ایت ها در بخ��ش آزمودگی صفحه 
لزوما به  تنهایی نمی تواند آنها را از نتایج صفحات جس��ت و جو به  شدت 
پایین بیاورد. درواقع معیارهای پروژه  آزمودگی صفحه در تالش هستند 
الگوریتم ه��ای اصلی موتور جس��ت و جو را دقیق تر کنن��د و اگر ببینند 
وب س��ایتی خاص معیارها را رعایت نمی کن��د، آن را به الگوریتم اطالع 
دهند. گوگل از معیارهای پروژه  آزمودگی صفحه به  عنوان سیگنال هایی 
بیش��تر برای الگوریتم اصلی موتور جس��ت و جو یاد می کند. تا زمانی که 
گوگل روند پیاده س��ازی معیارهای پروژه  آزمودگی صفحه را آغاز نکند، 
نمی توانی��م بفهمی��م که این معیارها دقیقا تا چه ح��د روی تغییر رتبه  

وب سایت ها در صفحه  نتایج جست و جو، اثرگذار خواهند بود.
متخصصان حوزه  س��ئو بدون شک باید به معیارهای جدید توجهی ویژه 
نشان دهند. این افراد باید تا زمان راه اندازی پروژه  آزمودگی صفحه منتظر 
بمانند تا آثار دقیق آن را روی نتایج جس��ت و جوی گوگل مش��اهده کنند. 
در همین حین امیدوار هستیم معیارهای جدید گوگل و انگیزه های اصلی 

پشت آنها به بهبود هرچه بیشتر تجربه  کاربری وب منتهی شوند.
THEVERGE/zoomit :منبع

موتور جست وجوی گوگل در سال آینده تغییرات مهمی به  خود می بیند
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اگر می خواهید کس��ب و کار خود را به موفقیت برسانید، باید ارتباط 
مثبتی با مش��تریان تان برقرار کنید. شما به عنوان مدیر کسب و کار، به 
مشتریانی نیاز دارید که اس��تفاده از خدمات و محصوالت تان برای آنها 
خوش��ایند اس��ت و احساس خوبی نسبت به کس��ب و کارتان دارند. در 
غیر ای��ن صورت، میدان را به رقبای تان باخته و س��هم خود را از بازار، 

از دست می دهید. 
با تقویت بخش خدماتی و پشتیبانی مشتریان و ایجاد تجربه  کاربری 
جذاب، می توانید مش��تریان بیشتری را به کسب و کارتان جذب کنید. 
در واقع مش��ارکت باالی مشتریان، از خدمات خوب پشتیبانی و تجربه  
کاربری مناسب به دست می آید. هرچند تمام زوایای خدمات مشتریان 
و تجربه کاربری، سهم یکسانی در افزایش مشارکت مشتریان ندارند. در 

ادامه  مقاله، راهکارهایی برای جذب مشتریان معرفی می کنیم:
در بیشتر مواقع پاسخ مثبت بدهید

پاس��خ مثب��ت، راهکار خوب��ی برای ایجاد تعامل با مش��تری اس��ت. 
کارمندان باید طوری رفتار کنند تا مشتری به این مفهوم برسد: »پاسخ 
مثبت اس��ت، اکنون س��ؤال تان را بپرس��ید« هیچ وقت به درخواس��ت 
مش��تریان با بی حوصلگی پاسخ ندهید. شما باید مراقب اولین برخورد با 
مشتریان باشید، چراکه برخورد شما روی مخاطبان تان تأثیر می گذارد.

تیم تان را هماهنگ و آماده کنید
همیش��ه ارتباط گرم و مثبتی با مش��تریان برقرار کنید. عالوه بر آن، 
اطمینان حاص��ل کنید تمام کارمندان تجربه  یکس��انی را به مخاطبان 
ارائه می  دهند. افرادی که با ش��رکت شما تماس می گیرند نباید با طرز 
پاس��خ دادن کارمندان، خسته یا سردرگم شوند و هر سؤالی دارند، باید 
به مس��ئول مرتبط انتقال داده شوند. باید مطمئن شوید پاسخ های داده 

شده، مشکل مشتریان را حل کرده و آنها را راضی نگه می دارد.
مشتریان را میان بخش های مختلف سردرگم نکنید

ت��ا جای ممک��ن در ش��رکت از انتق��ال مش��تریان ب��ه کارمندان و 
دپارتمان های مختلف بپرهیزید. الزم است کسب و کارهای بزرگ، برای 
سنجش رفتار کارمندان در مقابل مشتریان، تعهد آنها به وظایف شان را 
مورد بررسی قرار دهند. برای مثال، کارمند اول نباید به مشتری بگوید: 
»برای حل مش��کل تان پیش کارمند دوم بروید« بلکه باید پاس��خ دهد: 
»بله حتماً مش��کل تان را بررسی می کنم.« حتی اگر الزم است از جای 
خود بلند ش��وید و نزد کارمن��د دوم بروید تا به اطالعات موردنیاز برای 

حل مشکل مشتری دست یابید.
به حریم خصوصی مشتریان احترام بگذارید

از م��واردی که به ارتباط با مش��تری صدمه می زند، اصرار به تماس و 
ارتباط با آنها در زمانی نامناس��ب اس��ت. باید به کارمندان تان بیاموزید 
حریم خصوصی مش��تریان را در نظ��ر بگیرند و تنها وقتی با آنها تماس 

حاصل کنند که این اجازه از آنها دریافت شده است.
پاسخ های رسمی ندهید

باید مطمئن ش��وید سرویس های پشتیبانی شرکت، ارتباط نزدیکی با 
مش��تریان برقرار می کنند. ریچارد برانسون، کارآفرین باتجربه و موفق، 
در این باره می گوید، ارتباط س��رد و رس��می تصویر مثبتی از کس��ب و 
کار ش��ما به جا نمی گ��ذارد. اگر می خواهید ارتب��اط مثبت و مؤثری با 
مشتریان تان برقرار کنید، به کارمندان اجازه دهید شخصیت خود را در 
تعامالت به نمایش بکش��ند، به گونه ای که احساس مثبتی در مشتریان 

ایجاد کند.
به رضایتمندی مشتریان توجه داشته باشید

وقتی مش��تریان تان را از دس��ت می دهید که آنها اعتماد و اطمینان 
خود را به کس��ب و کار ش��ما از دس��ت بدهند. اگر نتوانی��د زمانی که 
نیازمند خدمات ش��ما هس��تند، خواس��ته های آن را برآورده کنید، آنها 
س��رویس های ش��ما را کنار می گذارند. خصوص��اً در جامعه ای که همه 
24 س��اعت هفت روز هفته با هم در تعامل هس��تند، عدم دسترسی به 
خدمات یک شرکت سبب می  شود مشتریان به سراغ رقبای تان بروند و 

نیاز خود را در جای دیگری تأمین کنند.
مطمئن شوید کارمندان می دانند چطور معذرت خواهی کنند

از جمله نکاتی که نقش مؤثری در حفظ مش��ارکت مش��تریان دارد، 
این است کارمندان بدانند چطور باید به اعتراض مشتریان پاسخ دهند. 
ممکن اس��ت کارمن��دان در برخورد با ش��کایت های مش��تریان، حالت 
تدافعی به خود بگیرند، اما باید بدانید، این برخورد کارمندان به ضررتان 
تمام می شود و چنین اقدامی برای کسب و کارتان فاجعه بار خواهد بود.

مسائل مالی را با دقت مورد بررسی قرار دهید
اگ��ر اختالف نظرهای مالی را به ص��ورت ناکارآمد برطرف کنید، یا از 
کن��ار آن ها بی تفاوت گذر کنید، زودتر از آنچه فکر می کنید مش��تریان 

خود را از دست خواهید داد.
برنامه  خوبی برای شناخت مشتریان داشته باشید

بهترین روش تعامل با مش��تریان، این است آنها را از زوایای شخصی 
م��ورد ارزیابی قرار دهید و متوجه غیبت و حضورش��ان ش��وید. در غیر 

این صورت، محبوبیت خود را از دس��ت می دهید و مش��تریان به سراغ 
رقبای تان می روند.

طریقه حرف زدن تان را بهبود دهید
ادبی��ات محاوره ای از اصلی ترین ابزارهایی اس��ت که می تواند س��بب 
جذب یا از دس��ت دادن مشتریان ش��ود؛ مثاًل به جای اینکه به مشتری 
بگویید »ش��ما باید این کار را انجام دهید.« به او بگویید: »ما دریافتیم 
اگر شما این کار را انجام دهید، شرایط خیلی بهتر پیش می رود.« یا به 

جای اینکه مستقیما طلب کاری کنید، به سوابق تراز مالی اشاره کنید.
وقتی مشتری به شما زنگ می زند، قبل از اینکه دکمه  انتظار را فشار 

دهید، محترمانه از او سؤال کنید آیا می توانید کمی منتظر بمانید؟
حتی برای صدور صورت حساب و ضمانت نامه و ارتباطی که از طریق 
وب سایت با مشتریان برقرار می کنید هم ادبیات مناسبی داشته باشید، 

چراکه این مسائل جزئی می تواند روی احساس مشتری اثر بگذارد.
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چطور برای موفقیت کسب و کارمان، تعامل مؤثری با مشتریان برقرار کنیم؟
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نحوه رفتار با همکاری که در انجام وظایف خود کوتاهی می کند
آیا در کنار فردی کار می کنید که به بهانه  ناهار، دو س��اعت از وظایف خود دس��ت می کشد، پشت میز 
کارش می خوابد و مدام مکالمات تلفنی ش��خصی دارد؟ ش��ما همکاری دارید که مرتب صفحات اجتماعی 
را چک می کند، این در حالی است که شما روی انجام کارهای خود متمرکز هستید. با ما همراه باشید تا 

به شما بگوییم چطور با همکار تنبل و از زیر کار دررو رفتار کنید.
کارکردن با فردی که مدام از زیر کار در می رود، بس��یار س��خت اس��ت و می تواند عملکرد شما را تحت 
تأثیر قرار دهد. چطور با چنین فردی برخورد می کنید؟ در ادامه مقاله، چند مورد را معرفی می کنیم که 

به شما می گوید چطور باید با چنین فردی برخورد کنید.
نگذارید باعث حواس پرتی شما شوند

نبای��د وقت خود را با تمرک��ز روی کارهای همکارتان تلف کنید، زیرا او ب��ا کارهایی مانند چک کردن 
ش��بکه های اجتماعی، پیام دادن یا چرت زدن روی میز، وقت می گذراند. س��عی کنید هیچ توجهی به او 
نداش��ته باش��ید و روی کار خود متمرکز شوید. توجه به همکار تنبل و از زیر کار در رو، شما را هم از کار 

می اندازد.
توجهی به ناعادالنه بودن این رفتار نکنید

زندگی با هیچ کس عادالنه برخورد نمی کند. ش��اید فکر کنید این بی عدالتی اس��ت که برای انجام هیچ 
کاری حقوق بگیرد و هیچ مجازاتی هم برایش در نظر گرفته نمی ش��ود، اما ش��کایت کردن هیچ فایده ای 
ندارد. با تمرکز روی ناعادالنه بودن این رفتار، تنها احس��اس بدی در ما به وجود می آید اما ش��رایط هیچ 

تغییری نمی کند. پس به جای آن روی بهتر شدن خودتان متمرکز شوید.
اجازه ندهید رفتارهای او روی شما تأثیر بگذارد

وقت��ی ان��رژی و وقت خود را روی عصبانی ب��ودن از همکارتان صرف کنید، عملکرد ش��ما به طور قابل 
توجهی پایین می آید. پس شما هم تبدیل به همکاری آزاردهنده می شوید.

سخن چینی نکنید
این کار وجهه ش��ما را زیر س��ؤال می برد، پس این کار را انجام ندهید. البته منظورمان این نیست هیچ 
حرفی نزنید. همه چیز به ش��رایط و مدیر ش��ما بس��تگی دارد. برخی مدیران، به خاطر این کار از ش��ما 
قدردانی می کنند و به دنبال بررس��ی مش��کالت می روند، اما برخی دیگر می گویند این موضوع به ش��ما 
ارتباط��ی ندارد و تنها ش��ما را بد جلوه می دهد. اگر پیش مدیر خ��ود بروید و به او بگویید، من این پروژه 
را به جایی رس��انده ام اما دیگر نمی توانم ادامه دهم، زیرا همکارم وظایف خود را انجام نمی دهد، این بیان 
تأثیرگذاری بیش��تری خواهد داشت و به موضوع اصلی اشاره می کنید بدون اینکه فردی خبرچین به نظر 

برسید. اگر مدیر درباره عملکرد همکارتان سؤال پرسید صادقانه به او جواب بدهید.
همانند همکارتان رفتار نکنید

شاید فکر کنید بهتر است رفتارهای او را تکرار کنید، اما این انتخاب خوبی نیست. شما نباید وقت خود 
را همانند او دو ساعت برای ناهار خوردن تلف کنید و مدام از پشت میزکارتان بلند شوید. اگر می خواهد 
باب صحبت را باز کند، به او یادآوری کنید کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. ش��اید ترغیب ش��وید 

همانند او رفتار کنید، اما این کار اصاًل درست نیست.
وظایف آنها را انجام ندهید

اگر در یک تیم کاری مش��غول هستید و وظایف مش��ترکی دارید، کارهایی که آنها از انجام شان سر باز 
می زنند را به عهده نگیرید. باید به آنها درباره وظایف و زمان انجام دادن شان هشدار دهید، اما وظایف آنها 

را انجام ندهید و وقت خود را تلف نکنید.
نگذارید موفقیت های شما تحت تأثیر قرار بگیرد

یک همکار تنبل و از زیر کار دررو می تواند مانع پیشرفت شما شود. اگر مدیرتان متوجه شد کارها جلو 
نمی رود، اجازه ندهید شما را سرزنش کنند. اینجاست که باید وارد عمل شوید و حرف بزنید.

از فرصت استفاده کنید تا تبدیل به رهبر شوید
این بهترین فرصت است تا کمی جلو بیایید و خود را برای مواجهه با شرایط سخت بهتر بشناسید. وقتی 
پی��ش مدیر می روید به او بگویید همکارتان کار خودش را انجام نمی دهد و ش��ما می خواهید نقش رهبر 

را ایفا کنید. سپس نزد همکارتان بروید و به او بگویید می خواهید در انجام وظایفش به او کمک کنید.
همکارتان را پیش بقیه افراد گروه زیر سؤال نبرید

این کار اشتباه بزرگی است و می تواند باعث ایجاد سوءتفاهم و ناراحتی دیگران شود.
با همکارتان ارتباط برقرار کنید

شاید به اشتباه همکارتان را تنبل و زیر کار دررو می دانید، در حالی که او در انجام وظایفش ابهام دارد. 
ب��ا او در م��ورد اهداف و زمان انجام کارها صحبت کنید. گاهی آنها تنبل نیس��تند و تنها نمی دانند چطور 
زمان و وظایف خود را مدیریت کنند. شاید آنها مشکالت شخصی و خانوادگی دارند و این مشکالت سبب 
ش��ده نتوانند روی وظایف خود تمرکز کنند. این مش��کالت می تواند به وضعیت سالمتی یا خانوادگی آنها 

مرتبط باشد که در زندگی هر فردی اتفاق می افتد.
پروژه های مشارکتی با همکارتان انجام ندهید

اگر همکار تنبلی دارید هیچ کس��ی حتی مدیرتان نمی تواند او را مجبور به کار کردن کند. پس زیر بار 
پروژه هایی که نیازمند همکاری آن فرد است، نروید. اگر مجبور به قبول این پروژه هستید، تنبلی او را در 
برنامه  خود لحاظ کنید. از این فرصت استفاده کرده و درخواست منابع بیشتری بدهید. برای مثال بگویید: 
آقا/خانم مدیر من مطمئن نیستم با این منابع بتوانم پروژه را سر موقع تحویل بدهم. مدیر شما می گوید: 
اما فالن همکار را در اختیار ش��ما قرار داده ام. به او بگویید: با توجه به س��رعت و عملکرد پایین ایش��ان، 
احتماالً نمی توانم کار را به موقع تحویل بدهیم. بهترین دس��تاورد این اس��ت منابع بیشتری در اختیارتان 

قرار داده می شود و در بدترین وضعیت هم شکایت همکارتان را به مدیر کرده اید.
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تبلیغـاتخالق

یکی از الزامات موفقیت در هر کاری، تفکر خالق اس��ت. 
در این رابط��ه اگرچه راهکارهای متع��ددی وجود دارد، با 
این حال روش های علمی به علت آنکه تحت هر ش��رایطی 
نتایج یکسان را به همراه دارد، بهترین انتخاب برای شروع 
تقویت خالقیت محسوب می شود. در این رابطه به بررسی 

پنج راهکار ساده علمی خواهیم پرداخت. 
1- نور طبیعی 

اگرچ��ه ممکن اس��ت تفاوت��ی را میان نور خورش��ید و 
المپ ه��ای اتاق خود قائل نش��وید، با ای��ن حال تحقیقات 
علمی نش��ان می دهد که وجود پنجره ای که باعث شود تا 
نور خورش��ید به حد کافی وارد اتاق شود، میزان خالقیت 
افراد را چندی��ن برابر خواهد کرد. در ای��ن رابطه ضروری 
اس��ت که اگر پنجره ای مناسب را در دفتر کار خود ندارید، 
حداق��ل نیم س��اعت در روز خود را در مع��رض تابش نور 

خورشید قرار دهید. 
2- تنوع رنگ 

اس��تفاده از رنگ های متنوع نیز از دیگر اقداماتی اس��ت 
که خالقیت را در شما افزایش خواهد داد. در این رابطه به 
ه��ر طریقی می-توان اقدام کرد. برای مثال دیوار، خودکار، 
لب��اس و حتی وس��ایل کاری نی��ز می-تواند ب��ا توجه به 
رنگ های مختلف مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. در این رابطه 

توصیه می شود که به جای تالش برای ست کردن وسایل، 
به دنبال تنوع رنگی باش��ید. برای انتخ��اب بهترین موارد، 
بهتر اس��ت تا توجهی به روان شناس��ی رنگ ها نیز داشته و 
ب��ا آگاهی تصمی��م بگیرید. نکته مهم دیگر این اس��ت که 
رنگ های خنثی نظیر س��فید و خاکستری، کمکی به شما 
در ای��ن زمین��ه نخواهد ک��رد. این امر در حالی اس��ت که 
رنگ زرد، به صورت کلی بهترین انتخاب موجود محس��وب 

می شود. 
3-استراحت

این امر که حداکثر برای 20 دقیقه بخوابید و سپس یک 
قهوه باکیفیت را به میزان کم مصرف کنید، یکی از بهترین 
اقداماتی اس��ت که در راس��تای افزای��ش خالقیت می توان 
انجام داد. درواقع کافئین موجود در قهوه باعث می ش��ود تا 
ترشح ماده ادنوسین کاهش پیدا کند که نتیجه آن کاهش 
احس��اس خس��تگی خواهد بود. این نکته طی تحقیقاتی از 
سوی یکی از دانشگاه های انگلستان به دست آمده و نشان 
می ده��د که برخالف تصور عموم، صرفا چرت زدن در میان 
روز، ب��رای افزایش خالقیت کافی نبوده و تاثیر آن همراه با 

قهوه، فوق العاده خواهد بود. 
۴-تغییر

تغیی��ر در ه��ر زمین��ه ای می تواند به افزای��ش خالقیت 
کم��ک کن��د. در این رابطه ب��ا توجه به این ام��ر که افراد 
برای س��اعت های متمادی در یک دفتر همیشگی فعالیت 
می کنند، تغییر دکوراس��یون می تواند تاثیر بیش��تری را به 

همراه داشته باش��د. محققان دانشگاه پنسیلوانیا تحقیقات 
زیادی را در این زمینه انجام داده و نشان می دهد که ایجاد 
تغییرات به خالقیت س��ریع منجر خواهد شد. نمونه ساده 
آن برای همه ما اتفاق افتاده است که در هنگام خارج شدن 
از دفتر کار و قدم زدن، به یک باره به پاس��خ های بیشتری 
برای مس��ائل خود دست پیدا می کنیم. علت این امر دقیقا 
به خاطر ایجاد تغییر اس��ت. به همین خاطر سعی کنید تا 

این مورد را تا حد امکان در زندگی خود اضافه کنید. 
5-ارتباطات اجتماعی

انس��ان به ص��ورت ذاتی موجودی اجتماع��ی بوده و این 
امر برای س��المت روان افراد بس��یار مهم است، با این حال 
در زمین��ه خالقی��ت یکی از دالیل مهم آن این اس��ت که 
ش��ما با تفکرات و ایده های جدید مواجه ش��ده و افق دید 
ش��ما گس��ترش پیدا می کند. به همین خاطر است که در 
ورزش ه��ای گروهی، می��زان خالقیت ها به مراتب بیش��تر 
اس��ت، ب��ا این حال کیفیت اف��رادی که با آنه��ا در ارتباط 
هس��تید نیز در این رابطه مهم بوده و نباید تصور کنید که 

هر فردی در این رابطه می تواند تاثیرگذار باشد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که با ایجاد شرایط بروز 
خالقیت، می توانید خود را به س��طح مطلوب رسانده و ابدا 
چیزی به نام استعداد خالقیت وجود خارجی ندارد. درواقع 
همه چیز به تالش شما بستگی داشته و هر فردی می تواند 

در این زمینه فوق العاده عمل کند. 
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5 روش علمی برای افزایش خالقیت 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: آدام اوزیالکو روان شناس
 مترجم: امیر آل علی
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