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مرک�ز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارش�ی به  منظور 

بهب�ود وضعیت تأمین مال�ی تولی�د از طریق بازار 
سرمایه، به اهمیت اجرای دستورالعمل...

نهاد پژوهشی مجلس پیشنهاد داد

تنبیه مالیاتی برای 
»سهامداری تودرتو«

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

خالصه وضعیت بازارها در یک ماه نخست سال

بازدهی بازارهای مالی 
زیر ذره بین 

فرصت امروز: بازار ارز در اولین روز هفته در حالی فعالیت خود را آعاز کرد که ضربه پنجش��نبه گذش��ته برای 
بسیاری از خریداران و فروشندگان هنوز عادی نشده است. قیمت دالر در آخرین روز هفته ای که گذشت، تا مرز 
18 هزار تومان پیشروی کرد تا رکوردی تازه را در 15 ماه اخیر بر جا بگذارد. به موازات عبور دالر از مرز 18 هزار 
توم��ان در ب��ازار آزاد پایتخت، قیمت دالر در صرافی های بانکی نیز طی روز پنجش��نبه به 1۷ هزار و ۷5۰ تومان 
رس��ید. این افزایش حدود 8۰۰ تومانی قیمت دالر در حالی رخ داد که بسیاری به واسطه خبرهای بانک مرکزی 
معتقد بودند بازار ارز کم کم آماده ورود به فاز ریزش��ی اس��ت. در همین حال، بررسی ها نشان دهنده کاهش قابل 
توجهی در بازدهی بازار ارز در یک سال گذشته بوده است. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین...

رئیس کل بانک مرکزی، گزارش مرکز آمار ایران را رد کرد

رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد
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بازار کار ایران چقدر از شیوع کرونا اثر پذیرفته است؟

تحلیل شاخص هاي بازار کار در زمستان 98

چالش استخدام کارشناس در شرکت
درس هایی از سیلوستر استالونه برای مدیران 

4 مشکل اساسی برندها و راهکارهای غلبه بر آنها
چگونه برند شخصی خودمان را بسازیم؟

چرخش تمرکز به سوی تولیدکنندگان محتوا
Kellogg's و اهمیت صبحانه در قرنطینه

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

حمایت تیم کوک از جنبش   های 
ضدنژادپرستانه در آمریکا 

یادداشت
2 نکته در هیاهوی 
روزهای خوش بورس

در اردیبهشت ماه شاهد اصالح 
بورس بودیم. ش��اخص کل به زیر 
ی��ک میلی��ون واحد رس��ید و در 
حال حاض��ر دوباره به بیش از یک 
میلیون و 1۰۰ هزار واحد رس��یده 
اس��ت. روند ورود نقدینگی به بازار 
س��رمایه یک موقعیت اس��تثنایی 
ب��رای تامی��ن مالی ش��رکت ها و 
دول��ت ایجاد کرده اس��ت که باید 
با در پیش گرفتن تدابیر مناس��ب 
افزای��ش  ک��رد.  اس��تفاده  آن  از 
عرضه ه��ای اولیه و رش��د س��هام 
شناور شرکت های حاضر در بورس 
از راه های موثر در افزایش سرمایه 
شرکت ها از این محل است. مهم تر 
اینکه، بازار س��رمایه فرصتی برای 
دولت ب��ه منظور افزای��ش درآمد 
اس��ت. دولت می توان��د از هر 2۰ 
هزار میلیارد توم��ان معامله 1۰۰ 
میلی��ارد توم��ان از مح��ل نقل و 

انتقاالت مالیات کسب کند.
در ای��ن بی��ن، دو نکت��ه حائ��ز 
اهمیت وج��ود دارد ک��ه نباید در 
بازار  خ��وش  روزه��ای  هیاه��وی 
س��رمایه آن را نادیده گرفت. نکته 
در  س��رمایه  ب��ازار  حرک��ت  اول، 
مس��یر همخوانی هرچه بیش��تر با 
واقعیت های اقتصادی کشور است. 
از مس��یر بورس بای��د نقدینگی را 

و  مولد  بخش ه��ای  ب��ه 
5اشتغال زا رساند و از...
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رئیس جمهور گفت مردم در اردیبهش��ت ماه نس��بت به این بیماری 
مراعات مطلوبی داشتند اما از اواسط خرداد این مراعات ها کم شده است 

و این می تواند نگرانی را به وجود آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری، حسن روحانی روز 
ش��نبه در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا، با بیان اینک��ه نگرانی در 
م��ورد بیماری کووید-19و ویروس ناش��ناخته کرون��ا هنوز وجود دارد، 
گف��ت: مردم عزیز همچنان باید توصیه های بهداش��تی را مراعات کرده 
و از س��فرهای غیرضروری خودداری کنند تا بار دیگر ش��اهد اوج گیری 
بیماری در کش��ور نباش��یم. رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز برای این 
بیماری واکسن و داروی قطعی به دست نیامده است و به شرایط ایمنی 
دس��ته جمعی نرس��یده ایم و وضعیت در اس��تان ها از نظر بیماری ثابت 
نیس��ت، گفت: اس��تان هرمزگان از وضعیت سفید برخوردار بود ولی در 
ایام عید س��عید فطر و تعطیالت و به واسطه سفرها و رفت و آمدها این 
اس��تان دچار مشکل ش��ده است. لذا اگر دس��تورالعمل ها رعایت نشود، 

همچنان خطر وجود دارد.
به گفته روحانی، کش��ور هر چقدر هم پیشرفته باشد، تخت، امکانات 
و تجهیزات پزشکی و کادر درمانی محدود است، لذا باید همه نسبت به 

رعایت دستورالعمل ها همچنان همکاری داشته باشند.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: براس��اس گزارشی که در جلسه ارائه 
شد مردم در اردیبهشت ماه نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
همکاری بیش��تری داشتند و شاهد شرایط مطلوبی بودیم، اما از اواسط 
خردادماه از س��طح این مراقبت ها کاس��ته ش��ده به نحوی که از حدود 
8۰درصد رعایت اصول بهداش��تی به 2۰ درصد رس��یده ایم که می تواند 
نگران کننده باش��د. همه باید توجه داشته باش��ند که برای عبور از این 
ش��رایط همچنان باید مراقبت ها و توجه به دستورالعمل های بهداشتی 

را مدنظر قرار دهند.
روحانی تصریح کرد: دولت تمام اقدامات الزم را برای اینکه تخت های 
بیمارس��تانی و امکانات و تجهیزات پزشکی و حفاظتی برای پزشکان و 
پرس��تاران بیشتر ش��ود را به کار گرفته و از شرایط خوبی در این زمینه 
برخوردار هستیم و مشکلی نداریم. البته باید همچنان آمادگی های خود 
را تقوی��ت کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه در کنار اینگونه آمادگی ها 
م��ردم هم همکاری ه��ای الزم را ادامه دهند، گفت: ب��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توصیه ش��د که ماسک ارزان و به اندازه کافی در اختیار 

مردم قرار دهند.
 روحانی با تاکید بر تقویت و توسعه دولت الکترونیک، افزود: امروز در 
جلسه توصیه شد که هم دولت و هم مردم حتی االمکان امور و اقدامات 
خود را بدون س��فر انج��ام دهند و دولت نیز خدمات خ��ود را تا جایی 
که امکان دارد با اس��تفاده از امکانات دولت الکترونیک و بدون مراجعه 
مردم انجام دهد و در این راس��تا هر هفت��ه یک خدمت بزرگ به حوزه 
خدمت الکترونیک تبدیل می ش��ود تا مردم نیازی به مراجعه به ادارات 

نداشته باشند.
روحانی با اعالم اینکه س��طح تولیدات صنعتی، کش��اورزی و خدمات 
الکترونیک در فروردین و اردیبهش��ت افزایش یافته است، اظهار داشت: 
امروز وضعیت تولید نسبت به دو ماه اول سال گذشته  به طور متوسط 
1۰ الی 12درصد افزایش یافته اس��ت و تولیدات صنعتی نیز از جایگاه 

خوبی برخوردار است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: صادرات غیرنفتی در ماه های اسفند، 

فروردین و  اردیبهش��ت به خاطر مواجه شدن با ویروس کرونا با مشکل 
مواجه ش��ده بود ولی در دو هفته اخیر بسیاری از دروازه ها با کشورهای 
همس��ایه گشایش یافته است و ش��رایط بانک مرکزی و ارزآوری کشور 
بهتر ش��ده اس��ت.  روحانی در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه امروز 
شاهد حکمرانی بهتری در کشور هستیم و با وحدت و انسجام، به جای 
مچ گیری دس��ت همدیگر را گرفتن، تقویت ش��ده اس��ت، اظهار داشت: 

امروز همه قوا و نیروهای مسلح و ارکان کشور در کنار هم قرار دارند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر بتوانیم امسال را سال پیوند و پیروزی 
قرار دهیم و بیش از گذش��ته متحد باش��یم، دس��تاورد بزرگی است که 
می تواند از مؤلفه های تبدیل تهدیدات و مشکالتی که این بیماری ایجاد 

کرده به فرصت باشد.
 روحانی تصریح کرد: امروز شاهد ائتالف ملی برای سالمت و معیشت 
و در حقیقت ائتالف ملی برای زندگی هس��تیم و این دس��تاورد بزرگی 
است که نباید از دست بدهیم. رئیس جمهور تأکید کرد: تجربه چند ماه 
اخیر نش��ان می دهد که اگر در مقابله با مشکالتی مانند کرونا و تحریم 
دس��ت به دس��ت هم دهیم، پیروز خواهیم بود و باید حکمرانی ماه های 
اخیر را به ائتالف ملی برای زندگی، معیشت، سالمت و پیشرفت تبدیل 
کنی��م و آن را ت��ا پیروزی نهایی ادامه دهی��م.  روحانی در ادامه با بیان 
اینکه ویروس کرونا برای افراد مس��ن و کس��انی ک��ه بیماری زمینه ای 
دارند، خطرناک تر است، گفت: باید نسبت به این دو گروه حساس باشیم 
و در مناطقی که وارد پیک بیماری می ش��وند، بایس��تی اولین هشدارها 
را نسبت به افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای دارند، اعالم شود.
رئیس جمهور با اش��اره به بازگش��ایی اماکن مق��دس و لزوم مراعات 
دستورالعمل های بهداشتی در این اماکن، تصریح کرد: براساس گزارشی 
که در جلسه امروز داده شد، وضعیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در برخی از اماکن مقدس از جمله حرم عبدالعظیم حس��نی و همچنین 
در قم و جمکران بس��یار خوب و عالی بوده اس��ت، ولی بعضی از اماکن 
مانند حرم رضوی ش��رایط مناسبی ندارند و گزارشاتی که در این زمینه 
ارائه ش��ده،  امیدوارکننده نیس��ت، لذا از تولیت آس��تان قدس رضوی، 
اس��تاندار و دانشگاه علوم پزشکی مش��هد می خواهیم که تالش کنند با 
مراعات موارد بهداشتی، استان خراسان رضوی وارد پیک بیماری نشود.

روحانی خاطرنشان کرد: گشایش ها مشروط بر این بوده که همه باید 
همکاری کنند، در غیر این صورت اگر سالمت مردم به خطر بیفتد ناچار 

خواهیم بود محدودیت ها را مجدداً اعمال کنیم.
رئیس جمهور در ادامه با اش��اره به مصوبات جدید س��تاد ملی مقابله 
با کرونا، گفت: در جلس��ه امروز مصوب ش��د افرادی که در سه ماه اخیر 
به خاطر بیماری کرونا مش��مول بیماری شده اند و همچنین به کسب و 
کارهایی که پرونده بیمه ندارند و به خاطر کرونا دچار مش��کل شده اند، 

کمک شود.
روحانی اضافه کرد: در این جلسه همچنین مصوب شد تا نمایشگاه های 
تخصصی مجاز به فعالیت باشند به شرط اینکه افراد خاصی برای بازدید 
از آن دعوت ش��وند. همچنین تاالرهای پذیرایی در نقاطی که ش��رایط 
قرمز ندارد در چارچوب دس��تورالعمل ها بازگش��ایی ش��ود به نحوی که 
بیش��تر از 5۰درصد ظرفیت آن پذیرش نداش��ته باش��د. در این راس��تا 
همچنی��ن کتابخانه های عمومی و قهوه خانه ها در چارچوب پروتکل های 
بهداش��تی که اعالم خواهد ش��د، مجاز به فعالیت هس��تند، ولی برخی 

فعالیت های فرهنگی از جمله اردوهای تابستانی فعاًل ممنوع است.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

نگرانی درباره کرونا همچنان وجود دارد

عباس آرگون
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



فرصت امروز: از اسفندماه سال گذشته بود که ویروس کرونا در ایران 
شایع ش��د. با اینکه از منظر تحلیل شاخص هاي بازار کار، ردپای شیوع 
کرونا را می توان در زمستان پارسال نیز جست وجو کرد، اما بهترین بازه 
زمانی برای بررسی اثرات کرونا در بازار کار ایران به فصل بهار اختصاص 
دارد. با توجه به آنکه پرسش��نامه های مرکز آمار ایران در ماه میانی هر 
فصل تکمیل می ش��وند، لذا وقایع رخ داده در بازار کار درنتیجه ش��یوع 
ویروس کرونا، خود را در آمارهای فصل زمستان نشان نمی دهد و برای 
ارزیابی دقیق آثار شیوع ویروس کرونا باید منتظر انتشار آمارهای فصل 

بهار بود.
با این حال، س��اختار بازار کار کش��ور باعث شده تا اثر شیوع بیماری 
کرونا بر بازار کار کشور تشدید شود و اثرات آن در شاخص های بازار کار 
در فصل زمس��تان 98 نیز هویدا باش��د. در همین راستا، نهاد پژوهشی 
مجلس در گزارش��ی که به تازگی در ارتباط با تحلیل شاخص های بازار 
کار ایران در زمس��تان 98 منتش��ر کرده، گریزی به این موضوع زده و 
در جس��ت وجوی پاسخ این سوال برآمده است که بازار کار ایران چقدر 
از ش��یوع کرونا اثر پذیرفته اس��ت؟ به گفته مرکز پژوهش های مجلس، 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا از اوایل اس��فندماه سال گذشته، از منظر 
تحلیل شاخص هاي بازار کار، فصل زمستان 1398، تفاوت هاي جدي با 

فصول پیش از آن داشته است. 
تصویر بازار کار ایران در زمستان سال گذشته

ارزیابی وضعیت بازار کار ایران در زمس��تان 1398 نشان می دهد که 
نرخ بیکاری کاهش 1.۷ درصدی نسبت به زمستان 139۷ داشته است. 
با این حال از جمعیت 3.2۷۰ هزار نفری بیکاران در زمس��تان 139۷، 
بیش از 35 درصد موفق به یافتن ش��غل ش��ده اند و مابقی یا همچنان 
بیکار مانده اند)36.8 درصد( و یا عمدتاً به دلیل دلس��رد شدن از یافتن 
ش��غل از بازار کار خارج ش��ده اند)2۷.9 درصد(. نتایج محاسبات نشان 
می دهد در صورتی که این افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی 
می ماندن��د نرخ بیکاری در زمس��تان 1398 به جای 1۰.6 درصد اعالم 

شده توسط مرکز آمار ایران به 13.6 درصد می رسید.
همچنین رش��د تعداد ش��اغالن نیز کاهش چش��مگیری نس��بت به 
س��ال های قبل داشته اس��ت. به طوری که در این فصل حدود 52 هزار 
نفر به جمعیت ش��اغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش 
خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است و در سایر بخش ها با 

کاهش تعداد شاغالن روبه رو بوده ایم.
در این ش��رایط تحمیل ش��وک پیش بینی نشده بیماری کرونا بر بازار 
کار کش��ور ش��رایط را بس��یار بغرنج تر کرده و س��اختار بازار کار کشور 
باعث ش��ده اس��ت تا اثر ش��یوع این بیماری بر بازار کار تش��دید شود. 
نتایج مطالعات نش��ان می دهد بنگاه های کوچک با توجه به وابس��تگی 
بیش��تر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم 
پرداخت هزینه ه��ای جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آس��یب های 
ش��دیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر 
بیش��تری قرار دارند. از مجموع 23.8 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور 
در س��ال 139۷، برابر با 15.4 میلیون نفر در بنگاه های کوچک )1 تا 4 
نفر( ش��اغل بودند و درمجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین 
بنگاه های کوچک تش��کیل می دادند. همچنین مشاغل غیررسمی بیش 
از مش��اغل رسمی در معرض آسیب ناشی از ش��وک کرونا هستند. این 
در حالی است که 6۰درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل 
می دهند و حتی س��هم اش��تغال غیررسمی در بس��یاری از استان های 

کشور باالی ۷۰ درصد است.
از ن��گاه بخش��ی نیز بخش خدمات بیش از س��ایر بخش ها در معرض 
آس��یب های ناش��ی از کرونا ق��رار دارد. این در حالی اس��ت که به طور 
متوس��ط 5۰ درصد اش��تغال کش��ور مربوط به بخش خدمات اس��ت. 
همچنین آمارها نش��ان می دهد که حدود 3۷ درصد از ش��اغالن بخش 
خدمات کارکن مستقل هستند. 5۰ درصد از شاغالن بخش خدمات نیز 
دارای اش��تغال غیررس��می بوده و بیمه نیستند. همچنین 5۷ درصد از 
اش��تغال بخش خدمات برای بنگاه های دارای 1 تا 4 کارکن اس��ت و در 
بین شاغالن بخش خدمات بنگاه های 1 تا 4 نفر کارکن، شاغالن کارکن 
مستقل، بیشترین سهم )63درصد( را دارند و شاغالن مزد و حقوق بگیر 

بخش خصوصی، 3۰ درصد آن را تشکیل می دهند.
میزان اثرگذاري کرونا بر وضعیت اشتغال کشور

یک��ی از مهمترین چالش های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه ای در 

بین استان های کشور است به طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی 
ت��ا حدود 1۰ درصد می رس��د. تفاوت نرخ بیکاری بین اس��تانی در نرخ 
بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیش��تر اس��ت. استان های 
محروم، در اش��تغال غیررسمی، میزان اشتغال در بنگاه های زیر پنج نفر 
کارکن و وضعیت ش��غلی »کارکن مستقل«، سهم بسیار باالیی دارند و 
با توجه به آس��یب پذیری شدید این نوع اشتغال از شیوع بیماری کرونا، 
برای جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقه ای پیشنهاد می شود دولت 
سیاس��ت های حمایتی ویژه ای )در چارچ��وب منابعی که برای مقابله با 
آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا تجهیز کرده است( برای این استان ها 

طراحی و اجرا کند.
در این بین، س��ازمان بین الملل��ی کار در جدیدتری��ن گزارش خود، 
رش��ته فعالیت هایی را که از ریسک بیش��تري برخوردار بوده اند و در اثر 
شیوع ویروس کرونا، در معرض آسیب بیشتری قرار داشته اند، برشمرده 
است. طبق این گزارش، از مجموع 3.3 میلیارد شاغل در سراسر جهان، 
حدود 51 درصد مش��اغل از آسیب هاي احتمالی در کوتاه مدت مصون 
می مانن��د و حدود 49 درصد مش��اغل در کل جهان در معرض ش��وک 

جدي ناشی از پاندمی کرونا قرار دارند.
هرچند ش��واهد موجود تأثیرات مخرب ش��وک بیماري کرونا بر بازار 
کار تمام��ی کش��ورهاي دنیا را نش��ان می دهد اما بدیهی اس��ت که به 
تناس��ب وضعیت و ماهیت عرضه و تقاضاي بازار کار هر کش��ور، شدت، 
میزان و مدت اثرگذاري این ش��وک متفاوت خواه��د بود. براي ارزیابی 
میزان اثرپذیري بازار کار ایران از ش��یوع ویروس کرونا، جزییات ساختار 

آسیب پذیر بازار کار کشور مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ساختار اشتغال از نظر وضعیت شغلي و اندازه بنگاه

به طورکل��ی انتظار م��ی رود کارکنان بخش عموم��ی از بحران اخیر 
کمتری��ن آس��یب را بپذیرند. با این حال براس��اس نتای��ج طرح نیروي 
کار س��ال 139۷، تنه��ا حدود 15 درصد از کل ش��اغالن کش��ور، مزد 
و حقوق بگی��ر بخ��ش عمومی و همچنین تقریباً ۷5 درصد از ش��اغالن 
در وضعی��ت مزد و حقوق بگیر بخش خصوص��ی )38 درصد( یا کارکن 
مس��تقل )3۷ درصد( هستند. نتایج محاسبات نش��ان می دهد بیش از 
۷۰ درصد مردان و 5۷ درصد از زنان در شرایط شغلی کارکن مستقل، 
مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هس��تند. لذا این دست افراد با شیوع 
ویروس کرونا در معرض آس��یب جدي تعطیلی بنگاه ها و از دست دادن 

مزد و حقوق خود هستند.
همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد که بنگاه هاي کوچک با توجه 
به وابس��تگی بیش��تر به منابع داخلی براي تأمین س��رمایه در گردش و 
همچنین لزوم پرداخت هزینه هاي جاري، در معرض آسیب هاي شدیدتر 
در کوتاه مدت هس��تند. از  مجموع 23.8 میلیون نفر افراد ش��اغل کل 
کش��ور در س��ال 139۷، برابر با 15.4 میلیون نفر در بنگاه هاي بس��یار 
کوچک )یک تا چهار نفر( ش��اغل هس��تند و درمجموع حدود 65درصد 

اشتغال کشور را همین بنگاه هاي بسیار کوچک تشکیل می دهند.
از این بین، سهم اشتغال چهار رشته فعالیت با اثرپذیري زیاد تنها در 
بین بنگاه هاي 1 تا 4 نفر کارکن، حدود 2.4 میلیون نفر اس��ت و با در 
نظر گرفتن طیف وسیع تر یعنی اضافه کردن شاغالن دو رشته فعالیت با 
اثرپذیري نسبتا زیاد )هنر، سرگرمی و تفریح و حمل ونقل و انبارداري(، 
این میزان از اش��تغال به نزدیک 3 میلیون نفر تنها در بین بنگاه هاي 1 
تا 4 نفر کارکن خواهد رس��ید. همچنین 9۷ درصد از ش��اغالن کارکن 
مستقل مرد، در بنگاه هاي زیر 5 نفر کارکن شاغل هستند و 98 درصد 
از کل شاغالن کارکن مستقل زن، در بنگاه هاي زیر 5 نفر کارکن شاغل 
هس��تند. همچنین سهم ش��اغالن در بنگاه هاي داراي 1 تا 4 کارکن در 

تمامی استان هاي کشور به جز استان تهران، بیش از 5۰ درصد است.
ساختار اشتغال از منظر مشاغل رسمي و غیررسمي

مش��اغل غیررسمی بیش از مشاغل رس��می در معرض آسیب شوک 
ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاري شاغل و بنگاه 
در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می ش��ود که غالباً افراد تحت 
پوش��ش بیمه قرار می گیرند. این رابطه کاري به دالیل مختلف پایدارتر 
از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه براي نیروي کار وجود ندارد. 
این در حالی اس��ت که به طور میانگین 6۰ درصد از اش��تغال کشور را 
مش��اغل غیررسمی تش��کیل می دهند. بررسی ها نش��ان می دهد که در 
سال 139۷، برابر با 62 درصد زنان و 59 درصد از مردان داراي مشاغل 
غیررسمی هستند. همچنین 81 درصد از شاغالن غیررسمی کشور مرد 

و در حدود 19 درصد آن زنان بودند. از سوی دیگر، به ترتیب 35 درصد 
از مردان و 1۷ درصد از زنان ش��اغل در بخش رس��می، در بنگاه هاي 1 
تا 4 نفر کارکن مش��غول به فعالیت هستند و 8۷ درصد از مردان و 84 
درص��د از زنان ش��اغل در بخش غیررس��می، در بنگاه ه��اي 1 تا 4 نفر 

کارکن مشغول به فعالیت هستند.
همچنی��ن س��هم اش��تغال غیررس��می در اکثر اس��تان هاي کش��ور 
ب��االي 5۰ درصد اس��ت و به خصوص در اس��تان هاي مح��روم و مرزي 
ازجمل��ه آذربایج��ان غربی)۷3درصد(، خراس��ان ش��مالی)۷2درصد( و 
مازندران)۷1درصد(، سیس��تان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان)۷۰ 

درصد( بسیار باالست.
تاثیر شیوع کرونا بر وضعیت شاغالن جدید

آمار و اطالعات نشان می دهد طی سال هاي 1394 تا 1398 حدود 3 
میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این جمعیت جدید 
ش��اغل، داراي ویژگی هایی هستند که عمدتاً از کاهش تقاضاي ناشی از 
بیماري کرونا آس��یب خواهند دید. اش��تغال ایجاد شده اشتغالی است 
ک��ه نه بخش دولتی یا ش��رکتی و کارخانه اي، بلکه بخش غیرش��رکتی 
و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروش��ی و عمده فروش��ی، تعمیرات، 
حمل ونقل، واس��طه گري، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. در 
این دوره که تقاضاي نیروي کار جدید ازس��وي ش��رکت ها و بنگاه هاي 
اقتصادِي متوس��ط و بزرگ بسیار محدود بوده است، بخشی از جمعیت 
فعال به دلیل نیاز براي تأمین معیش��ت، خود اقدام به ایجاد مش��اغل و 
ارائ��ه خدماتی براي گذران زندگی خود کرده اند. لذا این مش��اغل که با 
وضعیت شغلی » کارکن مس��تقل« طبقه بندي می شود، داراي قرارداد 
ب��ه معناي متعارف بین بنگاه هاي اقتصادي و کارکنان خود نیس��تند و 
تحت پوش��ش بیمه قرار نمی گیرند. این گروه از شاغالن عمدتاً مشاغل 
تمام وقت ندارند و در موقعیت هاي شغلی ناپایداري مشغول هستند که 
عمدتاً به تقاضاي خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابس��ته است. 
بنابراین انتظار می رود کاهش تقاضاي رخ داده طی ماه اسفند و احتمال 
تداوم آن حداقل تا اردیبهش��ت سال 1399 سبب از بین رفتن گسترده 

این مشاغل شود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که سهم کارکنان مس��تقل از کل شاغالن 
در 12 اس��تان )اس��تان هاي خراس��ان جنوبی، سیس��تان و بلوچستان، 
کردس��تان، مازن��دران، آذربایجان ش��رقی، لرس��تان، هم��دان، ایالم، 
کرمانش��اه، آذربایجان غربی، کرمان و چهارمحال و بختیاري( باالي 5۰ 

درصد است.
علت آسیب پذیري بیشتر بخش خدمات از کرونا

از نگاه بخش��ی، بخ��ش خدمات بیش از س��ایر بخش ه��ا در معرض 
آسیب هاي ناشی از کرونا قرار گرفته است. به طوري که در حال حاضر 
به طور متوسط 5۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. 
در مراح��ل بعدي و تداوم بحران کرونا بخ��ش صنعت درنتیجه کاهش 
تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید. یکی از دالیل 
آس��یب پذیري بیش��تر بخش خدمات این اس��ت که غالباً نیاز به حضور 
مش��تري در محل ارائ��ه خدمات دارد. همچنین از بین مش��اغل بخش 
خدم��ات نیز عمدتاً افراد خوداش��تغال یا کارکنان مس��تقل در معرض 
ش��وک منفی تقاضاي ناش��ی از کرونا هس��تند، زیرا عمده مشاغل این 
گ��روه به خصوص در بخش خدمات، ب��ا تقاضاي مصرفی و روزانه مردم 

در ارتباط هستند.
آم��ار و اطالعات نش��ان می دهد حدود 3۷ درصد از ش��اغالن بخش 
خدمات کارکن مس��تقل هستند. همچنین 5۰ درصد از شاغالن بخش 
خدمات داراي اش��تغال غیررس��می بوده و بیمه نیس��تند. در این میان 
مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب 42 درصد و 8 درصد از کل ش��اغالن 

بخش خدمات را تشکیل می دهند.
در بین استان هاي کشور نیز استان تهران بیشترین سهم )21 درصد( 
از اش��تغال بخش خدمات را داراست. نتایج بررسی ها نشان می دهد 5۷ 
درصد از اش��تغال بخش خدمات براي بنگاه ه��اي داراي 1 تا 4 کارکن 
اس��ت و در بین ش��اغالن بخش خدمات بنگاه هاي 1 ت��ا 4 نفر کارکن، 
ش��اغالن کارکن مستقل، بیشترین سهم )63 درصد( را دارند و شاغالن 
م��زد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 3۰ درصد آن را تش��کیل می دهند. 
همچنین اس��تان هاي کردس��تان و لرستان به ترتیب با 48 و 46 درصد 
بیش��ترین سهم از شاغالن کارکن مستقل از کل شاغالن بخش خدمات 

استان را دارند.

بازار کار ایران چقدر از شیوع کرونا اثر پذیرفته است؟

تحلیل شاخص هاي بازار كار در زمستان 98
دریچه

از هر 6 شاغل، یک نفر بر اثر کرونا بیکار شده است
 پیامدهای مخرب کووید-19 

بر بازار کار جوانان
اگرچه پاندمی کرونا، تمامی گروه های سنی را تحت تاثیر قرار 
داده، اما به نظر می رسد اثرات مخرب آن بر جوانان یعنی افراد 
در س��ن 15 تا 24 س��ال و به ویژه زنان جوان، بیشتر از دیگران 
بوده اس��ت. براساس آمارهای س��ازمان بین المللی کار، پس از 
بح��ران کرونا، از هر 6 نفر نیروی کار در جهان، یک نفر ش��غل 
خود را از دس��ت داده اس��ت و افرادی که هم ش��غل خود را از 
دس��ت نداده اند، کاهش 23 درصدی در ساعات کاری را تجربه 
کرده  ان��د. در این راس��تا، اگر اقدامات فوری و مش��خصی برای 
بهبود ش��رایط بازار کار جوانان انجام نش��ود، اثرات مخرب این 

بحران تا دهه ها باقی خواهد ماند.
در ای��ن زمینه، معاونت اقتص��ادی اتاق بازرگان��ی تهران در 
مطلبی به بررسی گزارش س��ازمان بین  المللی کار در ارتباط با 
»بح��ران کرونا و ب��ازار کار« پرداخته و اثرات این بحران بر نرخ 
بیکاری جوانان را به لحاظ آماری بررسی کرده است. طبق این 
گزارش، جوانان، قربانیان اصلی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
پاندمی کرونا هس��تند و این خط��ر وجود دارد که آنها در طول 
زندگی ش��غلی خود، زیان هایی را متوجه ش��وند که در نهایت 
منج��ر به پیدایش »نس��ل قرنطینه« ش��ود. حت��ی در بهترین 
زمان ها نیز جوانان بیشتر در معرض مشکالت بیکاری یا مشاغل 
کم کیفیت قرار داش��تند. نرخ بیکاری جوانان در سال 2۰19 با 
13.6 درصد، باالتر از نرخ پیش از بحران مالی در س��ال 2۰۰۷ 
با 12.3 درصد بوده اس��ت. بیش از سه چهارم نیروی کار جوان 
در س��ال 2۰19 در مشاغل غیررسمی مش��غول به کار بوده اند 
)عمدتاً در آفریقا و جنوب آسیا( که آنها را در مقابل بحران ها و 

شوک های اقتصادی، آسیب پذیر کرده است.
شوک های واردشده به جوانان در بحران کرونا

در زمان اس��تخدام، افراد جوان در ش��غل هایی به کار گرفته 
می ش��وند که در برابر از دس��ت دادن ش��غل و درآمد در خالل 
بحران فعلی، آس��یب پذیر هس��تند. تقریب��اً ۷۷ درصد، معادل 
328 میلی��ون نفر از نیروی کار ج��وان در جهان در بخش های 
غیررسمی مش��غول به کار هستند که نسبت به نرخ 6۰ درصد 
مش��ابه برای بزرگساالن، در سطح بسیار باالتری قرار دارد. نرخ 
اش��تغال غیررس��می برای جوانان در کش��ورهای کم درآمد به 
بیش از 95 درصد و در کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، به 
91.4 درصد می رس��د. نرخ اشتغال غیررسمی در آفریقا، آسیا و 
اقیانوس��یه و کشورهای عربی در باالترین سطح نسبت به سایر 

مناطق قرار دارد.
افراد جوان نس��بت ب��ه بزرگس��االن درآمد کمتری کس��ب 
می کنند و نسبت به شوک های درآمدی، آسیب پذیری بیشتری 
دارند. تحلیل آمارهای 64 کش��ور جهان )که شامل 3۰ درصد 
کارکنان جوان جهان می شود( نشان می دهد که درآمد ساعتی 
برای افراد بزرگس��ال به طور متوس��ط ۷1 درصد بیشتر از افراد 
جوان است. این موضوع حاکی از آن است که افراد جوان عموماً 
در بخش ها و مش��اغل کم درآمدتری مش��غول به کار هس��تند 
به همین دلیل نس��بت به ش��وک های درآمدی آس��یب پذیری 
بیش��تری دارند. جوانان زیر 3۰ س��ال س��ن، حدود ۷۰ درصد 
جریان مهاج��ران بین الملل��ی را به خود اختص��اص می دهند. 
بس��یاری از مهاجران جوان از تعطیلی محل کار و بس��ته شدن 
مرزها، صدمه دیده اند و حتی قادر به بازگشت به شغل یا کشور 

خود هم نیستند.
زمان��ی که بحران کرونا آغاز ش��د، 1۷8 میلی��ون نیروی کار 
جوان در سراس��ر جهان )بیش از 4 نفر به ازای 1۰ نفر شاغل( 
در بخش هایی مشغول به کار بودند که به شدت صدمه دیده اند. 
تقریباً س��ه چهارم افراد جوان به طور غیررسمی در چهار بخش 
با تاثیر ش��دید از بحران )131 میلیون( مش��غول هستند. این 
گروه آسیب پذیر در کشورهای با درآمد باالی متوسط، بزرگ تر 
اس��ت. در حال��ی که زنان ج��وان، کمتر از 39 درصد اش��تغال 
جوانان در جهان را تش��کیل می دهن��د، در بخش های خدمات 
اس��کان و غذا س��هم بی��ش از 51 درص��دی، در بخش تجارت 
خرده فروش��ی و عمده فروشی، سهم 41.۷ درصدی و در امالک 
و مستغالت و سایر خدمات، سهم 43.8 درصدی دارند. با توجه 
به تعطیلی گس��ترده مدارس و فقدان خدمات مقرون به صرفه 
برای مراقبت از کودکان، فش��ار وارده بر زنان جوان، به خصوص 
آنهایی که دارای فرزند کوچک هس��تند، شدت یافته است. در 
خط مقدم مهار ای��ن پاندمی نیز 11.8 میلیون جوان در بخش 
س��المت و مراقبت های اجتماعی فعالی��ت می کنند. تقریباً ۷4 

درصد از جوانان شاغل در آن بخش را زنان تشکیل می دهند.
واکنش های سیاستی در بازار کار جهان

ب��ا توجه به ش��رایط فعل��ی ب��ازار کار جهان، ض��رورت دارد 
حمایت فوری و در مقیاس بی س��ابقه برای بنگاه ها و نیروی کار 
در سراس��ر جهان حول چهار رکن چارچوب سیاس��تی سازمان 
بین الملل��ی کار ب��ه عمل آی��د. این چارچوب، ض��رورت اعمال 
اقدام��ات سیاس��تی را با تاکید بر توجه به آث��ار تاثیر بحران بر 
جوانان و با هدف جلوگیری از هدررفتن پتانس��یل تولیدی یک 
نس��ل، نشان می دهد. در این بین، سرمایه گذاری در تست ابتال 
و ردیابی مبتالیان به ویروس کرونا، آثار مثبتی خواهد داشت.

همچنین برای جلوگیری از تبدیل جوانان به »نسل قرنطینه« 
الزم اس��ت که پاسخ های فوری، در مقیاس بزرگ و هدفمند در 
مورد سیاست های اشتغال، به همراه سیاست های کالن حمایتی 
به کار گرفته ش��وند. این بحران عواق��ب طوالنی مدتی خواهد 
داش��ت مگر اینکه اقدامات سیاستی مناس��ب برای جوانان در 
سراس��ر جهان، به خصوص آنهایی که در چنین رکود اقتصادی 
شدیدی بیشتر آسیب پذیر هستند، اجرا شود.  با توجه به خطر 
چشم انداز استمرار بلندمدت آسیب ها در بازار کار جوانان و رفاه 
کل��ی آنها، دولت ها نیاز به ارائه راه حل هایی جامع دارند که هر 
چهار رکن چارچوب سیاس��تی سازمان بین المللی کار را شامل 
ش��ود؛ از جمله آنها می ت��وان به حمایت از تحصیل و توس��عه 
مهارت های مربوط به دیجیتال و آموزش الکترونیکی، یادگیری 
مبتنی ب��ر کار، کار آفرینی، حمایت اجتماعی و بهبود حقوق و 

شرایط محیط کار برای جوانان، اشاره کرد.
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فرصت امروز: انتهای هفته گذش��ته بود که مرکز آمار ایران، جزییات 
رشد اقتصادی سال 98 را منتشر کرد و رشد اقتصادی با احتساب نفت 
را منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۰.6 درصد اعالم 
کرد. حاال به فاصله دو روز کاری از انتش��ار این گزارش، رئیس کل بانک 
مرکزی از مثبت ش��دن رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته خبر 
داد و ب��ه عبارت��ی، گزارش مرکز آمار ایران را رد ک��رد. البته عبدالناصر 
همتی تنها به بیان جزییاتی از آمارهای اقتصادی سال 98 بسنده کرد و 
از انتشار جزییات تحوالت اقتصادی سال 98 در روزهای آتی خبر داد.

ای��ن روزها اقتصاد ایران با مس��ئله تحریم و رکود اقتصادی ناش��ی از 
ش��یوع کرونا دس��ت و پنجه ن��رم می کند و تحلیل های کارشناس��ی از 
اثرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران خبر می دهد. هرچند با انتشار 
کامل گزارش بانک مرکزی بهت��ر می توان به ارزیابی تحوالت اقتصادی 
س��ال 98 و مقایسه آن با گزارش مرکز آمار ایران پرداخت، با این حال، 
همین اعداد و ارقام منتشرش��ده در یادداش��ت اینستاگرامی رئیس کل 
بانک مرکزی نیز می تواند مخاطب را در آگاهی بخش��ی از شاخص های 

اقتصادی سال گذشته یاری بخشد.
شاخص های اقتصادی سال 98 از نگاه مرکز آمار

در روزهای پایانی س��ومین هفته خردادماه بود که مرکز آمار ایران در 
گزارشی، رشد اقتصادی س��ال 1398 را اعالم کرد. به گفته مرکز آمار، 
اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته بدون احتس��اب درآمدهای نفتی ۰.6- 
درصد و با احتس��اب درآمدهای نفتی ۷- درصد رش��د کرده اس��ت. در 
بین بخش های مختلف اقتصاد رش��د گروه کش��اورزی 3 درصد بوده اما 
گروه ه��ای صنایع و معادن و خدمات رش��دهای منفی را ثبت کرده اند. 
رش��د گروه صنایع و معادن در س��ال گذش��ته 14.۷- درص��د و گروه 

خدمات ۰.3- درصد بوده است.
همچنی��ن تولید ناخالص داخلی در س��ال گذش��ته ب��ه ۷۰3.8 هزار 
میلیارد تومان با نفت )به قیمت ثابت س��ال 139۰( رسید؛ این عدد در 
سال 139۷ معادل ۷56.۷ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی رشد اقتصادی 
کش��ور به منفی ۷ درصد رسید. رش��د اقتصادی در سال 9۷ نیز معادل 

منفی 4 درصد ثبت ش��ده بود. از این رو با آغاز تحریم ها از س��ال 9۷، 
اقتصاد ایران نس��بت به س��ال 1396 به ان��دازه 1۰.۷ درصد کوچک تر 
ش��د. میزان قبض اقتصاد غیرنفتی کمتر از کل اقتصاد بوده است. سال 
گذشته میزان تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت ثابت 
139۰( به 612.2 هزار میلیارد تومان رس��ید که در قیاس با سال 9۷، 
معادل منفی ۰.6 درصد کمتر بوده است. رشد اقتصاد غیرنفتی در سال 
139۷ معادل 1.3 درصد بود؛ از این رو از س��رعت افت تولید در بخش 

غیرنفتی در سال گذشته کاسته شد.
شاخص های اقتصادی سال 98 از نگاه بانک مرکزی

اما در حالی مرکز آمار ایران رش��د اقتصادی کش��ور با احتساب نفت 
را منفی ۷ درصد و رش��د اقتصادی بدون احتس��اب نفت را منفی ۰.6 
درص��د اعالم کرده که رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای مرکز آمار ایران 
را رد کرده و رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 98 را مثبت اعالم 

کرده است.
عبدالناصر همتی روز گذشته در پستی اینستاگرامی به نقل از معاونت 
اقتصادی بانک مرکزی، رش��د اقتصادی بدون نفت ایران در سال 98 را 
مثبت اعالم کرد و نوش��ت: رش��د اقتصادی بدون نفت ایران 1.1 درصد 
بوده است. رش��د بخش کشاورزی در گزارش بانک مرکزی 8.8 درصد، 
گروه صنعت و معدن 2.3 درصد و خدمات ۰.2- درصد بوده که بیشتر 
متأثر از کرونا به رش��د منفی رس��یده اس��ت. همچنین به علت کاهش 
درآمد نفت، رش��د این بخش 38.۷- درصد بوده که در نتیجه آن، رشد 

اقتصادی با نفت به 6.5- درصد می رسد.
به نوش��ته رئیس کل بانک مرکزی، این اعداد و ارقام با در نظر گرفتن 
عملکرد مناس��ب بخش کش��اورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در 
نیم��ه دوم س��ال )6.۷+ درصد در فصل س��وم و 1۰.۷+ درصد در فصل 
چهارم( مؤید رونق تولید در س��ال 1398 و نویدبخش جهش تولید در 

سال 1399 است.
همتی همچنین در پایان این یادداشت اینستاگرامی از انتشار جزییات 

تحوالت اقتصادی سال 98 در روزهای آتی خبر داد.

کارنامه اقتصاد ایران در آینه آمارها و اعداد
آمارهای رئیس کل بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد ایران در س��ال 
گذشته در حالی است که بررسی وضعیت شاخص های کالن اقتصاد 
در دهه 9۰ نش��ان می دهد از آغاز این ده��ه اقتصاد ایران به اهداف 
پیش بین��ی ش��ده خود نرس��یده و آنچه ثبت ش��ده ناکامی از تحقق 
اهداف و عقبگردها بوده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد در حالی که 
نرخ رش��د اقتصادی در برنامه های پنجم و شش��م توس��عه 8 درصد 
تعیین ش��ده بوده، از س��ال 1391 تا 1398، متوسط رشد اقتصادی 
کشور نزدیک به صفر بوده و این شاخص از 8.3- درصد تا 14 درصد 

در نوسان بوده است.
همچنین تشکیل سرمایه ثابت از سال 139۰ تا 1398 روندی نزولی 
داش��ته که برای رش��د اقتصادی کش��ور در س��ال های آینده هشداری 
بزرگ اس��ت. انباشت سرمایه در بخش های نفت و گاز، صنعت و معدن، 
س��اختمان و ارتباطات از س��ال 1391 منفی شده است. از سال 139۰ 
تا 1396، به طور متوس��ط در سال، 2.2درصد از میزان سرمایه انباشت 
ش��ده در این بخش ها کم ش��ده اس��ت، درحالی که رشد س��االنه این 
بخش ها از سال 1383 تا 139۰، به طور متوسط 5.3 درصد بوده است.

همچنین متوس��ط نرخ  تورم بلندمدت اقتص��اد ایران نزدیک به 2۰ 
درصد بوده است. درحالی که کشورهای دنیا معضل تورم را حل کرده اند 
و متوسط نرخ تورم در سال 2۰18 در جهان، 2.4 درصد بوده ایران در 
کنار کش��ورهایی مثل ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین از باالترین تورم  ها در 

اقتصاد را ثبت کرده و در رتبه چهارم از منظر تورم قرار دارد.
از س��وی دیگر، بررس��ی روند درآمد س��رانه در دهه 9۰ نشان دهنده 
نزول مس��تمر این شاخص است. از سال 139۰ تا 1398، درآمد سرانه 
در ایران 34 درصد کاهش یافته و افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت 
خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 139۰، یک سوم کاهش یافته است. 
تحلیل های رس��می می گوید اگر رش��د 8 درصدی در اقتصاد از س��ال 
1399 به بعد محقق ش��ود، دست کم به 6 س��ال زمان نیاز داریم تا به 

سطح درآمد سرانه سال 139۰ بازگردیم.

رئیس کل بانک مرکزی، گزارش مرکز آمار ایران را رد کرد

رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد
مسکن

برای ماه های آینده پیش بینی شد
افزایش چشمگیر معامالت آپارتمانی در تهران

براساس آمار منتشره از س��وی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال، 
میزان معامالت آپارتمان های مسکونی در تهران نسبت به ماه گذشته 

بیش از 8۰۰درصد افزایش داشته است.
ب��ه گزارش ایس��نا، نگاه آم��اری به وضعیت س��اختمان ای��ران در 
اردیبهش��ت ماه نش��ان می دهد که ش��امخ )ش��اخص مدیران خرید( 
ساختمان در اردیبهشت ماه در رتبه 6۰.55 قرار گرفته که نشان دهنده 
بهبود وضعیت بخش س��اختمان در اردیبهش��ت 1399 و افزایش دو 
برابری میزان فعالیت های تولیدی و ارائه خدمات س��اختمانی نسبت 
به ماه قبل است. مرکز آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در گزارشی 
اعالم کرده است که با توجه به رکود بی سابقه فعالیت های ساختمانی 
در فروردین ماه و از سرگیری فعالیت ها در اردیبهشت، شاخص میزان 
فعالیت های انجام شده )تولیدی و خدماتی( نسبت به ماه قبل افزایش 
قابل مالحظه ای را نشان می دهد و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص 

در بین مولفه های اصلی شامخ به شمار می رود.
بررس��ی های آماری نشان می دهد که در بخش مسکونی همزمان با 
گش��ایش فعالیت دفاتر معامالت امالک، کنترل نسبی شیوع ویروس 
کرونا و افزایش مراجعات حضوری برای خرید مس��کن در اردیبهشت 
ماه، میزان معامالت مسکن افزایش چشمگیری یافته است؛ به نحوی 
که مطابق گزارش بانک مرکزی میزان معامالت آپارتمان های مسکونی 

در تهران نسبت به ماه قبل 8۰9.9درصد افزایش پیدا کرد.
همچنین قیمت مس��کن در تهران به عن��وان نمونه آماری بزرگ از 
کل کش��ور ت��ورم ماهانه 11 درصدی را تجربه ک��رد که در این قضیه 
عواملی همچون تورم عموم��ی، انتظارات تورمی به دنبال افزایش نرخ 
ارز و افزایش معامالت س��وداگرانه، افزایش محسوس قیمت مسکن را 
موجب شد. در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات 
ارزی، تداوم مشکالت موجود در حوزه واردات مواد اولیه و بسته بودن 
راه ه��ای مرزی، فعالیت های تولید و خدمات هرچند در مقیاس ماهانه 
افزایش یافته اما نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل با کاهش شدیدی 
روبه رو بوده اس��ت. البته در بخ��ش عمرانی به دنبال تصمیمات دولت 
مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه های آتی، رونق فعالیت های 

عمرانی در ماه های آینده پیش بینی می شود.
بررس��ی مولفه های ش��امخ س��اختمان حاکی از  آن اس��ت که تمام 
مولفه های اثرگذار در بخش س��اختمان طی اردیبهش��ت ماه با رش��د 
قابل توجهی نس��بت به ماه قبل مواجه بوده است؛ به نحوی که میزان 
سفارش��ات جدید مشتریان از 2۰.62درصد در فروردین ماه به 5۷.22 
درصد در اردیبهش��ت ماه رس��یده و قیمت خرید م��واد اولیه و لوازم 
موردنیاز از ۷۰درصد به 83.89درصد رس��یده اس��ت. همچنین میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در اردیبهشت ماه 41.6۷ درصد 

بوده که نسبت به فروردین ماه درصد رشد داشته است.
با توجه به افزایش قابل مالحظه عدد ش��امخ کل )ش��اخص مدیران 
خرید( نسبت به ماه قبل و قرار گرفتن آن بر روی عدد 6۰.55، میزان 
فعالیت های تولیدی یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش 
از دو برابر افزایش داشته، این در حالی است که با تعطیلی بسیاری از 

فعالیت های ساختمانی طی این مدت روبه رو بودیم.
این امر به افزایش میزان سفارش��ات جدید، خرید مواد اولیه بیشتر 
و به کارگیری نیروی انس��انی بیشتر منجر شده و کاهش 32 درصدی 
پروژه های معوق و ناتمام را به دنبال داش��ته اس��ت. همچنین به دلیل 
افزایش تقاضا و تکمیل سفارش��ات معوق از ماه های گذش��ته، میزان 
فروش بیش از 2.5 برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با توجه 
به افزایش حجم فعالیت ها و آغاز به کار بسیاری از مشاغل ساختمانی، 
میزان مصرف حامل های انرژی نیز بیشتر شده و شاخص صادرات کاال 

و خدمات نسبت به ماه قبل روند افزایشی را در پیش گرفته است.
گفتنی است اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه 
1398 نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده و نتیجه آن 

را ماهانه منتشر می کند.

وزیر راه و شهرسازی: پرونده مسکن مهر تا 
ماه آینده بسته می شود

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پرونده مس��کن مهر تا ماه آینده 
بس��ته می شود، گفت طرح اقدام ملی مس��کن نیز در دستور کار قرار 
گرفت��ه و تمام افراد واجد ش��رایط در قالب این طرح صاحب مس��کن 
می شوند. محمد اسالمی دیروز در حاشیه بازدید از باند اصلی فرودگاه 
اردبی��ل در جمع خبرنگاران افزود: تمهیدات جدیدی  هم به دس��تور 
رئیس جمهوری تدارک دیده ش��ده اس��ت که این ط��رح را به صورت 
فراگیر ش��روع کنیم تا ساماندهی مسکن با هدف خانه دار شدن مردم 
صورت گیرد. به گفته وی، هم در بحث تعرفه زمین و هم تسهیالت و 
ب��ه ارگیری تکنولوژی نوین اقدامات موثری در طرح ملی اقدام صورت 

می گیرد تا جریان تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شود.
او همچنین به اهتمام دولت برای توس��عه بزرگراه ها و خطوط ریلی 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: محرومیت زدایی و ایمن س��ازی جاده ها از 
اولویت های کاری وزارت راه و شهرس��ازی است و در استان اردبیل هم 
احداث این مهم مورد توجه قرار گرفته تا هم تصادفات جاده ای کاهش 
یابد و هم در بحث راه سازی و احداث راه های روستایی توازن منطقه ای 

رعایت شود.
وزیر مس��کن و شهرسازی با اش��اره به پروژه راه آهن اردبیل- میانه 
افزود: این طرح پیشرفت خوبی دارد و پیش بینی می شود تا پایان دولت 

دوازدهم به بهره برداری برسد.
به گفته اس��المی، یکی از وعده های رئیس جمهوری در سفر به این 
استان تکمیل طرح راه آهن اردبیل - میانه بود که با توجه به پیشرفت 

قابل توجه پروژه خوشبختانه این وعده در حال تحقق است.
وزیر راه و شهرسازی، هدف از سفر یک روزه خود به استان اردبیل را 
بازدید از پروژه های زیرس��اختی و عمرانی در دست اجرا در استان ذکر 
کرد و گفت: اغلب حوزه های ماموریتی وزارتخانه در این اس��تان دارای 
پروژه های فعال از جمله باند اصلی فرودگاه اردبیل است که با تکمیل 
آن، هم ظرفیت و هم تجهیزات ناوبری ارتقا یافته و پیش بینی شده تا 

پایان شهریورماه افتتاح شود.
گفتنی است بازدید از بهسازی باند اصلی فرودگاه ، بازدید از راه های 
در دست اجرا  گرمی-بیله سوار، پارس آباد-مشگین شهر، راه های اصلی 
هشتجین-کوثر ، اردبیل-سرچم و ایستگاه راه آهن از جمله برنامه های 

سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل است.
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مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران 
خبر داد. به گزارش ایسنا، جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک 
جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نش��ان می دهد که امس��ال آخرین سال 
رش��د منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در رابطه با آخرین وضعیت سه 
ش��اخص کالن اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی، نرخ تورم و کسری 
بودج��ه دولت با زینا الخلی��ل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، س��وریه و 
لبن��ان در بانک جهانی به گفت وگو نشس��تیم. بانک جهانی در گزارش 
منتشرش��ده خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران امسال 5.3 درصد 
کوچک شود. الخلیل با اش��اره به پیامدهای کووید-19 بر اقتصاد ایران 
گف��ت: میزان تولی��دات نفتی ایران به یکی از پایین ترین س��طوح چند 
دهه اخیر رس��یده است؛ بخش بزرگی از کاهش رش��د اقتصادی ایران 
در س��ال 2۰2۰ مربوط به کاهش س��طح فعالیت بخش غیرنفتی است. 
انتظار می رود بخش خدمات )به عنوان بزرگ ترین تشکیل دهنده تولید 
ناخال��ص داخلی ایران( به میزان وس��یعی تحت تاثی��ر قرار گیرد و این 

مس��ئله در مورد بخش های خرده فروشی، عمده فروشی و حمل و نقل 
نی��ز صادق خواه��د بود. این مدیر بانک جهانی با اش��اره به باقی ماندن 
تقاضا برای کاالهای ضروری در س��طح مطلوب اف��زود: به همین دلیل 
انتظ��ار می رود تولیدات بخش کش��اورزی تنها به می��زان کمی از کرونا 
تاثی��ر پذیرد. از س��وی دیگ��ر در بخش صنعت، با توجه به ش��وک های 
واردش��ده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و 
س��اخت و ساز در ایران آسیب متحمل ش��ود. طبق پاسخ بانک جهانی 
به ایس��نا، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال با سال قبل ایران با 
وجود شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم های آمریکا آن است که سال 
گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش 

نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی از تحریم های آمریکا بوده است.
 اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی 8.2درصد 
کوچک شد، امسال نیز رشد منفی 5.3 درصدی را تجربه خواهد کرد اما 

سال آینده رشد 2.1 درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.

به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تورم ایران در 
گزارش خود به آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران )طی بازه زمانی 
ذکرشده( استناد کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطالع داده است که 
با توجه به فش��ارهای تورمی ناش��ی از شیوع کووید-19 و تغییرات نرخ 
ارز، رون��د تورم ماه های آینده را صع��ودی ارزیابی می کند و پیش بینی 
فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال 2۰2۰-21 معادل 
29درصد خواهد بود که 8درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت گرفته در 

آخرین گزارش این نهاد است.
ب��ه گفته بان��ک جهانی، برآورده��ای صورت گرفته توس��ط این نهاد 
از ش��اخص های کالن اقتص��ادی با فرض تداوم اقدام��ات بانک مرکزی 
ب��رای کنت��رل نقدینگی و تامین کس��ری مالی دول��ت از طریق فروش 
دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به 
نااطمینانی های زیادی که در مقطع کنونی بر س��ر راه اقتصاد جهانی و 

ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.

مراس��م افتت��اح کارخانه فرآوری کنس��انتره زغال س��نگ طبس، روز 
پنجش��نبه 22 خردادماه 1399، با حضور دکترنوبخت معاون راهبردی 
رئیس جمه��ور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، مهن��دس معتمدیان 
اس��تاندار خراسان جنوبی، حجت االس��الم بصیرایی نماینده شهرستان 
طبس در مجلس ش��ورای اسالمی، دکترشهرکی رئیس سازمان معدن، 

صنعت و تجارت استان خراسان جنوبی و هیأت همراه برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومی ش��رکت میدک��و، دکترنوبخت معاون رئیس 
جمه��ور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور که با ه��دف ارزیابی 
پیش��رفت برنامه دوساله استان خراسان جنوبی به این استان سفر کرده 
 بود، در بازدید از کارخانه فرآوری زغال س��نگ ممرادکو در طبس ضمن 
تش��کر از عوامل و دست اندرکاران این مجموعه گفت: مهم ترین نیاز این 

واحد صنعتی بحث زیرس��اخت ها اس��ت که امیدواریم بتوانیم به زودی 
زیرساخت های الزم را برای توسعه  این واحدها فراهم کنیم.

در ای��ن مراس��م دکتر جل��وداری مدیرعامل ش��رکت ممرادکو گفت: 
عملیات اجرایی این پروژه از 5 س��ال قبل آغاز ش��ده  است و ما با وجود 
تمام تحریم های ظالمانه ای که س��ال های گذش��ته متوجه کش��ور بود، 
توانس��تیم با تکیه بر نیروی انس��انی متخصص این پروژه را به سرانجام 

برسانیم.
وی همچنین به س��رمایه گذاری انجام ش��ده در مع��دن و کارخانه به 
میزان 3۰۰ میلیارد تومان و اش��تغال نزدیک ب��ه 3۰۰ نفر و همچنین 
طراح��ی و راه اندازی پروژه توس��ط ش��رکت مهندس��ی معی��ار صنعت 
خاورمیانه و شرکت ساختمانی مانا از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 

میدکو خبر داد.
مدیرعامل ممرادکو در این بازدید با اشاره به نقش حیاتی زغال سنگ 
در تولید فوالد و رفع وابستگی به خارج از کشور، ضرورت سرمایه گذاری 
دولت در زیرساخت ها را شرط دسترسی به چشم انداز تولید فوالد کشور 
عنوان کرد و افزود: با تأمین زیرس��اخت ها و زغال س��نگ خام، ش��رکت 
ممرادکو قادر خواهد بود س��الیانه 5۰۰ هزارتن کنسانتره زغال سنگ را 

وارد بازار تولید فوالد به روش کوره بلند بکند.
گفتنی است شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( 
یک��ی از ش��رکت های زیرمجموعه هلدینگ میدکو اس��ت که در زمینه  
خرید، فروش و س��رمایه گذاری در مع��ادن و صنایع معدنی، تولید انواع 

مواد و محصوالت معدنی و مواردی از این دست فعالیت می کند.

چشم انداز رشد اقتصادی و نرخ تورم در گفت وگو با مدیر بانک جهانی

برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران

با حضور معاون رئیس جمهور

کارخانه فرآوری کنسانتره زغال سنگ ممرادکو، از پروژه های میدکو افتتاح شد

یکشنبه
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مدیرعامل بانک انصار مطرح کرد
الزامات پیروزی در جنگ اقتصادی

»ظرفیت های زی��ادی در حوزههای مختلف حی��ات اجتماعی و 
اقتصادی کش��ورمان وجود دارند که ج��دی گرفتن هر کدام از آنها 
میتواند گشایشی چشمگیر برای حل معضالت پیشرو ایحاد کند.«

مهدی رضایی، مدیرعامل بانک انصار در یادداشتی با عنوان »برای 
پیروزی در جنگ اقتصادی، امکانات ذاتی کش��ور را جدی بگیریم« 
با بیان این مطلب نوش��ت: »همه ما می دانیم کشور عزیزمان ایران 
به رغم داش��تن ظرفیت های مطلوب ذاتی از ش��اخص های مطلوب 
اقتصادی بهره مند نیست. بدون شک سرمایه های بسیاری در کشور 
برای رشد و پیشرفت اقتصادی وجود دارد که طی سال های گذشته 
ب��ر اثر برخی غفلت ه��ا، بی تدبیری ها و بی برنامگی ها و یا نداش��تن 
سیاست و استراتژی مشخص به هدر رفته است. امروزه بیش از هر 
زمان دیگری موقعیت برای اصالح س��اختار های اقتصادی و سیاسی 
در جه��ت تقویت بخ��ش مولد و احیای ظرفیت ه��ای داخلی برای 
تحقق شعار سال )جهش تولید( به وجود آمده است که اگر هوشیار 
باش��یم و فرصت ها را دریابیم با تکیه بر اس��تعداد ها و ظرفیت های 

مغفول مانده می توان هرچه سریع تر به این موفقیت نائل آمد.«
در ادامه این یادداش��ت آمده اس��ت: »یادمان ن��رود ظرفیت های 
زیادی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی کش��ورمان 
وج��ود دارند که ج��دی گرفتن هر کدام از آنها می تواند گشایش��ی 
چش��مگیر برای حل معضالت پیش رو ایح��اد کند. باید ظرفیت ها 
را به خوبی ش��ناخت، مسیر تعالی را براساس رهنمودهای مشفقانه 
رهب��ر معظم انق��الب طراحی و نهایتاً با عزمی راس��خ، ش��جاعت، 
خودباوری و تالش مضاعف به س��مت اهداف و آرمان های پیش رو 
گام برداش��ت و در این مس��یر اندکی هم تعلل و تردید به خود راه 
نداد. چنانکه رهبر فرزانه انقالب در پیام نوروزی خود فرمودند: هیچ 
ملت��ی با راحت طلبی و رفاه جویی محض به جایی نمی رس��د، غلبه 
بر دش��واری ها و عبوِر با روحیه از آنها موجب قدرتمند ش��دن یک 
ملت و کس��ب اقتدار و اعتبار اس��ت، همچنانکه ملت ایران تاکنون 
به این ش��کل بر مش��کالت غلبه کرده و بعد از این نیز خواهد کرد. 
ملت همچنانکه در طول س��ال های متمادی، شجاعانه و با روحیه با 
حوادث مواجه شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه حوادث 
برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخی ها می گذرد و یُسر و آسانی 

در انتظار ملت ایران خواهد بود چرا که اِنَّ َمَع الُعسِر یُسرا.
در ادامه به برخی از ظرفیت های راهگشا به اختصار اشاره می شود:
* مطالع��ات نش��ان می دهد ایران حدوداً ش��ش براب��ر میانگین 
جهانی، انرژی مصرف می کند که در صورت فرهنگ سازی مناسب و 
مص��رف بهینه آحاد مردم می توان چیزی بالغ بر 1۰۰ میلیارد دالر 

صرفه جویی ارزی فراهم کرد.
* برآوردها نش��ان می دهد ایران ظرفیت تولید مواد غذایی برای 
حداقل 3۰۰ میلیون  نفر جمعیت را دارد، ولی متأسفانه این موضوع  
ب��ر اثر مدیریت غیرحرفه ای به درس��تی هدایت و مورد بهره برداری 
ق��رار نمی گیرد و نتیجه امر چیزی جز ات��الف آب و انرژی و نهایتاً 

افزایش قیمت تمام شده محصوالت نیست.
* برآوردها نش��ان می دهد در صورت مدیریت صحیح گردشگری 
در کش��ور با توج��ه به موقعیت جغرافیای��ی و ظرفیت های بی بدیل 
مذهب��ی، هن��ری، طبیعی و س��یاحتی، تاریخی، درمان��ی می توان 
فرصت های بیشماری برای جذب گردشگران خارجی را فراهم آورد.

* مطالعات اکتشافی در سال های اخیر نشان می دهد، ایران جزو 
1۰ کش��ور اول جهان و همچنین کش��ور اول منطقه )جنوب غرب 
آسیا و شمال آفریقا( از نظر داشتن منابع معدنی است که استخراج 

و فرآوری آن می تواند بسیار سودآور باشد.
* کش��ورمان ایران بزرگ ترین تولیدکننده پس��ته، زعفران، خاویار، 
زرش��ک، فیروزه، فرش دس��تباف در جهان و همچنی��ن برخوردار از 
بزرگترین ذخیره روی در جهان است. همچنین جزو تولیدکننده های 
اصلی بس��یاری از محصوالت کش��اورزی اس��ت که تولی��د و صادرات 
هوشمندانه آنها در سایه سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، ارزآوری 

خوبی برای کشورمان می تواند به همراه آورد.
* و نهایتاً شرکت در مناقصه های بین المللی در حوزه های فنی و 
مهندس��ی، تمرکز بر حوزه حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته آن 
در کنار تقویت حوزه بسته بندی حرفه ای و برندسازی در محصوالت 

ایرانی از دیگر فرصت های قابل توجه در این برهه زمانی است.
همه ما باید امیدوار باش��یم که در س��ال »جهش تولید« با همت 
مس��ئولین و حمایت مردم از کاالی ایرانی، روز های خوبی در انتظار 

تولید کشور باشد.«

بانکنامه

فرصت امروز: بازار ارز در اولین روز هفته در حالی فعالیت خود را آعاز 
کرد که ضربه پنجشنبه گذشته برای بسیاری از خریداران و فروشندگان 
هنوز عادی نش��ده است. قیمت دالر در آخرین روز هفته ای که گذشت، 
تا مرز 18 هزار تومان پیش��روی کرد تا رکوردی تازه را در 15 ماه اخیر 
ب��ر جا بگذارد. به موازات عب��ور دالر از مرز 18 هزار تومان در بازار آزاد 
پایتخت، قیمت دالر در صرافی های بانکی نیز طی روز پنجشنبه به 1۷ 
هزار و ۷5۰ تومان رس��ید. ای��ن افزایش حدود 8۰۰ تومانی قیمت دالر 
در حالی رخ داد که بس��یاری به واس��طه خبرهای بانک مرکزی معتقد 
بودند بازار ارز کم کم آماده ورود به فاز ریزش��ی اس��ت. در همین حال، 
بررسی ها نش��ان دهنده کاهش قابل توجهی در بازدهی بازار ارز در یک 

سال گذشته بوده است.
کدام بازارها بیشترین بازدهی را داشته اند؟

معاون��ت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی وضعیت بازارهای اصلی اقتصاد ایران در فروردین 99 پرداخته و 

آمارهای ثبت شده را با ماه مشابه سال قبل مقایسه کرده است.
براساس اطالعات ارائه شده از سوی پارلمان بخش خصوصی پایتخت، 
میانگین قیمت هر س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم در فروردین سال 
98، 4میلی��ون و 6۰۰ ه��زار تومان بوده که این عدد در نخس��تین ماه 
از س��ال جاری به 6میلیون و 3۰۰ هزار تومان رس��یده و به این ترتیب 
رش��دی حدودا 36درصدی را ثبت کرده است. همچنین هر سکه تمام 
به��ار آزادی طرح جدید نی��ز از 4 میلیون و 8۰۰ هزار تومان در ابتدای 
سال قبل به قیمت 6میلیون و 4۰۰ هزار تومان در فروردین 99 رسیده 

و رشد قیمتی حدودا 34درصدی داشته است.
ام��ا آنچه که در گزارش ات��اق بازرگانی تهران اهمی��ت فراوانی دارد، 
کاه��ش قابل توجه بازدهی بازار ارز برای س��رمایه گذاران در یک س��ال 
گذشته بوده اس��ت. براس��اس ارزیابی های صورت گرفته، میانگین نرخ 
دالر در بازار آزاد طی فروردین س��ال گذش��ته، 13 هزار و 6۰۰ تومان 
بوده که این عدد در فروردین امس��ال به 15 هزار و 8۰۰ تومان رسیده 
و در نتیجه افزایش��ی 16 درصدی داشته است. همچنین میانگین نرخ 
ی��ورو نی��ز از 15 هزار و 4۰۰ تومان در فروردین 98 به 1۷ هزار و 1۰۰ 

تومان در نخستین ماه سال 99 رسیده و رشدی 11درصدی را به ثبت 
رسانده اس��ت. به موازات بازارهای مالی، رشد قیمت مسکن نیز در این 
بازه زمانی همچنان ادامه یافته و میانگین قیمت هر واحد مس��کونی در 
تهران از 11 میلیون و 3۰۰ هزار تومان در ابتدای س��ال گذشته به 15 
میلیون و 3۰۰ هزار تومان در فروردین امسال رسیده و رشدی بیش از 
35 درصدی را ثبت کرده است. در این میان، اصلی ترین بازاری که سود 
قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده، بازار سرمایه بوده است. 
براس��اس ارزیابی های اتاق بازرگانی تهران، ارزش سهام معامله شده در 
یک س��ال بیش از 554درصد رشد کرده و تعداد سهام های معامله شده 

نیز بیش از 85درصد افزایش یافته است.
این روزها در بازار ارز چه خبر است؟

ب��ا اینکه مطابق با آماره��ای اتاق بازرگانی تهران، ب��ازار ارز در میان 
بازارهای مالی، کمترین بازدهی را در یک سال گذشته ثبت کرده است، 
اما با این حال، قیمت دالر در روز پنجشنبه گذشته افزایش قابل توجهی 
داش��ت و به کانال 18 هزار تومان رسید. به گزارش خبرآنالین، بسیاری 
از صرافان شناس��نامه دار در خیابان فردوسی، صبح شنبه در مواجهه با 
این س��وال که آیا وقت خرید دالر اس��ت یا خیر؟ می گفتند قیمت ها در 
این محدوده نمی ماند، زیر پای قیمت ها شل است و پیش بینی می شود 

بازار برگشتی را در روزهای آتی رقم بزند.
برخ��ی صرافی ها نیز با چس��باندن برگه ای با ای��ن محتوا که »خرید 
نداریم« خود را از پاس��خ به س��واالت متعددی رها کرده بودند. یکی از 
صراف��ان گفت: »امروز و دو روز آخر هفته گذش��ته دائم با تلفن جواب 
دادیم که دالر را چند می خریم؟ تعداد مشتریان حضوری هم کم نبود. 
با توجه به اینکه وضعیت آتی بازار نامعلوم است، طبیعی است ما ریسک 
خرید را به جان نخریم و بهتر است کسانی که قصد فروش دالر را دارند 

به صرافی های بانکی مراجعه کنند.«
دالالن ام��ا وضعیتی متفاوت داش��تند، آنها هم دالر می خریدند و هم 
یورو، البته قیمت پیشنهادی ش��ان پایین تر از قیمت پیشنهادی صرافان 
بانک��ی بود و در بهترین حالت دالر از س��وی آنها ب��ه قیمت 1۷ هزار و 
3۰۰ خریداری می شود. در عین حال قیمت 18 هزار تومان تا 18 هزار 

و 3۰۰ تومان، قیمت پیشنهادی شان برای فروش دالر بود.
در این بین، متصدی یک صرافی در خیابان فردوسی در پاسخ به این 
سوال که خرید بیشتر است یا فروش گفت: »آنقدر که این قیمت برای 
فروش��ندگان جذابیت دارد، برای خریداران ندارد.« او با اشاره به اینکه 
ای��ن قیمت می تواند ورود دالرهای خانگی به بازار را س��رعت بخش��د، 
تاکید کرد: »من فکر می کنم کس��انی که روی این قیمت می فروشند تا 

چیزی دیگر بخرند، سود الزم را می برند.«
همیشه پای بانک ها در میان است

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که تحرکات 
اخی��ر بازار ارز تحت تاثیر چه اتفاقی رخ داده؟ گفت: »به نظر می رس��د 
یکی از مهمترین اتفاقاتی که س��بب ش��د در روزه��ای اخیر قیمت ارز 
دستخوش افزایش شود، به اعالم تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود 
بانکی باز می گردد چراکه این خبر برخی دارندگان سپرده ها را تحریک 
می کند وارد بازار ارز ش��وند، از س��وی دیگر دالالن ارزی خود شرایط را 
برای باال بردن قیمت ارز با اس��تناد به این موضوع مناسب می بینند اما 
بازارس��از در این میان الزم است تعادلی را میان عرضه و تقاضا در عین 

توجه به جو روانی حاکم بر بازار پیش بینی کند.«
به گفته وی، »آس��یب نوس��انات ارزی به اقتص��اد و فعاالن اقتصادی 
بس��یار باالست از این رو الزم است با پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، فضا 

برای فعالیت مولد فراهم شود.«
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حاال هش��دارهای مکرر 
خود را خط��اب به خریداران نرخ ارز اعالم ک��رده و می گوید: »افزایش 
نرخ دالر ادامه دار نیست و قیمت ها در بازار غیرواقعی هستند.« مرتضی 
عزتی، کارش��ناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است: »روند حاکم 
بر بازار دالر افزایش��ی نخواهد بود زیرا داده های اقتصادی تغییر چندانی 

نکرده اند و با فروکش جو روانی، بازار خود را بازیابی خواهد کرد.«
گفتنی اس��ت قیم��ت دالر در صرافی های بانکی در روز ش��نبه بدون 
تغییر ماند و همچون پنجش��نبه گذشته به بهای 1۷ هزار و ۷5۰ تومان 
به فروش رسید. با این حال، به نظر می رسد هفته سخت دالر در پیش 

روی سیاست گذار ارزی و بازارساز باشد.

بانک مرکزی ش��رایط اخذ ضامن برای پرداخت تس��هیالت ازدواج را 
اعالم کرد و همچنین از رش��د ۷۰ درصدی تس��هیالت ازدواج در سال 

گذشته خبر داد.
ب��ا توجه به طرح برخی انتقادات درخصوص عدم اجرای قانون بودجه 
س��ال 1399 کل کش��ور مبنی بر اعطای وام ازدواج 5۰۰ میلیون  ریالی 
با دوره بازپرداخت هفت س��اله با أخذ یک ضامن معتبر و س��فته، روابط 
عمومی بانک مرکزی، اقدام به انتش��ار گزارشی از عملکرد شبکه بانکی 

کشور در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج کرد.
بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت ک��ه در اجرای تکالیف قانونی مربوط 
به تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای 
قرض الحس��نه برای ازدواج جوانان، همواره خ��ود را متعهد به همکاری 
حداکث��ری با متقاضیان تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج می داند و به 
صورت ویژه طی سنوات گذشته، تالش های بانک مرکزی و شبکه بانکی 

کشور در این خصوص نمود ویژه ای داشته است.
بر این اس��اس، با وجود 1۰ برابر ش��دن مبلغ تس��هیالت یادشده در 
فاصله زمانی س��ال های 1395 تا 1398 تعداد متقاضیان در انتظار أخذ 
تس��هیالت ازدواج در ای��ن دوره زمانی به میزان قاب��ل توجهی کاهش 
یافته اس��ت. ش��بکه بانکی در س��ال 1398 بالغ بر 263 ه��زار میلیارد 
ریال تس��هیالت ازدواج به حدود 843 هزار نفر اعطا کرده است که این 
میزان نس��بت به مبلغ تسهیالت مشابه اعطایی در سال 139۷ بیش از 

۷۰درصد رشد داشته است.
 از ابتدای سال جاری تا 22 خرداد نیز علی رغم افزایش سقف فردی 
تس��هیالت از 3۰۰ میلیون ریال به 5۰۰ میلیون ریال، تعداد 92 هزار و 
45۰ فقره تس��هیالت ازدواج به ارزش بالغ بر 4۷ هزار میلیارد ریال در 
ش��بکه بانکی پرداخت ش��ده  اس��ت که از این تعداد 4 هزار و 418 نفر 
مش��مول تسهیالت ایثارگری ازدواج به میزان 1۰۰۰ میلیون ریال برای 
هر نفر بوده اس��ت. همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تس��هیالت 

ازدواج تا 22 خرداد برابر با 3۰۰ هزار و ۷92 نفر است که از این تعداد، 
154 ه��زار و 24۰ نف��ر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت 

اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
ب��ا توجه به تماس های متقاضیان دریافت تس��هیالت ازدواج مبنی بر 
سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای 
ط��رح مذکور و بهره مندی آن دس��ته از متقاضیانی که در اس��تان های 
محروم و روس��تایی بوده و امکان تأمین ضامن موردنظر ش��عب از نظر 
ارائه گواهی تعهد کس��ر اقس��اط را ندارند، بانک مرکزی از سال 1396 
به بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد 
ش��رایط و دس��تورالعمل مندرج در سامانه قرض الحس��نه ازدواج بانک 

مرکزی به شرح اعالم شده اقدام کنند.
بر این اس��اس، چنانچه زوجین در س��امانه ازدواج هر دو یک بانک را 
انتخ��اب کرده باش��ند، ارائه یک ضامن معتبر، من��وط به کفایت میزان 
حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان پذیر 

است.
چنانچه متقاضی اخذ تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج به همان بانک 
دریافت کنن��ده یاران��ه خود مراجعه کرده باش��د، مرات��ب در چارچوب 
بخشنامه های مربوط به اعطای تسهیالت به پشتوانه یارانه واریزی قابل 

اجراست.
چنان�چ��ه متقاض��ی دریافت  تس���هیالت ازدواج، کارمند رس��می  یا 
پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، ن�ه�ادها و م�وسس��ات عمومی 
)نظیر ش��هرداری  و بنیاد، کمیته امداد، ه�الل احمر( باش��د، ارائه گواهی 
ت�عهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه ف�یش حقوق و حکم 
کارگزین��ی منوط به آن که مانده حق��وق نامبرده کفایت کند، پذیرفته 

شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ضمانت یک نفر کارمند رس��می، پیمانی، بازنشس��ته دولت، ن��یروی 
نظامی و انتظامی، ن���ه�ادها و م�وسس��ات عمومی )نظیر ش��هرداری  و 

بنیاد، کمیته امداد، هالل احمر(، کارگر یا کارمند ش��رکت های تولیدی 
صنعت��ی بزرگ و فعال، با ارائ�ه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی 

و ... امکان پذیر است.
همچنی��ن ضمانت یک نفر کاس��ب دارای پروانه کس��ب که در زمان 

اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، کافی است.
ضمانت  یک نفر دارنده حس��اب جاری فعال و خوش حس��اب که به 

تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد نیز معتبر است.
در مورد متقاضیان تس��هیالت در مناطق روس��تایی، ضمانت یک نفر 
س��اکن روس��تا که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی روستا 

تایید شود )ممهور به مهر شورا(، کفایت می کند.
س��ایر وثای��ق قاب��ل قبول از جمل��ه دریافت س��فته، چ��ک معتبر و 

سپرده های متقاضی و بستگان آنان نیز معتبر است.
بان��ک مرک��زی در ابالغ مفاد بن��د )الف( تبص��ره )16( قانون بودجه 
س��ال 1399 کل کشور، طی بخش��نامه های مختلف ضمن ملزم کردن 
تمام��ی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی به پرداخت تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
و جاری، تأکید کرده اس��ت که پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

در اولویت نخست پرداخت تسهیالت قرض الحسنه قرار دارد.
بانک مرک��زی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانس��ته و ضمن 
ابالغ بخش��نامه های مربوط به بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی، 
سازوکارهای الزم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیالت ازدواج 

را نیز در نظر گرفته است.
در همین راس��تا، متقاضیان تس��هیالت ازدواج ک��ه در هر مرحله از 
فرآیند أخذ تس��هیالت یاد ش��ده با رفتار مغایر مقررات مواجه شده اند، 
می توانن��د ش��کایات و تقاضاهای خود را در »س��امانه پاس��خگویی به 
ش��کایات و ارتباط  مردمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« ثبت 

کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

از قبول یارانه نقدی به عنوان وثیقه تا کافی بودن یک ضامن برای زوجین

شرایط دریافت وام ازدواج آسان شد

خالصه وضعیت بازارها در یک ماه نخست سال

بازدهی بازارهای مالی زیر ذره بین 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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2 نکته در هیاهوی روزهای خوش بورس

در اردیبهشت ماه شاهد اصالح بورس بودیم. شاخص کل به زیر یک 
میلیون واحد رس��ید و در حال حاضر دوباره به بیش از یک میلیون و 
1۰۰ هزار واحد رسیده است. روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه یک 
موقعیت استثنایی برای تامین مالی شرکت ها و دولت ایجاد کرده است 
که باید با در پیش گرفتن تدابیر مناس��ب از آن استفاده کرد. افزایش 
عرضه های اولیه و رش��د سهام شناور ش��رکت های حاضر در بورس از 
راه های موثر در افزایش س��رمایه ش��رکت ها از این محل است. مهم تر 
اینکه، بازار سرمایه فرصتی برای دولت به منظور افزایش درآمد است. 
دولت می تواند از هر 2۰ هزار میلیارد تومان معامله 1۰۰ میلیارد تومان 

از محل نقل و انتقاالت مالیات کسب کند.
در این بی��ن، دو نکته حائز اهمیت وجود دارد که نباید در هیاهوی 
روزهای خوش بازار سرمایه آن را نادیده گرفت. نکته اول، حرکت بازار 
سرمایه در مسیر همخوانی هرچه بیشتر با واقعیت های اقتصادی کشور 
است. از مس��یر بورس باید نقدینگی را به بخش های مولد و اشتغال زا 
رساند و از سطح واسطه گری در اقتصاد کشور کاست. بازار سرمایه این 
ظرفیت را دارد که به محلی برای تامین سرمایه بنگاه های بزرگ تبدیل 
ش��ود و بنگاه های کوچک از مس��یر نظام بانکی سرمایه خود را تامین 
کنند. حت��ی دولت می تواند طرح های نیمه تمام را تجمیع کرده و در 
قالب س��هامی عام در بورس تامین سرمایه کند. نکته دوم نیز ضرورت 
آموزش عمومی درباره بازار س��رمایه اس��ت. سرمایه داران خرد به امید 
سود به بازار سرمایه می آیند اما بین این بازار و دیگر بازارها تفاوت هایی 
وجود دارد. پیشتر مردم به نگهداری سرمایه خود در قالب دارایی های 
فیزیکی عالقه داشتند اما باید بدانند که سهم یک دارایی مالی است و 
بازار س��رمایه جایی برای نوسان گیری و سود کوتاه مدت نیست. برای 
خرید سهم باید نگاه میان مدت و بلندمدت داشت و نباید یک سهم را 
امروز خرید و فردا فروخت. این ماندگاری سرمایه ها در بازار سهام است 
که به نفع اقتصاد کشور و سهامداران عمل می کند. غیر از این، باید به 
س��هامداران خرد توصیه کرد که با دارایی مازاد خود وارد بازار ش��وند 
چراکه بازار س��هام، بازاری پرریسک و نوسان است. نباید سرمایه را در 

یک سهم متمرکز کرد و باید سبدی از سهام را خرید.

رشد 36 هزار واحدی شاخص بورس
بورس صعودی ماند

بازار س��رمایه، اولین روز هفته را با چراغ س��بز آغاز کرد و شاخص کل بورس با بیش 
از 36 هزار واحد رش��د به مرز یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد رسید. شاخص کل در این 
روز 36 هزار و 12۷ واحد رش��د کرد و در ارتفاع یک میلیون و 189 هزار واحد ایس��تاد. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 1۰ هزار و 25 واحد افزایش به 3۷8 هزار و 12۰ واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با 6 هزار و 626  واحد رشد به 249 هزار و 912 واحد رسید. 
شاخص بازار اول 28 هزار و 254 واحد و شاخص بازار دوم 65 هزار و 4۷5 واحد افزایش 
داشت. در معامالت روز شنبه بیش از ۷میلیارد و ۷12 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 99 هزار و 42 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( ب��ا 3هزار و 118 واحد، ملی صنایع مس ایران )فمل��ی( با 2 هزار و 5۰6 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار 263 واحد، بانک ملت )وبملت( با یک 
هزار و 385 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 226 واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و 1۷2 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار 
و 148 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل، نمادهای 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 4۷۰ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
465 واحد، آلومینیوم ایران )فایرا( با 1۷5 واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با 49 واحد، 
پارس سویچ )بسویچ( با 3۷ واحد و پتروشیمی شیراز )شراز( با 35 واحد با تاثیر منفی بر 
شاخص همراه بودند. همچنین نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری خوارزمی و سالمین 
از جمل��ه نمادهای پربیننده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 19۰ میلیون برگه 

سهم به ارزش یک هزار و 1۷4 میلیارد ریال داد و ستد شد. 

در هفته ای که گذشت
رشد 3۷درصدی ارزش معامالت بورس کاال

در هفته منتهی به 22 خردادماه س��ال 99، 8۰۰ هزار و 21۰ تن انواع کاال 
به ارزش بیش از 52 هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد 
قرار گرفت که نسبت به هفته قبل به ترتیب رشد 18 و 3۷درصدی را در حجم 
و ارزش معام��الت تجربه ک��رد. به گزارش بورس کاالی ایران، در هفته اخیر و 
در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی 4۰4 هزار و 52۰ تن انواع کاال به ارزش 
33 ه��زار و 1۷3 میلیارد ریال معامله ش��د. در این تاالر 393 هزار و 95۷ تن 
فوالد، 3 هزار و 365  تن مس، 6 هزار و ۷3۰ تن آلومینیوم، 15۰ تن کنسانتره 
مولیبدن، 18 تن کنسانتره فلزات گرانبها، 3۰۰ تن روی و 56 کیلوگرم شمش 
طال از سوی مشتریان خریداری شد. همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو 
بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز395 هزار و 
5۷6 تن انواع کاال به ارزش 18 هزار و 285 میلیارد ریال به فروش رس��ید. در 
این تاالر 148 هزار تن وکیوم باتوم، 134 هزار و 535 تن قیر، ۷۰ هزار و 1۰6 
تن مواد پلیمری، 34 هزار و 1۷3 تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۷4 تن عایق 
رطوبتی، 3 هزار تن سالپس واکس، یک هزار و 652 تن روغن پایه و 2 هزار و 
84۰ تن گوگرد معامله شد. همچنین 113 تن ضایعات فلزی هم در بازار فرعی 

بورس کاالی ایران معامله شد.

راه اندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت در 
کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آینده، سامانه اختصاصی سهام عدالت را ایجاد کرد.
این سامانه در راستای اجرای قانون آزادسازی مستقیم سهام عدالت راه اندازی 
شده است. دارندگان سهام عدالت می توانند برای مشاهده دارایی و ارزش ریالی 
س��هام خود، به se-tat.rayanbroker.ir/ مراجعه کرده، نس��بت به فروش 
3۰درصد آزادشده سهام خود، بدون حضور در بانک و شرکت کارگزاری، عمل 
کنند. سامانه اختصاصی سهام عدالت کارگزاری بانک آینده، محدود به شماره 
 حساب های بانک آینده نبوده، هر یک از دارندگان این سهام که شماره حساب 
س��ایر بانک ها را در سامانه سهام عدالت معرفی کرده اند، امکان استفاده از این 

سامانه را دارند.

یادداشت

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی به  منظور بهبود وضعیت 
تأمین مالی تولید از طریق بازار س��رمایه، به اهمیت اجرای دس��تورالعمل 
»عدم تملک سهام شرکت اصلی توس��ط شرکت های زیرمجموعه« اشاره 
کرده اس��ت. تملک ش��رکت های اصلی توسط ش��رکت های زیرمجموعه، 
پدیده ای اس��ت که به عنوان »سهامداری های متقابل و تودرتو« در اقتصاد 
ایران شناخته می ش��ود. در حال حاضر، بازار سرمایه روزهای بسیار گرم و 
پررفت وآمدی را س��پری می کند. هم اکنون 13 میلیون فعال بورس در این 
بازار حضور دارند و رقم ارزش معامالت روزانه 1۰ تا 2۰ هزار میلیارد تومان 
و جریان ورود نقدینگی به این بازار هم به هزار میلیارد تومان رسیده است. 
بازار سهام در هفته  گذشته در ادامه روند رو به رشد شاخص کل، مرز یک 
میلیون و 1۰۰ هزار واحدی را رد کرد؛ اتفاقی که در مجموع موجب رش��د 

12درصدی شاخص بازار در مقیاس هفتگی شد.
این اتفاقات همراه با مش��ارکت باال در عرضه عمومی اولیه سهم ها نشان 
از رش��د و توجه فزاینده به بازار سرمایه دارد و اگر مالحظات مربوط به آن 

رعایت شود، پدیده ای مطلوب تلقی می شود که در این میان افزایش سهم 
بازار س��رمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی اهمیت بیش��تری دارد. از 
همین رو، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به سیاست گذاران پیشنهاد 
کرده این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست ها و اقدامات الزم را برای بهبود 
وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به  کار گیرند. در ادامه برخی 

از مهم ترین این پیشنهادها به  طور مختصر توضیح داده می شود.
افزایش عرضه سهام شرکت ها برای تعادل بازار

نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش معتقد است که با توجه به رشد 
ورود نقدینگی به بازار س��هام و افزایش تقاضا برای خرید آن، الزم است 
در جهت متعادل کردن شرایط بازار، تحوالتی در طرف عرضه سهام نیز 
رخ دهد. از مهم ترین اقدامات در این زمینه به »رعایت الزامات شناوری 

سهام شرکت های فهرست شده« اشاره شده است.
ش��رکت بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای 
متع��ددی دارند که ش��رکت ها اصطالحاً در آنها فهرس��ت ش��ده اند. هر 

ی��ک از این تابلوها الزامات��ی درخصوص کیفیت وضعی��ت مالی و الزام 
ش��ناوری سهام دارند. س��هامداران عمده ش��رکت ها در هنگام ورود به 
تابلوهای بورس متعهد می ش��وند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه 
بخش��ی از س��هام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان 
شناوری س��هام و به منظور باالبردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده 
6 قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون اساس��ی »ش��رکت هایی که درصد 
شناوری س��هام آنها 2۰درصد یا بیش از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها 
دو برابر می شود.« این در حالی است که به نوشته این گزارش، در حال 
حاضر برخی از ش��رکت هایی که در این تابلوها فهرس��ت شده اند، الزام 
ش��ناوری را رعایت نمی کنند و س��ازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای 

الزام شرکت ها به  ایفای تعهد خود درخصوص میزان شناوری ندارد.
در ح��ال حاضر یک��ی از س��ریع ترین راه ها برای عرضه س��هام، الزام 
شرکت ها به ایفای تعهد خود درخصوص میزان شناوری سهام متناسب 
با تابلویی اس��ت که در آن فهرس��ت ش��ده اند. به  عن��وان مثال، یکی از 
ش��رکت هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده، دارای 6درصد 
سهام شناور است که طبق مقررات بورس الزم است تا حداقل 1۰درصد 
س��هام شناور داش��ته باشد. عرضه 4درصد از س��هام این شرکت معادل 
5/۷4 میلی��ارد برگه س��هام )حدود 5.8 هزار میلیارد تومان( اس��ت که 
رقمی قابل توجه محس��وب می شود. از این دست شرکت ها بسیار است 
و الزام به ایفای تعهدات مربوط به ش��ناوری سهام تأثیر قابل توجهی در 

متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت.
افزایش ش��ناوری س��هام ش��رکت ها یکی دیگر از اقداماتی اس��ت که 
براس��اس این گزارش می تواند منجر به افزایش عرضه س��هام شرکت ها 
شود. گفته شده که در این راستا، شورای عالی بورس می تواند با افزایش 
الزام س��هام شناور آزاد ش��رکت ها در کوتاه مدت، تا حدی شرایط ایجاد 

شده در بازار را متعادل کند.
واگذاری سهام شرکت های اصلی توسط زیرمجموعه

یکی از موضوعات مهمی که این گزارش به  عنوان پدیده های نامطلوب 
بازار بورس در ایران به آن اش��اره کرده، تملک شرکت های اصلی توسط 
ش��رکت های زیرمجموعه اس��ت؛ پدیده ای که به  عنوان سهامداری های 
متقابل و تودرتو ش��ناخته می ش��ود و ابزاری ب��رای جلوگیری از فروش 
س��هام در خارج از دایره یک شرکت اس��ت. به نوشته کارشناسان مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س، یکی از پدیده های نامطل��وب از منظر حاکمیت 
ش��رکتی در بازار س��رمایه ایران، تملک س��هام ش��رکت اصلی توس��ط 
ش��رکت های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر، شرکت زیرمجموعه که 
بخش قابل توجهی از س��هام آن در تملک ش��رکت اصلی اس��ت، خود 
بخش��ی از سهام ش��رکت اصلی را در اختیار دارد. مقام تنظیم گر و ناظر 
در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده ، به نحوی که در ماده 28 
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران 
و فرابورس ایران به عدم تملک س��هام شرکت اصلی توسط شرکت های 
زیرمجموعه اشاره کرده است. رعایت این دستورالعمل عالوه بر اینکه به 
اصالح حکمرانی شرکتی بنگاه های مزبور کمک می کند، می تواند عرضه 
سهام ش��رکت ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا، ضروری 
اس��ت ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در 
شرایط کنونی تعبیه شود. بد نیست یادآوری کنیم که ایرناپالس تاکنون 
گزارش هایی در زمینه این گونه س��هامداری های تودرتو نوشته است. به 
 طور مثال در یک مورد مش��اهده می ش��ود ش��رکت هایی به نام ستاره 
تاب��ان و تجارت الکترونیک خودرو تابان که از ش��رکت های زیرمجموعه 
سمیکو هستند، هر دو جزو سهامداران یک خودروساز هستند. در مقابل 
39درصد سهام سمیکو نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آن شرکت 
اس��ت، یعنی ش��رکت س��رمایه گذاری مجموعاً 22.23درصد از سهام را 

به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد.
همین طور ش��رکت تدبیر سرمایه آراد با داشتن 15.23درصد از سهام 
یک خودروس��از دیگر، بزرگ ترین س��هامدار این ش��رکت اس��ت. گفته 
می ش��ود وینارت مالک کروز و کروز س��هامدار س��پهر کیش ایرانیان و 
مالک تدبیر س��رمایه آراد است. به طور کلی می توان گفت شرکت کروز 

باواسطه، دارنده 25.85درصد سهام این خودروساز است.
در ادامه این گزارش برخی دیگر از پیشنهادهای اجرایی برای تعمیق 
بازار بورس ایران توضیح داده ش��ده است. این پیشنهادها شامل عرضه 
تدریجی باقی مانده س��هام دولت در شرکت های فهرست شده در بورس 
و فرابورس، افزایش عرضه های اولیه ش��رکت ها، هدایت مردم به س��وی 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و افزایش تعداد صندوق های 
س��رمایه گذاری و اعطای مجوز برای افزایش س��قف ص��دور واحدهای 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و آموزش افراد تازه  وارد به بازار س��رمایه 

می شود.

نهاد پژوهشی مجلس پیشنهاد داد

تنبیه مالیاتی برای »سهامداری تودرتو«
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برخورداری 50 هزار خانوار عشایر از انرژی 
خورشیدی

رئیس س��ازمان امور عش��ایر کش��ور گفت 25 هزار خانوار از نعمت انرژی 
خورشیدی برخوردارند و با توافقی که با وزارت نیرو داریم، قرار است 25 هزار 
خانوار دیگر طی امس��ال از انرژی خورش��یدی بهره مند شوند و تا پایان سال 

14۰۰ این رقم به 5۰ هزار خانوار عشایری برسد.
به گزارش ایس��نا، کرمعلی قندالی در نشس��ت خبری که صبح روز گذشته 
با حضور خبرنگاران و به مناس��بت هفته جهاد کش��اورزی برگزار شد، اظهار 
کرد: امسال به لحاظ وضعیت منابع آبی و تولید علوفه در سطح مرتع به دلیل 
بارش های مناس��ب وضعیت نسبتا خوبی حاکم اس��ت. به نظر میرسد امسال 

شاهد افزایش 15 تا 2۰درصدی تولیدات محصوالت لبنی عشایر باشیم.
وی در ادامه به کنترل بیماری کرونا در بین عشایر اشاره کرد و گفت: برای 
مقابله با کرونا اولین اقدام مدیریت کوچ بود که با هماهنگی همه س��ازمان ها 
اتفاق افتاد و مقرر ش��د که حداقل 15 تا 3۰روز در کوچ عش��ایر تاخیر داشته 
باشیم. رئیس س��ازمان امور عشایر تصریح کرد: براس��اس آخرین آمار وزارت 
بهداش��ت، حدود 215 هزار نفر از جامعه عش��ایر یعنی حدود 2۰درصد از این 
جامعه غربالگری شدند. ۷۰۰ نفر مشکوک بودند، ۷2 نفر به مراکز درمانی ارجاع 
داده ش��دند و 44 نفر مبتال به کرونا تش��خیص داده شدند و به مراکز درمانی 

معرفی شدند و خوشبختانه تلفاتی رخ نداده است.
وی با بیان اینکه جمعیت عش��ایر یک میلیون و 25۰هزار جمعیت نفر در 
قالب 213 هزار خانوار اس��ت، اظهار کرد: حدود 19۰ هزار تن گوش��ت توسط 
عش��ایر تولید می شود و عش��ایر 9.5 میلیون رأس دام را ساالنه به بازار عرضه 
می کنند. قندالی اضافه کرد: سال گذشته، 18 میلیون یورو برای تامین آب به 
صورت شبکه  برای عشایر اختصاص یافت.413 پروژه با 253 میلیارد تومان در 
کشور تعریف ش��د و حدود 1۷ هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره 
مند ش��دند. امس��ال هم 9 میلیارد یورو نیز برای این موضوع اختصاص یافته 
است. رئیس س��ازمان امور عشایر همچنین به وضعیت تامین سوخت عشایر 
نیز اش��اره کرد و گفت: در س��ال برای هر خانوار 36 سیلندر گاز تعریف شده 
است. همچنین پیگیر انرژی خورشیدی نیز هستیم. 25 هزار خانوار از نعمت 
انرژی خورشیدی برخوردارند و با توافقی که با وزارت نیرو داریم قرار است 25 
هزار خانوار دیگر طی امسال از انرژی خورشیدی بهره مند شوند و تا پایان سال 

14۰۰،  این رقم به 5۰ هزار خانوار عشایری برسد.
این مقام مسئول همچنین به برندسازی محصوالت عشایر، ارائه تسهیالت، 
تجهیز منابع، صیانت از شغل عشایر، ورود تشکل ها در خرید نهاده های دامی، 
دسترسی 95 درصدی عشایر به راه ها و افزایش سواد عشایر نیز اشاره کرد. وی 
در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: قرار است در توافقی با سازمان جنگلها 
سرپناهی مناسب برای عشایر تهیه کنیم تا از آنها در برابر حوادث حفاظت شود.

پلیس وارد بازار گرانی مسکن می شود
سردار حسین رحیمی درباره ورود پلیس به بازار مسکن گفت پلیس پیش از 
این نیز با درخواست دستگاه های مسئول و دستگاه قضایی به عنوان ضابط عام 
به بازار ارز، سکه و خودرو ورود کرده بود.      به گزارش رکنا، افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن تا جایی باال رفت که مداخله رئیس جمهور را نیز درپی داشت و 
او روز گذشته در گفت وگویی با وزیر مسکن، راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت 
و ضرورت بررس��ی علل و عوامل گرانی مس��کن و راه حل های برون رفت از این 
وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای 
به ثمر رس��یدن این موضوع تاکید کرد. در این شرایط پلیس نیز اعالم آمادگی 
کرده که در صورت درخواست دستگاه های مربوطه برای کنترل این بازار ورود 
کند.  س��ال 99 با تب و تاب کرونا آغاز ش��د، تب و تابی که همچنان هم ادامه 
دارد و گویا همین امر هم سبب شد تا بسیاری از قیمت ها با شیبی بیشتر از قبل 
افزایش یابد؛ در این میان بازار مسکن هم دستخوش تغییرات زیادی شد و گرچه 
گزارش ها حاکی از رکود در خرید و فروش است، اما معامالت انجام شده در این 
حوزه با قیمتی بسیار باالتر از مدت مشابه سال قبل و حتی چند ماه پیش بوده 
است. در بازار اجاره مسکن نیز وضعیت مشابه وجود دارد و بسیاری از مستاجران 
که مجبور به تمدید قرار داد یا اجاره خانه ای جدید هستند از این وضعیت گالیه 
دارند. دامنه این افزایش قیمت ها تا جایی باال رفت که چندی پیش وزیر مسکن 
پیش��نهاد نخریدن خانه را داد و چند روز پس از آن هم حسن روحانی، رئیس 
جمهور مستقیما در این موضوع وارد شده و از وزیر مسکن خواست تا طرح ها و 
دستورالعمل های الزم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، 
تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

ورود پلیس به بازار مسکن به روایت سردار رحیمی
در این شرایط برخی معتقدند دالالن و سوداگران سبب افزایش قیمت ها در 
بازار مسکن شده اند. دالالنی که پیش از این به بازار سکه و ارز و خودرو نیز ورود 
کرده و حتی برخی از آنان به جایگاه سلطان شدن هم رسیده بودند که پلیس 
با آنان برخورد کرده بود. در همین راستا نیز ایسنا، ورود پلیس به بازار مسکن را 
از رئیس پلیس تهران بزرگ، یعنی شهری که بیشترین افزایش قیمت ها در آن 
رخ داده، پرسیده است. سردار حسین رحیمی درباره ورود پلیس به بازار مسکن 
گفت: پلیس پیش از این با درخواست دستگاه های مسئول و دستگاه قضایی به 
عنوان ضابط عام به بازار سکه و ارز و نیز احتکار خودرو ورود کرده و با بسیاری 
از افراد سودجو و سوداگر برخورد کرده بود که این برخوردها همچنان هم ادامه 
دارد. وی ادامه داد:  در مورد بازار مسکن و سودجویی و سوداگری احتمالی در 
این فضا نیز در صورتی که دس��تگاه های مسئول از پلیس درخواست کنند یا 
قوه قضائی��ه ماموریتی را به ما دهد م��ا آمادگی داریم و حتما با موارد تخلف و 

سودجویی برخورد خواهیم کرد.

پرداخت وام یک میلیونی به بیش از 21 
میلیون سرپرست خانوار

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیالت 1۰ میلیون ریالی 
به 21 میلیون و 51 هزار و 214 سرپرس��ت خانوار )جمعا به مبلغ بیش از 
21۰ هزار میلیارد ریال( تاکنون خبر داد. به گزارش ایس��نا، براساس اعالم 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت 11 روز پنجشنبه 
) 22 خرداد 99( از تعداد 865 هزار و 451 فقره تسهیالت قابل پرداخت به 
یارانه بگیران )براساس فهرست اعالمی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه 
ها(، تعداد 862 هزار و 6۰3 فقره از تسهیالت موصوف )معادل 99.۷درصد(  
را پرداخت کرده اند. همچنین طبق اعالم بانک مرکزی، امکان واریز مابقی 
تسهیالت یادشده نیز به دالیلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب 
اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات 
معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد 

در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

اخبـــار

با اتصال 1۰34 روس��تا به ش��بکه ارتباط��ی 3G و 4G، گام دیگری 
به س��مت پیش��برد ش��بکه ملی اطالعات برداشته می ش��ود و به گفته 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات بناس��ت تا پایان س��ال جاری، تمام 
روس��تاهای بیش از 2۰ خانوار کش��ور به شبکه ملی و پوشش نسل 3 و 
4 متصل شوند. به گزارش ایسنا، ارتباطات امروز به تلفن و اینترنت هم 
محدود نمی شود و با فناوری هایی مانند نسل پنجم اینترنت که صنعت 
ارتباطات و فناوری اطالعات را دگرگون خواهد کرد، گره خورده اس��ت. 
برخورداری ش��هرها و روس��تاها از اینترنت از مواردی اس��ت که بخشی 
از ش��اخص دسترس��ی همگانی محسوب می ش��ود و به همین دلیل در 
سال های گذش��ته اتصال مناطق مختلف روستایی و شهری به اینترنت 

نسل سه و چهار مورد توجه قرار گرفته است.
محمدج��واد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- اواخر 
اردیبهشت ماه سال جاری هنگام اتصال بیش از 15۰۰ روستا به پوشش 
نس��ل س��وم و چهارم و ش��بکه ملی اطالعات، درباره دسترس��ی مردم 
روستایی به اینترنت و با بیان اینکه شکاف دیجیتالی منجربه  بی عدالتی 
می ش��ود، اظهار کرده بود: در حال حاضر 83درصد روستاهای کشور به 
پهنای باند دسترسی دارند که این آمار در ابتدای وزارت 33 درصد بود 
در دولت قبلی هم 15 درصد بود. طبق برنامه شش��م توس��عه، موظفیم 

9۰ درصد روستاها را به لحاظ شاخص های ارتباطی مجهز کنیم.

جهرمی همچنین درباره چالش های ایجادش��ده در پوشش ارتباطات 
در زم��ان تعطیلی مدارس و ارائه آموزش ه��ای مجازی گفته بود: 1۰۰ 
درصد ش��هرهای کشور و 89 درصد روس��تاها به لحاظ جمعیتی تحت 
پوش��ش 4G قرار دارند. البته در برنامه شش��م توس��عه اعالم شده 9۰ 
درصد روس��تاهای باالی 2۰ خانوار پوشش اینترنتی داشته باشند، ولی 
برنامه ها فراتر از این میزان اس��ت. برنامه داریم تا پایان س��ال تمام این 

روستاها را به شبکه ملی اطالعات متصل کنیم.
در این راستا، قرار است مراسم »رونمایی از دسترسی بیش از 1۰۰۰ 
روس��تا به ش��بکه ملی اطالعات«، ام��روز ش��نبه 24 خردادماه 1399، 
برگزار  ش��ود. در این مراس��م در مجموع 1۰34 روس��تا با سرمایه 3۰4 
میلیارد و 15۰ میلیون تومان به ش��بکه ملی اطالعات متصل می شوند 
که اس��تان های کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی صدر 
جدول دسترسی به شبکه ارتباطی را در میان استان های کشور به خود 
اختصاص خواهند داد. با اضافه ش��دن این روس��تاها، تعداد روستاهای 

تحت پوشش شبکه ایرانسل به 1۷ هزار و 644 روستا رسیده است.
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات برای تحقق ش��عار »دسترس��ی 
همگانی« و براس��اس برنامه ریزی های انجام  ش��ده تا پایان سال جاری 
تمامی روس��تاهای باالی 2۰ خانوار کش��ور را به ش��بکه ارتباطی پهن 
باند کش��ور متصل می کند. کما اینکه سیدجمال هادیان - رییس مرکز 

رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات - 
در یک پس��ت توییتری نوشت: 1۰34 روس��تا به شبکه ارتباطی 3G و 
4G متصل می ش��وند و اگر همین طور پیش برویم، تا پایان س��ال تمام 
روس��تاهای بیش از 2۰ خانوار کشور به شبکه ارتباطی پایدار و مطمئن 
می ش��وند. همچنین وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات درباره اتصال 
روستاها به شبکه ملی اطالعات گفته بود: 1۰34 روستای دیگر تا شنبه 
از طریق ایرانس��ل به ش��بکه ملی اطالعات متصل خواهند شد. این بار 
استان های کردستان، خراسان رضوی، فارس و هرمزگان سهم بیشتری 
دارند. همه در تالش��یم تا با شروع مجدد فصل تحصیل، عدالت آموزش 

مجازی برای دانش آموزان و دانشجویان، هرچه بیشتر محقق شود.
شرکت ارتباطات سیار ایران نیز از ابتدای سال 1398 با احداث 2۷9 
سایت جدید، تعداد 655 روستا را تحت پوشش خدمات ارتباطی مبتنی 
بر نسل های نوین تلفن همراه درآورده و 381 سایت در 14۰۷ روستا در 
این بازه زمانی به نسل های 3 یا 4 ارتقاء تکنولوژی یافته  است؛ بنابراین 
در بازه زمانی یک س��ال اخیر، 158۷ روس��تا با پوشش جمعیتی حدود 
1.3 میلی��ون نفری از خدمات اینترنت پرس��رعت هم��راه اول بهره مند 
ش��ده اند. اپراتور اول توانس��ته تاکنون در 4142 روستا نسل چهارم، در 
5۷۰۷ روس��تا نسل س��وم و در 44 هزار و 968 روستای کشور پوشش 

نسل دوم ایجاد کند.

شبکه ملی اطالعات؛ یک گام دیگر رو به جلو

رئی��س جمهور با دس��تور به سرپرس��ت وزارت صمت، بر ضرورت 
اج��رای نظارت ه��ای دقیق و اقدام فوری برای س��اماندهی و کنترل 

قیمت ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد.
به  گزارش  تس��نیم، بعد از بازار خودرو که گویا با دس��تور رئیس 
جمهور به س��مت ارزانی پیش رفته و رونق پیدا کرده اس��ت این بار 
نوبت به بازار لوازم خانگی رس��یده اس��ت.  به نحوی که در دس��تور 
جدید رئیس جمهور به سرپرست وزارت صنعت که در تماس تلفنی 
عنوان ش��ده "ضمن استماع گزارش وی در زمینه توسعه تولید لوازم 
خانگی و وضعیت بازار این محصوالت در کش��ور طی ماه های اخیر، 

با اش��اره به برخی گزارش ها درباره افزایش قیمت بعضی از کاالها و 
لوازم خانگی، بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع 

برای ساماندهی قیمت ها در این بخش تاکید کرد شده است.
رئیس جمهور با اش��اره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی 
پس از بازگش��ایی نس��بی فعالیت ها و کس��ب و کارها و رفع برخی 
محدودیت ها در این راستا، اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی 
و ظرفیت ایجادش��ده ب��رای تولید لوازم خانگی در داخل کش��ور و 
جلوگیری سریع از روند افزایشی قیمت این کاالها در بازار، از بوجود 
آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دالالن و افراد سودجو 

جلوگیری کنیم. روحانی از سرپرست وزارت صمت خواسته است تا 
با هماهنگی با اصناف و اجرای نظارت های دقیق نسبت به کنترل و 
س��اماندهی بازار لوازم خانگی اقدام و گزارش های مربوط را به جلسه 

روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
رئیس جمهور تاکید  کرد: شایس��ته نیس��ت با وجود تالش��ی که 
تولیدکنندگان کش��ور به  وی��ژه در ماه های اخی��ر در زمینه افزایش 
تولید لوازم خانگی با کیفیت دارند، مردم برای خرید این محصوالت 
دچار فشار و تنگنا باشند و باید تمام دستگاه های ذیربط در دولت با 

همکاری سایر بخش ها این مشکالت را برطرف کنند.

بانک مرکزی لیست مشاغل و کسب و کارهای حوزه جهاد کشاورزی 
که جدیدا مش��مول دریافت تس��هیالت حمایتی در برابر شیوع ویروس 

کرونا شده اند را به بانکها ابالغ کرد.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری، مصوبه 

کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا مبنی بر اضافه 
ش��دن رسته چهاردهم مش��اغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
که به پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب این کارگروه رسیده 
را ابالغ کرد. براس��اس این بخشنامه، بانک های عامل در حوزه پرداخت 
تسهیالت کرونایی، موظف به تسریع در انجام اقدامات الزم برای اعطای 

تسهیالت به کسب و کارهای حوزه جهاد کشاورزی هستند.
مش��اغل رسته چهاردهم شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ 
مادر گوش��تی، مراکز تولید محصوالت گلخانه ای، سبزی و صیفی جات 
صادرات��ی، مراک��ز تولید و عرضه گل و گیاهان زینت��ی  و مراکز تولید و 

عرضه ماهیان زینتی می شود.

دستور روحانی برای کنترل قیمت  لوازم خانگی

فهرست جدید مشاغل کشاورزی مشمول دریافت وام کرونا اعالم شد

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

 باید در انتظار شکلگیری موج دوم خودروهای معوق در 
کشور باشیم؟

 تکلیف قطعات های تک و الکترونیکی در 
روند تولید خودرو چه می شود؟

هم��راه ب��ا افزایش تعه��دات برای تحوی��ل خودروه��ای فروش 
فوق  الع��اده و پیش فروش، برخی خبرها از رش��د محصوالت ناقص 
در ش��رکت های خودروساز حکایت دارد. به این ترتیب با ادامه روند 
فعلی در تولید ناقصی ها به نظر می رس��د که خودروس��ازان قادر به 

تحویل خودروهای قرعه کشی در موعد مقرر نباشند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بنابر برخی اخبار غیررس��می 
در ح��ال حاض��ر ایران خ��ودرو و س��ایپا مجموعا ح��دود 5۰ هزار 
خ��ودروی ناق��ص در پارکینگ های خ��ود دارند ک��ه به دلیل عدم 
تامی��ن برخی از قطعات، قادر به تجاری س��ازی آنها نیس��تند. آنچه 
مشخص است این خودروها بیشتر به  دلیل نبود قطعات الکترونیکی 
و همچنین کاتالیس��ت به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده اند. 
افزایش ناقصی ها در خودروس��ازی کشور، حال این سوال را مطرح 
می کن��د که با توجه به ثبت نام های اخیر ب��رای فروش فوق العاده و 
پیش فروش و تاکید مسئوالن صنعتی کشور بر تحویل این خودروها 
در زمان مقرر، باید در انتظار شکلگیری موج دوم خودروهای معوق 

در کشور باشیم؟
آنچه مش��خص اس��ت مش��کالت خودروس��ازان در تامین برخی 
قطع��ات، ب��ا توجه ب��ه برگزاری ش��یو های داخلی س��ازی توس��ط 
وزی��ر پیش��ین صنعت، مع��دن و تج��ارت همچنان برقرار اس��ت و 
تولید کنندگان در خطوط تولید خود با کمبود قطعات الکترونیکی، 

 های تک و از همه مهم تر کاتالیست مواجه هستند.
نبود این قطعات حاال منجر به عدم تجاری سازی خودروهایی شده 
که وعده تحویل آنها را مسئوالن صنعتی کشور به مصرف کنندگان 
در موع��د مقرر داده اند. س��ال گذش��ته رضا رحمانی وزیر پیش��ین 
صنعت، مع��دن و تجارت با برگزاری میزه��ای خودکفایی به نوعی 
نهضت داخلی س��ازی قطعات وارداتی خودرو را راه انداخت. هرچند 
در این میزها قطعاتی که پیش از این صرفه تولیدی برای قطعه ساز 
نداشت؛ به سرعت مراحل داخلی سازی را طی کرد اما تولید قطعات 
های ت��ک و الکترونیک��ی، با دس��تور و ام��ر وزارت صنعت در صف 
داخلی س��ازی قرار نگرفت و هیچ قطعه س��ازی نیز ب��رای تولید این 
قطعات پا پیش نگذاشت. برای داخلی سازی قطعات خودرو سه میز 
خودکفایی برگزار ش��د که به ادعای برخی از قطعه سازان با تشکیل 
این س��ه میز، 99 قطعه خودرو مراحل داخلی سازی را طی کردند. 
اما تکلیف قطع��ات های تک و الکترونیکی در روند تولید خودرو در 
کشور چه می شود؟ آنچه مشخص است اینکه تامین این قطعات در 
خطوط تولید تنها از مسیر واردات صورت می گیرد این در شرایطی 
اس��ت که با اوج گیری تحریم های بین المللی، این مسیر در مقطعی 
متوقف و در شرایط کنونی هم با صرف هزینه زیاد صورت می گیرد. 
تامین قطعات یادش��ده هنوز هم از طریق واردات اس��ت حال آنکه 
چندی اس��ت خودروسازان ادعا می کنند به  دلیل عدم تخصیص ارز 
از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص این قطعات از گمرکات کشور 

وجود ندارد.
به این ترتیب به نظر می رس��د که عدم تامین قطعات  های تک و 
الکترونیکی همچنان پاش��نه آشیل خودروسازان در تولید و تکمیل 
محصوالت ناقص باش��د حال آنکه تا این مشکل از سوی دولت حل 
نش��ود باید همچنان ش��اهد تولید محصوالت ناق��ص و به دنبال آن 

افزایش معوقات خودروسازان باشیم.
ازس��وی دیگر ام��ا برای تامین قطعات های تک چندی اس��ت که 
نهادهای نظامی کش��ور اعالم آمادگی کردند به طوری که مقرر شده 
با هم��کاری وزارت دف��اع، در چند ماه آینده قطع��ات »های تک« 
موردنیاز خودروها داخلی سازی شده و وابستگی ها در این زمینه به 
حداقل برسد. از سوی دیگر هفته پیش نیز مسئوالن صنعتی کشور 
برای تامین این قطعات با فرمانده نیروی هوافضای س��پاه جلسه ای 
داش��تند تا طرح داخلی س��ازی این قطعات را به سرانجام برسانند. 
این طرح ها اگرچه قرار است در آینده نهایی شود اما آنچه مشخص 
است هم اکنون خودروس��ازی کشور با تعهداتی که دولت برای آنها 
ایجاد کرده، نیازمند قطعات یاد ش��ده اس��ت و به نظر می رسد که 
اگ��ر تامین این قطعات در اس��رع وقت صورت نگیرد بازهم ش��اهد 
اوج گیری خودروه��ای ناقص و به دنبال آن عدم تحویل خودروهای 

ثبت نامی خودروسازان باشیم.
 گلوگاه صنعت خودرو

همان ط��ور ک��ه در ابتدای گزارش عنوان ش��د تولی��د خودروهای 
ناقص به دلیل نبود برخی قطعات کلیدی رو به افزایش اس��ت و بنابر 
برخی اخبار غیررس��می در ش��رایط کنونی حدود 5۰ هزار خودروی 
ناقص در پارکینگ خودروس��ازان موجود است. تولید کنندگان عنوان 
می کنند که این محصوالت بیش��تر به خاطر نبود قطعات های تک و 
عدم تخصیص ارز از س��وی بانک مرک��زی برای ترخیص این قطعات 
تجاری س��ازی نش��ده اند. در حال حاضر قطعات های ت��ک به گلوگاه 
صنعت خودرو تبدیل شده است و امکان واردات این قطعات همچون 
روال س��ابق وجود ندارد بنابراین تا تامین این قطعات، همچنان باید 
ش��اهد تولید ناقصی ها در ش��رکت های خودروساز باش��یم. اما تولید 
محص��والت ناقص آن ه��م به دلیل عدم تامین قطع��ات به پدیده ای 
جدید در خودروسازی کش��ور تبدیل شده است. این پدیده در سال 
9۷ خودروس��ازی کش��ور را با چالش هایی همراه کرد. در س��ال 9۷ 
همراه با اوج گیری تحریم های بین المللی و قطعیت در خروج شرکای 
خارجی به واسطه تهدیدهای ایاالت متحده آمریکا، خودروسازان برای 
تامین نقدینگی از دست رفته به واسطه تحریم ها، شروع به پیش فروش 
محصوالت خ��ود کردند. در این بین پیش فروش محصوالت مونتاژی 
ی��ا خودروهایی که وابس��ته به قطعات خارجی بودن��د بیش از دیگر 
محصوالت داخلی، در دس��تور کار خودروس��ازان قرار داشت. بر این 
اساس مش��خص بود که تولید کنندگان با خروج شرکای خارجی که 
قطعیت آن برای خود خودروسازان نیز محرز شده بود، قادر به ادامه 
تولید این محصوالت نیس��تند با ای��ن حال اما پیش فروش ها با مجوز 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با هدف تامی��ن نقدینگی همچنان 
ت��داوم پی��دا کرد. نتیجه نیز مش��خص بود، ع��دم توانایی در تحویل 
خودروهای معوق. بر این اس��اس خودروس��ازان در پی جلب رضایت 
مش��تریان با جایگزینی خودروهایی که دیگر امکان تولید آنها وجود 
نداشت یا با افت تیراژ مواجه شده بودند، برآمد. حال آنکه این مسیر 

شکایات زیادی را از خودروسازان در پی داشت. 

نماین��ده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 
ضمن بیان منشاء مشکالت صنعت خودرو از فقدان ضمانت اجراهای 

قانونی در طرح های پیشنهادی مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد.
حس��ن لطفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص عملکرد 
مجلس دهم درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: 
متاس��فانه یکی از اشکاالت موجود در حوزه قانونگذاری کشور به ویژه 
درخصوص طرح های پیش��نهادی مجلس، ع��دم پیش بینی الزامات و 
تضامی��ن قانونی ب��رای برخورد با متخلفان از قانون اس��ت که در این 
خص��وص نیز وزارت صنعت خود را مکلف ب��ه اجرای آن نمی داند؛ از 
این رو طرح پیشنهادی مجلس نیز تاکنون الینحل باقی مانده است.

وی درخصوص چالش هایی ک��ه صنعت خودرو و بازار خودرو با آن 
مواجه اس��ت، گفت: خودرو سرمایه ثابت نیست و در دنیا یک کاالی 
مصرفی محسوب می شود در حالی که متاسفانه در کشور ما به عنوان 

سرمایه تلقی می شود.
نماین��ده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 

افزود: تا زمانی که رقابت در بازار داخلی وجود نداشته باشد و از طرف 
دیگر ممنوعیت واردات خودرو تداوم داشته باشد، بهبودی در وضعیت 

این صنعت متصور نیست.
لطف��ی از نقدینگ��ی و قیمت خودرو به عن��وان چالش های صنعت 
خ��ودرو یاد کرد و گفت: عدم وجود رقابت بین ش��رکت های مختلف 
تولیدکننده منش��ا تمام چالش های بازار خودرو اس��ت و برای اصالح 
این وضعیت می بایس��ت یک رقابت اصولی و س��ازنده میان مجموعه 
خودروس��ازان باش��د و تولیدکنندگان نیز بر همین اساس در راستای 

ارتقای کیفیت تالش نمایند.
وی با انتقاد از وجود انحصار در صنعت خودروس��ازی کشور تصریح 
کرد: در مرحله اول صنعت خودرو می بایس��ت از انحصار خارج شود و 
در مرحله بعد، ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل در مقایس��ه با 
کیفیت خودروهای خارجی و سپس بازگشایی بازار رقابتی در دستور 
کار ق��رار گیرد تا با توجه به اینکه خودرو یک کاالی مصرفی اس��ت، 

شاهد این بی سامانی نباشیم.

عضو کمیس��یون اجتماعی در مجلس دهم ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: ب��ه اعتقاد بنده، تا زمانی که اجازه حضور ش��رکت های متعدد به 
بازار خودرو داده نش��ود و فضای رقابتی ایجاد نش��ود، مشکالت حل 

نخواهد شد.
لطفی با بیان اینکه اجرای قرعه کش��ی در ط��رح فروش فوق العاده 
خودروس��ازان در سال جاری در یک ش��رایط منصفانه اجرا نشد را و 
گفت: اجرای طرح قرعه کشی تضییع حقوق متقاضیان ثبت نامی در 
سال گذشته اس��ت؛ خودروسازان می بایس��ت ابتدا در راستای ایفای 
تعهدات قبلی و تحویل خودروهای ثبت نامی در س��ال گذشته اقدام 
می نمودند و سپس در یک شرایط برابر تعهدات جدید را می پذیرفتند.

نماینده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اسالمی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: خودرو جزء کاالهای اساس��ی مردم نیست و 
تقاضای موجود در بازار منفک از مصرف کنندگان واقعی خودرو، ناشی 
از تورم است. به اعتقاد بنده مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول 

خود اقدام به ورود در عرصه ثبت نام برای خرید خودرو می نمایند.

ریشه مشکالت صنعت خودرو فقدان بازار رقابتی است

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور گفت تاکسی های با 
استاندارد یورو 4 از روز شنبه شماره گذاری و به رانندگان تاکسی که از 
قبل ثبت نام و فرآیند نوسازی را انجام داده بودند، تحویل داده می شود.

ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« ، مرتض��ی ضامنی افزود: 
یک هزار و 5۰۰ دس��تگاه تاکس��ی که از قبل در طرح نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی ثبت نام کرده بودند در نمایندگ��ی و پارکینگ ها به دلیل 
اینکه از نیمه دوم س��ال گذش��ته تا کنون هیچ خودرو تاکس��ی شماره 
گذاری نشده بود معطل و دپو شده بودند و برای حل مشکل تاکسیرانان 
سازمان محیط زیست با شماره گذاری 2هزار و 2۰۰ خودرو تولید شده 
موافق��ت کرد. وی ادام��ه داد: در حال حاضر یک ه��زار و 5۰۰ خودرو 
تاکس��ی تولید ش��ده اس��ت و در نمایندگی ها یک ه��زار  خودرو ثبت 
نام کرده اند که منتظر ش��ماره گذاری بودند و بر این اس��اس این افراد 
می تواند از امروز که ش��ماره گذاری آن ها آغاز ش��ده است خودروهای 
خ��ود را تحویل بگیرند. ضامن��ی تاکید کرد: در ادامه فرآیند نوس��ازی 
ناوگان تاکس��یرانی مابقی این خودروها)دو هزار و 2۰۰خوردو( تاکسی 
نیز شماره گذاری خواهد شد. وی افزود: علت دپوی تاکسی ها این است 
که از نیمه دوم س��ال گذشته تا کنون یعنی از زمانی که فرآیند شماره 
گذاری در سال 99 توسط سازمان محیط زیست بر اساس الزامات سطح 
آالیندگی اعالم ش��ده بود، شماره گذاری ها متوقف شد به همین دلیل 
جلوی ش��ماره گذاری خودروهای تاکسی که در طرح نوسازی ثبت نام 
کره بودند،  گرفته ش��د در صورتی که خودروها توس��ط خودروساز هم 
تحویل داده ش��ده بود و هیچ خودرو تاکس��ی با شماره سال 99 شماره 
نشد و این خودروها دپو شدند. ضامنی ادامه داد: فرآیند نوسازی تاکسی 
ها به این صورت اس��ت که ابتدا رانندگان تاکس��ی که ش��رایط دریافت 
خ��ودرو نو را دارن��د، ثبت نام می کنند و تش��کیل  پرونده می دهند و 
پس از تحویل وجه، خودرو س��از بس��ته به ثبت نام، ادامه روند تحویل 
خ��ودرو را انجام می دهد، همه خودرو ها دپو ش��ده این روند و فرآیند 
را انجام دادند اما به دلیل عدم مجوز محیط زیس��ت در س��ال 99 هیچ 
تاکسی شماره گذاری نش��د. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: امیدواریم خودروس��از بتواند خودرو را برا اساس استاندارد 
یورو 5 تولید کند یا در غیر این صورت س��ازمان محیط زیست در ادامه 
فرآیند نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی با استاندارد یورو 4 با شماره گذاری 
بیش از 2 هزار و 2۰۰ خودرو  موافقت کند چراکه فعالیت خودرو های 
تاکسی با استاندارد یورو 4 خیلی بهتر از فعالیت تاکسی ها با استاندارد 
ها پالییت و و تاکسی های فرسود است که موجبات آلودگی بیشتر هوا 
را فراهم می کنند. وی ادامه داد: از ابتدای امس��ال با خودروس��از تفاهم 
نامه داش��تیم که 4۰هزار خودرو را در اختیار ما برای نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی قرار دهد، اما با وجود این مشکالت امیدواریم که 2۰ تا 3۰ 

هزار برای امسال را بتوانیم، محقق کنیم.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

تاکسی های یورو 4 از روز گذشته 
شماره گذاری شدند
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بسته خدمتی استقرار ش��رکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی 
از جمله تس��هیالتی است که براس��اس توافق معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری و دیگر نهادهای مرتبط با ای��ن موضوع در اختیار 

این ش��رکت ها ق��رار می گیرد، ب��ا توجه به 
شیوع ویروس کووید 19، شرایط این بسته 

خدمتی تسهیل شده است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی، 
کس��ب و کارهای نوپ��ا و دانش بنیان، کلیه 
شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان و خالق 

تاثیر منفی گذاشته است.
این کس��ب و کارهای مورد تایید معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تا زمان 
تصویب الیحه »هدایت و حمایت از زیست 
بوم نوآوری شهری« در شورای شهر تهران 

مجاز به استقرار در اماکن با کاربری مسکونی شهر تهران هستند.
 این فعاالن از تسهیالت بند 44 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شرط 
عدم ایجاد مزاحمت برای س��ایر ساکنان مستقر در ساختمان بهره مند 

خواهند ش��د.  بسته خدمتی استقرار شرکت های دانش بنیان براساس 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی تصویب ش��ده اس��ت. براساس تفاهم نامه 
معاونت علمی و فناوری و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران، 
شرایط استفاده از تسهیالت استقرار دفاتر 
شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی 
سطح شهر تهران در اختیار این شرکت ها 
قرار می گی��رد. ش��رکت های دانش بنیانی 
که از ش��رایط الزم برای بهره مندی از این 
بس��ته خدمتی برخوردار هستند از سوی 
معاونت علمی و فناوری معرفی می ش��وند 
تا در پهنه های مختلف شهری تعیین شده 

مستقر شوند.  
 نداش��تن ش��اکی خصوصی در موضوع 
استقرار یا آراء کمیسیون  های ماده صد  از 
جمله ش��رایطی است که در مسئله صدور 

مجوز استقرار موثر است.
ش��رکت های متقاضی باید توجه داش��ته باش��ند که براس��اس این 
تفاهم نامه، کاربری س��اختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً به ش��رکت 

اجازه ادامه فعالیت در اماکن مسکونی داده خواهد شد.

ی��ک ش��رکت دانش بنیان با فعالی��ت فناورانه خود موف��ق به تولید 
ش��یرآالت موردنیاز صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی ش��ده اس��ت. این 

محصوالت عالوه بر رفع نیاز داخل به 8 کشور نیز صادر می شود.
شیرآالت یکی از تجهیزات پاالیشگاهی، 
خطوط انتقال و پتروشیمی است. محصولی 
پرکاربرد در این صنایع. حال این محصول با 
تولید داخل در صنعت جایگزین شده است. 
پیام خلیلی مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
توس��عه و نوس��ازی صنایع گداختار گفت: 
ای��ن ش��رکت در ح��وزه تولید ش��یرآالت 
صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی فعال است، 
محصوالتی ک��ه تنوع باالی��ی دارند. بیش 
از 5۰۰ ن��وع محصول در حوزه ش��یرآالت 
گوناگ��ون مانند توپی، ک��روی، مخروطی، 
پروانه ای را تولید می کنیم که در سایزهای 
مختلف از 1 تا 56 اینچ در کالس فش��اری 

15۰ تا 2هزار و 5۰۰ قرار دارند. وی ادامه داد: هر س��ال حدود 1۰۰ نوع 
محصول به س��بد محصوالت شرکت افزوده می شود و می توان گفت هر 
ماه نیز تولید 5 محصول را داریم. این محصوالت در دماهای بسیار پایین 

و باال، فشارهای بسیار باال کاربرد دارند و نوعی محصول کنترلی هستند.  
خلیلی با بیان اینکه 8 گروه از این محصوالت دانش بنیان هستند، افزود: 
انواع  ش��یرآالت فشار باال و ش��یرآالت فشار سرد )با تحمل دمای منفی 
196 سانتیگراد( در این دسته محصوالت 
دانش بنیان جای دارند. همچنین در این 
گروه می توان به ش��یرآالتی با س��ایز 42 
اینچ اش��اره کرد که مس��تقیم در خطوط 
انتقال لوله ها استفاده می شوند و تولید آنها 
برای نخستین بار در کشور انجام شد. شیر 
عملگر برقی، شیرآالتی مقاوم به خوردگی 
گوگرد نیز از دیگر محصوالت دانش بنیان 
شرکت هستند. به گفته وی، پیش از این 
نمونه های خارجی این محصوالت کاربرد 
داش��ت اما اکنون با این محصوالت عالوه 
ب��ر رفع نی��از داخل، صادرات ه��م انجام 
می ش��ود. این محص��والت به 8 کش��ور 
مانند یونان، عراق، قطر، عمان، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر 
می ش��ود. با فعالیت این شرکت دانش بنیان هر سال از خروج حدود 5۰ 

میلیون دالر ارز جلوگیری می شود. 

نیاز صنعت نفت و گاز به محصولی پرکاربرد رفع شد؛ صادرات به 8 کشور استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی تسهیل می شود

ویروس کرونا و بحران های پس  از  آن باعث ش��د کسب وکارها در برخی 
مناطق جهان مجددا به اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی ببرند.

ویروس کرونا با بحران جدی اقتصادی در سراس��ر جهان همراه ش��د و 
بسیاری از کسب وکارها مجبور شدند نیروهایش را تعدیل کنند و کاهش 
تقاض��ا در حوزه های گوناگون اقتصادی، مش��کالت بزرگی برای مدیریت 
هزینه ه��ا و درآمدها به  همراه داش��ت. در این  می��ان، برخی از حوزه های 
کس��ب وکاری فشار بیشتری تحمل و برخی دیگر حتی سودآوری تجربه 
کردند. سیاست های حمایت از کسب وکارها نیز در نقاط گوناگون جهان با 
شدت و تمرکز متفاوتی انجام شد. بسیاری از دولت ها تصمیم گرفتند به 
شرکت ها نقدینگی تزریق یا با وام های بلندمدت و بدون بهره، زمینه ادامه  
حیات آنها را فراهم کنند. البته حتی در ایاالت متحده هم که بیش��ترین 
کمک ها را برای کسب وکارهای آسیب دیده تصویب کرده بود، بسیاری از 

شرکت ها با مشکالتی جدی روبه رو شدند.
واکنش س��ریع ب��ه بحران های اقتصادی نیازی اس��ت ک��ه در تمامی 
کس��ب وکارهای کوچک حس می ش��ود. آنه��ا توانایی حف��ظ حیات در 
ش��رایط بحرانی و صبر برای دریافت کمک های دولتی را ندارند. درمقابل، 
کس��ب وکارهای بزرگ با منابع مالی و نیروی انسانی عظیم در ترکیب با 
کمک های دولتی موفق خواهند ش��د با ش��رکت های بحران زده همکاری 
کنند. شرکت های بزرگ در واکنش به بحران های ملی و جهانی، نقش خود 
را مهم تر از همیشه در اجتماع نشان می دهند؛ نقشی که شاید تا دهه ها در 

ذهن مردم و همکاران و حتی رقبا می ماند.
به  عنوان مثالی از مس��ئولیت اجتماعی ماندگار، می توان به رخداد 38 
س��ال پیش اشاره کرد. در آن زمان در ش��یکاگو، هفت نفر بر اثر مصرف 
داروی تیلنول مسموم و جان خود را از دست دادند. شرکت تولیدکننده، 
Johnson & Johnson، تمام��ی داروه��ای موج��ود در داروخانه ها را 
جمع آوری کرد. اگرچه اقدام آنها با خسارت مالی جدی برای شرکت همراه 
بود، مس��ئولیتی اجتماعی برای جلوگیری از مسمومیت و مرگ احتمالی 
افراد دگیر را نش��ان می داد که هنوز هم از آن به نیکی یاد می شود. حتی 
افرادی که در آن زمان هنوز به دنیای نیامده بودند، اکنون در دانشکده های 
کس��ب وکار ایاالت متحده درباره ی داستان و اقدام شرکت دارویی مطلب 

می خوانند.
مسئولیت اجتماعی امروز از شعارهای اصلی است که هر کسب وکاری در 
تدوین استراتژی و ارزش های خود به آن اشاره می کند. شرکت ها پس از 
رشد و رسیدن به مقیاسی مشخص، ادعا می کنند ارزش های اجتماعی را در 
اولویت های اصلی خود قرار خواهند داد و نقش خود در جامعه را با جدیت 
دنبال می کنند. اکنون و پس از بحران اقتصادی که پس از ویروس کرونا 
ایجاد ش��د، بهترین زمان برای اثبات مسئولیت اجتماعی کسب وکارهای 
بزرگ اس��ت. بس��یاری از مردم اعتقاد دارند مسئولیت اجتماعی کامل و 
احساس مسئولیت ش��رکت به جامعه و محیط ، زمانی اثبات می شود که 
تصمیمی با همراهی فداکردن سودآوری کوتاه مدت شرکت باشد. درواقع، 
سازمان ها باید خسارتی کوتاه مدت را در ساختار اجرایی خود تجربه کنند 

تا مسئولیت اجتماعی آنها به  روشنی مشخص شود.
از رخدادهای تاریخی مسئولیت اجتماعی که با خسارت عظیم شرکتی 
همراه بود، می توان تصمیم ش��رکت CVS را مثال زد. این ش��رکت ابتدا 
داروخان��ه ای زنجیره ای بود، اما پس از مدت��ی تصمیم گرفت در صنعت 
سالمت به  طور جدی تر فعالیت کند. در همان دوران، مدیران اعالم کردند 
محصوالت مبتنی  بر تنباکو را از فروش��گاه های خود حذف خواهند کرد. 
درنهایت، شرکت با وجود تحمل خسارت 2میلیارددالری در درآمد، نقش 

اجتماعی خود را به شفاف ترین روش ممکن نشان داد.

قطعا کس��ب وکارهای بزرگ همیشه زیر فشار س��هامداران و مشاوران 
متع��ددی قرار دارند تا نقدینگی و درآم��د خود را حفظ کنند و قطعا آن 
سرمایه گذارهای بزرگ از بحران های اقتصادی ضربه های بزرگ نمی خورند 
)اصطالحا از گرس��نگی نخواهند ُم��رد(. در اوضاع واحوال کنونی، گزارش 
کمی خس��ارت مالی طبیعی به  نظر می رس��د. پس چه بهتر که خسارت 
مذکور به منظور مسئولیت پذیری اجتماعی یک کسب وکار باشد. به هرحال، 
س��ازمان های بزرگ می توانند با مدیریت همین مسئولیت، به بخش های 
گوناگون از کارمندان و تأمین کنندگان کوچک را فعاالن بخش س��المت 

و درمان کمک کنند.
کمک به کارمندان تعدیل شده

قطعا یکی از نقاط اصلی تمرکز س��ازمان های ب��زرگ در دوران بحرانی 
کنونی، کمک به کارمندان خواهد بود. در این  میان، تعدادی از کارمندان 
خواه ناخواه تعدیل می شوند و کمک به آنها فراتر از انتظارها و رویکردهای 
مرس��وم، اقدامی بسیار مثبت و ارزشمند خواهد بود. برخی از کارمندان و 
کارگران در سازمان ها نیز ساعتی فعالیت می کنند و اشتغال آنها به  دلیل 
تعطیلی با مشکل مواجه شد. شرکت ها می توانند با پرداخت حقوق ادامه دار 
)حتی کمتر از مقدار قرارداد(، حمایت دائمی خود را از آنها نش��ان دهند. 
ش��رکت هایی همچون والمارت و مایکروس��افت و اپل، تا دو هفته پس از 
اجرایی ش��دن برنامه های تعطیلی گسترده، حقوق کارمندان ساعتی خود 
را پرداخت می کردند. این فعالیت ها نه تنها از لحاظ مس��ئولیت اجتماعی 
اهمیت دارند؛ بلکه هزینه های احتمالی آتی جذب کارمندان جدید را هم 
از بین می برند. پرداخت کمک و تسهیالت در دوران بحران به کارمندان، 
اهمیت زیادی در حفظ انرژی آنها دارد. به هرحال، کاهش درآمد در همه  
س��طوح باعث افزایش بدهی اعتباری مردم می ش��ود. کمک های نقدی و 
اعتباری سازمان ها در چنین مواقعی، ارزش بسیار زیادی برای کارمندان 

خواهد داشت.
کمک به تأمین کنندگان

س��ازمان های بزرگ عموما با ش��رکت های کوچک متعددی همکاری 
می کنند. شرکت هایی که حلقه های مهم زنجیره  تأمین هستند و آسیب 
جدی به هر یک از آنها، ش��اید آثار بلندمدتی برای س��ازمان مادر داشته 
باشد. سازمان  هایی که ادعای مسئولیت اجتماعی دارند، در وضعیت کنونی 
می توانند با پیش خرید محصول از کس��ب وکارهای کوچک به آنها کمک 
کنند. البته فراموش نکنید در دنیای کنونی کس��ب وکار ما، بس��یاری از 
س��ازمان های بزرگ به کسب وکارهای کوچک بدهکار هستند و پرداخت 

همین بدهی، کمک شایانی به آنها می کند.
فعاالن بخش سالمت و درمان

پزشکان و دیگر فعاالن بخش درمان در بسیاری از نقاط جهان با کمبود 
تجهیزات و امکانات روبه رو هستند و درمقابل، سازمان های بزرگ به منابع 
دسترسی آسان تری دارند. آنها می توانند با بهره مندی از همین ارتباط های 
گس��ترده و تأمین موارد ساده ای مانند ماسک و شیلد صورت، نیاز جدی 
بس��یاری از کش��ورها را برطرف کنند. از کمک های مشابه دیگر می توان 
ب��ه همکاری با س��ازمان های غیرانتفاعی و کمک ب��ه پروژه هایی با هدف 

ازبین بردن فقر، گرسنگی، بیماری های العالج و... اشاره کرد.
درنهایت، هیچ کس از سازمان های بزرگ انتظار ندارد اقدام های آنچنان 
خارق العاده و عظیم برای کمک به دیگران انجام دهند. هر کس��ب وکاری 
بس��ته به توانایی و منابع دردسترس خود می تواند به جامعه هدف کمک 
کند. فراموش نکنید مسئولیت اجتماعی در کنار انسانی بودن، به برندسازی 

بهینه برای سازمان نیز کمک می کند.
HBR :منبع

کش�ته ش�دن جرج فلوید به دس�ت یکی از نیروهای پلیس آمریکا، باعث شده است 
تا یک درد قدیمی بازهم مورد توجه قرار گیرد. درواقع مس�ئله نژادپرستی در آمریکا، 
ریش�ه طوالنی داش�ته و علی رغم تمامی پیش�رفت ها هنوز هم این مسئله وجود دارد. 
ب�ه همین خاطر به نظر می رس�د که تا زم�ان ایجاد تغییرات الزم، همچنان ش�اهد این 
اعتراض های�ی باش�یم که در برخی از موارد به خش�ونت کش�یده اس�ت. در این رابطه 
مدیرعام�ل برند اپ�ل ضمن اعالم حمایت از این اعتراض ها، ب�ه ضرورت مبارزه جدی با 

مسئله نژادپرستی در هر ابعادی، تاکید کرد. در واقع این مسئله برای آمریکا به عنوان 
ابرقدرت جهان، لکه ننگ محس�وب می شود. در این رابطه سایت رسمی اپل، در بیانیه 
رس�می خود اعالم کرده اس�ت که هر برندی باید برای مبارزه با ای�ن ناعدالتی، تمامی 
اقدامات الزم را انجام دهد. همچنین قوانین باید کامال با افراد تندگرا، با شدت بیشتری 
رفت�ار کند. درواقع در جهان حال حاضر، تفاوت قائل ش�دن می�ان افراد صرفا به خاطر 
رنگ پوس�ت، کامال مضحک به نظر می رسد و الزم است تا اقداماتی جدی در این رابطه 

ویروس کرونا مسئولیت اجتماعی کسب وکارها را در معرض آزمایش جدی قرار داد

حمایت تیم كوک از جنبش   های ضدنژادپرستانه در آمریکا 
به قلم: راشل اینگلند - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

اعط��ای کمک هزین��ه تحقیق و توس��عه )گرنت( به تحقیقات دانش��گاهی 
گامی برای س��رعت دادن به مسیر تجاری سازی پژوهش های فناورانه است و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این اساس از تحقیقات دانشگاهی 

منتخب، حمایت می کند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، اعطای کمک هزینه )گرنت( تحقیق و توس��عه به مراکز تحقیقاتی 
و دانش��گاه ها یکی از راهبردهایی اس��ت که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، صندوق ها و موسس��ات همکار با این معاونت برای تجاری س��ازی 

پژوهش ها و ایده های فناورانه دنبال می کنند.

 تبدیل ایده  به محصول فناورانه در 
مراکز دانشگاهی سرعت گرفت

یکشنبه
25 خرداد 1399

شماره 1561
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گرماسنج روبشی تفاضلی دس��تگاهی است که برای آنالیز و کنترل 
کیفی��ت مواد مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. این دس��تگاه در صنایع 
گوناگون مانند نفت، پتروش��یمی و دارویی کاربرد دارد و یک ش��رکت 

دانش بنیان آن را با یک چهارم قیمت نمونه 
مشابه خارجی تولید کرده است.

 س��یامک عظیمی نام، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان 
پیشتاز گفت: دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 
در ش��یمی کاربرد های متع��ددی دارد و برای 
تعیی��ن مق��دار ظرفیت گرمایی وی��ژه در یک 
واکنش ش��یمیایی از نوع واکن��ش گرماگیر یا 
واکن��ش گرمازا به کار م��ی رود. در حال حاضر 
این روش برای ارزیابی واکنش های شیمیایی و 
تغییر حالت های فیزیکی و ساختمان کریستالی 
به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان مهندس��ی 

پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز ادامه داد: این دستگاه در رشته های مهندسی 
مواد، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و علوم پایه کاربردهای متعددی دارد 
و در صنایع بسیار متنوعی از جمله صنایع مرتبط با پلیمر یا نیمه هادی ها از 

آن استفاده می شود. به دلیل نوسانات نرخ ارز  و محدودیت های تحریمی نرخ 
این دستگاه  افزایش یافت و به همین دلیل متخصصان جوان داخلی انگیزه 
یافتند تا  نسبت به بومی سازی فناوری آن اقدام کنند. در حال حاضر قیمت 
نمونه تولید شده در شرکت یک چهارم قیمت 
مشابه خارجی اس��ت که این اختالف قیمت 
ی��ک مزیت مهم ایجاد کرده اس��ت. عظیمی 
نام افزود: از این دس��تگاه در صنایع مختلفی 
مانند پلیمر، الستیک، نفت و مشتقات نفتی، 
مواد بیولوژیک، مواد غذایی، آرایشی و صنایع 
متعدد دیگر استفاده می شود، به دلیل استفاده 
گس��ترده از اینگونه تجهیزات الزم است که 
حتماً به صورت کامل در داخل تولید ش��وند. 
وی با اش��اره به  برخی حمایت های معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، گفت: 
این مجموع��ه نیز مانند دیگر هم��کاران در 
شرکت های دانش بنیان همکاری های خوبی 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته است. در این راستا این 
شرکت کمک های مالی و فکری بسیار مناسبی در جهت انجام تحقیقاتی که 

منجر به تجاری سازی محصوالت شود دریافت کرده است.

یکی از مهمتری��ن چالش ها در فناوری هیدرولی��ک، امکان هدایت 
و کنت��رل دقیق س��یال هیدرولیک برای به خدمت گرفتن آن اس��ت. 

شیرهای سروالکتروهیدرولیک این امکان را فراهم می کند.
اس��تفاده از توان و قدرت سیاالتی مانند 
آب، روغ��ن ی��ا هر م��اده س��یال دیگری، 
قرن هاس��ت که توس��ط بشر ش��ناخته و به 
کار گرفته ش��ده اس��ت. صنعت اس��تفاده 
از ای��ن ت��وان ام��روزه هیدرولی��ک نامیده 
می ش��ود. یکی از مهمترین مسائل در حوزه 
هیدرولیک، فناوری است که امکان هدایت 
و کنترل دقیق و درس��ت سیال هیدرولیک 

برای به خدمت گرفتن آنها را فراهم کند.
ابراهیم مظفری، مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره، ش��رکت دانش بنیان فن آوران ابزارساز 
آریا گفت: ش��یرهای س��روالکتروهیدرولیک 
در حقیقت دریچه های برنامه پذیری هستند 

که امکان کنترل توان بس��یار زیاد سیال هیدرولیک برای جابه جا کردن 
بارهای بس��یار بزرگ را با استفاده از یک سیگنال کنترلی بسیار کم توان 
را ممکن می کنند. این تجهیز امکان کنترل بیشتری در این حوزه فراهم 

می کند و در صنایع بسیاری کاربرد دارد. وی افزد: قیمت محصول ایرانی 
تقریبا 3۰ درصد از نمونه مش��ابه خارجی ارزان تر اس��ت و این مسئله در 
کنار کیفیت خوب برای این کاالی دانش بنیان یک مزیت به وجود آورده 
است. شیرهای سروالکتروهیدرولیک به طور 
وس��یع در صنایع هوایی ش��امل بخش های 
هدایت و کنترل سیس��تم هیدرولیک مورد 
استفاده قرار می گیرد. همچنین این محصول 
در نیروگاه ه��ا ب��رای کنت��رل دریچه ه��ای 
سوخت، در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز، 
صنایع خودرویی و پزش��کی جهت هدایت 
مکانیزم های کنترل اتوماتیک مورد استفاده 
قرار می گی��رد. مدیرعام��ل و رئیس هیات 
مدیره، شرکت دانش بنیان فن آوران ابزارساز 
آری��ا  اف��زود: امروزه با توس��عه فناوری های 
مرتبط با کنترل اتوماتیک تقریبا زمینه های 
استفاده از این محصول بسیار گسترش یافته 
اس��ت. ش��اید رایج ترین و قابل لمس ترین مورد مصرف این محصول در 
سامانه پارک خودکار اتومبیل هاست که با کنترل دقیق مدار هیدرولیک 

فرمان خودرو صورت می پذیرد.

استفاده از قدرت سیاالت با محصولی دانش بنیان ممکن شدمحصولی دانش بنیان یاریگر صنایع در کنترل کیفیت مواد شد
 

مهرماه امس��ال نیز همچون سال های گذشته بخش��ی از زیست بوم فناوری و 
نوآوری حوزه نانو زیر س��قفی مشترک در نمایش��گاه بین المللی جمع می شوند. 

می  آیند تا آخرین دستاوردها و تحوالت این حوزه را نمایش دهند.
این نمایشگاه به مدت 4روز برگزار می شود و اکنون ثبت نام برای حضور در آن 
آغاز شده است. عالقه مندان می توانند برای ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس 

FESTIVAL.NANO.IR  مراجعه کنند.
این دوره نیز کارگاه های آموزش��ی برپا می ش��ود تا با حضور اساتید برجسته و 
فعاالن حوزه فناوری نانو شاهد رونق فعالیت های این حوزه باشیم. در دوره گذشته 
18 کارگاه آموزش��ی برگزار شد که نقش مهمی در تبادل نظر و انتقال تجربیات 

دانش نانو داشت.
در این دوره نیز »نانو مچ« به عنوان بخش جذاب نمایش��گاه برگزار می شود تا 
محلی برای ارائه طرح های نوآورانه باش��د. در دوره گذشته 5 طرح موفق به جذب 
سرمایه گذار در این بخش شدند. در سیزدهمین دوره نیز این بخش فرصتی برای 

صاحبان ایده فراهم کرده است تا خالقیت خود را ارائه هند.
البت��ه در بخش دیگری با عنوان »نانو گ��پ« زمینه برای معرفی محصوالت و 

فناوری های این حوزه فراهم اس��ت. همچنین امسال شبکه تبادل فناوری نیز در 
کنار سایر بخش ها حضور دارد تا پلی میان صنعت و فناوران باشد. در این بخش 

رفع نیازهای صنعتی با تکیه بر فناوری مدنظر است.
 سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو در بخش های سازندگان تجهیزات، خودرو، 
آب و محیط زیس��ت، بهداشت و س��المت، ساختمان، کش��اورزی و بسته بندی، 
نانومواد، نساجی، نفت و صنایع وابسته، بازرگانی؛ شرکت های مشاوره ای – خدماتی 
و کارگزاران خدمات فناوری و بخش بین الملل در کنار آزمایشگاه ها، دانشگاه ها و 
پژوهش��گاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و نهادهای ترویجی از قبیل 
باش��گاه دانش آموزی، انجمن های دانشگاهی و شرکت های آموزشی توسط ستاد 

فناوری نانو معاونت علمی برگزار می شود.
 براس��اس این گزارش، ایران چند س��الی اس��ت که پیش روی زیادی در حوزه 
محصوالت دانش بنیان و تولید آنها به خصوص در حوزه فناوری نانو داشته است. 
تاکنون 49 کشور مثل آلمان، ایتالیا، انگلیس، استرالیا، کانادا، چین و کره جنوبی 
میزبان محصوالت نانویی ایرانی شدند. برگزاری نمایشگاه نانو فرصتی برای نمایش 

این دستاوردها است.

جلس��ه ستاد استاني برنامه ملی شهاب در استان خوزستان با حضور مسئوالن 
بنیاد نخبگان استان و اداره کل آموزش وپرورش خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، اولین جلس��ه ستاد استاني 
برنامه ملی شهاب در استان خوزستان در سال 99 با حضور مسئوالن بنیاد نخبگان 

استان و اداره کل آموزش وپرورش خوزستان برگزار شد.
در این نشست علی حسین صابري، رئیس بنیاد نخبگان خوزستان ضمن تبیین 
نقش بنیاد ملی نخبگان به عنوان نهاد ناظر بر اجراي برنامه ملی شهاب، آموزش 
معلمان در طول دوره آموزشي طرح را موضوعی مهم تلقی کرد و کسب نتایج مؤثر 

را منوط به ارائه داده های صحیح توسط معلمان دانست.
وی تشکیل منظم جلسات ستاد استاني برنامه ملی شهاب و ایجاد بستر مناسب 
و هم��کاري براي نظارت بنیاد نخبگان اس��تان را اقدامی ضروری و موجب بهبود 

کیفیت اجرای این برنامه دانس��ت. در ادامه، مس��ئوالن اداره کل آموزش وپرورش 
اس��تان خوزس��تان آماري از تحت پوش��ش قرار گرفتن کامل 4۰ منطقه استان 
خوزس��تان بنا بر دس��تورالعمل ابالغ شده اعالم و س��پس توضیحاتی درخصوص 
ثبت چک لیس��ت هاي دانش آموزان به تفکیک جنسیت در مناطق تحت پوشش 
در سامانه همگام ارائه دادند. لزوم و چگونگی آموزش معلمان، مدیران و معاونین 
همکار در این برنامه با توجه به شرایط به وجود آمده در اثر شیوع بیماري کووید 
19 و وجود محدودیت ها و کاستي هاي این روش آموزش، از دیگر موضوعاتی بود 

که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت برنامه ریزي براي تقویت ش��یوه آموزش مجازي براي س��ال هاي آتي، 
پرهیز از موازی کاری و هماهنگ  بیش��تر در اجرای برنامه ملی شهاب نیز از دیگر 

نکاتی بود اعضای کارگروه برنامه ملی شهاب در خوزستان به آنها اشاره کردند.

بنیادیان با اشاره به ظرفیت های پارک های علم وفناوری، گفت بنیادهای استانی برای 
توانمندسازی اجتماع نخبگانی نیازمند همکاری نهادهای علمی و اجرایی درون استانی 

هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راس��تای زمینه سازی برای 
هم افزایی بیش��تر و بررس��ی چگونگی مش��ارکت و همکاری بین نهادی در برگزاری 
برنامه های سال جاری، نشست مشترک مسئوالن بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری 
و پارک علم و فناوری استان برگزار شد. در این نشست، مجتبی بنیادیان، رئیس بنیاد 
نخبگان استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به اهداف تشکیل بنیادهای نخبگان استانی، 
گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی،  هدایت،  حمایت مادی و معنوی 
اس��تعدادهای برتر، جذب،  حفظ و به کارگیری و پشتیبانی ا  ز آنان در راستای ارتقای 
تولید علم،  فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی،  فناوری و 

اقتصادی از اهداف تشکیل بنیاد ملی نخبگان است.
وی افزود: بنیادهای استانی، نهادهای میان بخشی بوده و برای توانمندسازی اجتماع 

نخبگانی نیازمند همکاری نهادهای علمی و اجرایی هستند. در این راستا همکاری و 
هم افزایی با پارک های علم و فناوری و سایر مجموعه¬های پژوهشی، تأثیر بسیار زیادی 

در تحقق اهداف تعیین شده دارد.
اسماعیل پیرعلی، رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به لزوم 
نشر و توسعه فرهنگ علم، فناوری و دانش بنیان بین تمامی آحاد مردم و مسئوالن، 
اظهار داشت: مادامی که فرهنگ علم و فناوری به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه 

نشود، توسعه و پیشرفت جامعه امکان پذیر نخواهد بود.
پیرعلی همکاری با بنیاد نخبگان استان در طراحی و اجرای برنامه های مشترک را 
اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: با هم افزایی مجموعه هایی مانند پارک علم وفناوری 
و بنیاد نخبگان استان و البته مشارکت سایر دستگاه های آموزشی و پژوهشی، اقتصاد 
دانش بنیان روند رو به رش��دی را طی خواهد کرد. الزم به ذکر اس��ت، در این نشست 
طرفین ضمن تأکید بر لزوم بهره من��دی از ظرفیت های موجود، به اهمیت برگزاری 

برنامه های مشترک مانند استارت آپ ها اشاره کردند.

در جلسه ستاد استاني برنامه ملی شهاب در خوزستان مطرح شد

لزوم هماهنگ  بیشتر در اجرای برنامه ملی شهاب

رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال وبختیاری:

هم افزایی نهادهای پژوهشی، شرط تحقق اهداف نخبگانی است

مسئله نژادپرستی در هر ابعادی، تاکید کرد. در واقع این مسئله برای آمریکا به عنوان 
ابرقدرت جهان، لکه ننگ محس�وب می شود. در این رابطه سایت رسمی اپل، در بیانیه 
رس�می خود اعالم کرده اس�ت که هر برندی باید برای مبارزه با ای�ن ناعدالتی، تمامی 
اقدامات الزم را انجام دهد. همچنین قوانین باید کامال با افراد تندگرا، با شدت بیشتری 
رفت�ار کند. درواقع در جهان حال حاضر، تفاوت قائل ش�دن می�ان افراد صرفا به خاطر 
رنگ پوس�ت، کامال مضحک به نظر می رسد و الزم است تا اقداماتی جدی در این رابطه 

صورت گیرد. در نهایت اعالم ش�ده اس�ت که این ش�رکت آمادگی حمایت از گروه های 
فع�ال در این زمینه را دارد، با این حال برخی از تحلیلگران عقیده دارند که این موضع 
ممکن است باعث بروز مشکالت حقوقی و شکایت هایی شود. علت این امر نیز به خاطر 
اقدامات خش�ونت  آمیز برخی از این معترضان اس�ت. حال باید دی�د که این بیانیه، چه 

واکنش هایی را به همراه خواهد داشت. 
entrepreneur.com :منبع

نمایشگاه فناوری نانو به ایستگاه سیزدهم رسید

نمایش آخرین دستاوردها و تحوالت

حمایت تیم كوک از جنبش   های ضدنژادپرستانه در آمریکا 
به قلم: راشل اینگلند - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

شرکتی دانش بنیان از سال 9۰ کار خود را آغاز کرد؛ شرکتی با هدف توسعه 
فناوری های کش��ت بافت در کش��ور. با تالش این دانش بنی��ان انواع گل های 
زینتی، گیاهان دارویی و پایه های رویشی درختان میوه دانه دار و هسته دار به 
روش کش��ت بافت تولید ش��د. این محصوالت در کنار فروش داخلی به دیگر 
کشورها هم صادر شده است.  شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهان دارویی 
آس��یا با انگیزه تکثیر گیاهان دارویی به شیوه کشت بافت، توسعه فعالیت های 
پژوهشی و تحقیقاتی دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی  و طراحی و اجرای 
م��زارع گیاهان دارویی پا گرف��ت. به گفته ایرج رس��تگار، ویژه ترین محصول 

کشت بافتی تولیدی این شرکت، تولید گل محمدی است.

محصوالت کشت بافت ایرانی راهی 
سایر کشورها شد



مواجهه با مشکالت در دنیای کسب و کار امر تازه ای نیست. بسیاری 
از برندها در طول دوران فعالیت ش��ان با شکس��ت ها و مش��کالت بسیار 
زی��ادی مواجه می ش��وند. نکته مهم در این میان ت��الش برای مدیریت 
چالش ها و غلبه بر آنهاس��ت. ش��اید در نگاه نخست هر حوزه تخصصی 
از کس��ب و کار دارای مشکالت خاص خود باشد. این رویکرد نسبت به 
مشکالت کاری کامال طبیعی است. نکته مهم در این میان وجود برخی 

از مشکالت مشترک در حوزه های مختلف کسب و کار است. 
هدف اصلی ما در مقاله پیش روی تحلیل شیوه مدیریت مشکالت در 
کس��ب و کارهای مختلف اس��ت. بدون شک تمرکز ما بر روی مشکالت 
عمومی در دنیای کسب و کار خواهد بود. بنابراین در ادامه به بررسی 4 

مشکل اساسی در دنیای کسب و کار خواهیم پرداخت. 
مشکل اول: کاهش شهرت شرکت

کاهش ش��هرت ش��رکت به دالیل مختلفی مانند بازخوردهای منفی 
مش��تریان، اظهارنظرهای رقبا در مورد کسب و کار ما در فضای عمومی 
ی��ا حتی تولید محصوالت با کیفیت پایین تر از حد انتظار روی می دهد. 
یک��ی از نکات جالب در این میان بروز چالش ش��هرت برای ش��رکت ها 
در پ��ی اظهارنظ��ر مدیران ارشدش��ان اس��ت، بنابراین م��ا باید مراقب 

اظهارنظرهای کارشناس ها و مدیران ارشد شرکت مان باشیم. 
بدون تردید کاهش ش��هرت کسب و کار برای هر شرکتی دردسرساز 
اس��ت. راهکار ما در این مقاله تاکید بر روی ش��یوه های بازیابی شهرت 
کس��ب و کار از طریق مدیریت س��ئو اس��ت. ام��روزه اغل��ب برندها با 
مدیریت س��ئو آش��نایی دارند. این فرآیند شامل تالش برای بهبود رتبه 
لینک های سایت رسمی برندمان در موتورهای جست وجو است. امروزه 
مش��هورترین موتور جست وجو در دنیا گوگل است بنابراین تالش برای 
کس��ب رتبه های برتر در این موتور امری طبیعی خواهد بود. نکته مهم 
در این میان رویکرد برند ما نس��بت به صرفه هزینه برای مدیریت سئو 
اس��ت. امروزه کارش��ناس های مختلفی در زمینه مدیریت سئو فعالیت 
دارند. اس��تفاده از توصیه های آنها برای بهب��ود وضعیت برندمان امری 

ضروری خواهد بود. 
برخ��ی از برندها برای صرفه جویی هرچه بیش��تر در هزینه ها اقدام به 
مدیریت امور سئو به صورت درون سازمانی می کنند. نکته اصلی در این 
می��ان فقدان تخصص الزم در می��ان کارمندان و حتی خود کارآفرینان 
موردنظر اس��ت بنابراین ناتوانی برای بهبود رتبه سایت در نتایج گوگل 

امری طبیعی محسوب می شود. 
ما باید همیش��ه بودجه مناس��بی برای بخش های مختلف شرکت مان 
تعیین کنیم. در غیر این صورت توانایی فعالیت مناسب در حوزه کسب 
و کار را نخواهی��م داش��ت. توصی��ه نهایی ما در این بخش اس��تفاده از 
کارشناس های حرفه ای مدیریت سئو برای بهبود وضعیت شرکت است. 

مشکل دوم: چالش های زندگی خصوصی 
ایج��اد تمایز می��ان زندگی حرفه ای در دنیای کس��ب و کار و زندکی 
خصوصی بسیار دش��وار اس��ت. کارآفرینان حرفه ای اغلب اوقات روز را 
مش��غول به کار هستند. این امر در مورد زمان های استراحت نیز صادق 
اس��ت. گاهی اوق��ات ما در زمان اس��تراحت یا حض��ور در کنار اعضای 
خانواده نیز فکرمان در محیط کار اس��ت. چنین امری تاثیر بسیار منفی 

بر روی کیفیت زندگی شخصی افراد دارد. 
برخی از ش��رکت ها پس از مواجهه با شکس��ت در توسعه کسب و کار 
برای چند هفته س��اعت های کاری وحش��تناکی برای کارمندان تعیین 
می کنند. این نکته هیچ کمکی به برندها برای توس��عه کسب و کارشان 
نخواهد ک��رد. در عوض تاثیر آن بر روی کارمندان وحش��تناک خواهد 
بود. یکی از دالیل اصلی اس��تعفای اغلب کارمندان از ش��رکت ها پس از 

شکست های بزرگ همین نکته است. 
بی تردید هیچ کارآفرینی مواجهه با شکست را نمی پسندد. نکته مهم 
در ای��ن میان تالش ب��رای کاهش تاثیرات منفی ش��رکت کاری بر روز 
زندگی ش��خصی کارمندان اس��ت. ما باید همیش��ه نقش یک کارآفرین 
دلس��وز را بازی کنیم. در غیر این صورت اعتماد اعضای ش��رکت به ما 

کاهش شدید خواهد یافت. 
یکی از مش��کالت اصلی کارآفرینان تالش برای تحمیل نگاه ش��ان به 
دیگران اس��ت. این امر موجب دلس��ردی عمیق کارمندان خواهد ش��د 
بنابراین آنها به س��رعت س��راغ یافتن ش��غلی دیگر خواهند رفت. وقتی 
کارمن��دان ما عالقه ای برای ادامه کار نداش��ته باش��ند، تعام��ل با آنها 
دش��وارترین کار دنیا خواهد بود بنابراین ما همیشه باید به آزادی عمل 
آنها برای ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی احترام بگذاریم. 

مشکل سوم: از دست دادن شمار باالیی از مشتریان
همه کس��ب و کارها دارای برخی از مشتریان مهم و اساسی هستند. 
امروزه اغلب برندها سود اصلی شان ناشی از مشتریان ثابت است بنابراین 
از دس��ت دادن آنها ضربه مهمی برای برندها محس��وب می شود. بدون 
تردید تالش اصلی هر برند راضی نگه داش��تن مش��تریان است. در غیر 

این صورت امکان فروش مداوم و کسب سودهای باال از بین می رود. 
علی رغم تمام تالش ها، اگر ما با شکست در زمینه حفظ مشتریان مان 
مواجه ش��دیم، چه واکنشی باید نشان دهیم؟ بس��یاری از برندها هیچ 
برنامه مش��خصی برای مواجهه با چنین شکست هایی ندارند. همین امر 
مش��کل را دوچندان خواهد کرد. توصیه ما در این بخش تاکید بر روی 
بازاریابی و تبلیغات بیش��تر است. ش��اید ما در نگاه نخست با مشکالت 
بس��یار زیادی برای جلب نظر مش��تریان تازه مواجه باشیم، امام امکان 
صبر بیش��تر برای بازگشت مش��تریان قدیمی وجود ندارد. در حقیقت 
احتمال بازگشت مشتریان قدیمی به برند بسیار اندک برآورد می شود. 
س��رمایه گذاری ب��ر روی بخش بازاریابی و تبلیغ��ات در دوران بحران 
اعتماد مش��تریان اساسی خواهد بود. این امر امکان بهبود وضعیت مالی 
ش��رکت با جلب نظر مشتریان تازه را فراهم می سازد. نکته مهم در این 

میان تالش برای جلب نظر مشتریان از طریق ارائه ایده های بازاریابی و 
تبلیغاتی هماهنگ با سلیقه شان است. 

بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی و تبلیغات از ایده های کلیشه ای 
اس��تفاده می کنند. بنابراین مشاهده عدم تمایل مشتریان برای خرید از 
چنی��ن برندهایی طبیعی خواهد بود. امروزه کس��ب و کارهای کوچک 
در هر منطقه ای س��ایه س��نگین برندهای بزرگ را مش��اهده می کنند. 
بی تردی��د ت��وان تبلیغاتی و بازاریابی برندهای بزرگ بس��یار بیش��تر از 
کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. نکته مهم در این میان مزیت کسب و 
کارهای کوچک برای تعامل با مشتریان در مقیاس خرد است. به عبارت 
دیگر، برندهای کوچک توانایی شخصی سازی هرچه بهتر کسب و کار و 

محتوای تبلیغاتی شان برای مخاطب هدف را دارند. 
اس��تفاده از خدمات آژانس های بازاریاب��ی و تبلیغات در زمینه بهبود 
توانای��ی برندمان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان ایده مناس��بی 
محسوب می شود. مسئله اساسی در این میان سطح بودجه در دسترس 
برند ماس��ت. اگر ما توجه مناس��بی به این موضوع نداش��ته باش��یم، به 

سرعت با مشکل جلب نظر مخطب هدف مواجه خواهیم شد. 
مشکل چهارم: چالش تعامل با تیم های شرکت

تعام��ل ب��ا تیم های مختل��ف ش��رکت کار س��اده ای نیس��ت. اغلب 
کارش��ناس ها ب��رای تعامل با تیم های مختلف ش��رکت زم��ان کافی در 
اختی��ار ندارند بنابراین در عمل به یک یا چند تیم بیش��تر از س��ایرین 
توجه می کنند. این امر موجب بروز نارضایتی های گس��ترده در س��طح 

مدیریتی خواهد شد. 
فضای کسب و کار در دنیای کنونی فقط معطوف به اتفاقات و رویدادهای 
برون س��ازمانی نیس��ت. ما باید الگوی تعامل مناسب برای جلب رضایت و 
همکاری بهینه اعضای ش��رکت مان را نیز داشته باشیم. در غیر این صورت 

مشکالت تعامل با آنها روز به روز عمیق تر خواهد شد. 
ایراد اصلی اغلب برندها بی توجهی مداوم به برخی از تیم های شرکت 
اس��ت. اگر م��ا در چنین ش��رایطی انتظار عملکرد مناس��ب از تیم های 
شرکت داشته باشیم، بی تردید با شکست مواجه خواهیم شد. توصیه ما 
در این بخش تعیین مدیران میانی برای هر تیم ش��رکت اس��ت. وظیفه 
اصلی مدیران موردنظر بررس��ی وضعیت تی��م و انتقال نکات مهم به ما 
خواهد بود. به این ترتیب ش��ما به طور مداوم امکان نظارت بر تیم های 

مختلف بدون نیاز به اختصاص زمان طوالنی را خواهید یافت. 
امروزه اغلب کارهای مدیریت درونی ش��رکت از عهده یک فرد خارج 
اس��ت بنابراین ما باید تقسیم وظایف و مسئولیت ها در درون شرکت ها 
جدی بگیریم. ش��اید ت��ا همین چند دهه پیش مدیریت ش��رکت ها به 
صورت انفرادی امکان پذیر بود، اما اکنون شرایط به طور کلی فرق کرده 
است. ما باید هرچه سریع تر با شرایط کنونی سازگار شویم، در غیر این 
صورت امکان ادامه فعالیت و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و کارمندان 

شرکت مان را نخواهیم داشت. 
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برندسازی شخصی تنها مختص کارآفرینان و صاحبان مشاغل نیست. 
شما فارغ از اینکه در چه جایگاه شغلی، تحصیلی و ... قرار دارید هر روز 
و هر لحظه بدون اینکه به آن فکر کنید در حال ساخت و تثبیت »برند 

شخصی« خود هستید.
حتی اگر خانم خانه دار هستید و احساس می کنید که از دنیای کسب 
و کار فاصله دارید باید بدانید که »برند شخصی« مختص خود را دارید، 
چراکه برند شخصی در درجه نخست همان »برداشت و ذهنیت افراد از 
شماست«. جف بزوس کارآفرین جهانی و مالک سایت آمازون می  گوید: 
»برند شخصی آن چیزی است که وقتی در اتاق نیستید، دیگران درباره 

شما می گویند.«
 در ای��ن میان برخ��ی افراد آگاهان��ه و زیرکانه جریان »برندس��ازی 
ش��خصی خود« را جهت می  دهند تا بتوانند از آن به نفع کس��ب و کار 

خود بهره برداری کنند.
اگر می خواهید بدانید برند ش��خصی ش��ما در چه وضعیتی قرار دارد 
کافی اس��ت چش��مان خود را ببندید و خود را از دید دیگران ببینید. به 
ای��ن فکر کنید که دیگران ش��ما را چطور می  بینند؟ امیدوارم در جواب 
این س��وال به پاس��خ های امیدوارکننده ای برس��ید مثال اینکه مطمئن 
هس��تید دیگران ش��ما را به عنوان فردی »وقت ش��ناس« می شناسند. 
البته پاس��خ این سوال  ها هرچه باش��د جای نگرانی نیست چرا که شما 

می  توانید جریان س��اخت، ترمیم و توسعه آگاهانه برند شخصی خود را 
از امروز آغاز کنید.

پاسخ های شما به پرسش باال مسیر شما را برای بهبود و توسعه برند 
ش��خصی تان مش��خص می کند عالوه بر این با پاس��خ به این پرسش ها 
متوجه می ش��وید که آیا »برند ش��خصی« شما نیاز به ترمیم و بازسازی 
دارد ی��ا خیر. البته اگر ش��ما کس��ب و کار خاصی دارید ،  به برندس��ازی 
ش��خصی خود برای اهداف کسب و کاری فکر می کنید، فرآیند ساخت و 
اس��تفاده از برند شخصی برای ش��ما پیچیده تر از دیگران است و نیاز به 

کمک حرفه ای دارید.
»پرسنال برندینگ« یا »برندسازی شخصی« را می توان به ساختمان 
مجلل و باش��کوهی تشبیه کرد که س��اخت آن از کنار هم قرار گرفتن 
آجره��ا و مصال��ح کوچک و ب��ه ظاهر بی اهمیت و البت��ه با صرف زمان 
بس��یار آغاز شده است بنابراین باید متوجه باشید هر بار که در دایرکت 
پیج کسب و کاری اینس��تاگرام تان در حال پاسخگویی به یک مشتری 
هس��تید، هر بار که در جلسه کاری ش��رکت می کنید همزمان در حال 

ساخت و به نمایش گذاشتن »برند شخصی« خود هستید.
شاید برای تان این سوال پیش بیاید که حاال که با مفهوم برند شخصی 
آشنا ش��دم و تمایل دارم این موضوع را به شیوه حرفه ای پیگیری کنم 

از کجا شروع کنم؟
وقتی درباره برندسازی ش��خصی شروع به مطالعه تخصصی می کنید 
متون و س��خنرانان و نویسندگان مختلف به شما می گویند برای ساخت 

برند شخصی باید شروع به ایجاد و گسترش روابط کنید.

اما بیایید کمی واقع بینانه تر و عملیاتی تر به موضوع نگاه کنیم ، ش��ما 
در هر مرحله از کسب و کار خود که باشید در هر صورت زمان و بخشی 
از عمر خود را در این مسیر بوده اید حاال کم یا زیاد فرقی نمی کند. مهم 
این اس��ت که تاکنون و پیش از این روابطی را ش��کل داده اید، سوابقی 
دارید و طبق تعریف جف بزوس هم اکنون دارای برند شخصی هستید. 
بنابراین درس��ت ترین کار برای شروع ابتدا اصالح ارتباطات و رویه های 
موجودتان س��پس گس��ترش آگاهان��ه ارتباطات برای ترمی��م ، بهبود و 

توسعه برند شخصی تان است.
برند ش��خصی با پوشیدن لباس مارک ساخته نمی شود . برند شخصی 
تنها پوش��یدن لباس فرم اداری نیست. البته که در محیط کسب و کار 
ظاهر و پوش��ش متناسب شما بسیار مهم است، اما برند شخصی چیزی 

فراتر از اینهاست.
اگر با خواندن این مطلب تنها یک نکته را دریابید، بس��یار آموخته اید 
و آن نکته این اس��ت: آنچه برند ش��خصی را می سازد منش و رویه های 

شما است در طول زمان.
پس ملزومات ساخت برند شخصی دو چیز است:

1-منش و رویه های شما 
2-صرف زمان.

شما می توانید امروز و هم اکنون برای اصالح برند شخصی که تاکنون 
داش��تید و برای بهتر کردن آن در آینده تصمیم بگیرید، اما باید بدانید 

که این یک تصمیم و اتفاق بلندمدت است.
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چگونه برند شخصی خودمان را بسازیم؟

Kellogg's و اهمیت صبحانه در قرنطینه
با اس��تفاده از یک س��ری ویدئوهای تبلیغات��ی از راه دور، کمپین 
Kellogg در پلتفرم های دیجیتال رس��می و رس��انه های اجتماعی 
برن��د راه ان��دازی ش��ده اس��ت. کاربران ای��ن ویدئوها را ش��خصا با 

لوکیشن های متعدد ضبط کرده اند.
ه��دف برند غ��الت صبحانه Kellogg از برگ��زاری کمپین تمام 
دیجیتال #PassTheBowlخود با محوریت محتوای تولیدش��ده 
توس��ط کاربر تش��ویق مصرف کنندگان به ش��روع کردن روزشان با 
ی��ک پیاله غالت به عن��وان وعده صبحانه حت��ی در طول روزهای 

قرنطینه است.
ب��ا افزایش منحصر به فرد تقاضا برای دورکاری، برنامه های روزانه 
مصرف کنن��دگان به س��رعت تکام��ل یافته اند و میزان مش��غولیت 
های ش��ان نیز افزایش پیدا کرده است. این اتفاق می تواند منجر به 

حذف مهم ترین وعده غذایی روزانه از برنامه روزمره شود.
ب��ا راه اندازی این کمپی��ن، Kellogg راهی جال��ب برای انتقال 
یک پیام مهم را برگزیده اس��ت: همگام با هدف برند یعنی »تغذیه 
اس��تعدادها و نی��روی کار هند« مصرف کنن��دگان نباید از صبحانه 
غافل ش��وند. با الهام گرفتن از دیگر محتواهای متداول تولیدش��ده 
توسط کاربران، کمپین فوق به سبک خاص خود این ایده را مطرح 
می  کن��د که در ویدئوهای تولیدی کارب��ران یک پیاله حاوی غالت 

مغذی Kellogg را جلوی روی عزیزان شان بگذارند.
این ویدئوهای تبلیغاتی که از راه دور و ش��خصا توسط هر یک از 
کارب��ران در موقعیت های مکانی مختلف فیلمبرداری ش��ده اند، در 
 ،Kellogg پلتفرم ه��ای دیجیتال رس��می و رس��انه های اجتماعی
اینستاگرام، فیس بوک، یوتیوب و توییتر، نمایش داده خواهند شد.

به گفته سامیت ماتور، رئیس بازاریابی Kellogg در جنوب آسیا، 
اساس فلسفه و اندیشه های مدیران و کارمندان در شرکت را جذب 
مصرف کنندگان با محتوای معتبر تش��کیل می دهد که س��ازگار با 
اصول اخالقی برند اس��ت. این سومین کمپین از سری کمپین های 
سریع االنتقال »از داخل خانه« Kellogg در شرایط فعلی به شمار 
می رود. از طریق برگزاری کمپین #PassTheBowl، این شرکت 
با همکاری مجدد س��تون خانه یا مادر نقش��ی مهم در یادآوری این 
نکته به مصرف کنندگان ایفا می کند که از یک صبحانه س��الم غافل 

نشوید.
 Kellogg برند ،Ogilvy شاهرخ ایرانی، رئیس خالقیت گروه در
را شاد و آفتابی می داند. به باور او در پلتفرم های اجتماعی، استفاده 
از این جنبه شخصیت برند و نیاز به غذا خوردن ارتباطی نزدیک با 
یکدیگر دارند. در دوران قرنطینه، از آنجا که ساعت کاری مشخصی 
نداریم، خوردن صبحانه در زمان مناس��ب نقش��ی بسیار حیاتی در 
حفظ یک سبک زندگی س��الم بازی می کند. برای تشویق مردم به 
انج��ام این کار، از یک ترند جالب که فعال در رس��انه های اجتماعی 
باب ش��ده اس��ت، بهره بردیم. ویدئوهایی از افراد با رده های س��نی 
مختلف که غالت Kellogg جلوی رویشان است و سپس آن را در 
اختیار یک نفر دیگر قرار می دهند. این قبیل ویدئوها با چس��باندن 
چند ویدئو به یکدیگر س��اخته ش��ده  اند. حتی در این ش��رایط که 
قوانین س��ختگیرانه فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شوند ما باید 
اطمین��ان پیدا کنیم که عزیزان مان حتم��ا همگی صبح ها صبحانه 

می خورند و از این وعده غذایی مهم غافل نمی شوند.

30 ثانیه صابون زدن با صابون 30 ثانیه ای
مقامات س��ازمان بهداشت جهانی تایید کرده اند که شست وشوی 
دس��ت ها بهترین راه برای جلوگیری از ش��یوع بیماری های عفونی 
اس��ت. در قالب چند رهنمود برای مقابله موثر با عفونت های ناشی 
از ویروس کرونا، سازمان بهداشتی جهانی توصیه می کنند که افراد 
دستانش��ان را با آب و صابون به مدت 2۰ تا 3۰ ثانیه بش��ویند. به 
هر حال، تحقیقات انجام شده توسط روسا و کارمندان این سازمان 
نشان داده است که  9۷درصد از مواقع مردم به شکلی مفید و موثر 
دس��تان خود را نمی ش��ویند، به این ترتیب ناآگاهانه خطر ابتال به 

بیماری عفونی آنها را تهدید خواهد کرد.
»صاب��ون 3۰ ثانیه ای« یک نوع صابون ب��ا زمانبندی خاص خود 
اس��ت که پس از سی ثانیه اس��تفاده مداوم و شست وشوی دست ها 
با آب کامال حل می ش��ود. جالب اینجا اس��ت که برای شست وش��و 
و پاکس��ازی کامل دس��ت ها از عوامل بیماری زا باید به مدت س��ی 
ثانیه آنها را بش��ویید. این صابون یک بار مصرف با کاربرد آس��ان و 
الهام گرفتن از توصیه کارشناسان پیرامون مدت زمان شست وشوی 
صحیح دس��ت ها، در قالب یک ویدئ��وی تبلیغاتی، محصول آژانس 
»and us«، به مردم معرفی می ش��ود. هدف از ساخت این ویدئوی 
عمل��ی و آموزش��ی بیان این واقعیت اس��ت که در راس��تای حفظ 
س��المتی خود و دیگران باید به مدت 2۰ تا 3۰ ثانیه به ش��یوه ای 

درست و تاییدشده دستهای مان را بشوییم.
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آپ��ارات اعالم می کند که نح��وه درآمدزایی تولیدکنن��دگان ویدئو را 
متحول  می کند. از زمان تاسیس تاکنون، این جدی ترین تالش از سوی 
بزرگ ترین پلتفرم اشتراک ویدئو در ایران است تا تولیدکنندگان ویدئو 
را با خود همراه کند. با ش��رایط جدید آپارات، بین 5۰ تا ۷۰ درصد از 
سود حاصل از نمایش تبلیغات، به تولیدکننده آن ویدئو خواهد رسید.

آغاز درآمدزایی و تغییرات اولیه
»حمیدرضا س��عادتی«، مدیر جدید س��رویس آپارات با برگزاری یک 
نشست خبری، توضیحاتی را در رابطه با نحوه درآمدزایی از این پلتفرم 
و تغیی��رات اخیر آن ارائه داد. نکته مهم اینجاس��ت که برای درک بهتر 

این سیستم، باید سابقه آن را بررسی کرد.
آپارات در س��ال 96 سیس��تم درآمدزایی از ویدئوها را به پلتفرم خود 
اضافه کرد اما مدیر سرویس آپارات می گوید تقلب هایی که در آن زمان 
برخی از کاربران با انتشار ویدئو های گسترده در آپارات انجام دادند، این 
س��رویس را به چالش کشید. س��عادتی در همین رابطه گفت: »سیستم 
اولیه درآمد از آپارات براس��اس تعداد نمایش و CPM )درآمد در ازای 
هر 1۰۰۰ نمایش( بود، اما CPM مشکالت خودش را دارد؛ مانند تقلب 

و هم اندازه نبودن زمان ویدئوها.«
 Watch به س��راغ سیس��تم CPM پاییز گذش��ته، آپارات به جای
Time )زم��ان نمایش( رف��ت. حاال مدیر س��رویس آپ��ارات می گوید 
ک��ه این پلتفرم یک بار دیگ��ر تصمیم گرفته تا رون��د درآمدزایی برای 
تولیدکنندگان محتوا را تغییر دهد چراکه روشی که اخیرا مورد استفاده 

قرار گرفته بود، برای تولیدکنندگان ویدئو مناسب نیست:
»م��ا در آپارات ت��الش می کنیم تا بتوانی��م تولیدکنندگان را حمایت 
کنی��م؛ چه آماتور و چه حرفه ای. ت��الش می کنیم تمام تولیدکنندگانی 
که در اینس��تاگرام حضور دارند را به همان س��بک ]در آپارات[ داشته 
باش��یم. خیلی از تولیدکنندگان تص��ور می کنند باید کار خارق العاده ای 
برای تولید محتوا در آپارات انجام دهند اما این واقعا هدف ما نیست.«

او تاکی��د می کند که سیس��تم Watch Time )زم��ان نمایش( به 
تولیدکنندگان ضربه زد و مشخص شد که این گروه در حال خارج شدن 
از چرخه آپارات هس��تند؛ اتفاقی ک��ه آپارات می خواهد از آن جلوگیری 
کند: »این کار باعث ش��د تا بازنش��رکنندگان و ویدئوهای بازنش��ری به 
ش��دت در آپارات زیاد شود.« سعادتی توضیح می دهد که نگاه آپارات از 
اواخر س��ال گذشته تغییر کرده است: »متوجه شدیم که باید به سرعت 
این سیس��تم را تغییر دهیم، همانند یوتیوب ش��ویم، شرایط ساده تری 

داشته باشیم، تا نهایتاً بتوانیم یوتیوبرها را به آپارات برگردانیم.«
سیستم درآمدزایی آپارات حاال چه تغییراتی می کند؟

س��عادتی که پیش��تر مدیر پرفورمنس مارکتین��گ دیجی کاال بوده و 
حاال در چند ماه اخیر به صبا ایده و آپارات پیوس��ته، اعالم می کند که 
 Affiliate( »سیس��تم درآمدزایی جدید در آپارات به پلتف��رم »افلیت
Marketing( دیجی کاال بی تش��ابه نیس��ت. او در همین رابطه توضیح 

می دهد:
»حاال براس��اس تبلیغی که آپارات به شکل موفق روی پلتفرم خودش 
پخش می کند و سیس��تم کش��ف تقلب، آن را تقلب محسوب نمی کند، 
درصد قابل توجهی از س��ود به تولیدکننده اختصاص پیدا می کند. این 
عدد در مقایس��ه با یوتیوب قابل توجه تر است و ما بین 5۰ تا ۷۰ درصد 

از سود را براساس کیفیت ویدئو به تولیدکننده پرداخت می کنیم.«
او اعالم کرد که در س��ه هفته گذش��ته، این سیستم به شکل محدود 
عرضه ش��ده و در حال حاض��ر آپارات در حال رف��ع باگ های احتمالی 
و بررس��ی بیشتر آن است. س��عادتی همچنین می گوید که ویژگی های 
جدیدتری به این بخش اضافه می ش��ود و »بخش درآمدزایی در س��ال 
ج��اری تحول های بس��یاری« خواهد داش��ت. او همچنی��ن پیش بینی 
می کند که افراد زیادی از طریق این روند کس��ب درآمد باالیی داش��ته 

باشند:
»آپ��ارات به این موضوع فکر می کند ک��ه ویدئوهایی با کیفیت باالتر 
داش��ته باش��د و انگیجمنت کاربره��ا را نیز رصد کن��د. در پلتفرم هایی 
مانند یوتیوب و اینس��تاگرام اهمیت انگیجمنت، تعداد دنبال کننده های 
ی��ک کانال و تعداد الیک ها باالس��ت، چراکه یک الگوریتم به این موارد 
حس��اس اس��ت. در واقع پلتفرم ها بر همین اس��اس تعیین می کنند که 
چه ارزش��ی برای کاربران خود قائل باش��ند و وقت��ی که تعامل کاربران 
با آنها بیش��تر اس��ت باید کاربران بیشتری را به آن سمت هدایت کنند. 

در آپارات هم در آینده نزدیک، هم سیس��تم پیش��نهاد ویدئو تغییرات 
گس��ترده ای خواهد داشت و هم رتبه انگیجمنت کاماًل نامحسوس را در 

سیستم خواهیم داشت.«
س��عادتی اع��الم می کند که با ایجاد تغییرات در سیس��تم پیش��نهاد 
ویدئو، یک پرش محس��وس بازدید )ایمپرشن( و نمایش ویدئو مشاهده 
خواهد ش��د: »حس می کنیم ارتباط بین ویدئوها، باعث افزایش نمایش 
ویدئو ها ش��ود.« او همچنین گفت که در تابس��تان، قرار دادن تبلیغات 
در میان��ه  ویدئو ها ه��م امکان پذیر خواهد بود. از س��وی دیگر تبلیغات 
بنری و تبلیغات نصب اپلیکیش��ن نیز به پلتفرم آپارات می آیند و س��هم 
تولیدکننده محتوا، از س��ود تبلیغات توس��ط صبا ویژن محاس��به و به 

صاحب ویدئو پرداخت می شود.
موضوع دیگری که مدیر س��رویس آپارات به آن اش��اره کرد، اهمیت 
کپی رایت بود: »س��رمایه گذاری بزرگی انجام داده ایم تا حق نش��ر حفظ 
شود و ش��اهد نباشیم که بازنشردهندگان ویدئو بتوانند درآمد بیشتری 
از تولیدکنندگان ویدئو داش��ته باشند. تالش می کنیم تا تولید کنندگان 
از آپارات به عنوان بازوی نش��ر محتوای خود استفاده کنند و از طرفی، 

حق کسی هم ضایع نشود. «
درآمد تولیدکنندگان ویدئو در عمل چقدر خواهد بود؟

تغیی��رات ب��ه وجود آمده از س��وی آپ��ارات این نوی��د را می دهد که 
تولیدکنندگان س��هم بیش��تری از س��ود حاصل از تبلیغ��ات را به خود 
اختص��اص خواهن��د داد، اما این تغیی��رات چقدر باع��ث تغییر درآمد 
تولیدکنندگان ویدئو می ش��ود و میانگین درآمد ماهانه این افراد به چه 

میزانی خواهد رسید؟
س��عادتی در پاس��خ به این س��وال دیجیاتو، اعالم می کن��د که بیان 
میانگین، کار س��اده ای نیس��ت. او دلیل این موضوع را این گونه تشریح 

می کند:
»م��ا اعتقادی به درآمد ثاب��ت در ازای CPM یا هزار نمایش نداریم. 
ای��ن کار عم��اًل باعث کاه��ش انگی��زه ی تولیدکننده می ش��ود. 5۰ تا 
۷۰درصد از س��ود تبلیغاتی که از صباویژن می آید، به تولیدکننده ویدئو 
تعلق می گیرد. تاکید می کنم که این 5۰ تا ۷۰ درصد، از س��ود خالص 
خواهد بود چراکه زیرس��اخت هزینه باالیی دارد. همچنین، یوتیوب هم 
س��ود را تقس��یم می کند و باید این موضوع برای یوتیوبرها و کسانی که 
درباره کسب درآمد از یوتیوب صحبت می کنند روشن شود که یوتیوب 
55درصد از س��ود را به ش��کل ثابت به تولیدکنن��ده می دهد که حدود 
1۰درصد آن هم هزینه مالیات می ش��ود. اما ما 5۰ تا ۷۰ درصد از این 

سود را بین تولیدکنندگان تقسیم می کنیم.«
او در همی��ن رابطه توضیح می دهد که آپارات به دنبال آن نیس��ت تا 
بازنش��ردهندگانی را در پلتفرم خود داشته باش��د که سریال خاصی را 
 CPM آپلود می کنند: »در ماه هایی اخیری که برای سیستم درآمد، از
ب��ه مقدار زم��ان نمایش تغییر جهت دادیم، متوجه ش��دیم که کاربران 
برعکس خواسته آپارات مشغول حرکت هستند. ما امروز سیستم کسب 
درآمد برای بازنشرکنندگان را همچنان نگه داشته ایم، اما قرار است این 
افراد بخش��ی از آپارات را داشته باش��ند که کسی برای آن تولید محتوا 
نمی کند. این روش یعنی به ش��دت جلوی بازنشر محتواهایی مانند یک 
قس��مت از یک س��ریال را خواهیم گرفت و براس��اس قوانینی، این نوع 
کانال ه��ا را از چرخه درآمدزایی بیرون می کنیم. با این کار هم محتوای 
غنی در اختیار تماش��اکننده قرار می دهیم و هم نش��ان می دهیم که با 

تولید محتوا می توان از آن کسب درآمد کرد.«
آپارات و یوتیوب، ریال و دالر؛ یک جنگ نابرابر

مدیر س��رویس آپارات در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه 
درآمد دالری برای تولیدکنندگان ویدئو جذاب تر است و آپارات چگونه 

می خواهد این افراد را تشویق به فعالیت در سرویس خود کند، گفت:
»اصال نگاه ما این نیست که انحصار بسازیم. ساختن یک انحصار صرفاً 
به اکوسیس��تم ضربه می زند. دنبال این نیس��تیم که همه از یوتیوب به 
آپارات کوچ کنند. همانطور که یک تولیدکننده در یوتیوب فعال اس��ت 

می تواند در آپارات هم فعال باشد.«
او اعتقاد دارد که درآمد خوب از یوتیوب، صرفاً به خاطر نرخ ارز است 
و ن��ه ترافیکی که یوتیوب به تولیدکنن��دگان ویدئو می دهد: »ما حدود 
3۰ میلی��ون نمایش موفق ویدئ��و در یک روز داری��م. این 3۰ میلیون 
نمایش موفق ویدئو در داخل ایران اگر محاس��بات درستی داشته باشد 

قطعا می تواند به عنوان یک درآمد جانبی قابل توجه برای یوتیوبرها در 
نظر گرفته شود.«

سعادتی همچنین برای مقایسه یوتیوب و آپارات به جنگ نابرابر دالر 
و ری��ال اش��اره می کند و می گوید: »اگر دالر و ری��ال در یک کفه  ترازو 
بودند، حتی اگر تولیدکننده محتوا در یوتیوب هم فعال می ش��د، باز هم 
آپارات را به عنوان گزینه اصلی انتخاب می کرد. در حال حاضر دو عامل 
باعث عالقه بیش��تر به یوتیوب شده که یکی موضوع محدودیت هاست و 
دیگری ارز. اما در مجموع، ما به دنبال آن نیس��تیم که کسی از یوتیوب 

به آپارات کوچ کند و به شکل انحصاری در پلتفرم ما فعال باشد.«
هوش مصنوعی و کپی رایت

مدیر س��رویس آپ��ارات همچنین به این نکته اش��اره می کند که این 
پلتفرم می خواهد با نقض کپی رایت مقابله کند. در حال حاضر یوتیوب 
از ه��وش مصنوعی به��ره می برد و اگر ش��خصی در کانال خود حتی از 
بخش��ی از ویدئوی شخص دیگری اس��تفاده کند، نمی تواند از آن ویدئو 
درآمدزایی داشته باش��د مگر اینکه رضایت صاحب ویدئو را جلب کند، 
ام��ا آیا آپارات هم در این ابعاد فن��ی می تواند جلوی نقض کپی رایت را 

بگیرد؟ مدیر سرویس آپارات در پاسخ به این سوال دیجیاتو می گوید:
»هوش مصنوعی یوتیوب پیش��رفته اس��ت و م��ا نمی توانیم به همان 
س��بک عمل کنیم. تا حدودی می خواهیم این موضوع را توسط دریافت 
گزارش از س��وی کاربران و دیتای بیش��تر گرفتن از سمت تولیدکننده، 
کنترل کنیم. قطعاً در 6 ماهه دوم س��ال جاری این سیستم را خواهیم 
داش��ت. نمی توانم بگویم که هوش مصنوعی در این حوزه، امسال به ما 
اضافه می شود؛ البته اگر بخواهیم هوش مصنوعی را به معنای واقعی آن 
تعریف کنیم. اما اگر قرار به گذاش��تن برخی قوانین مشخص باشد، این 
برنامه برای 6 ماهه دوم س��ال وجود دارد اما داستان یادگیری ماشین، 

بسیار پیچیده تر است.«
او اعالم می کند که در ابتدا آپارات می خواهد با مکانیزمی ش��رایط را 
کنترل کند تا س��پس بتواند با کمک تیم تکنولوژی و هوش مصنوعی، 

این قابلیت را به پلتفرم خود اضافه کند.
جزییات سرویس جدید کسب درآمد از آپارات

آپارات در سیستم جدید خود برای کسب درآمد می گوید که کاربرانی 
به عنوان تولیدکننده ش��ناخته می شوند که دست کم 2۰۰ دنبال کننده 

و 3 هزار ساعت نمایش در 3 ماه اخیر داشته باشند.
اما اساس��اً تولیدکننده به چه کس��ی گفته می ش��ود؟ ش��رایط جدید 
آپارات برای شناسایی کاربران به عنوان تولیدکننده به شرح زیر است:

• تولیدکننده محتوا فردی اس��ت که از صفر تا صد ویدئو توس��ط وی 
ساخته شده باشد.

• گیمرها تنها در صورتی تولیدکننده محس��وب می شوند که از وب کم 
استفاده کنند.

• دوبله کردن ویدئو تولید محسوب می شود.
• ویدئوهای آموزشی تنها در صورتی تولید محسوب می شوند که چهره 

فرد آموزش دهنده در ویدئو مشخص باشد.
• افزودن زیرنویس به ویدئو تولید محسوب نمی شود.

• صرفا ادیت و میکس کردن تولید محسوب نمی شود.
در بخش قوانین مختص ب��ه تولیدکنندگان، آپارات می گوید کانال ها 
صرفاً باید محتوای تولیدی خود را منتش��ر کنند و »بازنش��ر حتی یک 
ویدئو« باعث می ش��ود تا سیس��تم درآمدزایی آن کانال برای همیش��ه 

لغو شود.
از س��وی دیگر آپارات که می گوید که ب��ه دنبال هدفمندکردن فعالیت 
بازنشرکنندگان اس��ت و همچنان این افراد را برای درآمدزایی از آپارات به 
رسمیت می شناسد اما شرایط عضویت آنها چندان ساده نیست. برای مثال 
این نوع کانال ها باید 2 هزار دنبال کننده و 5۰۰ هزار ساعت نمایش ویدئو 

داشته باشند تا بتوانند وارد سیستم درآمدزایی آپارات شوند.
باید دید تغییرات در س��رویس جدید کس��ب  درآم��د از آپارات با چه 
رویک��ردی از س��وی جامعه تولیدکنن��دگان ویدئو مواجه خواهد ش��د؛ 
جامعه ای که در دو سال اخیر با سرعت زیادی به سمت یوتیوب فارسی 
حرکت کرده  است. سوال مهم حاال برای آپارات این است که آیا شرایط 
تازه سیس��تم کسب درآمد و سهم بیشتر می تواند برای توسعه دهندگان 

جذاب باشد یا خیر.
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کشف نیازها و تغییر ذائقه مشتریان از طریق 
آینده پژوهی

ش��ما در یک زمان خاصی ش��روع به کس��ب و کار خ��ود کرده و 
محصوالت تان را برای مشتریان عرضه نموده اید.

اما همیش��ه و به طور دائم بازار و شرایط اجتماعی در حال تغییر 
است. محصوالت، تکنولوژی مربوط به آنها، رقبا و بسیاری از شرایط 
کس��ب در حال تغییر و تحول هس��تند. امروزه دیگر نمی توانید در 
یک مغازه بس��یار کوچک ب��ا در و پنج��ره و طراحی های قدیمی و 
با ابزارآالت س��نتی به ارائه خدمات به مش��تریان خود بپردازید. به 
عنوان مثال، به لیس��ت خرید خود که قصد دارید برای منزل خرید 
کنید نگاهی بیندازید، مس��لماً با دیدن این اق��الم مورد نیاز، اولین 
جایی که به ذهن تان می رس��د که س��ریع و راحت خریداری کنید 
و اکث��ر مایحتاج خود را از یک جا خری��داری کنید به فکر رفتن به 

فروشگاه می افتید.
کمتر افرادی هس��تند که امروزه ب��رای تهیه همین مایحتاج خود 
به بقالی های کوچک قدیمی بروند چراکه تنوع و تعداد محصول در 
این محل ها کمتر اس��ت و افراد نمی توانند اکثر محصوالت موردنیاز 
خود را از آنجا تهیه کنند بنابراین با این مثال ساده به خوبی به این 
نتیجه رس��یدید که در این دوره و زمانه برای موفقیت در کس��ب و 
کار خود باید به صورت دائم در حال به روز ش��دن باش��ید.  برای به 
روز بودن دائمی نیاز به آینده پژوهی دارید که در ادامه به روش های 

مختلف این نوع پژوهش اشاره می  کنیم.
1- تمرکز بر روندهای اساسی

ب��رای اینکه بتوانی��د نیازها و تقاضاهای آینده مش��تریان خود را 
ب��ه خوبی کش��ف کنید نیاز دارید بر روی روندهای اساس��ی تمرکز 
کنید. روندهای اساسی را با کلیدواژه های اصلی مربوط به آنها کشف 
کنید. اگر از قب��ل بتوانید روندهای اصلی بازار را پیگیری کنید و با 
کلیدواژه های اصلی آنها را مدام زیر نظر داش��ته باش��ید با تغییراتی 
ک��ه به یکباره ممکن اس��ت در بازار یا تقاضای مش��تریان به وجود 
آی��د به هیچ عنوان غافلگیر نخواهید ش��د و آمادگی های الزم برای 
آن را خواهید داش��ت. همچنین می توانید ابزارها، شرایط و بسیاری 
از موارد دیگر را تهیه کنید تا به موقع بتوانید به این ش��رایط پاسخ 

دهید. با این روش به خوبی می توانید بازار را توسعه دهید.
2- مشخص بودن موضوع بحث در جلسات کاری

قب��ل از اینک��ه جلس��ات کاری و اداری بین مدی��ران بازاریابی و 
کارکنان با مدیران ش��رکت ها برگزار ش��ود س��عی کنید موضوعات 
بحث تان را آماده و مش��خص کنید. در بسیاری از مواقع ، از آنجایی 
ک��ه در اغلب اوقات ممکن اس��ت بین مدی��ران بازاریابی و مدیران 
ش��رکت تفاوت ه��ای نگرش یا س��لیقه وجود داش��ته باش��د یا راه 
حل هایی که برای مسائل ارائه می دهند متفاوت و یا شاید متعارض 
باش��د س��عی کنید برای جلوگی��ری از بحث های بیه��وده و ایجاد 
درگیری های بیهوده و بدون نتیجه، قبل از جلسات، موضوعات مهم 
را مشخص کنید تا بحث های آینده پژوهی را به خوبی پیش ببرید.

3- تهیه بانک اطالعات مشتریان
ش��رکت ها و س��ازمان هایی که بانک اطالعاتی از مش��تریان خود 
دارن��د در واقع ب��ه یک منبع غنی و گنجی دسترس��ی دارند که به 
خوب��ی می توانند روندهای مربوط به ف��روش را پیش بینی کنند. به 
روز رس��انی این اطالعات به شما کمک می کند تا کشف کنید طی 
چندین سال گذشته، مشتریان شما به چه شیوه ای عمل کرده اند و 

در چه زمینه هایی تغییرات سریع تر و بیشتر بوده است.
4- به کار بردن نظرات کارکنان

اس��تفاده از نظرات کارکنان می تواند اطالعات زیادی را برای شما 
مکش��وف س��ازد. کارکنان ش��ما از جمله افرادی هستند که ارتباط 
مس��تقیم و نزدیکی با مش��تریان تان دارند، جویا ش��دن تجربیات و 
نگرش هایی که آنها دارند به ش��ما کمک می کند تا اطالعات زیادی 
درباره روند کارها، نحوه فعالیت کارکنان و همچنین مشتریان خود 
به دست آورید. سعی کنید فضا  و فرصت هایی را فراهم کنید که در 
آن کارکنان ش��ما بتوانند به راحتی درباره تجارب و نگرش های شان 

صحبت کنند.
5- به کار بردن نظرات مشتریان

در نهایت این مش��تریان شما هس��تند که بخش اصلی در کسب 
و کار ش��ما را تش��کیل می دهند. این مشتریان هس��تند که تعیین 
می کنند تا چه اندازه در کس��ب و کار خود موفق بوده اید. داش��تن 
اطالع��ات دقیق و درس��ت از مش��تریان این ام��کان را می دهد که 
همواره در فعالیت های خود پیش��قدم و موفق باش��ید. عالوه بر این 
از نظر مش��اوره بازاریابی، مناس��ب  ترین و بهترین راه برای کس��ب 
اطالعات خود مش��تریان هستند. س��امانه ها یا کانال هایی را ایجاد 
کنید که مش��تریان ش��ما از آن طریق بتوانند نظ��رات خود را بیان 
کنند و ش��ما را در جریان تغییرات و تحوالت سلیقه و تقاضای خود 

و همچنین تغییر نیازمندی های شان قرار دهند.
qmpmarketing :منبع
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درس هایی از سیلوستر استالونه برای مدیران 

تفاوتی ندارد که از فیلم های سیلوس��تر اس��تالونه خوشتان 
بیاید و یا عالقه ای به س��بک بازی و فیلمس��ازی او نداش��ته 
باش��ید. بدون ش��ک وی بهترین الگو در بین تمامی بازیگران 
برای تمامی افراد و خصوصا مدیران محس��وب می شود. برای 
ای��ن موض��وع تنها کافی اس��ت تا ب��ه زندگینامه و داس��تان 
فیلم های او نظیر راکی، نگاهی بیندازید. وی یکی از 6 بازیگر 
تاریخ محس��وب می ش��ود که برای بازی در یک نقش، نامزد 
دریافت جایزه گلدن گلوب ش��ده اس��ت. او اگرچه در هنگام 
تولد به خاطر غفلت پزش��ک، با فلج ش��دن بخشی از صورت 
خود مواجه ش��د و تا قب��ل از ورود به عرصه بازیگری، در فقر 
به س��ر می برد، با این حال وی پ��س از ایفای نقش کوتاه در 
چند فیلم، در نهایت موفق شد تا خود را به عنوان یک ستاره 
جهان��ی فیلم های اکش��ن مطرح س��ازد. در ادامه به بررس��ی 

درس  های او برای مدیران خواهیم پرداخت. 
1-هیچ گاه دیر نخواهد بود

برخ��ی از اف��راد تصور می کنن��د که اگر در س��نین جوانی 
تحصیالت باالیی نداش��ته باش��ند و نش��انه های موفقیت در 
زندگی آنها به چش��م نخورد، دیگر فرصتی برای رشد نخواهد 
بود. این امر در حالی اس��ت که سیلوستر استالونه هیچ یک از 
این موارد را نداش��ت. در ای��ن رابطه وی در مصاحبه ای اعالم 
کرده اس��ت که هیچ گاه نباید خود را با فرد دیگری مقایس��ه 
کنی��د. ب��رای مثال از نظر اس��تانداردهای آن زم��ان، او هیچ 
شانس��ی برای تبدیل ش��دن به یک ستاره س��ینما نداشت. با 
این حال این مسئله باعث نشد تا از رویای خود دست بکشد. 
درواقع اگر تاکنون موفقیت خاصی در زندگی ش��ما رخ نداده 
اس��ت، تنها یک دلیل وجود داش��ته و آن پیدا نکردن مسیر 
اصلی است. به همین خاطر توصیه می-شود که به جای هدر 
دادن زم��ان خود برای فکر کردن به موارد منفی، به کش��ف 
استعداد و پیدا کردن مسیر خود بپردازید. همچنین این نکته 
را فراموش نکنید که هیچ گاه دیر نبوده و اگر تاکنون به یک 
شیوه ای رفتار کردید که نتیجه الزم را به همراه نداشته است، 
می توانید تغییرات الزم را اعمال کنید. برای مثال تا زمانی که 
آقای اس��تالونه ژانر اکشن را انتخاب نکرده بود، به عنوان یک 
بازیگر بدون اس��تعداد نام برده می ش��د. در این رابطه مدیران 
نیز نباید به خاطر عدم موفقیت خود، ناامید شده و باور داشته 
باشند که با پیدا کردن سبک مخصوص و ایجاد تغییرات الزم، 

هر موفقیتی را می توانند به دست آورند. 
2-گذشته هیچ ارتباطی به آینده نخواهد داشت

هنگامی که سیلوس��تر اس��تالونه رویای بازیگری خود را با 
اطرافیان در میان گذاشت، تنها نتیجه به دست آمده تمسخر 
ب��ود. درواقع تاکنون بازیگری به مانند او با یک صورت ناقص، 
در س��ینما به موفقیتی دست پیدا نکرده بود. با این حال وی 
ب��ه جای تالش برای پنهان کردن ای��ن ویژگی، تالش کرد تا 
از آن برای ایجاد ش��خصیتی متفاوت اس��تفاده کند که بسیار 
موفقیت آمیز بود. همچنین لحن صحبت وی به حدی عجیب 
اس��ت که اکنون به عنوان یک شیوه گفتاری خاص و محبوب 
تبدیل شده است. درواقع صدای در ظاهر عجیب او، به ایجاد 
تمایز با سایرین کمک بسیاری را کرده است. به همین خاطر 
ه��ر مدیری باید با قبول تفاوت های خ��ود با دیگران به جای 
تالش برای نزدیک کردن خ��ود به بهترین ها، به دنبال ایجاد 
ش��خصیتی متمایز و منحصر به فرد باش��د. در زمینه کسب-
وکار نیز برندهای متفاوت، ش��انس رش��د بس��یار باالتری را 

خواهند داشت. 
3-همواره به تناسب اندام خود توجه داشته باشید 

بدون ش��ک هیچ فردی ق��ادر به باور این مس��ئله نخواهد 
بود که آقای اس��تالونه اکنون ۷3 س��ال سن دارد. این امر در 
حالی اس��ت که وضعیت تناس��ب اندام او همچنان از بسیاری 
از جوان ها نیز بهتر اس��ت. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت 
ت��ا وی در ژانری که برای آن س��ن خاصی تعیین می ش��ود، 
بتوان��د همچنان به فعالیت ادامه ده��د. در این رابطه خود او 
عنوان کرده است که تناسب اندام در روحیه، راندمان کاری و 

عملکرد مغز تاثیر معجزه آسایی دارد. 
این امر در حالی اس��ت که اکثر مدیران، از این بخش مهم 
غافل ش��ده و این امر باعث می ش��ود تا پس از مدتی، با انواع 
بیماری ها مواجه ش��وند. در نهایت ورزش کردن مداوم، باعث 
خواهد ش��د تا آستانه تحمل ش��ما در برابر فشار حجم کاری، 

افزایش پیدا کند. 
4-منفعت طلبی را کنار بگذارید 

یک��ی از نکات جالب س��ری فیلم های راکی این اس��ت که 
ش��خصیت اصلی، به مواردی توجه دارد که از نظر س��ایرین، 
اهمیت زیادی را نداش��ته و ب��رای آرمان هایی تالش می کند 
که منافع اقتصادی را به همراه ندارد. همچنین این شخصیت 
هم��واره پیروز میدان نبوده اس��ت. خود او نی��ز در این رابطه 
اعالم کرده اس��ت که در زمینه کاری خود، پیشنهاد بازی در 
فیلم های ضعیف و با درآمد باالی بس��یاری را داشته است، با 
ای��ن حال برای وی، کس��ب ثروت مهم ترین هدف محس��وب 
نش��ده و همواره کاری را انجام داده اس��ت ک��ه به آن تمایل 
باالیی دارد. در نهایت بس��یار مهم اس��ت که از موقعیت های 
خ��ود برای کمک به دیگران اس��تفاده ک��رده و فردی کمک 

رسان در زندگی خود باشید. 
5-موفقیت ابدا ساده نخواهد بود 

واقعیت این اس��ت که برای رسیدن به اهداف خود، ضروری 
اس��ت تا تالش زیادی را داش��ته باشید. در این رابطه هیچ گاه 
نباید تصور کنید که تنها خواس��تن، در این رابطه کافی بوده 
و قرار اس��ت که مس��یر س��اده را طی کنید. به همین خاطر 
اگر در برابر س��ختی های موجود، مقاوم نباش��ید، بدون شک 
رس��یدن به آرزوها، غیرممکن خواهد بود. درواقع هر مدیری 
باید تحمل روزهای س��خت را داشته باش��د تا بهترین آینده 

برای او شکل گیرد. 
entrepreneur.com :منبع
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فعالیت در دنیای کسب و کار همیشه امر ساده ای نیست. گاهی اوقات 
ما نیازمند اخذ تصمیم های دشوار و سرنوشت ساز هستیم. در این میان 
توصیه های کاربردی کارشناس ها برای توسعه کسب و کار نقش مهمی 
در تصمیم گی��ری بهتر دارد. اغلب اوقات برندها برای مدیریت ش��رایط 
دشوار به تنهایی امکان تصمیم گیری ندارند. کارآفرینان دارای اطالعات 
محدودی در زمینه های تخصصی هس��تند. نمونه واضح این امر در مورد 
بحران کرونا قابل مشاهده است. بسیاری از برندها به دلیل تصمیم گیری 
نادرس��ت در این ش��رایط با ضررهای هنگفت مواجه شدند. اگر شما در 
زمین��ه کس��ب و کار نیاز به توصیه های حرفه ای کارش��ناس ها داش��ته 
باشید، چه خواهید کرد؟ ایده بسیاری از برندها استخدام کارشناس های 

مختلف است. 
نکت��ه مهم درخصوص اس��تخدام کارش��ناس های حرفه ای داش��تن 
معیارهای��ی کاربردی و صحیح برای ارزیابی افراد مختلف اس��ت. امروزه 
رزومه کاری افراد دیگر تاثیرگذاری س��ابق را ندارد بنابراین برندها باید 
به دنبال شناسایی راهکارهایی برای شناخت دقیق کارشناس ها باشند. 
در غیر این صورت فرآیند همکاری ش��ان ب��ا آنها از همان ابتدا همراه با 

چالش خواهد بود. 
ب��دون تردی��د هر کس��ب و کار براس��اس ماهیت فعالیت��ش نیازمند 
گونه ای خ��اص از کارشناس هاس��ت بنابراین ارائه توصیه ای مش��ترک 
برای تمام کس��ب و کارها غیرممکن به نظر می رس��د، با این حال بحث 
از برخ��ی نکات عمومی و کل��ی برای انتخاب کارش��ناس های حرفه ای 
منطقی به نظر می رس��د. ما در ادامه به بررس��ی ۷ نکته مهم به هنگام 
استخدام کارشناس های حوزه کسب و کار خواهیم پرداخت. استفاده از 
توصیه های مورد بحث ش��انس شما برای همکاری بهینه با کارشناس ها 

را افزایش خواهد داد. 
1.  میزان عالقه کارشناس ها به حوزه کاری و شرکت ما

هنگام استخدام یک کارش��ناس باید به میزان تخصص شان در حوزه 
کاری مان توجه کنیم. هنگامی که ش��ما به دنبال استخدام کارشناس  از 
میان متقاضیان متعدد هس��تید، باید دس��ت به انتخاب افراد عالقه مند 
بزنید. بسیاری از کارشناس ها شاید اطالعات مفیدی در مورد شیوه های 
مدیری��ت کس��ب و کار ی��ا بازاریابی داش��ته باش��ند، اما الزام��ا دارای 
عالقه مندی باال به برند ش��ما نیس��تند بنابراین طرح پرسش هایی برای 
اطمینان از عالقه کارشناس ها به حوزه کسب و کار شما ضروری است.

اغل��ب کارش��ناس های حرف��ه ای در حوزه ه��ای کس��ب و کار دارای 
س��ابقه تخصصی در یک بخش هستند. این امر شامل فعالیت به عنوان 
کارش��ناس فروش در صنعت خودرو یا پوشاک است. اگر یک کارشناس 
قصد تغییر کلی حوزه تخصصی اش را داش��ته باش��د، طرح پرسش هایی 
ب��رای فهم دلیل آن ضروری خواهد بود. ما به هیچ وجه اعتبار برندمان 
را بازیچ��ه تغییر حوزه تخصصی کارش��ناس ها قرار نمی دهیم. این نکته 
باید در تمام فرآیندهای تصمیم گیری برای استخدام نیروی کار رعایت 
شود. اش��تباه برخی از برندها قبول اس��تخدام کارشناس های تخصصی 
س��ایر حوزه ها برای صرفه جویی در هزینه های جاری اس��ت. نتیجه این 
امر در نهایت کاهش ش��دید میزان تاثیرگذاری تصمیم های برندمان بر 

روی مشتریان خواهد بود. 
یکی از نکات مهم برای استخدام کارشناس های دارای عالقه به کسب 
و کارم��ان دعوت از کارش��ناس های فعلی برای آم��وزش نکات مختلف 
ب��ه کارمن��دان تازه اس��ت. بدون تردید ش��روع به کار در یک ش��رکت 
دش��واری های خاص خود را دارد. بس��یاری از افراد در روزهای نخست 
فعالیت در ش��رکتی تازه با دشواری زیادی مواجه می شوند. حضور یک 
فرد آش��نا به ش��رکت برای ارائه راهنمایی های کاربردی ضروری به نظر 
می رس��د. فقط در این صورت امکان سازگاری سریع کارشناس ها با فضا 

و ارزش های شرکت مان وجود دارد. 
شاید برخی از کارشناس ها در جلسات استخدامی نسبت به عالقه شان 
به کسب و کار شما صادق نباشند بنابراین شما باید برخی از پرسش های 
تخصصی در حوزه فعالیت تان را آماده داشته باشید. تاثیر این پرسش ها 
افزایش شانس ما برای راستی آزمایی ادعاهای کارشناس ها خواهد بود. 

2. نمونه  کارهای قبلی
اغلب کارشناس ها سال های بسیار زیادی برای جلب نظر شرکت های 
بزرگ در زمینه تخصصی شان وقت گذاشته اند. این امر شامل حضور در 
پروژه های مختلف و تالش برای افزایش س��طح آگاهی شان از حوزه های 
مختلف کسب و کار است بنابراین ما باید به سابقه فعالیت هر کارشناس 

در زمینه استخدام وی توجه داشته باشیم. 
برخی از ش��رکت ها پیش از استخدام نهایی کارشناس ها تقاضای ارائه 
نمونه کار می کنند. این امر شامل توضیح تجربه کارشناس ها از همکاری 
با برندهای مختلف است. نکته مهم در این میان تالش برای فهم شیوه 
فعالیت کارش��ناس ها و نزدیکی هرچه بیش��تر به آنهاس��ت. در غیر این 
صورت ما توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها و فهم س��لیقه اصلی ش��ان را 

نخواهیم داشت. 
امروزه فهم نزدیک و مش��ترک میان مدیران و کارشناس ها در محیط 
کار امری ضروری محس��وب می شود. ما باید همیشه این نکته را مدنظر 
داشته باشیم. توجه به این نکته از همان روزهای ابتدایی شروع فعالیت 
کس��ب و کار برندم��ان و اس��تخدام کارش��ناس ها حیات��ی خواهد بود. 
مزیت اصلی این ش��یوه امکان تعامل هرچه نزدیک تر با کارش��ناس ها و 

صرفه جویی عملی در زمان در دسترس برندمان است. 
3. سطح توانایی کارشناس ها برای همکاری با دیگران

فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار امری انفرادی نیس��ت. اغلب برندها 
ب��ه دنبال کارمندان��ی توانمند در زمینه ایجاد ارتباط اجتماعی س��ریع 
و کار در محیط ه��ای مختل��ف هس��تند. این نکته یک��ی از مزیت های 
اصل��ی کارش��ناس ها در هر حوزه ای محس��وب می ش��ود، بنابراین ما از 
همان ابتدای جلس��ه استخدامی باید نسبت به این توانایی کارشناس ها 
توجه داش��ته باشیم. همکاری تیم های کارشناسی شرکت برای پیشبرد 
پروژه ها امری ضروری محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان عدم 

کفایت توضیحات کارشناس ها در مصاحبه است. 
راهکار اصلی برندها برای اطمینان از توانایی کارشناس ها برای همکاری با 
تیم های برند شامل تالش برای استخدام آزمایشی آنها یا دست کم تمام با 
محل کار قبلی شان است. شرکت ها با چنین کارهایی امکان ارزیابی صحیح 

از توانایی کارشناس های کسب و کار را خواهند داشت. 
بدون تردید همکاری نزدیک با س��ایر کارش��ناس های ش��رکت امری 
س��اده نیس��ت، بنابراین ما باید ارتق��ای توانایی کارش��ناس های فعلی 
ش��رکت مان را نیز مدنظر قرار دهیم. بس��یاری از اوقات کارشناس های 
حرف��ه ای پس از پایان مدت زمان اس��تخدام موقت عالق��ه ای به ادامه 
همکاری با ش��رکت ها ندارند. دلیل این امر سطح پایین توانایی ارتباطی 
و همکاری کارش��ناس های رسمی ش��رکت های موردنظر است بنابراین 
اگ��ر ما توانایی باالی��ی برای بهبود توانایی کارش��ناس ها و به طور کلی 
کارمندان ش��رکت مان نداشته باشیم، به طور مداوم با ناکامی در زمینه 

استخدام کارشناس های خبره مواجه خواهیم شد. 
4. توانایی فعالیت انفرادی

اگرچ��ه در بخش قبل بر روی توانایی کارش��ناس ها برای کار گروهی 
و همکاری با س��ایر اعضای شرکت تاکید داشتیم، اما این امر به معنای 
انکار کامل اهمیت فعالیت انفرادی نیس��ت. این نکته به طور ویژه برای 
کس��ب و کارهای کوچک دارای اهمیت اس��ت بنابرای��ن اگر ما توانایی 
کارش��ناس ها برای مدیریت انفرادی یک بخش را ارزیابی نکنیم، ش��اید 
در ادامه با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه ش��ویم. یک��ی از ترفندهای 
نادرس��ت برندها برای استخدام کارش��ناس ها عدم اطالع رسانی درباره 
ضرورت مدیریت انفرادی یک بخش از س��وی آنهاس��ت. به این ترتیب 
کارشناس ها با نوعی غافلگیری در پی مواجهه با شرایط فقدان همکاران 

مواجه می شوند. 
توصیه ما در این بخش طرح موضوع فعالیت انفرادی آنها در ش��رکت 
ب��ه صورت صریح اس��ت. فقط در این صورت ما ش��انس مناس��ب برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی آنها و جلب نظرش��ان برای اس��تخدام را خواهیم 
داش��ت. امروزه برخی از تصمیم ه��ای کاری باید به صورت انفرادی اخذ 
شود. ارائه آزادی عمل به کارشناس ها برای تصمیم گیری مناسب امری 
ضروری اس��ت. اغلب اوقات تالش برای اخذ استراتژی مناسب از طریق 
هم��کاری جمعی کارش��ناس ها موجب از دس��ت رفتن زمان می ش��ود 
بنابراین ما باید آزادی عمل مناسب را در اختیار کارشناس ها قرار دهیم. 
اعت��راض اصل��ی کارش��ناس ها در زمان اس��تخدام ب��رای فعالیت در 
بخش های شرکت به صورت انفرادی فقدان آزادی عمل است. این نکته 
در کنار مس��ئولیت سنگین کارش��ناس ها کار را برای آنها دشوار خواهد 
کرد بنابراین ما به هنگام ارائه مسئولیت به کارشناس ها باید آزادی عمل 
مناس��ب را نیز فراهم س��ازیم. در غیر این صورت آنها فرصت و ش��انس 

برای فعالیت مناسب نخواهند داشت. 
5. توانایی مدیریت زمان

بدون تردید هر پروژه ای دارای محدودیت زمانی است. کارشناس های 
فع��ال بر روی پروژه های مختلف باید اختیار تعیین بازه زمانی موردنیاز 
برای تکمیل پروژه ها را داش��ته باش��ند. در غیر این ص��ورت کار آنها با 

دشواری بسیار زیادی مواجه خواهد شد. ایراد اصلی در این میان تالش 
مدیران ارشد شرکت برای تاثیرگذاری بر روی کار کارشناس هاست. این 
امر شامل دست بردن در برنامه زمانی آنها و دعوت به کار بیشتر از زمان 
تعیین ش��ده است. چنین اقداماتی به طور وسیع نارضایتی کارشناس ها 

را به دنبال خواهد داشت. 
توصی��ه ما در این بخ��ش تالش برای برگزاری جلس��ات خصوصی با 
کارشناس هاست. این امر در راستای تعیین زمان بندی مناسب و تقسیم 
وظایف به صورت کاربردی تاثیر باالیی خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر 
ما در زمان هایی از روز فرصت کافی داریم، باید به کمک کارشناس های 
شرکت بش��تابیم. این امر انگیزه همکاری با دیگران را افزایش می دهد. 
چالش کنونی بسیاری از کسب و کارها در زمینه مدیریت وضعیت شان 
ش��امل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی کارشناس ها به منظور مدیریت 
زمان ش��ان در راس��تای کمک هرچه بهتر به همدیگر است. همین نکته 

گاهی اوقات موجب شکست پروژه های مختلف شرکت می شود. 
آزادی عم��ل ب��رای برنامه ریزی دقیق در حوزه کس��ب و کار اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. برخ��ی از برندها چنین آزادی عمل��ی را در اختیار 
کارش��ناس ها ق��رار می دهند، با این حال بعضی دیگ��ر در این زمینه به 
ط��ور مداوم با کارشناس های ش��ان درگیر هس��تند. هرچه آزادی عمل 
کارش��ناس ها برای تعیین برنامه ش��ان بیشتر باش��د، پروژه ها با کیفیت 

بهتری پیش برده خواهد شد. 
6. الگوی تعاملی کارشناس ها

مدیری��ت پ��روژه ب��دون تعیی��ن الگویی خاص ب��رای تعام��ل میان 
کارشناس ها و به طور کلی اعضای فعال بر روی پروژه امکان ناپذیر است. 
ایراد اصلی برخی از کارآفرینان عدم توجه به تعیین برنامه ای مش��خص 
برای فعالیت پروژه  است بنابراین برندها در عمل مشکل مدیریت پروژه 

را خواهند داشت. 
تعیین الگوی تعامل میان کارش��ناس ها برای جلب نظرشان به منظور 
استخدام ضروری است. بی تردید کمتر کارشناسی عالقه مند به فعالیت 
در ش��رکت هایی فاقد الگوی تعاملی هس��تند. وقتی م��ا از بحث تعامل 
صحبت می کنیم، باید به تعیین مرزهای فعالیت هر کارشناس هم توجه 
داشته باشیم. این امر شامل تالش برای مدیریت پروژه های در دسترس 
براس��اس تقسیم کار دقیق اس��ت. اگر این نکته مورد توجه برندها قرار 

نداشته باشد، احتمال بروز اشتباه به شدت افزایش خواهد یافت. 
اغلب کارش��ناس ها در جلس��ه اس��تخدامی نس��بت به الگوی تعاملی 
شرکت ها سواالتی را طرح می کنند. ما نیز در این میان باید پرسش هایی 
مش��خص در رابطه با نحوه تعامل کارشناس ها داشته باشیم. این امر به 
تعامل نزدیک و نتیجه گیری درس��ت از جلسه استخدامی کمک خواهد 

کرد. 
امروزه برخی از ش��رکت ها با توجه به گسترش ویروس کرونا از الگوی 
تعامل آنالین برای پیشبرد پروژه ها استفاده می کنند. نکته مهم در این 
میان اطمینان از توانایی کارش��ناس های مدنظر برندمان برای سازگاری 
با الگوی مورد بحث اس��ت. در غیر این صورت ما به طور مداوم مش��کل 

عدم هماهنگی در میان کارشناس های شرکت را خواهیم داشت. 
۷. توانایی انطباق پذیری

اگر یک نکته ثابت در دنیای کسب و کار حرفه ای وجود داشته باشد، 
آن امر تغییر مداوم حوزه کس��ب و کار است بنابراین ما باید با تغییرات 
م��داوم این ح��وزه کنار بیاییم. ایراد اصلی برخ��ی از برندها تالش برای 
یافتن نکات ثابت در این حوزه است. به این ترتیب احتمال بروز خطا و 
مواجهه با شکست در کسب و کار آنها به شدت افزایش خواهد یافت. 

ما پیش از اس��تخدام کارش��ناس ها باید از توانایی شان برای انطباق با 
شرایط مختلف آگاه شویم. این نکته امری فانتزی یا لوکس نیست. اغلب 
برنده��ای بزرگ با ش��رایط مختلفی در طول روزه��ای کاری مواجه اند. 
نکته مهم در این میان توانایی باالی کارش��ناس های آنها برای انطباق با 

شرایط مختلف و ارائه کیفیت کاری یکسان در شرایط مختلف است. 
بدون تردید اس��تخدام کارشناس در دنیای کنونی امر بسیار دشواری 
محسوب می شود. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از شیوه های 
مختلف و مناسب به منظور اطمینان از کیفیت کارشناس هاست. در غیر 
این صورت ما باید به طور مداوم در تالش برای استخدام و سپس اخراج 
کارشناس ها باشیم. یکی از اشتباهات رایج شرکت ها در زمینه استخدام 
کارش��ناس تالش برای انجام این کار به صورت انفرادی اس��ت. توصیه 
نهایی ما تش��کیل یک گروه از مدیران ارشد ش��رکت و ارزیابی توانایی 
کارشناس های موردنظر به صورت گروهی است. چنین استراتژی نتیجه 

بهتری در زمینه استخدام کارشناس ها در پی خواهد داشت. 
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اصفهان – قاس�م اسد: نشس��ت خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
اصحاب رسانه اصفهان و شهرستان لنجان در راستای تشریح رویکردها، عملکرد 
و پروژه های زیست محیطی شرکت، بیست و یکم خردادماه در سالن تشریفات 
این ش��رکت برگزار ش��د. قبل از این نشست خبری، اصحاب رسانه اصفهان و 
شهرس��تان لنجان با حضور در بخش های مختلف شرکت از اقدامات و پروژه 
های زیست محیطی این شرکت بازدید کردند . منصور یزدی زاده، مدیرعامل 
شرکت با اشاره به اینکه آالیندگی ذات همه صنایع است و نکته مهم کنترل 
این موضوع بوده، گفت : حدود 14 هزار نفر پرسنل در این شرکت مشغول به 
کار هستند و سالمتی آنها و طبیعتاً مردم منطقه اولویت اصلی شرکت است 
وی افزود: در ش��رایطی که کارخانه ذوب آهن به دلیل نداش��تن مواد اولیه به 
ویژه س��نگ آهن با 6۰ درصد از ظرفیت تولی��د دارد اما هیچگاه اعتبار پروژه 
های زیس��ت محیطی را کاهش نداده اس��ت و پروژه های جدیدی نیز تعریف 
نموده است. مدیرعامل شرکت تصریح کرد: عمده آالیندگی ذوب آهن مربوط 
به باتری شماره 3 کارخانه است که در این خصوص تعویض درب های باتری و 
جایگزین نمودن آنها با درب های فلکسیبل در دستور کار قرار گرفت. امروز با 
افتخار اعالم می کنم طراحی نقشه های این درب ها که از پیچیدگی بسیاری 
نیز برخوردار است به دس��ت توانمند کارکنان سختکوش ذوب آهن اصفهان 
انجام شد و در ادامه ریخته گری، ماشین کاری، ساخت، نصب، بهره برداری و 
... نیز در کارگاه های ذوب آهن به صورت شبانه روزی آماده گردید. این مقام 
مسئول ادامه داد : ۷4 درب سمت کک در سال گذشته ساخته و نصب شد و 
از تعداد ۷4 درب سمت ماشین نیز تعداد 44 درب تا کنون آماده شده است. 
برنامه ریزی شده بود ساخت درب های سمت دوم تا پایان خردادماه به پایان 
برسد اما به دلیل بحران کرونا با اندکی تاخیر در آینده نزدیک این پروژه زیست 

محیطی ماندگار ذوب آهن اصفهان نیز به پایان می رسد. یزدی زاده با اشاره 
به اینکه در مصرف آب نیز به ازای هر کیلو تولید، مصرف به نصف کاهش یافته 

است، خاطر نشان کرد: حق آبه ای برای ذوب آهن تعریف شده است که تنها 
4۰ درصد آن را استفاده می کنیم و تالش داریم برداشت آب خام را از زاینده 
رود به کمترین حد ممکن برس��انیم. همچنین مصرف آب ذوب آهن اصفهان 
در ده س��ال اخیر 5۰ درصد کاهش یافته اس��ت . وی بیان کرد: خرید پساب 
ش��هرهای زرین شهر، فوالدش��هر، نجف آباد و فالورجان را در دستور کار قرار 
دادیم تا از این محل جنگل دس��ت کاشت و منحصر به فرد شرکت به میزان 
16 هزار و پانصد هکتار)حدود 84 برابر اس��تانداردهای فضای سبز مربوط به 
صنایع( آبیاری شود. در این راستا فاز اول پروژه انتقال پساب فوالدشهر به ذوب 
آهن اصفهان که از خردادماه 9۷  عملیات اجرایی آن آغازشده بود در مراحل 
پایانی می باشد. یزدی زاده گفت: ذوب آهن اصفهان ساالنه 15 میلیارد تومان 
برای نگهداری فضای س��بز شرکت هزینه می کند که رقم قابل توجهی است 
و رویکرد آینده کارخانه این است که کاشت گونه های مقاوم به کم آبی را در 
دستور کار قرار دهد. وی تصریح کرد: طی سال 98 براساس تصمیمات اتخاذ 
شده درسطح شهرس��تان مقررگردیدکه شرکت ذوب آهن اصفهان نسبت به 
تهیه برنامه جامع محیط زیست اقدام نموده ونتایج حاصل را جهت بررسی و 
تایید به اداره کل حفاظ محیط زیست استان ارسال نماید. این برنامه در نیمه 
دوم س��ال 98 تهیه و به اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان ارسال شد و 
در حال حاضر در مرحله بررس��ی توس��ط این اداره قرار دارد . مقرر است پس 
از نهایی ش��دن در چهارچوب تفاهم نامه مشترک با اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان امضا و مبادله گردد و به عنوان نقشه راه محیط زیست 
ش��رکت، کلیه فعالیت های بهبود در این حوزه براس��اس برنامه مذکور انجام 
گردد. شایان ذکر است در پایان این نشست از کتاب" زینب کوچولو در شهر 

آهن" از انتشارات روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز رونمایی شد.

ق�م - خبرنگار فرصت ام�روز: مدیرعامل مخاب��رات قم گفت: عملکرد 
جزیره ای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بهره برداری از فناوری اطالعات 
و زیرساخت های مخابراتی باید به یک نظام هماهنگ و یکپارچه تبدیل شود 
زیرا این خدمات جزیره ای برای مردم رفاه و آسایش ایجاد نمی کند لذا در بستر 
فناوری اطالعات نیازمند یک سامانه متمرکز، همخوان و همگرا در سطح ملی 
هس��تیم. سید اس��داهلل دهناد ، مدیرعامل مخابرات قم ، با اشاره به اینکه بین 
کار رس��انه های مجازی با شرکت مخابرات اشتراک ماهیت وجود دارد، گفت: 
ارتباطات وجه مشترک مخابرات و رسانه است در عصر حاضر، بر خالف گذشته 
مفاهیم سنتی حوزه سیاست تغییر کرده، به گونه ای که اگر در گذشته  قدرت 
نظامی حرف اول را در بحث قدرت نمایی سیاسی می زد امروز مهم ترین عامل 
در قدرت سیاسی، قدرت رسانه و ارتباطات است. وی افزود: قدرت رسانه ای در 
دنیای امروز به اندازه ای مهم اس��ت که هرکس توان رسانه ای قوی تری دارد، 
تسلط بیشتری بر مسائل مختلف دارد. وی ادامه داد: در سه دهه اخیر در سطح 
جهانی در زمینه فناوری اطالعات ش��اهد پیشرفت های زیادی بوده ایم، برای 
مثال در کش��ور ما هم  س��رمایه گذاری های قابل توجهی انجام شده و تالش 
ما باید معطوف به این امر باشد که نتیجه این اقدامات و سرمایه گذاری ها به 
بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. مدیر عامل مخابرات قم بیان کرد: تجربه 
نشان داده است دستگاه های اجرایی هرچقدر در زمینه بهره گیری از ظرفیت 
های ایجاد شده در حوزه فناوری اطالعات تالش بیشتری داشته باشند در ارائه 
خدمات به مردم موفق تر بوده اند. وی افزود: در عصر حاضر استفاده از فناوری 
های نوین ارتباطات یک انتخاب نیس��ت بلکه یک ضرورت و یک نیاز قطعی 
در تعامالت اجتماعی، آموزشی و اقتصادی و فرهنگی است، امروزه موضوعات 
اساس��ی مردم در همه سطوح و همه بخش ها با فناوری اطالعات و ارتباطات 

ارتباط مستقیم دارد. دهناد با اشاره به اینکه زندگی مردم با فناوری های نوین 
ارتباطات عجین شده است، افزود: برای استفاده حداکثری از این امر در خدمت 

رسانی به مردم، نیازمند اقدامات اساسی و گام های بلندتری هستیم.
وی گف��ت: وظیفه م��ا به عنوان مجموع��ه مخابرات ایجاد زیرس��اخت ها 
و بس��ترهای الزم اس��ت اما اینکه دس��تگاه های خدمات رسان چگونه از این 
امکانات به نفع مردم استفاده کنند یک موضوع فرابخشی است که باید مورد 
توجه مدی��ران هر بخش قرار گیرد . مدیرعامل مخابرات قم ضمن اش��اره به 
اینکه موضوع کرونا نش��ان داد که ما باید تمرکز اصلی فعالیت ها را بر خدمات 
الکترونی��ک متمرکز کنی��م، افزود: ب��رای تامین نیازهای مردم می بایس��ت 

زیرساخت های مناسب و ظرفیت های بیشتری فراهم شود.
و بر لزوم راه اندازی سامانه ملی فناوری اطالعات متمرکز و همگرا تاکید کرد.

وی با اش��اره به اینکه عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 

در بهره ب��رداری از فن��اوری اطالعات و زیرس��اخت های مخابراتی باید به یک 
نظام هماهنگ و یکپارچه تبدیل شود، گفت: هر وزارتخانه ای ، بخش فناوری 
اطالعات دارند و هماهنگی الزم را با سایر دستگاه ها ندارند و طبیعی است که 
ارایه خدمات بصورت جزیره ای برای مردم رفاه و آس��ایش مورد انتظار راایجاد 
نخواه��د کرد. دهناد اظهار کرد: جهت آس��ان س��ازی خدم��ات و ایجاد نظام 
هماهنگ ارائه خدمات به مردم در بستر فناوری اطالعات نیازمند یک سامانه 
متمرکز، همخوان و همگرا در س��طح ملی هستیم و این امر از ضروریات امور 
فناوری اطالعات به شمار می رود.  وی گفت: پاسخگویی به نیازهای متنوع مردم 
و ایجاد رضایتمندی بیشتر، جز از طریق توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
ممکن نیست و در این زمینه و اینکه مردم ثمره آن را در زندگی روزمره خود 
مش��اهده کنند نیاز به برنامه ریزی و درک عمیق تری هس��تیم. دهناد با بیان 
اینکه در استان قم، متناسب با امکانات و مقدورات اقدامات مهمی انجام  شده 
اس��ت، بیان کرد: در بخش تلفن ثابت بیش از 626 هزار پورت منصوبه وجود 
دارد که از این تعداد، 482 هزار و 195 پورت آن فعال اس��ت و مشترکین در 
حال اس��تفاده از آن هس��تند به طوری که ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان  

بیش از 34 درصد است.
دهناد گفت: در بخش تلفن همراه هم تعداد 1 میلیون و ۷81 هزار و 2۷9 
س��یمکارت همراه اول به مردم قم واگذار ش��ده اس��ت که  این تعداد بیش از 

جمعیت استان می باشد و ضریب نفوذ آن بیش از 128 درصد است.
دهناد در خصوص پوشش شبکه تلفن همراه در شهر، بیان کرد: خوشبختانه 
1۰۰درصد نقاط ش��هری دارای پوشش تلفن همراه اول هستند و بیش از 9۰ 
درصد از جاده های استان نیز تحت پوشش شبکه همراه اول است و در مقایسه 

با استان های دیگر کشور وضعیت کامال بهتری داریم.

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
گفت: بهینه س��ازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب همواره مورد 
تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای 

استفاده درست آب شرب توسط مشترکین کرده است  .
علیرضا ایمانل��و به منظور تبیین اهمیت جای��گاه آب در زندگی روزمره 
ش��هروندان و نهادین��ه کردن فرهنگ مصرف بهین��ه آب و صرفه جویی در 
مصرف آب و همچنین پاسخگویی به سواالت مشترکین در خصوص آب و 

فاضالب در برنامه زنده رادیویی دانیشیق حضور یافت.
 وی با اش��اره به اینکه آب شرب شهر تبریز بصورت فرااستانی تامین می 
شود، گفت: با توجه به اینکه آب شرب تبریز از سه منبع زرینه رود که از 2۰۰ 
کیلومتری وارد شهر تبریز مي شود، منطقه دامنه سهند، سعید آباد، هروي و 
تصفیه خانه آب نهند تامین می شود بمنظور یکسان سازی  آب شرب وارد 
مخازن ش��ماره 1 و 2 ش��هر تبریز ) مخازن مادر ( که حجم هر کدام از آنها 
در حدود 83 هزار مترمکعب می باشد گردیده و جهت توزیع در سطح شهر 

تبریز و بین شهروندان به 23 مخازن دیگر شهر هدایت می شود .
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی اضافه کرد: در این 
راس��تا این ش��رکت اقدام به اجرای طرح رینک خط انتقال آبرسانی جنوب 
و جنوب ش��رقی تبریز بمنظور آبرسانی و تامین آب مناطق واقع در شهرک 
های جدید خاوران، آذران، فجر، امیدیه، کندرود و باسمنج کرده است که در 
ادامه خط آبرسانی زرینه رود و بطول حدود 26 کیلومتر از مخزن اندیشه تا 
مخزن باسمنج با اقطار 1۰۰۰، 14۰۰ و 16۰۰ میلیمتری و با احداث یکباب 
مخزن 1۰ هزار مترمکعبی بعنوان مخزن مکش و یکباب ایستگاه پمپاژ در 
مجاورت مخزن شماره 11 و همچنین احداث یکباب مخزن به ظرفیت 1۰۰ 
هزار مترمکعبی در ارتفاعات جنوب شهر تبریز و در کد ارتفاعی 1812 متر 
با عنوان مخزن تعادل و ذخیره با اعتبار 3۰۰۰ میلیارد ریال در حال احداث 
می باشد . وي به میزان تولید آب در تبریز و استان اشاره کرد و گفت: به طور 
متوسط میزان تولید آب در تبریز 445۰ لیتر در ثانیه و در استان نیز ۷6۷۰ 
لیتر در ثانیه می باش��د که این میزان در زمان پیک مصرف 4۷5۰ لیتر در 

ثانیه در تبریز و 9۰۰۰ لیتر در ثانیه در استان افزایش مي یابد.
علیرضا ایمانلو درادامه به صرفه جویی 1۰ درصدی در مصرف آب توسط 
مش��ترکین و رعایت الگوی مصرف اش��اره و از ش��هروندان در خواست کرد 
توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب 
مصرفی دچار مش��کل نش��ویم. وی در ادامه با اشاره به برخی استفاده های 
ناصحیح از آب شرب بهداش��تی همچون شستشوی خودرو، آبیاری فضای 
سبز منزل و غیره گفت: فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد 
توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب اس��تفاده می ش��ود اسراف و 

هدرروی آن کاهش یابد .
ایمانلو همچنین افزود: بهینه س��ازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب 

شرب استان همواره مورد تاکید بوده است و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ 
تمهیدات و برنامه ریزی برای اس��تفاده درست آب شرب توسط مشترکین 

کرده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ضمن درخواست مجدد 
از همشهریان در خصوص مصرف صحیح آب شرب بهداشتی و صرفه جویی 
در خصوص این مایه حیات گفت: آب رکن اصلی توسعه پایدار است. فقدان 
یا کمبود این مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز 
نابسامانی های فراوان می گردد. در این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف 
و هدرروی آب، الگوی صحیح مصرف آب برای هر نفر15۰ لیتر در ش��بانه 
روز می باش��د که متاسفانه این رقم در استان ما بیش از22۰ لیتر در شبانه 
روز بوده  که امیدواریم ش��هروندان با رعایت و دقت در نحوه مصرف آب از 
اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نیاز آبی کالنشهر تبریز گفت: با 
توجه به گس��ترش شهر تبریز و بوجود آمدن شهرک های متعدد در اطراف 
شهر تبریز ما به آب بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال منابع جدید 
هستیم تا برای آب شرب کالنشهر تبریز و سایر شهرهای استان که با کمبود 
آب مواجه هستند آبرسانی کنیم . ایمانلو در ادامه با اشاره به انتقال آب ارس 
به تبریز گفت: با توجه به نیاز روزافزون کالنش��هر تبریز، تامین منابع جدید 
آبی برای این شهر ضروری است و یکی از منابع پیش بینی شده انتقال آب از 
طرح آبرسانی ارس به تبریز است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود .
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی در خصوص اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب کالنش��هر تبریز استفاده از پساب تولیدی بعنوان 
تامین کننده بخش��ی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که انش��اء 
اهلل در صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع بتوانیم تا سال آینده قسمت 
مایع آنرا که تامین کننده بخش��ی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باش��د به 

بهره برداری برسانیم .
در ادامه رکنی مش��اور فنی مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان نیز گفت: 

ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در بخش روستایی به بیش 
از8۰ درصد جمعیت روستایی استان خدمات رسانی انجام می دهد و مابقی 
روس��تاها نیز از طریق دهیاری ها و خود اهالی خدمات رسانی الزم را انجام 

می دهند .
شرکت آب و فاضالب استان در روستاهای سطح استان ساالنه بین 35۰ 
الی 4۰۰ کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب و حدود ۷ الی 8۰۰۰ مترمکعب 

مخازن آب با اعتباری بالغ بر 5۰۰ الی 6۰۰ میلیارد ریال انجام می دهد.
وی در پایان به اختصاص 6۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای س��ال جاری این 
روستاها اشاره کرد و افزود: با اختصاص این اعتبارات برای بیش از 6۰ روستا 

و به جمعیتی بالغ بر 4۰ هزار نفر آبرسانی خواهد شد.
در ادام��ه فتاح پور مدیر حوزه بهره برداری فاضالب اس��تان با اش��اره به 
اهمیت و ضرورت اجرای طرح ش��بکه فاضالب در اس��تان و دفع بهداشتی 
فاضالبهای خانگی گفت: امروزه ایجاد ش��بکه فاضالب یکي از ضروري ترین 
تاسیس��ات مورد نیاز جوامع بشري جهت رعایت بهداشت عمومي محسوب 
مي گردد در این راس��تا 68 درصد از جمعیت ش��هري اس��تان و8۰ درصد 
شهروندان تبریزی از پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع فاضالب برخوردار 
می باش��د که امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم این رقم را به 1۰۰ درصد 
برسانیم. وی افزود: این شرکت در پایان سال 98 حدود 68 درصد جمعیت 
ش��هری در سطح اس��تان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر را تحت پوشش 
شبکه جمع آوری فاضالب قرار داده و در 18 شهر استان نیز طرح فاضالب 

در حال بهره برداری و یا در حال اجرا می باشد.
مدیر حوزه بهره برداری فاضالب اس��تان ادامه داد: این شرکت در سطح 
اس��تان  بیش از 46۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب پیش بینی نموده که از این 
مقدار بیش از 3۷۰۰ کیلومتر آن اجرا ش��ده و پیش بینی ما برای کالنشهر 
تبری��ز 23۰۰ کیلومت��ر بوده که بیش از 18۰۰ کیلومت��ر آن در تبریز اجرا 
ش��ده است که این رقم نس��بت به متوسط کشوری رش��د قابل توجهی را 
در اس��تان نش��ان می دهد. وی ادامه داد: در سطح شهرهای استان بیش از 
8۷5۰۰۰ فقره انش��عاب فاضالب واگذار شده و از این تعداد 564۰۰۰ فقره 
آن در کالنش��هر تبریز می باش��د. در ادامه یوسف زاده مشاور مدیرعامل در 
امور مش��ترکین شرکت نیز با توجه به س��واالت  مطروحه در خصوص نرخ 
انشعابات آب و فاضالب گفت: در شهرهای زیر 5۰ هزار نفر حق انشعاب آب 
323 هزار تومان و در ش��هرهای باالی 5۰ هزار نفر 38۰ هزار تومان بغیر از 

کالنشهر تبریز می باشد.
وی ادامه داد: در کالنش��هر تبریز نی��ز این رقم متفاوت بوده و در مناطق 
ش��هرداریهای ۷ و1۰ بمبلغ 38۰ هزار تومان، مناطق ش��هرداری های 4 و 
6 بمبل��غ 5۷۰ هزار تومان و حوزه مناطق ش��هرداریهای 1-2-3 و 9-8-5 
بمبلغ ۷6۰ هزار تومان می باش��د و حق انش��عاب فاض��الب نیز ۷۰ درصد 

مبالغ فوق خواهد بود.

در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اصحاب رسانه عنوان شد:

برنامه جامع زیست محیطی ذوب آهن برای تبدیل شدن به صنعت سبز

انتقاد مدیر عامل مخابرات قم از عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها در بهره برداری از فناوری اطالعات

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

تامین منابع جدید آبی برای کالنشهر تبریز ضروری است

مهندس کاویان :
فرآیند تولید در صنعت نفت مبتنی بر رعایت الزامات زیست محیطی است

 اهواز -شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون محیط زیست 
و صیانت از آن را موضوعي ارزیابي کرد که در فرایند تولید به صورت ویژه لحاظ مي گردد و 
صنعت نفت همواره نسبت به آن اهتمام دارد. مهندس حمید کاویان ضمن گرامیداشت هفته 
محیط زیست، گفت: با نگاهي به اقدامات اتخاذ شده توسط صنعت نفت، به راحتي مي توان 
مشاهده کرد که تقریبا تمامی هدف گذاری هاي عملیاتي در راستاي پایداري تولید، مبتني بر 
رعایت الزامات زیس��ت محیطي است. وي افزود: در سال 98، بیش از 11 هزار اصله نهال را 
براي تقویت کمربند س��بز و جلوگیري از نفوذ ریزگردها تامین کردیم و عالوه بر تزریق 99 
درصد پسابهاي نمکزدایي به چاه هاي دفعي، با راه اندازي فاز نخست طرح شیرین سازي گاز 
هاي ترش آسماري، حدود 12 میلیون فوت مکعب گاز ترش پرفشار را بجاي مشعل، به مدار تولید بازگرداندیم. مهندس کاویان، استفاده 
از دستگاه هاي فراورش)MOT( و تفکیک گر)MOS( سیار را اقدامي بسیار موثر در حفاظت از زیست بوم پیراموني دانست و یادآور شد: 
از آغاز سال 98 تا کنون بیش از 23۰ هزار بشکه نفت خام را با استفاده از این دو دستگاه استحصال کردیم ضمن اینکه براي نخستین 
بار در مناطق نفتخیز جنوب، یک تفکیک کننده نفت و گاز را در مجتمع صنعتي شماره 3 مارون مستقرکردیم که با تکمیل و راه اندازي 
آن، هر میزان نفتي که بر اساس شرایط عملیاتي به سمت گودال سوخت جریان می یافت را بازیابي  و به مدار تولید باز خواهیم گرداند.

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون به تشریح دستاورد مهم دیگري در حوزه محیط زیست و ایمني پرداخت و گفت: با توجه 
به نزدیک شدن جاده هاي مواصالتي به یکي از مشعل هاي بلند شرکت در مجتمع صنعتي شماره 4 مارون، یک مشعل جدید انگشتي را 
طراحي کرده و ساختیم و با جابجایي محل استقرار آن، ریسک موجود براي مردم و خودروهاي عبوري را به صفر رساندیم.وي در پایان 
واگذاري لجن های نفتی به شرکت های بازیافت کننده، اجراي طرح یکپارچه مدیریت پسماند، تعامل با آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت جهت طرح خود اظهاری پایش آالینده های محیط زیس��تی شامل آب، خاک، هوا و صوت، استقرار تجهیزات مبارزه با 
آلودگی نفتی رودخانه در مجاورت رودخانه جراحی به منظور واکنش در شرایط اضطراری و مقابله با آلودگی نفتی احتمالی و ایجاد فضای 
سبز به میزان 2/32 هکتار را نیز از اقداماتي دانست که در راستاي صیانت از محیط زیست از سال گذشته تا کنون صورت پذیرفته است.

جمع آوری 250 تن زباله در شبانه روز توسط شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از جمع آوری 25۰ تن زباله در شبانه روز توسط شهرداری 
گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری گرگان، موسی الرضا صفری گفت: در سه ماه 
نخست سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا تولید زباله نزدیک به 83 تن نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها در حوزه معاونت خدمات شهری جمع آوری و دفن زباله های شهری است که در 
ش��رایط معمول در ش��بانه روز  به طور متوس��ط 25۰ تن زباله و  لجن از سطح معابر شهر گرگان جمع آوری می شود. معاون خدمات 
ش��هری ش��هرداری گرگان متذکر شد: در س��ال 1398 نزدیک به 18۰ هزار تن زباله جمع آوری و برای دفن بهداشتی به محل سایت 
دفن زباله انتقال یافت.صفری بیان کرد: با توجه به افزایش تولید زباله در ایام ش��یوع کرونا انتظار داریم ش��هروندان با پیمانکار تفکیک 
زباله همکاری الزم را داش��ته باش��ند و زباله های خش��ک قابل بازیافت از درب منزل جدا سازی شود که عالوه بر کاهش حجم زباله از 
آسیب های زیست محیطی نیز کاسته شود.وی یکی از چالش های شهرداری با توجه به شروع فصل گرما را عدم رعایت قراردادن زباله 
در مخازن زباله در ساعت تعیین شده دانست و گفت: در صورت عدم رعایت، این موضوع مشکالتی را برای مدیریت شهری و شهروندان 
در پی خواهد داش��ت.صفری در پایان از عموم ش��هروندان خواست زباله های خود را راس ساعت 1۷ الی 21 در کیسه های دربسته در 

مخازن زباله قرار دهند.

با تکمیل پروژه اصالح سیستم خنک کاری کمکی نیروگاه بخار شهید رجایی محقق شد؛
کاهش 50 درصدی میزان مصرف آب در واحدهای 250 مگاواتی

قزوی�ن - خبرن�گار فرصت امروز: با تکمیل پ��روژه اصالحیه در 
سیس��تم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی، 
5۰ درصد از میزان مصرف آب در این واحدها کاس��ته شد. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت مدیریت تولید برق ش��هید رجایی، یونس علی 
دشتدار معاون تولید نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: به منظور 
شناس��ایی مسیرها و نقاط هدررفت آب و انرژی در واحدهای نیروگاه، 
برای کاهش مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، تاکنون اقدامات 
موثری در نیروگاه انجام ش��ده اس��ت که اجرای ط��رح بهبود وضعیت 
سیس��تم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری، نمونه ای از این فعالیت ها اس��ت. دشتدار در ادامه بیان 
داش��ت: از س��ال 94 با هدف بهبود وضعیت فن های سیستم خنک کاری نیروگاه بخار، فاز مطالعاتی و 
تحقیقاتی این طرح آغاز شد که پیش بینی می شد در صورت عملیاتی شدن این طرح، انتظار افزایش 
راندمان سیس��تم خنک کاری و در پی آن، کاهش قابل توجه مصرف آب را داش��ته باشیم. معاون تولید 
نی��روگاه بخ��ار افزود: پس از پایان فاز مطالعاتی و تحقیقات��ی که به مدت 3 به طول انجامید، این پروژه 
وارد فاز عملیاتی ش��د که در نهایت، س��ال 9۷، 6۰ درصد آن با انجام فعالیت های اصالحی به نتیجه 
رسید و میزان مصرف آب در سیستم خنک کاری کمکی نیروگاه بخار، کاهش قابل مالحظه ای یافت.
دش��تدار ادام��ه داد: در تکمیل این پروژه که ب��ا همفکری و خرد جمعی متخصصان و کارشناس��ان 
نیروگاه به انجام رس��ید، امسال ش��اهد کاهش 5۰ درصدی مصرف آب در نیروگاه بخار هستیم که این 
میزان کاهش مصرف آب، نشان از اهمیت اجرای این طرح دارد. نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد 
بخاری و سیکل ترکیبی است که انرژی الکتریکی حدود 4 درصد از مصرف کنندگان را تامین می کند.

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

س�اری – دهق�ان:   ظرف 24 س��اعت گذش��ته تع��داد 39 بیمار 
مش��کوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در بیمارستان های تحت 
پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند  
ظرف همین مدت تعداد 6۰ نفر از افراد مش��کوک بس��تری ش��ده ، از 
بیمارس��تان ها مرخص شدند و  تکمیل روند درمانی خود را در منزل 
ادامه خواهند داد. هم اکنون 229 نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا 
با عالئم تنفس��ی حاد مش��کوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در 
این مراکز بس��تری هستند. زمان مهار کرونا به رفتار اجتماعی بستگی 
دارد. برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا همچنان باید پروتکل های بهداشتی و فاصله ایمن با افراد 

را رعایت کرد و از سفر های غیر ضرور، حضور در اجتماعات شلوغ پرهیز شود.

شناورهای جستجو و نجات بنادر استان بوشهر مجهز به پمپ های اطفا 
حریق شدند

بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز: ه منظور ارتقا ایمنی و همچنین تمهیدات 
پیشگیرانه و مقابله ای، شناورهای جستجو و نجات بنادر استان بوشهر مجهز به 
پمپ های اطفا حریق ش��دند. به گزارش روابط عمومی، محمد قاس��می معاون 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در اینباره گفت: تردد باالی 
ش��ناورهای س��نتی در آبراه های تحت حاکمیت این اداره کل و تراکم آن ها در 
اسکله های بنادر تجاری و صیادی استان، همواره ریسک های متعددی را متوجه 
صنعت دریانوردی نموده که حریق یکی از عمده ترین آن هاست. قاسمی افزود: با 
شروع فصل تابستان و افزایش دما، ریسک حریق بیش از دیگر فصول باال رفته و 
آمار آتش سوزی های سنوات گذشته، موید این امر است از اینرو اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای 
ارتقا ایمنی،تمهیدات پیشگیرانه و مقابله ای زیادی فراهم داشته که استقرار شناورهای آتش خوار و نصب و راه اندازی 
تاورهای اطفا حریق در بنادر، از جمله آن بش��مار می رود. معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر 
عنوان کرد: همچنین در راستای پشتیبانی و افزایش استعداد مقابله ای با حریق،طی اقدامی شناورهای جستجو و نجات 
این اداره کل نیز مجهز به پمپ های اطفا حریق با ویژگی و خصوصیاتی ش��امل پمپ الکتریکی مرکزی با پرتاب آب 
حدودا 15 متر، پمپ روزنباور با پرتاب آب حدودا 6۰ متر و پمپ مرکزی unifire با پرتاب آب حدودا 6۰ متر شدند.
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برندهای بزرگ چه زمانی برندشان را بازآفرینی می کنند؟

9 نشانه ضرورت به روزرسانی فرآیند برندسازی شركت مان

چه زمانی برای به روز رسانی تصویر برندمان مناسب است؟ بدون 
در اختیار داش��تن استداللی درس��ت امکان بی توجهی به سال ها 
زحم��ت برندمان و خیانت به اعتماد مش��تریان وجود دارد. عرصه 
کس��ب وکار به طور مداوم در حال تغییر اس��ت. ب��ه همین دلیل 
برندهای بی توجه به تغییرات پیرامون شان محکوم به فنا هستند. 
آیا اکنون زمان مناسب برای تغییر فرآیند برندسازی مان رسیده 
اس��ت؟ شاید در نگاه نخس��ت چنین پرسشی بسیار ساده باشد، با 
این حال پاسخ درست به آن نیازمند بررسی دقیق جوانب مختلف 
اس��ت. بدون تردید تالش برای تغییر هویت س��ازمان مان در زمان 
نادرس��ت فقط منجر به اتالف وقت و هزینه خواهد ش��د. در بحث 
برندس��ازی نکته مهم شناسایی زمان درس��ت برای به روز رسانی 
تصویر برندمان اس��ت. اقدام بیش از اندازه زود یا دیر به یک اندازه 

تاثیر مخرب بر روی تصویر شرکت ما خواهد داشت. 
به راس��تی برند ما چه زمانی باید یک هویت کامال تازه یا به روز 
رس��انی جزئی داشته باش��د؟ در این مقاله هدف اصلی من بررسی 
9 پرچ��م قرمز مبنی بر ضرورت به روز رس��انی فرآیند برندس��ازی 
شرکت مان اس��ت. امیدوارم این بررسی به شما در زمینه مدیریت 

بهینه فرآیند برندسازی شرکت تان کمک کند. 
وقتی هدف برندمان تکامل یافته است

وضعی��ت بازار و اس��تراتژی ها قاب��ل تغییر اس��ت. همچنین در 
مقیاس��ی وسیع، کل صنعت کس��ب وکار نیز تغییر مداوم دارد. به 
طور معمول بس��یاری از ش��رکت ها کار خ��ود را در نقطه ای کامال 
متفاوت با محل شروع به پایان می رسانند. به همین دلیل ارزیابی 

مداوم اهداف و ارزش های برندها اهمیت باالیی دارد. 
بهترین مثال برای این بخش برند CVS Caremark اس��ت. 
 CVS ای��ن برند به عنوان یکی از زیرش��اخه های ش��رکت بزرگ
در مقی��اس ملی در ای��االت متحده به فروش داروه��ای موردنیاز 
قش��رهای متوسط جامعه، آگاهی بخش��ی پیرامون استفاده درست 
از داروه��ا و اقدامات عام المنفعه می پ��ردازد. اگرچه در ابتدا هدف 
اصلی CVS Caremark فقط خدمت رس��انی ب��ه مردم ایاالت 
متحده در زمینه های ابتدایی بود، با این حال در طول زمان تحول 
عمده ای پیدا کرد. به این ترتیب با گسترش کسب وکار اکنون آنها 
یکی از غول های بزرگ تولید دارو در آمریکای ش��مالی هس��تند. 
ترکیب ش��رکت های محلی مختلف برای بهبود خدمت رس��انی از 
جمله استراتژی های موفق این ش��رکت را تشکیل می دهد. وقتی 
ش��رکت ما توس��عه پیدا می کند، اهداف اولیه اش نیز دس��تخوش 
تحول می ش��وند. در مورد برند CVS Caremark آنها با توسعه 
کسب وکارش��ان نام خود را ب��ه CVS Health تغییر دادند. این 
تغییر نام برای ش��روع فعالیت آنها در سراسر آمریکای شمالی بود. 
به این ترتیب مخاطب به طور واضح متوجه تغییر اس��تراتژی آنها 

شد. 
تغیی��ر ماهیت یک برند کوچک و زیرش��اخه به یک تولیدکننده 
 CVS ب��زرگ موجب تفاوت های زیادی می ش��ود. ب��ه این ترتیب
Health با اعمال مدیریت مس��تقیم بر روی فروش��گاه های خود 
بس��یاری از سیاس��ت های غلط قبلی را اصالح ک��رد. نمونه واضح 
ای��ن اقدامات توقف فروش س��یگار و س��ایر دخانیات مش��ابه در 

فروشگاه های این برند است. 
وقتی برندمان توسعه پیدا می کند

ویژگی مشترک بس��یاری از برندها در ابتدای شروع به کارشان 
تالش برای راه اندازی برنامه برندس��ازی بس��یار س��اده به منظور 
اطالع رسانی دقیق و روشن است. به این ترتیب همه مخاطب های 
آنها متوجه هدف اصلی برندها خواهند شد. اگرچه این اقدام بسیار 
پس��ندیده اس��ت، با این حال در عمل موانعی مان��ع از تحقق آن 

خواهد شد. 
یک��ی از مثال های جالب برای این بخ��ش برند دانکین دوناتس 
اس��ت. آنها در ابتدای راه فروش��گاه های خود را به طور اختصاصی 
محلی ب��رای فروش دون��ات معرفی کردند. با ای��ن حال در طول 
زمان کس��ب وکار آنها توسعه زیادی پیدا کرد. به این ترتیب عرضه 
خوراکی ه��ای صبحانه و نوش��یدنی های مختلف نیز به فهرس��ت 
فروش��گاه های دانکی��ن دوناتس اضافه ش��د. کار ت��ا جایی پیش 
رف��ت که برخی از فروش��گاه های این برند در عم��ل دیگر دونات 
نمی فروختن��د. ب��ه ج��ای آن تمرکز اصلی ش��ان ب��ر روی فروش 

خوراکی های جانبی بود. 
وقتی برندمان گیج کننده می شود

گاهی اوقات یک ش��رکت یا برند با نوعی خاصی از پیام یا شعار 
تبلیغاتی شناخته می ش��ود که به طور کلی با اهداف و ارزش های 
اصل��ی اش در تضاد اس��ت. وقتی چنین مش��کلی پی��ش می آید، 

نخستین اقدام ضروری تالش برای تغییر جلوه برندمان است. 
مش��هورترین مثال این بخش برند گوگل اس��ت. وقتی لری پیج 
و سرگی برین مش��غول کار بر روی پروژه موتور جست وجوی شان 
بودند، ابتدا نام »بک راب« را برای طرح شان انتخاب کردند. دلیل 
اصلی این انتخاب اتصال مداوم موتور جست وجوی آن زمان گوگل 
به لینک های پش��تیبان س��رور اصلی بود. نکته مهم این نام ایجاد 
س��ردرگمی فراوان برای کاربران بود. به عالوه این اسم پس زمینه 
مناس��بی در برخ��ی از فرهنگ ه��ا نیز نداش��ت. ب��ه همین دلیل 
دس��ت اندرکاران پروژه تنها پس از گذش��ت یک سال نام آن را به 

گوگل تغییر دادند. 
بازآفرینی بعدی برند گوگل در سال 2۰15 رخ داد. درست پس 
از 1۰ سال سرویس دهی باکیفیت به مردم و جلب اطمینان شمار 
باالیی از کاربران. به این ترتیب هدف اصلی گوگل بازنمایی اهداف 
آینده خود در قالب ه��ای بصری و محتوای جذاب بود. واضح ترین 
تغیی��ر در ای��ن میان مربوط ب��ه لوگوی اصلی گوگل ب��ود. به این 
ترتیب طرح برجس��ته و براق واژگان لوگو گوگل حالت مات و یک 

بعدی به خود گرفت. 
وقتی برندسازی جدید ما بیانگر یک کسب وکار تازه است

ش��اید برند ش��ما وضعیت مناسبی داشته باش��د، با این حال به 
دلی��ل برخی از تغییرات کاری )تغییر دفتر مرکزی، نوع کار، تولید 
محصوالت��ی متفاوت و قوانین دولتی جدی��د( مجبور به بازآفرینی 

برندتان شوید. 
بهترین مقال در این زمینه موسس��ه مشاوره ای اندرسون است. 
در س��ال 2۰۰۰ این برند به دلیل قانون جدید از ادامه استفاده از 
نام آرتور اندرس��ون منع ش��د. به همین دلیل نیاز فوری به یافتن 
اس��می تازه داشت. ایده جالب این برند در آن زمان استفاده از نام 
ترکیب��ی Accenture بود. این ن��ام ترکیبی از واژه Accent به 
معن��ای تاکید و Future به معنای آین��ده بود. به این ترتیب نام 
این برند ترکیب تاکید ب��ر آینده را به ذهن مخاطب می آورد. این 
امر با هویت تازه برند نیز کامال س��ازگاری داشت. در حقیقت آنها 
نخستین برند مشاوره ای بودند که سرویس دهی از طریق اینترنت 
را شروع کردند. به همین خاطر انتخاب چنین نامی کامال با هویت 

اصلی شان هماهنگ است. 
وقتی برندمان در همه زمینه خوب عمل نمی کند

گه گاه یک برند در برخی از زمینه ها عملکردی مناس��ب، اما در 

س��ایر زمینه ها عملکرد نامطلوبی دارد. در چنی��ن مواقعی نیاز به 
ارزیابی دلیل عملکرد بد ضروری است. به عنوان مثال شاید برند ما 
در بازارهای خارجی به دلیل تفاوت زبانی عملکرد مناسبی نداشته 
باش��د. همچنین در ورود به بازاری جدید محصول مان موردپسند 

مخاطب واقع نشود. 
نمونه مشهود این بخش برند Airbnb است. این شرکت چند 
سال پیش با بحرانی بزرگ مواجه شد. آنها سطح فعالیت خود را 
به خارج از آمریکا توس��عه دادند. همچنین روند س��فارش آنالین 
را نی��ز از طریق اپ ویژه ش��ان راه اندازی کردند، ب��ا این حال نام 
برندش��ان برای طراحی آیکون مناس��ب نبود. به همین دلیل در 
سال 2۰14 آنها تغییرات اساسی در شکل لوگوی برندشان ایجاد 
کردن��د. اکنون لوگوی این برند با رنگ قرمز مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد. این در حالی اس��ت ک��ه تا قبل از س��ال 2۰14 رنگ 
لوگو آبی و فونت آن تو خالی )رنگ س��فید داخلی( بود. پیشرفت 
در زمین��ه طراحی گرافیک کمک زیادی به برند Airbnb برای 
طراح��ی لوگوی تازه اش کرد. به این ترتیب آنها لوگوی خود را از 
حالت متن محور به قالبی مثلثی درآوردند. البته هنوز هم عبارت 
Airbnb در پایین لوگ��وی آنها وجود دارد. مزیت اصلی لوگوی 
جدید امکان اس��تفاده س��اده تر از آن در ش��بکه های اجتماعی و 

آیکون های مختلف است. 
وقتی برندمان شهرت بدی پیدا کرده است

در برخی از موارد، یک برند در جامعه با صفتی مش��خص پیوند 
می خورد. به این ترتیب مردم آن برند را با همان صفت مش��خص 
شناسایی می کنند. خوشبختانه بسیاری از برندهای بزرگ همیشه 
دارای صفت ه��ای مثبت بوده اند، ب��ا این حال در برخی مواقع یک 
برند دچار ش��هرت منفی می شود. معموال ش��هرت منفی ناشی از 
تجرب��ه خرید یا تعامل منفی مش��تریان با برندهاس��ت. همین امر 
موجب نارضایتی طیف وسیعی از افرادی که حتی با برند موردنظر 

ارتباط ندارند، می شود. 
یک��ی از مثال های واضح این بخش برند فیلیپ موریس اس��ت. 
امروزه برند فیلیپ موریس بیشتر به خاطر تولید سیگار برای مردم 
ش��ناخته شده اس��ت. موج مخالفت با مصرف سیگار در چند دهه 
اخی��ر موجب بدنامی بس��یاری از برندهای فع��ال در این عرصه از 
جمله فیلیپ موریس ش��ده اس��ت. نکته جالب درخصوص فیلیپ 
موریس فعالیت آن در عرصه های بسیار متنوع است. تولید سیگار 
فق��ط یک��ی از بخش های فعالیت این برند را تش��کیل می دهد. به 
همین خاطر ش��هرت نامناس��ب آنه��ا در عمل س��ایر حیطه های 
فعالیت ش��ان را نی��ز تح��ت تاثی��ر ق��رار داد. در چنی��ن مواقعی 
تصمیم گی��ری برای تغییر هویت یا بازآفرینی برند ضروری اس��ت. 
ب��ه این ترتیب مدیران فیلیپ موریس اقدام به بررس��ی طرح های 
مختلف برای خروج از این بحران کردند. در نهایت طرح تغییر نام 
برند بیشتری رای را آورد. به همین خاطر نام برند فیلیپ موریس 
به نام قدیمی شان تغییر کرد: آلتریا. این امر نه تنها بازگشت دوباره 
به ریش��ه های اصیل یک برند محسوب می شود، بلکه آنها را از شر 
ش��هرت نامناسب ش��ان در زمینه تولید س��یگار نیز رها کرد. البته 
فیلیپ موریس به عنوان یکی از زیرش��اخه های آلتریا همچنان به 
تولید س��یگار ادامه می دهد، با این حال ش��باهت نام این دو دیگر 

دردسرآفرین نمی شود. 
گاه��ی اوق��ات در عرصه کس��ب وکار ما مجبور به عقب نش��ینی 

هس��تیم. درس��ت مانند کاری ک��ه فیلیپ موریس ی��ا به عبارت 
درست تر آلتریا انجام داد. 

وقتی برندمان قصد معرفی سرویس ویژه ای را دارد
اگر یک ش��رکت قصد عرضه کاال یا س��رویس ویژه ای را داشته 
باش��د، شاید نیاز به بازآفرینی برندش پیدا کند. نخستین پرسشی 
ک��ه در اینج��ا مطرح می ش��ود، دلیل ایجاد برندی مس��تقل برای 
محصوالت ویژه ش��رکت مان اس��ت. پاسخ این پرس��ش در القای 
جل��وه ای ویژه ب��رای محصولی منحصر به فرد نهفته اس��ت. وقتی 
یک برند س��از و کار ویژه ای ب��رای محصوالتش فراهم می کند، در 

حقیقت تاکید بیشتری بر روی اهمیت آن از نظر کیفیت دارد. 
ب��ه عنوان مثال، برند کاس��تل، تولیدکننده ل��وازم خارج خانه و 
مس��افرت، عملکردی فوق العاده در زمینه بازس��ازی برندش انجام 
داده است. آنها برای نسخه ویژه محصوالت شان یک برند زیرشاخه 
تح��ت عنوان کاس��تل پرمیوم ایجاد کردند. لوگو ای��ن برند تازه با 
اله��ام از برند اصلی اما اندکی متفاوت تر طراحی ش��ده بود. به این 
ترتیب تمام کاربران ش��باهت های میان این دو محصول را متوجه 
می ش��دند. هدف اصلی از این طراحی ه��م کامال واضح بود: جلب 

نظر هرچه بیشتر مخاطب.
اگر قص��د الگوب��رداری از طرح کاس��تل را دارید، بای��د به فکر 
طراحی یک لوگو، ش��عار تبلیغاتی، فونت و البته محصول منحصر 
ب��ه فرد باش��ید. به ای��ن ترتیب ویژگ��ی بارز برند ش��ما در زمینه 
عرضه محصوالت خاص مش��خص خواهد ش��د. معم��وال برندهای 
تازه تاسیس اقدام به اتخاذ چنین استراتژی نمی کنند. دلیل اصلی 
آن نیاز به کسب شهرت و اعتماد مشتریان در طول زمان به منظور 
هدایت ش��ان به سمت برند زیرشاخه مان است. به این ترتیب وقتی 
هن��وز برند اصلی م��ان جایگاه محکمی نزد مخاط��ب ندارد، ایجاد 

زیرشاخه برای آن ریسک بزرگی خواهد بود. 
وقتی برندمان از مد افتاده می شود

س��لیقه مردم در طول زمان دچار تغییر و تحول زیادی می شود. 
ای��ن ی��ک امر کامال طبیعی اس��ت. ما در زندگی ش��خصی مان به 
ط��ور مداوم در حال تغییر عقیده و نظرمان هس��تیم. از نقطه نظر 
برندس��ازی چنین ام��ری موجب بر هم خوردن م��داوم نظم امور 
می شود. به همین دلیل بازآفرینی برندها پس از گذشت چند سال 
الزم به نظر می رس��د. در غیر این صورت به س��ادگی برند ما از مد 
افتاده خواهد ش��د. بس��یاری از مردم به دنبال کشف دلیل شهرت 
همه گیر مدهایی خاص برای زمان های مش��خص هستند. به نظرم 
علت های این ماجرا هنوز به درس��تی کش��ف نش��ده. البته در این 
مقاله هدف من کش��ف چنین پدیده پیچیده ای هم نیس��ت. نکته 
مهم در این میان پذیرش تغییر و تحول مداوم س��لیقه مردم و به 

تبع آن لزوم تحول و تغییر همگام عرصه کسب وکار است. 
بهترین نمونه تغییر برند در طول زمان و همگام با تغییر سلیقه 
مردم مربوط به برند پپسی اس��ت. برخی از المان های تحول یافته 
این برند ش��امل نام )از پپسی کوال به پپسی(، رنگ های لوگو )قرمز 
خالی به ترکیب قرمز و آبی( و فونت لوگو )عبارت های کش��یده به 
یکس��ان و تخت( است. برند پپس��ی در طول زمان به خوبی لزوم 
تغییر و تحول مداوم را درک کرده است. البته در اینجا من فقط به 
جلوه بصری تغییرات این برند اشاره کردم. بدون تردید محصوالت 

آنها نیز در طول زمان دستخوش تحول شگرفی شده اند. 
prdaily  :منبع

به قلم: آنتونی دل گیگانته مسئول بخش خالقیت پردازی در آژانس تبلیغاتی 
 ترجمه: علی آل علی       

یکشنبه
25 خرداد 1399

شماره 1561



15کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
25 خرداد 1399

شماره 1561



تفاوت شیوه مدیریتی حال حاضر با 10 سال گذشته 

اگر جهان را در سال 2۰1۰ با امروز مقایسه کنیم، تفاوت های بسیاری مشاهده خواهد شد. در این رابطه شیوه مدیریتی 
نیز تغییرات مهمی را داشته است، با این حال برخی از افراد به علت اقداماتی نظیر مشورت گرفتن از مدیران قدیمی و یا 
مطالعه منابع آن دوران، شیوه هایی را انتخاب می  کنند که ابدا متناسب با شرایط حال حاضر نیست. در این رابطه صحبت 
کردن در رابطه با تمامی موارد، به چندین مقاله طوالنی نیاز خواهد داشت، با این حال آشنایی با چند مورد از مهم ترین آنها، 

برای شروع بهترین اقدام محسوب می شود. در همین راستا به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. 
1-تمرکز بر روی اهداف بلندمدت : اگرچه در گذشته کسب نتایج کوتاه مدت به معنای موفق بودن یک مدیر محسوب 
می-شد، با این حال در جهان حال حاضر، تنها زمانی می توانید سرمایه گذارها و اعضای هیأت مدیره را از خود راضی کنید 
که برنامه های بلندمدت مناسبی را داشته باشید. درواقع امروزه سودهای موقت ابدا مورد توجه نبوده و اولویت مدیران باید 
انتخاب اس��تراتژی هایی باش��د که آینده را تضمین کند. درواقع در حال حاضر حتی کاهش ارزش سهام، ممکن است در 

راستای رسیدن به هدفی به مراتب مهم تر و یک رشد فوق العاده در سال های آتی باشد. 
2-توجه بیشتر به مشتری: اگرچه در گذشته تالش می شد تا با ترفندهایی، هزینه ها کاهش پیدا کرده و در نهایت سود 
شرکت بیشتر شود، با این حال در شرایط فعلی، مشتری مهم ترین دارایی محسوب شده و در این رابطه حتی ممکن است 
سود شرکت به حداقل برسد. درواقع هیچ چیز مهم  تر از بهبود روابط با مشتری نبوده و در این رابطه برندها اقدامات متعددی 

را انجام می دهند. این امر در حالی است که تا 1۰ سال گذشته، مشتری تنها خریدار محصوالت تلقی می شد. 
3-تغییر در شیوه مدیریت : در گذشته مدیران تالش می کردند تا نوعی اقتدار را در شرکت ایجاد کنند، با این حال شیوه 
رفتاری مدیران برتر حال حاضر، مبتنی بر بهبود روابط با کارمندان است. تا 1۰ سال گذشته، کارمندان حالتی ربات گونه در 
رفتارهای خود داشتند و تنها از دستوران پیروی می کردند، با این حال در شرایط فعلی، تفکر خالق، رضایت شغلی و آزادی 
عمل کارمندان به امری حیاتی تبدیل شده است. همچنین مدیران حال حاضر، از تغییر در شیوه های مدیریتی خود واهمه 

نداشته و نرخ مطالعه و تمایل برای بروز کردن اطالعات نیز رشدی چشمگیر را  پیدا کرده است. 
4-رهبری به جای مدیریت : در رابطه با تفاوت های رهبری و مدیریت نظرات مختلفی وجود دارد، با این حال به صورت 
خالصه می توان گفت که یک رهبر، درس��ت به مانند مربی تیم های ورزش��ی رفتار کرده و برای مس��ئولیت خود، س��طح 
مشخصی را تعیین نمی کند، با این حال مدیران چارچوب های مشخصی را داشته و صرفا تعیین وظایف و نظارت را کافی 
می دانند. اگرچه این شیوه، در 1۰ سال گذشته طرفداران بسیاری را داشت، با این حال در حال حاضر هر برندی برای طی 

کردن بهترین مسیر ممکن، تنها به یک رهبر نیاز دارد.
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۷ عبارت قدرتمند که رهبران باید در زمان بحران بگویند

براس��اس محاسبات انجام شده، رکود فعلی یکی از شدیدترین و بزرگ ترین رکودهای اقتصادی است که جهان به خود 
دیده است. با شیوع ویروس کرونا موج خبرهای بد اقتصادی به اوج خود رسیده و در حال از بین بردن اعتماد به نفس کسب 
و کارها و قدرت خرید مصرف کنندگان است. به گونه ای که افراد و کسب و کارها را وادار کرده تا رفتارهای خود را با شرایط 
فعلی تطبیق دهند. در چنین مواقعی است که هدایت و رهبری کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. 
در اینجا ۷ پیام قدرتمند وجود دارد که امیدواریم کارآفرینان و رهبران آنها را با کارکنان، اعضای تیم، مشتریان و شرکای 

خود در میان بگذارند تا همه با هم این بحران جهانی را به خوبی پشت سر بگذاریم.
به عنوان رهبر کسب و کار سعی کنید در زمان بحران پیام های زیر را به همکاران تان القا کنید:

1. بگویید شرایط شما را درک می کنیم:
تیم، مشتریان و شرکای شما می خواهند بدانند که شما نسبت به نگرانی های آنها آگاه هستید و با آنها همدلی می  کنید. 

آنها می خواهند بدانند که شما هراس آنها را از شرایط موجود باور دارید.
2 . اوضاع تحت کنترل است:

به ذی نفعان تان نشان دهید که همه چیز تحت کنترل است و آنها در امان هستند. به آنها بگویید که با همه تالش تان را 
برای محافظت از  کارکنان و خانواده های آنها می کنید.

3 . شما را فراموش نکردیم:
اجازه ندهید اعضای تیم به خاطر اینکه احساس می کنند از گروه عقب افتادند یا مورد توجه قرار نمی گیرند منزوی شوند. 

به آنها یادآوری کنید که در این شرایط هر اتفاقی که بیفتد همه با هم هستیم.
4. واقعیت ها را به صورت شفاف بیان کنید:

به عنوان رهبران کسب و کار اغلب از اینکه مرتبا اطالعات را در اختیار اعضای تیم و همکاران مان قرار دهیم، می ترسیم. 
چراکه نمی خواهیم باعث ترس و وحش��ت آنها ش��ویم. این درحالی ا ست که بیان منطقی واقعیت ها و شفاف سازی بیشتر، 
اعتماد و وفاداری را افزایش می دهد. به اش��تراک گذاری اطالعات مهم، حتی اگر ترسناک باشند، می تواند احساس فوریت 

ایجاد کرده و به تیم شما انگیزه تصمیم گیری  در شرایط دشوار و ضروری را القا کند.
5. طرح و برنامه  ای را ارائه دهید:

اگرچه بیان شفاف واقعیت ها کمک کننده است، اما کسانی که رهبری آنها را برعهده دارید، می خواهند بدانند که طرح و 
برنامه شما برای مواجهه با این شرایط چیست. شاید بخواهید افرادتان را به صورت مجازی گرد هم آورید و برای پیاده سازی 

طرح های مختلف با آنها مشورت کنید. اشکالی ندارد، خود این  کار هم یک طرح و راهکار محسوب می شود.
6. فرصت ها از دل سختی ها بیرون می آیند:

حتی در بدترین زمان ها می توانیم  امیدوار باش��یم. برای اینکه امید داشته باشیم، باید در چالش هایی که با آن ها روبه رو 
هستیم، معنا یا هدفی را بیابیم. ما باید یک تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

۷. نشان دهید که احساس مسئولیت می کنید:
مشتریان، شرکا و تیم تان زمانی از شما پیروی می کنند، که بدانند شما واقعاً به آنها اهمیت می دهید. همه ما می ترسیم 
که در شرایط سخت تنها شویم، اما وقتی بدانیم کسی نسبت به ما احساس مسئولیت می کند و به ما توجه دارد، دلگرم و 

مطمئن می شویم. حتی اگر چالش از نوع اقتصادی نباشد .
برای اینکه رهبری پرنفوذ و قدرتمند باشید، باید بتوانید اعتماد دیگران را جلب کنید. بنابراین از موارد نام برده در صورتی 

استفاده کنید که می توانید به درستی آنها را اجرا کنید.
 به عنوان مثال، اگر از شرایط مطمئن نیستید به کسی نگویید »همه چیز تحت کنترل است، اتفاق بدی برای شما رخ 
نخواهد داد.«  در غیر این صورت، هنگامی که مشخص شود شرایط تحت کنترل نیست، اعتبار خود را از دست خواهید داد 

و این پیام ها دیگر قدرت و اعتباری نخواهند داشت.
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تبلیغـاتخالق

کرونا در کش��ورهای پیش��رفته روند نزولی خود را پیدا 
ک��رده و ش��رایط در حال بهبودهای چش��مگیری اس��ت. 
تحت این ش��رایط بس��یاری از برندها به دنبال بازگش��ایی 
فروش��گاه ها و پیگیری مجدد اقدامات خود هستند. با این 
حال در این زمینه باید به چه نکاتی توجه داش��ت؟ درواقع 
حتی یک اش��تباه ممکن اس��ت باعث بروز موج جدیدی از 
انتش��ار این ویروس شود. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که با توجه به حذف برخی از رقبا، 
اکنون زمانی مناسب برای ایجاد برند نیز محسوب می شود. 
در ادامه 4 نکته اساس��ی در این زمینه را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد.
1-مراقب باشید 

وی��روس کرون��ا هنوز هم در کمین بوده و الزم اس��ت تا 
تمامی م��وارد بهداش��تی را رعایت نمایی��د. در این رابطه 
تمرک��ز بر روی فروش اینترنتی نی��ز کامال ضروری خواهد 
بود. به صورت کلی باید به این نکته توجه داشته باشید که 
همه گیری این ویروس، باعث ایجاد تغییراتی در مش��تری 
شده اس��ت. به همین خاطر دیگر نمی توان به مانند سابق 
به اقدامات خود ادامه دهی��د. درواقع برندی موفق خواهد 

بود ک��ه به خوبی این تغییرات را شناس��ایی کرده باش��د. 
ب��رای مثال بروز مش��کالت اقتصادی، ب��رای اکثر افراد رخ 
داده اس��ت. تحت این شرایط فروش اقساطی و تالش برای 

کاهش قیمت نهایی، امری الزامی خواهد بود.
2-به فناوری بیشترین توجه را داشته باشید 

ب��ا نگاهی ب��ه برندهایی که حتی در زم��ان اوج ویروس 
کرون��ا، با موفقیت به کار خود ادامه داده اند. متوجه این امر 
خواهید شد که آنها یا در حوزه تکنولوژی فعالیت داشته و 
یا از بهترین  موارد مرتبط با حوزه خود، اس��تفاده کرده اند. 
درواقع ش��ما باید بر روی فناوری، باالترین سرمایه گذاری 
را داش��ته باش��ید. این امر مهم تر از هر تبلیغی خواهد بود. 
درواق��ع در جهان پس��اکرونا، تکنولوژی نقش��ی به مراتب 

مهم تر از قبل را ایفا خواهد کرد. 
3-دورکاری را مورد توجه قرار دهید 

در حال حاضر دورکاری به رایج ترین شیوه کاری تبدیل 
شده اس��ت. میزان موفقیت و مزیت های آن به حدی زیاد 
بوده است که برخی از برندها در اندیشه استفاده همیشگی 
از آن ب��رای اکثر کارمندان خود هس��تند. این امر خصوصا 
برای برندهای نوپا بسیار مهم بوده و بسیاری از هزینه های 
آنه��ا را کاهش خواه��د داد. درواقع اگر تصور کنید که این 
ش��یوه تنها برای زمان کرونا بوده اس��ت، آین��ده خوبی را 

نخواهید داشت. 

4-به صورت مرحله ای اقدام کنید
این امر که بازگش��ت ش��ما به ش��رایط عادی، به صورت 
مرحله ای باش��د، باعث خواهد ش��د تا کارمندها بتوانند به 
آمادگی الزم دس��ت پیدا کرده و مهیای انجام وظایف خود 
شوند. همچنین این امر به شما کمک خواهد کرد تا نسبت 
به ش��رایط بازار، به درکی بهتر دس��ت پیدا کرده و فرصت 
کافی جهت تحلیل را داش��ته باش��ید. درواقع ممکن است 
شرایط حال حاضر، ابدا مناسب پیگیری اقدامات به صورت 
کامل نباش��د. تحت این شرایط شما تنها هزینه های زیادی 
را متحمل خواهید ش��د. در نهای��ت تالش کنید تا در کنار 
آماده کردن کارمندان، مش��تری را نیز از نظر ذهنی آماده 

خرید کنید. 
5-از دیگران یاد بگیرید 

ای��ن امر که عملکرد س��ایر برندها را مورد بررس��ی قرار 
داده و اقدام��ات انجام ش��ده برنده��ای قدیمی در مواجهه 
با بحران ه��ا را مطالعه کنید، راهنمای عمل بس��یار خوبی 
برای ش��ما خواه��د بود. همچنین الزم اس��ت ت��ا توقعات 
واقع بینانه ای را داش��ته باش��ید. درواقع امکان دارد در ماه 
نخس��ت، نتایج چندان قابل توجه نباشد.  در نهایت نکته ها 
و آموخته های خود از این شرایط سخت را مکتوب کرده و 

از آن برای بحران های آینده استفاده کنید. 
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ویروس کرونا و اقداماتی که برای شروع مجدد باید انجام دهیم
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