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بیش از یک سوم شهروندان تهرانی نگران ابتال به کرونا نیستند

 پایتخت
زیر موج کرونا

فرصت امروز: تازه ترین نظرسنجی ایسپا در شهر تهران نشان می دهد که بیش از یک سوم شهروندان تهرانی نگران ابتال به کرونا 
نیستند و به طور کلی، نگرانی مردم از ویروس کرونا کاهش یافته است. همچنین از میزان بی اعتمادی مردم تهران نسبت به آمار 
رسمی کرونا کاسته شده و پایتخت نشینان به اخبار صدا و سیما درخصوص کرونا اعتماد بیشتری دارند. مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا(، موج ششم نظرسنجی ابعاد شیوع کرونا در تهران را به سفارش دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
انجام داده است. این نظرسنجی به صورت مصاحبه تلفنی، با جامعه آماری شهروندان باالی 18 سال ساکن شهر تهران و با نمونه...
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معاون اول رئیس جمهور، دانشگاه ها را مغز متفکر توسعه خواند و با تاکید بر اینکه برای 
توسعه کشور و عبور از تنگنا ها و مشکالت پیش روی ایران نیازمند توسعه علمی هستیم، 
گفت باید مراکز علمی و دانش��گاه های کش��ور بتوانند برای آینده و حل مش��کالت کشور 

راهکار های علمی ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری صبح دوش��نبه در نشست با 
مدیران ارش��د وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری با اش��اره به اینکه دانشگاه ها و مراکز علمی 
کشور دستاوردها و کارهای بزرگی برای حل مشکالت پیش رو انجام داده اند، گفت: نتایج 
و برون داد تحقیقات و پژوهش های دانشگاه ها امید،  نشاط و دلگرمی را به مردم ایران هدیه 

می کند و آنها را نسبت به آینده کشور خوشبین و امیدوار می  سازد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تبلیغات منفی و سیاه نمایی های انجام شده از سوی 
رسانه های بیگانه برای ناامیدکردن مردم ایران تاکید کرد: کارهای بزرگی که در دانشگاه های 
کشور انجام شده و یا در حال انجام است باید به اطالع مردم رسانده شود تا آنها بدانند که 

چه آینده روشنی برای ایران رقم خواهد خورد.
به گفته وی، دانشگاه ها و مراکز علمی هم در دوران پیش از کرونا و هم در دوران شیوع 
این بیماری عالم گیر توفیقات خوبی داشتند و باید کارنامه درخشان آنها با افتخار در سطح 

ملی،  منطقه ای و بین المللی ارائه شود.
جهانگیری با بیان اینکه همواره در دوران مس��ئولیت خود دغدغه توسعه ایران را داشته 
است، گفت: ایران از هر منظر دارای شرایط توسعه یافتگی است هم از نظر تاریخی و فرهنگی 
و هم به لحاظ زیرساخت ها که اصلی ترین آن نیروی انسانی تحصیلکرده است، شرایط الزم 
را برای توس��عه به دس��ت آورده است اما باید بدانیم که توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار 
نیازمند توسعه علمی است. باید به توسعه علمی باور و اعتقاد داشته باشیم و نباید از کنار 

این مسئله به سادگی عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه از بدو انقالب برنامه »توسعه ملی رمز بقای ایران« یا تعابیری مانند 
توس��عه ملی و توسعه یافتگی شکل گرفته است،  گفت: در هر مقطعی گام های خوبی برای 
دس��تیابی به توسعه علمی برداشته شده است. در دولت اصالحات، وزارت علوم،  تحقیقات 
و فناوری پس از یک اصالح ساختاری شکل گرفت، آن موقع تصور می شد که این اصالح 
ساختار فقط یک تغییر نام است اما امروز مشخص شده که نتیجه آن بسیار درخشان بوده 
اس��ت. وقتی بنای پارک های علمی و رش��د و فناوری در اطراف دانشگاه های کشور شکل 
گرفته معنایش این است که خشت هایی از یک بنایی در حال شکل گیری است که می  تواند 

در آینده ایران تاثیرگذار باشد و کشور را در مسیر توسعه به پیش ببرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تعبیر امام خمینی)ره(  مبنی بر اینکه »دانشگاه مبدأ 
تحوالت در کش��ور است«، گفت: رهبر معظم انقالب نیز که معتقدند »اقتدار علمی کشور 
مایه اقتدار نظام اس��ت« خودش��ان بانی توسعه علمی و فناوری در کشور شده اند و با تمام 
ظرفیت به صحنه آمده اند اینکه تولید علم و فناوری به گفتمانی قالب تبدیل شده به دلیل 
این است که در باالترین سطح کشور پرچم برافراشته شده و ما باید این پرچم را همیشه 

باال نگه داریم.
او با بیان اینکه هیچ وجهی از توس��عه اعم از توسعه اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی بدون 
توجه به توسعه علمی پیش نخواهد رفت، گفت: ایران با ابرچالش ها و تنگناهایی نظیر مشکل 
کم آبی،  محیط زیس��ت،  نظام بانکی و یا مسائلی مانند تحریم های ظالمانه و یا بحران های 
طبیعی نظیر سیل و زلزله و پدیده نوظهوری مثل کرونا مواجه بوده است که عبور از آنها جز 

با توسعه علمی محقق نخواهد شد.
وی از دانشگاه های کشور به عنوان مغز متفکر اصلی توسعه و عبور دادن مردم از مشکالت 
و تنگناها یاد کرد و گفت: دانشگاه های کشور در دوران کرونا کارنامه درخشانی از خود به جا 

گذاشتند و مردم می توانند به برخورداری از چنین ظرفیت بزرگی افتخار کنند.
جهانگیری س��پس از وزیر علوم،  تحقیق��ات و فناوری، مدیران این وزارتخانه، روس��ای 
دانشگاه ها،  پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به خاطر عملکرد درخشان در مقطع شیوع 
کرونا قدردانی کرد و افزود: این عزیزان در شرایط شیوع کرونا با تمام ظرفیت خود پای کار 

آمدند و با اتکا به توانمندی آنها توانستیم از بحرانی بزرگ با سرفرازی عبور کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نقش اصلی و استثنایی بود و دست اندرکاران این وزارتخانه و کادر پزشکی و درمانی کشور 
ش��جاعانه و با از خودگذش��تگی به صحنه آمدند و به خصوص در روزهای نخس��ت شیوع 
بیماری کرونا، با وجود محدودیت در امکانات پزشکی و تجهیزات حفاظت شخصی از جان 

خودشان مایه گذاشتند و شهدایی را نیز در عرصه سالمت تقدیم کردند.
او با تاکید بر اینکه مس��ئولین اجرایی و سیاس��ی کشور اگر قدر مراکز علمی و پژوهشی 
کش��ور را بدانند و نسبت به تثبیت خدمات آنها تالش کنند، خدمتی ماندگار برای کشور 
انجام داده اند، خاطرنشان کرد: مسئولین کشور اگر به دلیل تعدد مشکالت و یا کم توجهی 
به مراکز علمی و پژوهش��ی، خدمات این بخش را نادیده بگیرند و آنطور که الزم است این 

خدمات را تثبیت و پایدار نکنند، در پیشگاه تاریخ مسئول خواهند بود.
جهانگیری با یادآوری اینکه بیماری کرونا عالوه بر س��المت مردم س��ایر بخش ها نظیر 
بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز تهدید کرد،  گفت: کرونا زندگی را دچار تغییر و 
تحول و در بخش اقتصادی نیز کسی تصور نمی کرد که مشکلی بتواند تا این اندازه اقتصاد 

جهان را متأثر کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه اقتصاد 
دنیا در سال جاری میالدی به دلیل شرایط کرونا ۳درصد کوچک تر خواهد شد، گفت: این 
صندوق هفته گذشته پیش بینی خود را اصالح کرد و در گزارشی جدید اعالم کرد که رشد 
منفی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به منفی ۷درصد خواهد رسید و پیش بینی می شود که 

ممکن است آثار جدی تر و تهدیدات بیشتر نیز متوجه اقتصاد جهانی باشد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د از دل این تهدیدها به دنبال فرصت های بزرگ برای تغییر و 
تحرک باش��یم، افزود: یکی از این فرصت ها در بخش آموزش کشور بود. در اسفندماه سال 
گذش��ته مدارس تعطیل ش��د و 1۴ میلیون دانش آموز و یک میلی��ون معلم از حضور در 
کالس های درس منع شدند و آموزش در کشور به معنای کالس درس حضوری متوقف شد.
به گفته جهانگیری، تعطیل شدن علم و آموزش می تواند تهدیدی برای هر کشور باشد 
اما فرصتی که در این میان برای بخش آموزش کشور ایجاد شد فرصتی استثنایی بود تا از 
طریق آموزش مجازی و آنالین،  دانشگاه ها و مدارس فعالیت خود را ادامه دهند و در واقع 

راه چند ساله را یک شبه طی کردند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اگر در شرایط عادی از مدارس و دانشگاه ها خواسته 
می شد که بخشی از برنامه های آموزشی خود را از طریق فضای مجازی دنبال کنند،  شاید 
این برنامه طی دوره ای چند ساله دنبال می شد و هر سال 1 تا ۲ درصد پیشرفت می داشت 
اما امروز تقریبا 1۰۰درصد آموزش کش��ور به فضای مجازی و آنالین متکی ش��ده اس��ت. 
همچنین تا پیش از شیوع کرونا دغدغه آموزش و پرورش این بود که دانش آموزان موبایل 
نداشته باشند اما امروز دغدغه این است که برای دانش آموزانی که تلفن همراه و ابزارهای 

الزم برای آموزش آنالین ندارند، امکانات تهیه شود.
جهانگیری با بیان اینکه ممکن اس��ت برای ترم آینده تحصیلی براساس پیش بینی های 
س��ازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداش��ت نیز مشکالتی وجود داشته باشد و در پاییز با 
ش��یوع مجدد بیماری کرونا مواجه شویم، گفت: تابستان امسال فرصت مناسبی است که 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم برای س��ناریوهای مختلف برنامه ریزی های الزم را 

انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بعید می دانم حداقل تا زمان از بین رفتن کامل ویروس 
کرونا و تولید واکس��ن و داروی قطعی این بیماری بتوانیم کالس های حضوری و فیزیکی 
درس را مانند گذشته برگزار کنیم. بنابراین باید برای برگزاری کالس های آموزشی به صورت 
ترکیبی از کالس های حضوری و مجازی برنامه ریزی کنیم و از فرصت تابستان برای تامین 

زیرساخت های الزم، پیش بینی های موردنیاز را انجام دهیم.
گفتنی است در این جلسه از سند دانشگاه کارآفرین و جامعه محور که با استناد به بیانیه 

گام دوم مقام معظم رهبری و با توجه به شرایط کشور تدوین شده است، رونمایی شد.

سخنگوی دولت در نشست خبری تشریح کرد
آخرین تمهیدات دولت برای کنترل قیمت مسکن

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، از مرحله ای جدید در سیاست گذاری دولت و 
نظام سالمت خبر داد و گفت کرونا کماکان مهمترین مسئله دولت است و جزو موضوعات مهم و همیشگی است 
که در جلسات اقتصادی و ستاد ملی مبارزه با کرونا پیگیری می شود. علی ربیعی با بیان اینکه سیاست  گذاری در 
دولت و نظام سالمت وارد مرحله جدی شده است و ما روزهای تازه ای را تجربه می کنیم، افزود: اگر بتوانیم سه 
اصل فاصله گذاری، ماسک گذاری و بهداشت را رعایت کنیم عالوه بر کنترل بیماری به پویایی اقتصاد هم خواهیم 
رسید. تا همین مرحله که مهار صورت گرفته است به یک تجربه بزرگ دست پیدا کردیم که حتی پس از تمام 
شدن کرونا می توانیم در عرصه های جدید استفاده کنیم. ربیعی ادامه داد: یک روح جدید در حمکرانی و سیاست 
دمیده ش��ده اس��ت و مبارزه با کرونا الگویی برای دولت با اشکال نوین عقالنیت به همراه داشته است. او با اشاره 
به بازگشایی حرم ها و اماکن متبرکه نیز گفت: گزارشات ما نشان می دهد در بعضی از اماکن فاصله گذاری خوب 
رعایت شده است و در بعضی موارد دیگر ضعیف بوده است. گزارشات می گوید رعایت فاصله گذاری و استفاده از 
ماس��ک در وس��ایل نقلیه عمومی ۳۰ تا ۴۰ درصد و در مترو ۹۰ درصد بوده است، اما فاصله گذاری رعایت نشده 
اس��ت. به همین خاطر به وزارت صمت دس��تور داده شد تا تولید ماسک را افزایش دهد. سخنگوی دولت با بیان 
اینکه در چند استان به پیک بیماری رسیده ایم، گفت: در شرایط  فعلی در چند استان به پیک بیماری رسیده ایم 
که البته این به معنای پیک جدید نیس��ت، بلکه اس��تان هایی که وارد پیک نش��ده اند، امروز وارد پیک ش��ده اند 
بنابراین نباید به اشتباه گفته شود که وارد پیک جدید شدیم. به گفته ربیعی، پیک های سرپایی نیز افزایش پیدا 

کرده و از ۲هزار تست به ۲۶ هزار تست رسیده ایم.
او س��پس به تصمیمات جدید دولت برای مس��تاجران اش��اره کرد و گفت: بعد از کرونا درباره افزایش قیمت 
مسکن و نرخ اجاره بهای خانه ها در دولت بحث شد. معاون اول دولت نیز مامور شد که کارگروهی برای مسکن 
تش��کیل دهد.  ربیعی ادامه داد: ابتدا برای مس��تاجران تصمیماتی گرفتیم که به محض نهایی شدن اطالع رسانی 
خواهد ش��د. همچنین وزارت مسکن مکلف شده برای تامین مسکن پایدار برای کم درآمدها طرح ملی مسکن را 
به کمک وزارتخانه های ذی ربط و بانک ها برای تامین ۴۰۰ هزار مس��کن انجام دهد. به گفته س��خنگوی دولت، 
تفاهم نامه هایی نیز بین نهادهای مختلف امضا شده و برخی از آنها کار را آغاز کردند. سایر دستگاه ها که پای کار 
نیامدند از طریق مصوبه دولت برای در اختیار گذاش��تن زمین در طرح ملی مس��کن پای کار خواهند آمد. او با 
اش��اره به آمار متقاضیان اخذ مس��کن ملی گفت: یک میلیون و ششصد متقاضی در مرحله اول تقاضا دادند. یکی 
از تصمیماتی که برای کوتاه مدت و بلندمدت گرفته شد این بود که تسهیالت بانک مسکن در اختیار افرادی که 
بخواهند س��اخت و س��از کنند، قرار می گیرد. ربیعی به آخرین تمهیدات دولت برای کنترل قیمت مسکن اشاره 
کرد و گفت: با سیاس��ت هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کردند 
ضمن تامین تقاضای مسکن و مدیریت قیمت برای ورود نقدینگی به این حوزه قرار است تصمیماتی گرفته شود. 
از جمله اقداماتی که صورت گرفت تامین تقاضا با چش��م انداز در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک است که به 
سهولت قابل دسترس اشخاص کم درآمد باشد. همچنین تسریع در گسترش مسکن ملی و مسکن اولی ها و انتقال 

تسهیالت متقاضیان در چارچوب بازار عرضه و کنترل قیمت دنبال خواهد شد.
به اعتقاد ربیعی، بخشی از افزایش قیمت مسکن ناشی از سرمایه های سرگشته مردم بوده است که خوشبختانه 
بورس بخش اعظمی از آنها را مدیریت کرده اس��ت و اجرای سیاس��ت های دیگری هم باید صورت گیرد تا بازار 
مسکن به سامان برسد. سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل ساخت هزینه مسکن 
ش��د چراکه اگر ما بتوانیم از منش��أ اصلی  که مرحله ساخت است کنترل کنیم قطعا گام موثری در کنترل قیمت 
خواهد بود. با توجه به اینکه تقاضای برخی از افراد برای خرید مس��کن صرفا برای س��رمایه گذاری است قرار شد 
این نوع تقاضا را در چارچوب مدیریت بورس پیگیری کنیم .ان شاءاهلل بتوانیم بورس مسکن را راه اندازی کنیم تا 
افراد بتوانند متراژی مسکن خریداری کنند. ربیعی درباره اراضی دولت در حاشیه شهرها نیز گفت: تصمیم دیگر 
درباره اراضی دولت در حاشیه شهرها بود که برای بهره برداری برای مسکن ملی به وزارت راه و شهرسازی واگذار 

خواهد شد و شوراهای ذی ربط تصمیمات الزم را خواهند گرفت .
سخنگوی دولت با بیان اینکه سقف تسهیالت اضافه خواهد شد، تاکید کرد: مجموعه عوامل گرانی مسکن را با 
جدیت دنبال کردیم که بخشی ناشی از سیاست گذاری ها و بخشی از فشارهای ناشی به بازارهای چندگانه است 

که مرتبط با فشارهای اقتصادی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در مورد وضعیت مسکن مهر نیز گفت: ما فقط ۴8۰ هزار مسکن مهر را نتوانسته ایم 
طی دو سال گذشته تحویل بدهیم،  این در حالی است که برخی از این واحدها مشکالت قضایی و حقوقی دارند. 
۲1۰ هزار واحد را تحویل داده ایم و 1۲۰ هزار واحد نیز در مرحله نصب انشعابات است که حتماً تابستان امسال 
تحوی��ل داده خواهد ش��د. ۷۰هزار واحد نیز آبان ماه تحویل داده می ش��ود و همچنی��ن 8۰ هزار واحد هم دچار 

ابهامات حقوقی است.

معاون اول رئیس جمهور در نشست با مدیران وزارت علوم:
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ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت

حاکمیت عرضه و 
 تقاضا مهر پایانی

 بر سردرگمی
قیمت خودرو

رئی��س کمیس��یون صنایع 
مع��دن  و  صنع��ت  خان��ه 
ای��ران درخص��وص اهمی��ت 
صنعت  مش��کالت  ریشه یابی 
خ��ودرو به ارائ��ه راهکارهایی 
پرداخت. محمدعلی ذکریایی 
خبرن��گار  ب��ا  گفت وگ��و  در 
درخص��وص  خبرخ��ودرو 
سیاس��ت گذاری های اخیر در 
حوزه خ��ودرو و لزوم تفکیک 
قیم��ت خ��ودرو در ب��ازار از 
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درآمد صادراتی 
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دکل های نفتی شد

رش��د بخش خصوصی تاثیر 
نفت  تحریم ها روی ص��ادرات 
ایران را جبران کرده اس��ت با 
این ح��ال تهدیدهای جدیدی 
گزارش  ب��ه  می کنند.  ظه��ور 
ایسنا، بلومبرگ در گزارشی با 
این مقدمه نوش��ت: محمدباقر 
برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت، 
و بودج��ه اوایل م��اه جاری به 
مجلس اعالم کرد دولت قصد 

دارد نفت را در اقتصاد 
کنار گذاشته...



فرصت امروز: تازه ترین نظرسنجی ایسپا در شهر تهران نشان می دهد 
که بیش از یک س��وم ش��هروندان تهرانی نگران ابتال به کرونا نیستند و 
به طور کلی، نگرانی مردم از ویروس کرونا کاهش یافته است. همچنین 
از میزان بی اعتمادی مردم تهران نس��بت به آمار رس��می کرونا کاسته 
ش��ده و پایتخت نشینان به اخبار صدا و س��یما درخصوص کرونا اعتماد 

بیشتری دارند.
مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایس��پا(، موج ششم نظرسنجی 
ابعاد ش��یوع کرونا در تهران را به س��فارش دفت��ر مطالعات اجتماعی و 
فرهنگی ش��هرداری تهران انجام داده اس��ت. این نظرسنجی به صورت 
مصاحبه تلفنی، با جامعه آماری ش��هروندان باالی 18 سال ساکن شهر 
ته��ران و با نمونه آم��اری بیش از هزار نفر در تاری��خ 11 تا 1۳ خرداد 
امس��ال انجام شده است. از جمله مهمترین یافته های نظرسنجی ایسپا، 
ای��ن اس��ت که از هر 1۰ ش��هروند تهرانی، ۴ نفر نگ��ران ابتالی خود و 
خانواده به ویروس کروناست. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که ۴1 
درصد از پاس��خگویان به مقدار »زیاد«، ۲۲ درصد به مقدار »متوسط« 
و ۳۷ درص��د ب��ه مقدار »کم« نگران ابتالی خ��ود و خانواده به ویروس 

کرونا هستند.
نگرانی مردم از شیوع کرونا کاهش یافته است

نتایج نظرسنجی ایسپا به تفکیک گروه های مختلف نیز نشان می دهد، 
زن��ان بیش��تر از مردان نگ��ران ابتالی خود و خانواده ب��ه ویروس کرونا 
هس��تند. همچنین جوانان زیر ۳۰ سال نسبت به سایر گروه های سنی 
نگران��ی کمتری در این باره دارند و بین افراد با تحصیالت دانش��گاهی 

و غیردانشگاهی نیز تفاوت معناداری در این زمینه مشاهده نمی شود.
مقایسه نظرسنجی های اخیر ایسپا نشان می دهد که نگرانی شهروندان 
تهران��ی از ابتالی خ��ود و خانواده به ویروس کرون��ا، در نیمه خردادماه 
امس��ال کاهش پیدا کرده اس��ت و تنها ۴1 درصد ش��هروندان به مقدار 
»زیاد« نگران ابتالی خود و خانواده به ویروس کرونا هس��تند. این رقم 
پایین ترین درصد در طول اجرای ۶ موج نظرس��نجی ایس��پا بوده است. 
با توجه به نتایج نظرس��نجی ها، به نظر می رس��د اوج نگرانی شهروندان 
تهرانی مربوط به اوایل اردیبهش��ت )یعنی زمانی که دولت پس از چند 
هفته تعطیلی، تصمیم به بازگش��ایی مجدد کسب و کارها گرفت( بوده 

است و بعد از آن، از میزان نگرانی شهروندان کاسته شده است.
از دیگر نتایج این نظرسنجی نیز می توان به میزان اعتماد مردم نسبت 
به خبرهای کرونایی صداوس��یما اشاره کرد. بر این اساس، ۳۷.۶ درصد 
از مردم ش��هر تهران به مقدار »کم«، ۳۳ درصد به میزان »متوس��ط« و 
۲۹.۴ درص��د به میزان »زیاد« به اخبار صدا و س��یما درخصوص کرونا 
اعتماد دارند. این در حالی اس��ت که 1۰.8 درصد از شهروندان به اخبار 
منتشرشده در فضای مجازی اعتماد »زیاد« دارند. میزان اعتماد »زیاد« 

به اخبار منتشر شده در شبکه های ماهواره ای نیز 1۲.۶ درصد است.
همچنی��ن از دیگر نتایج نظرس��نجی ایس��پا این بوده ک��ه از میزان 
بی اعتمادی مردم تهران نس��بت به آمار رسمی کرونا کاسته شده است. 
نتایج ۶ موج نظرس��نجی ایس��پا و دفتر مطالعات اجتماعی ش��هرداری 
تهران )از نیمه اسفند 1۳۹8 تا نیمه خرداد 1۳۹۹( نشان می دهد که به 
تدریج از میزان بی اعتمادی مردم به آمارهای رس��می اعالم شده توسط 
مسئوالن درخصوص کرونا کاسته شده است. در اولین موج نظرسنجی، 
۶۹ درصد از ش��هروندان تهرانی نسبت به آمارهای اعالم شده بی اعتماد 
بودن��د که این رقم در موج شش��م به ۴۴ درصد رس��یده و کاهش پیدا 

کرده است.
مردم روزهای کرونایی را چگونه مي گذرانند؟

به گزارش مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران )ایسپا(، تغییرات به 
وجود آمده از ش��یوع ویروس کرونا بي ش��باهت به یک سونامي با ابعاد 
جهاني نیس��ت. تغییرات گس��ترده اي که همه ابعاد حیات اجتماعي را 
متأثر از خود ساخته است. اگرچه توجهات بیشتر بر پیامدهاي اقتصادي 
و سیاس��ي این بیماري عالم گیر متمرکز بود اما تاثیرات گس��ترش این 
وی��روس ابعاد خرد تر زندگي اجتماعي و به صورت خاص زندگي روزمره 
مردم را نیز متأثر از خود س��اخته اس��ت؛ موضوعي که به دلیل اهمیت 
کمتر آن به نس��بت مسائل سیاس��ي و اقتصادي اغلب کمتر بدان توجه 

مي شود.
به همت ایسپا، 8 موج نظرسنجي تاکنون صورت گرفته که از رهگذر 
آن مي توان تا حد قابل توجهي از وضعیت مردم در روزگار ش��یوع کرونا 
مطلع ش��د. در این نوشتار نیز هدف، نش��ان دادن زندگي مردم و نحوه 
انطباق آنها با این شرایط بغرنج و پیچیده غیرمترقبه است. داده هایی که 

در ادامه این نوشتار به آن اشاره می شود، محصول هفت موج نظرسنجي 
است که از تاریخ 1۲ اسفند 1۳۹8 تا ۴ اردیبهشت 1۳۹۹ توسط ایسپا 
انجام ش��ده اس��ت. داده هایي که به کمک آن مي توان درک مناسبي از 
زندگي روزمره مردم ایران به دس��ت آورد و همه این اطالعات مي تواند 
پاسخي باشد به این سوال که مردم ایران دوران کرونایي خود را چگونه 
مي گذرانن��د؟ ابتدا به س��راغ فعالیت هاي معمول م��ردم در این دوران 
خواهیم رفت و از زبان پاس��خگویان به این پرس��ش پاسخ خواهیم داد 
ک��ه زندگي روزمره و عادي مردم در این دوران چه تغییراتي پیدا کرده 
و بح��ران پیش رو چه تاثیري در رویه هاي معمول زندگي روزمره مردم 

گذاشته است. 
زندگي روزمره آنچنان که از نامش پیداس��ت، اشاره به روند معمول و 
رویه مندي از زندگي اس��ت. مهم ترین ویژگي این روال مندي، شرایط به 
ظاهر عادي اس��ت که بر آن حکم فرما اس��ت، اما آنچه این روزها شاهد 
آن هس��تیم ب��ه تعلیق درآمدن ای��ن روال و به وجود آم��دن تغییراتي 
اضطراري در آن اس��ت. ش��اید بتوان براي این وضعیت به وجود آمده تا 
حدي اصطالح »شکنندگي واقعیت« یا »بریچینگ« )breaching( را 
مناسب دانست؛ شکنندگي و تعلیقي که به دلیل ایجاد اختالل در روال 
معمول زندگي روز مره به وجود آمده اس��ت. در یکي از نظرسنجي هاي 
انجام ش��ده از مردم پرس��یده ش��ده اس��ت: »در ایام تعطی��الت عید و 
تعطیالتي که به خاطر کرونا پس از آن بود در منزل بیشتر مشغول چه 
کارهایي بودید؟« هر پاسخگو مجاز به اشاره به سه مورد از گزینه ها بوده 
است. پاس��خگویان به ترتیب به این موارد اش��اره کرده بودند: تماشاي 
تلویزی��ون )۶۳.8(، انجام کار در منزل )۴۳.۲(، حضور در فضاي مجازي 
)۲5.۳(، مطالعه کتاب )۲5.۰(، گفت وگوي خانوادگي )۲1.۶(، تماشاي 
فیلم از طریق شبکه نمایش خانوادگي )۲1.۶(، بازي سرگرمي )11.8(، 
ب��ازي با موبای��ل و کامپیوتر )۷.۰(، یادگی��ري کار یا مهارت هاي جدید 

)5.۷( و سایر )۲۴.۰(.
براي انجام چه کاري از قرنطینه خارج شده اید؟

با اس��تناد به داده هاي به دس��ت آمده مي توان گفت کماکان اشکال 
مرس��وم و معمول گ��ذران اوقات فراغت در میان مردم وقت بیش��تري 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنان تلویزیون به عنوان مهم ترین 
ابزار رسانه اي و س��رگرمي، در خانه ها جوالن مي  دهد و با فاصله زیادي 
از سایر رسانه ها و ابزار هاي س��رگرم کننده اوقات بیشتري از شهروندان 
را به خود اختصاص داده اس��ت. اگرچه مدت زمان استفاده از تلویزیون 
بین مردان و زنان یکسان نیست اما اندکی )۳ درصد( زنان بیشتري وقت 
خود را به تماش��اي تلویزیون اختصاص داده اند. میزان حضور مردان در 
فضاي مجازي نیز بیش��تر از زنان بوده اس��ت و از این حیث نمره مردان 
8 درصد بیش��تر از زنان بوده است. گفت وگوي خانوادگي اگرچه مطابق 
با کلیشه هاي فرهنگي امري بیشتر زنانه تلقي مي شود اما مردان بیشتر 
)۳ درصد( وقت خود را مصروف به این امر کرده اند، اما بیش��ترین فاصله 
در بین امور جاري در خانه بین زنان و مردان انجام کار خانگي اس��ت. 
کاري که مطابق با قراردادي نانوش��ته امري بیشتر زنانه تصور مي شود. 
مطابق با داده هاي به دس��ت آمده ۶5.8 زنان و ۲1 درصد مردان در این 

دوران وقت خود را صرف انجام کار خانگي کرده اند.
در یکي از س��واالت دیگر از مردم پرس��یده ش��ده بود »در یک هفته 
گذش��ته خود ش��ما براي چه کارهایي از منزل خارج ش��ده اید؟« فقط 
۲۰.8  درص��د اف��راد در پاس��خ گزینه »اصال از خانه خارج نش��ده ام« را 
انتخاب کرده اند. با این تفس��یر تقریبا 8۰درصد افراد الاقل براي یک بار 
از خانه خارج ش��ده اند، اما خروج از منزل بیش��تر براي انجام چه کاري 
ص��ورت مي گرفته اس��ت. طبق نتایج نظرس��نجي به ترتیب بیش��ترین 
دلیل خروج از منزل بنا به این دالیل بوده اس��ت: خرید مایحتاج روزانه 
)5۷.8(، فعالی��ت ش��غلي )۲1.۰(، مراجعه ب��ه داروخان��ه، درمانگاه یا 
بیمارستان )15.۷(، امور بانکي )8.5(، هواخوري یا خیابان گردي )۶.8(، 

مهماني و دید و بازدید )۳.5( و در نهایت آرایشگاه )1.۳(.
به نظر مي رس��د مردم فق��ط براي انجام امور ض��روري از خانه خارج 
ش��ده اند و تا ح��د زیادي مالحظات دوران قرنطین��ه را رعایت کرده اند. 
موارد غیرضروري مثل گردش و هواخوري )۶.8( و مهماني )۳.5( درصد 
کمي را به خود اختصاص داده اس��ت. نکته مهم دیگر تفاوت آشکار در 
رفتارهاي افراد بر اس��اس مناسبات جنسیتي است. به عنوان مثال ۳5.۳  
درصد مردان براي فعالیت ش��غلي از خانه خارج ش��ده اند در حالي که 
ای��ن رقم براي زنان فقط ۷ درصد بوده اس��ت. حت��ي خرید روزانه که 
در ش��رایط عادي معموال توس��ط زنان صورت مي گی��رد در این روزها 

بیشتر توسط مردان انجام مي شود. مطابق با این نظرسنجي ۶۹.۷درصد 
مردان پاسخگو و ۴۷.۰ درصد زنان در این ایام براي خرید از خانه بیرون 
رفته ان��د. در مراجع��ه به بان��ک نیز کم و بیش این تف��اوت اما با درصد 
تفاوت کمتري خود را نش��ان مي ده��د. 11.۳درصد مردان و 5.۹ درصد 
زنان براي انجام کار بانکي از خانه خارج شده اند. این تفاوت در مراجعه 
به بیمارستان )1۶.۹ درصد مردان و 1۴.8درصد زنان( نیز خود را نشان 
مي ده��د. حتي در گ��ردش و هواخوري نیز درصد م��ردان )8.۹درصد( 
بیش��تر از زنان )5درصد( گزارش شده اس��ت. تنها موردي که در آن با 
اندکي تفاوت بیش��تر از مردان از خانه خارج شده اند، دید و بازدیدهاي 
فامیلي و مهماني اس��ت که ۴ درصد زنان و ۳ درصد مردان به خاطر آن 
از خانه خارج ش��ده اند. ش��اید بتوان یکي از دالیل ابتالي بیشتر مردان 
به ویروس کرونا و همین طور تعداد بیش��تر مرگ و میرشان را مرتبط با 
همین فعالیت هایي دانس��ت که بیشتر مردان آن را بیرون از خانه انجام 
مي دهند. به نظر مي رس��د همانند خیلي از شرایط بحراني مشابه نظیر 
جنگ، مهاجرت، س��یل، زلزله و... مسئولیت پذیري بیشتر مردان آنان را 

بیشتر در معرض خطر قرار داده است.
تاثیر قرنطینه کرونایی بر مناسبات خانوادگي

مجاورت، تض��اد ایجاد خواهد کرد. جمله کلی��دي »لوییس کوزر« در 
توضی��ح علت ش��کل گیري تض��اد اجتماعي بین انس��ان ها. ظاهرا حضور 
طوالن��ي اعضاي خان��واده در خانه خالي از تنش ه��اي معمول بین زنان 
و ش��وهران، والدی��ن و فرزندان و فرزندان با یکدیگر نبوده اس��ت. دالیل 
زیادي را مي توان براي این مس��اله برش��مرد که ش��اید مهم ترین آن به 
وج��ود آمدن تغییرات ناخواس��ته در روال عادي زندگ��ي و به دنبال آن 
برهم خوردن مناسبات معمول بین همسران بوده است. گو اینکه انطباق 
با ش��رایط جدید خالي از اصطکاک هایي بین اعضاي خانواده نبود ه است. 
بدون شک اضطراب ناشي از خطر ابتال به ویروس کرونا، اخبار ناخوشایند 
از رس��انه ها و در عین حال زندگي ش��به امنیتي و ت��وأم با احتیاط افراد 
در دوران قرنطینه، باعث افزایش تنش هاي خانوادگي ش��ده اس��ت. آمار 
مش��خصي از میزان این تنش ها در سراسر کشور در دست نیست، اما در 
یکي از نظرسنجي هاي انجام ش��ده توسط مرکز افکارسنجي دانشجویان 
ایران )ایس��پا(، موضوع منازعات خانوادگي مورد پرس��ش مخاطبان قرار 
گرفته است. در یک سوال از مخاطبان پرسیده شده است »حاال که مردم 
بیشتر در خانه مانده اند، بین بعضي خانواده ها اختالفات و دعوا و مرافعه، 
زیاد ش��ده اس��ت، در خانواده شما چنین مش��کالتي پیش آمده است؟« 
که 15.8 درصد به این س��وال جواب مثب��ت )بله( داده اند و 8۴ درصد نیز 
جواب ش��ان منفي )خیر( بوده اس��ت. نخس��تین نتیجه اي که مي توان از 
نس��بت بین این دو پاسخ گرفت، پایین بودن میزان تنش هاي خانوادگي 
اس��ت. به عبارت دیگر، برخالف اغراق هایي که در ابتداي امر )احتماال به 
تاثیر از آمار کش��ورهاي دیگر( به وجود آمد، میزان تنش هاي خانوادگي 
چندان هم زیاد نیست. اما نکات دیگري نیز از نتایج این پرسش به دست 
آمده که مي تواند بخش��ي از زوایاي پنهان مناسبات اجتماعي را براي ما 
آش��کار کند. نخست اینکه تفاوت چنداني از این حیث )تنش خانوادگي( 
بین م��ردان و زنان وجود ندارد. 1۴.۲ درصد م��ردان و 1۷.۴ درصد زنان 
پاسخ ش��ان به سوال مثبت )بله( بوده اس��ت. در مورد افراد متأل و مجرد 
نیز تف��اوت معناداري از این حیث وجود ن��دارد. 1۴.۶ درصد افراد مجرد 
و 1۶.5 درص��د افراد متاه��ل تأنش خانوادگي را تجرب��ه کرده اند. در بین 
افرادي که پاسخ مثبت داده اند، ۶۴.۴ درصد منازعات خانوادگي به جدال 
زن و ش��وهري )پ��در و مادر(، ۳۲ درص��د به جدال والدی��ن و فرزندان و 

۳1.۶ درصد نیز به جدال بین فرزندان اختصاص داشته است.
همچنین 1۷.۳ درصد کس��اني که خانه ش��ان کمتر از ۷۰ متر بوده و 
1۷.8۳ درصد کس��اني که مس��احت خانه شان بین ۷۰ و 1۰۰ متر بوده، 
در دوران قرنطین��ه خانگي تنش خانوادگي را تجربه کرده اند. در مقابل 
1۳.5 درص��د افرادي که مس��احت خانه ش��ان بین 1۰۰ ت��ا 1۳۰ متر و 
1۳.۶ درصد کساني که مس��احت خانه شان باالي 1۳۰ متر بوده، شاهد 
منازع��ات خانوادگي بوده اند. عالوه بر مس��احت، فضا و معماري داخلي 
خانه و مهم ترین ش��اخص آن، تعداد اتاق هاي یک واحد مس��کوني نیز 
بر نوع مناس��بات تاثیر داش��ته اس��ت. به عنوان مثال، افراد س��اکن در 
خانه ه��اي داراي یک اتاق )در اصط��الح یک خوابه( 18.۲ درصد و افراد 
ساکن در خانه هاي داراي ۲ اتاق 15.۲ درصد و در نهایت افراد ساکن در 
خانه هاي ۳ اتاق 1۲.۲ درصد تجربه تنش خانگي داش��ته اند. این امر به 
خوب��ي کاهش پلکاني منازعات خانوادگ��ي در خانه هاي داراي اتاق هاي 

بیشتر را نشان می دهد.

بیش از یک سوم شهروندان تهرانی نگران ابتال به کرونا نیستند

پایتخت زیر موج کرونا
دریچه

صندوق بین المللی پول هشدار داد
عملکرد اقتصادی اکثر کشورها بدتر از انتظار 

بوده است
صن��دوق بین المللی پول هش��دار داد که پاندم��ی ویروس کرونا 
تأثیراتی به هم پیوسته بر اقتصاد جهانی داشته است و این صندوق 

پیش بینی های رشد اقتصاد خود را مجددا کاهش خواهد داد. 
به گزارش سی ان بی س��ی، صن��دوق بین المللی پول هش��دار داد 
پاندم��ی ویروس کرونا تأثیراتی به هم پیوس��ته ب��ر اقتصاد جهان 
داش��ته و این صندوق پیش بینی های رش��د اقتصاد خود را مجدداً 
کاه��ش خواهد داد. صندوق بین المللی پول در آخرین چش��م انداز 
خ��ود اعالم کرد که جه��ان احتماالً با بدترین رک��ود خود از زمان 
ناامیدی بزرگ )1۹۳۰( تاکنون روبه رو خواهد ش��د و اقتصاد جهان 

در سال ۲۰۲۰ با افت شدید ۳ درصدی روبه رو خواهد شد.
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول اعالم ک��رد: حتی ممکن اس��ت این 
چشم انداز برای چالش های شدید کنونی خیلی خوش بینانه باشد و 
در چشم انداز بعدی صندوق که قرار است در ۲۴ ژوئن منتشر شود، 

احتماالً پیش بینی های ناامیدکنندتری خواهیم داشت.
کریس��تالینا جورجیه وا، رئیس صن��دوق بین المللی پول گفت: ما 
احتم��االً پیش بینی های خود را در داده های جدیدتر مجدداً کاهش 
خواهیم داد چراکه اکثر کشورها عملکردی بدتر از آنچه پیش بینی 

شده بود داشته اند.
جورجی��ه وا همچنین اش��اره کرد که این بحران بی س��ابقه تولید 
ثروت را به ش��دت تحت تأثیر قرار داده و درآمد سرانه 1۷۰ کشور 

جهان در حال کاهش است.

درباره عواقب ژئوپلیتیک غم انگیز پس از کرونا
دست انداز چینی به روایت اکونومیست

روی کاغذ، گویا چین عملکرد بس��یار بهتری از دموکراس��ی های غربی در 
مس��یر کنترل بیماری کرونا داشته. همین مس��ئله باعث شده که این کشور 
نظام سیاس��ی خود را س��تایش کرده و آن را الگویی بهتر از نظام دموکراسی 

غربی معرفی کند.
به گزارش اکونومیس��ت، سال ۲۰۲۰ برای چین خیلی بد شروع شد. وقتی 
یک ویروس تنفسی در ووهان شیوع پیدا کرد، واکنش اولیه حزب کمونیست 
مسکوت نگه داشتن قضیه بود. بسیاری پیش بینی کردند که این مسئله شاید 
»چرنوبیل« چین باش��د و به این داستان اشاره می کردند که چطور مسکوت 
نگه داشتن فاجعه اتمی چرنوبیل توسط کرملین، باعث شد سقوط شوروی با 
سرعت بیشتری رخ دهد. کار آنها اشتباه بود. پس از اشتباه اولیه، حزب حاکم 
چین با سرعت و شدت هرچه تمام تر قرنطینه را در مقیاسی بزرگ اجرا کرد. 
این طور به نظر می رسد که آن تعطیلی موفق از آب درآمد. تعداد موارد گزارش 
ش��ده جدید کووید-1۹ بسیار کاهش پیدا کرده  است. کارخانه های چینی در 
حال بازگشایی هستند. پژوهشگران این کشور با سرعت هرچه تمام تر مشغول 
تس��ت واکسن هس��تند. در همین حال، تعداد فوتی های رسمی این کشور از 

بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا به شدت جا مانده  است.
چین این مسئله را به چشم پیروزی می بیند. یک کارزار تبلیغاتی گسترده 
به توضیح این مسئله اختصاص داده شده، که چین به این خاطر توانست این 
بیماری همه گیر را کنترل کند که دارای یک سیستم سیاسی تک حزبی مقتدر 
است. این کشور در حال حاضر در حال به رخ کشیدن جایگاه خود است، آن 
هم با دادن کیت های تش��خیص پزش��کی و تقریبا ۴ میلیارد ماسک طی ماه 
مارس. فداکاری های این کش��ور برای باقی کش��ورهای جهان فرصت خرید تا 
خود را آماده کنند. بعضی از دموکراسی های غربی در پاسخ به این بیماری به 
حدی بد عمل کردند که این مس��ئله نشان می دهد چقدر نظام سیاسی آنها 

ضعیف تر از نظام سیاسی چین است.
برخی افراد که شامل بعضی از تماشاچیان نگران سیاست خارجی در جهان 
غرب می ش��وند، به این نتیجه رس��یده اند که چین پیروز نهایی فاجعه کووید 
خواهد بود. آنها می گویند که این پاندمی تنها یک فاجعه انسانی نخواهد بود، 

بلکه یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی از آمریکا به سمت چین است.
این دیدگاه تا حدی به خودی خود ریش��ه دوانده. دونالد ترامپ، گویا هیچ 
عالقه ای ندارد که رهبری مبارزه با این ویروس را در س��طح جهان در دس��ت 
بگیرد. روس��ای جمهور پیش��ین آمریکا بارها رهبری کارزارهای جهانی علیه 
اچ آی وی، ایدز و ابوال را برعهده گرفته  بودند. ترامپ س��وگند خورده که دیگر 
از س��ازمان بهداشت جهانی حمایت مالی نخواهد کرد زیرا به نظر او این نهاد 
بین المللی به س��مت و س��وی چین پیش داوری دارد. حاال که در کاخ سفید 
فردی نشسته که در حین ادعای »داشتن قدرت مطلق« می گوید »من هیچ 
مس��ئولیتی را برعهده نمی گیرم« چین فرصت بهت��ری برای بهبود اوضاع به 

نفع خود دارد.
با این  حال، ممکن اس��ت چین با موفقیت روبه رو نشود. هنوز نمی دانیم که 
آیا واقعا کارنامه چین در مبارزه با کرونا همان قدر خوب اس��ت که این کش��ور 
ادعا می کند یا نه. کس��انی که بیرون از گود چین هستند نمی توانند مطمئن 
شوند که مسئوالن مرموز این کشور درباره آمار و اعداد راست گفته اند یا خیر. 
یک رژیم اقتدارگرا می تواند به کارخانه ها بگوید که کار خود را آغاز کنند، اما 
نمی توان��د مصرف کننده ها را مجبور به خرید محصوالت آنها کند. مادامی که 
این پاندمی به حیات خود ادامه می دهد، نمی توان فهمید که آیا در نهایت مردم 
جهان از چین برای کنترل بیماری تشکر خواهند کرد یا آن را به خاطر سرکوب 

پزشکانی که در ووهان اولین هشدارها را دادند، مقصر می دانند.
مش��کل بعدی این اس��ت ک��ه پروپاگانداهای چینی معموال خش��ک بوده 
و دوست داش��تنی نیستند. س��خنگوهای چینی تنها به ستایش رهبران خود 
نمی پردازند، بلکه بس��یاری از آنها با خوش��حالی از ناکارآمدی آمریکا صحبت 
می کنند یا حتی تئوری توطئه های عجیبی را درباره این مسئله که این ویروس 
یک س��الح بیولوژیکی آمریکایی است، راه می اندازند. آفریقایی های حاضر در 
گوانگژو برای چند روز از خانه های ش��ان بیرون انداخته ش��دند، در هتل هایی 
نمی توانستند وارد شوند و پس از آن هم به خاطر خوابیدن در خیابان مشکالتی 
پی��دا کردند، زی��را در آن دوره خیلی های فکر می کردند که این افراد آلوده به 
بیماری هس��تند. این مسئله باعث شد که مش��کالتی دیپلماتیک در سراسر 

آفریقا راه بیفتد.
ح��اال هم احتمال درگیری بی��ن آمریکا و چین باالتر م��ی رود و این اصال 
چشم انداز جالبی نیست. بهترین راه برای مقابله با بیماری و عواقب اقتصادی 
آن، همکاری جهانی اس��ت. درباره باقی مش��کالت نظیر تغییرات اقلیمی هم 
داس��تان همین طور اس��ت. دهه ۲۰ قرن پیش نشان داد که وقتی کشورها به 
خودخواهی رو بیاورند چه مشکالتی ایجاد می شود. شیوع کرونا تا این جای کار 
مش��کالت زیادی را با خود همراه کرده که اتفاقا ترامپ واقعا مقصر بخشی از 
آنهاست. اینکه چین هم چنین چیزهایی را بخواهد به عنوان رفتاری ابرقدرتانه 
جا بزند، نه تنها یک پیروزی نیست، بلکه بیشتر شبیه تراژدی به نظر می رسد.
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فرصت ام��روز: بازار مس��کن تحت تأثی��ر تغییر ش��اخص های کالن 
اقتصادی، ورود نقدینگی و افزایش امکان س��فته بازی با بی ثباتی قیمت 
مواجه ش��ده و دولت به دس��تور رئیس جمهور در صدد س��اماندهی آن 
برآمده اس��ت. در این میان، بازار اجاره که بخ��ش عمده متقاضیان آن 
را اقش��ار متوسط رو به پایین و ضعیف تشکیل می دهند نیز با بی ثباتی 
مواجه اس��ت و وزارت راه و شهرس��ازی، برنامه هایی برای کنترل آن در 

دستور کار دارد.
در همین راس��تا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
اش��اره به اینکه پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص ودیعه اجاره بها تا 
پایان هفته اعالم می شود، خواستار همراهی مجلس با پیشنهاد های این 
وزارتخانه در بخش مسکن شد و گفت که وارد کردن خانه های خالی به 
چرخه مصرف با اس��تفاده از اهرم مالیات یکی از راهکارهای ساماندهی 
بازار مس��کن است. او از سهم ۳ درصدی مس��کن از تسهیالت بانکی و 
همچنین رد ۲۰پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی در بخش مسکن از 
س��وی مجلس خبر داد و با اشاره به جغرافیای استانی اجاره نشینی، ۳۰ 

درصد خانوارهای کشور را مستأجر خواند.
30 درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند

محم��ود محم��ودزاده در برنام��ه گفت وگوی ویژه خب��ری با موضوع 
»نابس��امانی بازارهای اجاره و خرید مس��کن«، برنامه های وزارتخانه راه 
و شهرس��ازی را برای س��اماندهی بازار اجاره بها و خرید مسکن تشریح 
کرد و گفت: پیش��نهاد وزارت راه برای تخصیص ودیعه اجاره بها تا آخر 

هفته اعالم می شود.
معاون وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه بازار مسکن، بازاری 
منفرد و مس��تقل نیس��ت و یکی از چند بازاری محس��وب می شود که 
احتمال س��فته بازی در آن وجود دارد، ادامه داد: براس��اس آمار بیش از 
18 میلیون و 1۰۰ هزار خانوار ش��هری در کش��ور وجود دارد که از این 
تعداد، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷درصد مستأجر 

هستند.
ب��ه گفته محم��ودزاده، در ۷ اس��تان تهران، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
لرس��تان، قم، کرمانش��اه آمار اجاره نش��ینی باالی ۴۰درصد و در چهار 
اس��تان اردبیل، یزد، مازندران و گلس��تان کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه 

استان های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است.
او سپس به طرح جامع مسکن اشاره کرد و افزود: براساس طرح جامع 

مس��کن، حدود ۳۰درصد از مس��تأجران با درآمد ثابت نیازمند حمایت 
و کمک دولتی هس��تند ت��ا بتوانند از عهده تأمی��ن اجاره بها برآیند که 
همی��ن موضوع نی��ز هم اکنون مورد تأکید دولت ب��وده و در برنامه قرار 

گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهاد های 
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن شد و ادامه داد: از سال گذشته 
مدت ه��ا در مجل��س در حال رفت وآم��د بودم تا در قان��ون بودجه ۹۹، 
بودجه ای برای بخش مس��کن در نظر گرفته ش��ود که در این خصوص، 

مجلس حاضر به همکاری نشد.
سهم 3 درصدی مسکن از تسهیالت بانکی

محم��ودزاده ازجمله پیش��نهاد های وزارتخانه را در بخش مس��کن به 
مجلس، مسکن حمایتی، یارانه هایی که باید به تسهیالت تعلق بگیرد و 
سهم تسهیالت مسکن از اعتبارات بانکی در بودجه سال ۹۹ عنوان کرد 
و گفت: از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، 

حتی یک مورد نیز مصوب نشد.
به گفته وی، س��ال ۹۰، سهم گروه مس��کن و ساختمان از تسهیالت 
بانکی 1۷درصد بود که این رقم در سال ۹8 به 8درصد کاهش یافت. در 
عین  حال، س��هم مسکن از 8درصد تسهیالت فعلی بانکی فقط ۳درصد 
است. محمودزاده با بیان اینکه براساس طرح جامع مسکن، ساالنه تولید 
۷۰۰ هزار واحد ش��هری و ۲1۰ هزار واحد روس��تایی نیاز جامعه است، 
افزود: تعداد صدور پروانه های س��اختمانی به  طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۲۰ 
هزار پروانه س��اخت در س��ال بوده که با این حس��اب، ساالنه ۴۰۰هزار 

واحد تولید مسکن با کمبود مواجه شد.
او همچنین درخصوص همکاری س��ازمان ها و ارگان های دولتی برای 
تخصیص زمین و مش��ارکت در تولید مسکن، گفت: حدود 5۰۰ هکتار 
زمین دولتی تاکنون شناسایی شده که با دستور دولت و مصوبه شورای 
عالی مس��کن، این اراضی به س��ازمان ثبت برای انتقال مالکیت معرفی 
ش��ده است. البته همکاری سازمان ها و ارگان های دولتی برای تخصیص 
زمین به وزارت راه و شهرس��ازی برای تولید و عرضه مس��کن همکاری 
خوبی نبوده اس��ت. اما در عین حال، با ارائه پیش��نهاد اولویت واگذاری 
واحدهای مسکونی به کارکنان واجد شرایط در اراضی با قیمت متوسط، 

استقبال و رغبت بیشتر شد.
محم��ودزاده از اصالح بن��د قانونی و آیین نامه اجرای��ی اجاره داری از 

اجاره داری پنج س��اله به ۹۹ س��اله خبر داد و گفت: هم اکنون آیین نامه 
نظام اجاره داری حرفه ای آماده اس��ت و در آس��تانه ارس��ال به دولت و 
تصویب ق��رار دارد. همچنین توافقاتی با س��ازمان های حمایتی ازجمله 
کمیت��ه ام��داد امام خمینی و س��ازمان بهزیس��تی حاصل ش��د با این 
مضمون که افرادی که بلندمدت اجاره نش��ین خواهند بود در واحدهایی 
مستقر شوند که س��ازمان ها و ارگان های حمایتی می سازند. بدین معنا 

شرکت های اجاره داری حرفه ای در کنار بازار سنتی کار کنند.
تشویق و تنبیه خانه های خالی با اهرم مالیات

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، 
دولت ش��رایط نابس��امان بازار اجاره را درک کرده و برای ساماندهی به 
این موضوع، کارگروهی تعیین ش��ده که در س��ه روز آینده درخصوص 
پیش��نهاد های وزارت راه و شهرس��ازی برای س��اماندهی ب��ازار اجاره و 
تخصیص ودیعه اجاره بها به مس��تأجران، اعالم نظر می کند. درعین حال 
مالکانی که تا پایان شهریور واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند 

از پرداخت مالیات بر خانه های خالی معاف می شوند.
وی ادامه داد: س��امانه امالک و اس��کان راه اندازی شد و هفته گذشته 
مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام ش��د. هم اکنون سازمان امور 
مالیاتی همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرس��ازی دارد و هفته آینده 
اطالعات به  طور کامل بارگذاری می ش��ود و خروجی خانه های خالی با 

اولویت شهرهای بزرگ به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود.
به گفته محمودزاده هم اکنون ۲میلیون و 1۰۰ هزار واحد مس��کونی 
ش��هری، خال��ی و ۲میلیون واحد خانه دوم وج��ود دارد که برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت تا با اهرم مالیات این تعداد خانه خالی وارد چرخه مصرف 
ش��وند. معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: هم اکنون با تالش و 
همت و همکاری وزارت جهاد کش��اورزی در ش��رف دریافت ۲5۰ هزار 
هکتار زمین برای تولید مس��کن هس��تیم که این می��زان اراضی، بانک 
زمین مناس��بی برای س��اخت و س��از ایجاد می کند. تعامل با س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار از سال گذشته ایجاد شده که امسال نتایج اجرایی 
داش��ته است. تشکیل صندوق های زمین و س��اختمان در سال جاری با 
اصالح قانون س��اماندهی مصوب ش��د. حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه 
و شهرس��ازی راه اندازی می ش��ود. همچنین ابزارهای جدید تامین مالی 
برای س��اخت مس��کن طراحی ش��ده اس��ت تا در بخش مسکن شاهد 

سرمایه گذاری باشیم.

پیشنهاد های اجاره ای وزارت راه و شهرسازی تا آخر هفته اعالم می شود

جغرافیای استانی اجاره  نشینی
انرژی

3 استان در وضعیت قرمز مصرف برق
خاموشی نزدیک شد

هم زم��ان با افزایش قابل توجه دما در نقاط مختلف کش��ور و اس��تفاده 
هرچه بیش��تر از سیستم های سرمایشی، پیک مصرف روز یکشنبه به 5۶ 
هزار و 1۲ مگاوات رسید که همین مساله احتمال وقوع خاموشی در کشور 

را افزایش داده است.
به  گزارش ایسنا، روز یکشنبه در ساعت 15:۲۹ دقیقه پیک مصرف برق 
کشور به 5۶ هزار و 1۲ مگاوات رسید که این رقم بیشترین میزان مصرف 
برق کش��ور از ابتدای امس��ال تاکنون بوده است. این گزارش حاکی است، 
میزان مصرف برق در زمان مش��ابه س��ال گذشته 5۲ هزار و ۷81 مگاوات 
بوده که در مقایس��ه با میزان مصرف روز گذشته از افزایش ۳ هزار و ۲۳1 

مگاوات برخوردار بوده است.
همچنین بررس��ی نقشه مصرف برق کشور، نشان می دهد که هم اکنون 
سه استان و یک کالنش��هر در منطقه قرمز قرار دارند که شامل کالنشهر 
مشهد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد می شود. 
وضعیت قرمز نشان دهنده مناطقی است که میزان مصرف برق شان به بیش 
از حد مجاز رس��یده و در معرض هش��دار قرار گرفته اند. از این رو ضروری 
است ساکنین این نواحی با کاهش حداقل 1۰درصد از برق مصرفی خود، 
ش��رایط را برای تداوم تامین برق پای��دار در این بخش ها امکان پذیر کند. 
همچنین بسیاری از مناطق به ویژه استان های واقع در مناطق مرکزی، در 

منطقه زرد قرار گرفته اند.
طبق اعالم ش��رکت توانیر، گلس��تان، مازندران، منطقه غرب مازندران، 
گیالن، کالنش��هر تبریز، سمنان، اس��تان تهران، البرز، اصفهان، کالنشهر 
اصفهان، قم، اس��تان مرکزی، خوزس��تان، کالنش��هر اهواز، سیس��تان و 
بلوچس��تان، هرمزگان، بوشهر و تبریز در منطقه زرد قرار دارند. هموطنان 
ساکن در این مناطق تنها با 5درصد صرفه جویی در مصرف برق می توانند 

به منطقه سبز تبدیل شوند.
یادآور می شود که بقیه مناطق در منطقه سبز نقشه قرار دارند، مشترکان 
می توانن��د برای کاهش می��زان مصرف برق در پیک روزانه که از س��اعت 
1۳ تا 1۷ تعیین شده اس��ت از دور کند کولرهای آبی استفاده، کولرهای 
گازی و س��ایر وسایل سرمایشی را روی درجه ۲۴ تنظیم کنند. همچنین 
مشترکان با عدم استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، جارو 
برقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی در ساعت های مذکور و یا انتقال آن 
به س��اعت های پایانی شب یا اوایل صبح، می توانند در کاهش مصرف برق 

نقش بسزایی داشته باشند.
در این رابطه مصطفی رجبی مش��هدی س��خنگوی صنعت برق با بیان 
اینکه تغییرات این چنین باعث بروز نگرانی هایی در میان دست اندرکاران 
شده است، گفت: در حالی که هنوز وارد تابستان نشده ایم، 15 استان پیک 

مصرف برق سال گذشته را شکسته و ارقامی باالتر را ثبت کرده اند.
سخنگوی صنعت برق از اس��تان های اصفهان، خرسان رضوی، شمالی 
و جنوبی، فارس، بوش��هر، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان های غربی و 
شرقی، اردبیل، کرمان، زنجان، قزوین، یزد و سیستان و بلوچستان به عنوان 
استان هایی یاد کرد که پیک مصرف برق سال گذشته را پشت سر گذاشته 

و با افزایش مصرف برق نسبت به سال 1۳۹8 روبه رو شده اند.
او تاکی��د کرد: با توجه به ظرفیت های تولید برق و نیروگاه های در مدار، 
اگر مصرف به بیش از ۶۰ هزار مگاوات افزایش یابد، با مشکالتی در تامین 

برق مواجه خواهیم شد و حتی شاید ناچار به اعمال محدودیت شویم.
سخنگوی صنعت برق، مهمترین راهکار کاهش مصرف برق را استفاده 
از دور کن��د کولرهای آبی و یا تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ 
عنوان کرد و گفت: همچنین  اس��تفاده نکردن از وس��ایل پرمصرف برقی 
مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی به طور همزمان در ساعت های 

اوج مصرف نیز می تواند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف برق داشته باشد.

با تشدید شیوع کرونا
ریزش قیمت نفت ادامه یافت

قیمت نفت در معامالت روز دوش��نبه تحت تاثی��ر موارد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در چین و آمریکا که چشم انداز شیوع مجدد بیماری و ضعیف 
ماندن تقاضا برای انرژی را برانگیخت، ۲درصد سقوط کرد و به روند نزولی 

روزهای اخیر ادامه داد.
بهای معامالت نفت برنت 8۹ س��نت معادل ۲.۳ درصد کاهش یافت و 
به ۳۷ دالر و 8۴ سنت در هر بشکه رسید. همچنین بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 18 سنت معادل ۳.۳ درصد کاهش، 
به ۳5 دالر و هش��ت سنت در هر بشکه رس��ید. شاخص نفت آمریکا روز 

گذشته حدود ۲درصد افزایش داشت.
شاخص های قیمت نفت هفته گذشته تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا، حدود 8درصد سقوط کردند که نخستین کاهش 
هفتگی از آوریل بود. شنبه هفته جاری بیش از ۲5 هزار مورد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا گزارش شد و ایالت های بیشتری موارد باالی جدید 

از ابتال به ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستان گزارش کرده اند.
تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی نوشتند: احیای 
تقاضا برای نفت در یک روند بس��یار آهس��ته قرار دارد و موج جدید ابتال 
مطمئنا نگرانی ها را نس��بت به طوالنی شدن روند احیای تقاضا برخواهد 

انگیخت.
تولید صنعتی در چین که بزرگ ترین واردکننده نفت جهان است، در ماه 
مه برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد اما این رشد کمتر از حد انتظار 
بود و نشان داد بزرگترین اقتصاد جهان برای بازگشت به وضعیت عادی در 
کشمکش است. پاالیشگاه های چین تولیدشان را در ماه مه به میزان 8.۲ 
درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دادند و به حدود 1۳.۶ 

میلیون بشکه در روز رساندند.
به گفته منابع آگاه، نشس��ت کمیت��ه نظارتی مش��ترک وزیران اوپک 
پالس روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت بازار نفت و ارائه توصیه به گروه 
اوپک پالس در زمینه کاهش تولید برگزار می ش��ود. اوپک، روسیه و سایر 
کش��ورهایی که گروه اوپک پالس را تش��کیل می دهند، شنبه گذشته با 
تمدید ی��ک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بش��که در روز معادل حدود 
1۰درصد از عرضه جهانی پیش از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند. این 
توافق که از اول ماه مه به اجرا درآمد، کمک کرد قیمت های نفت نس��بت 
به رکورد پایینی که در آوریل به ثبت رساندند، دو برابر افزایش پیدا کنند.

براس��اس گ��زارش رویترز، عراق ک��ه در میان اعض��ای اوپک پالس 
در زمینه عمل به س��همیه کاهش تولید بدترین عملکرد را داش��ت، با 
ش��رکت های نفتی خارجی برای کاهش بیشتر تولید در ژوئیه به توافق 
رس��ید. وزیر نفت این کش��ور اعالم کرد که عراق در ژوئن ۲.8 میلیون 

بشکه در روز نفت صادر می کند.
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افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی 
بخش هایی از مردم ش��ده؛ به ویژه مس��تاجران امسال با افزایش بیشتر 
قیمت مواجه ش��ده اند. این میان دولت نیز نس��بت به این مس��اله ابراز 
نارضایتی می کند و زمزمه هایی درخصوص ورود دادس��تانی و پلیس به 

ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد.
به گزارش خبرآنالین، در روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت 
راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد 
اقتصادی دولت نیز به مس��اله ورود کرده اس��ت. طبق اعالم وزیر راه و 
شهرس��ازی، وزارت جهاد کش��اورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف 
شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است  که در 
نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می شود. از سوی دیگر با 
حذف س��ختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل 
قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد 
شد. س��وال اصلی اینجاست که آیا این دس��ت اقدامات می تواند زمینه 
را ب��رای مهار قیمت مس��کن فراهم کند؟ قیمت مس��کن از محدوده 5 
میلی��ون و ۷5۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حاال به متوس��ط 
1۷میلیون تومان افزایش یافته اس��ت که رشدی بسیار چشمگیر است؛ 
رش��دی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و س��بب 
ش��ده اس��ت بیش از 8۰درصد مشتریان مسکن را س��رمایه گذاران و نه 

مصرف کنندگان تشکیل دهند.
ایرج رهبر، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در این باره 
می گوید: اگر بنا بود اس��تفاده از زور یا سیاست های دستوری به کنترل 
قیمت ها بینجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم باالیی 
هم در آن دارد مشاهده می کردیم. بهتر است اصالح سیستم در دستور 
قرار گیرد تا به جای اس��تفاده از روش های نامتعارف از مسیری حرکت 

کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است.

به اعتقاد رهبر، ورود دادس��تانی و پلیس به بازار مسکن نمی تواند آثار 
مثبتی داش��ته باشد. با افزایش فش��ار و اعمال شیوه های دستوری برای 
کنترل قیمت ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال س��هم 
مهمی در تولید آن دارد، قیمت ها کنترل نش��د و این روش هم مجموعا 

روش درستی نیست.
او با بیان اینکه ش��اید چنین روش هایی برای کوتاه مدت تا حدودی 
اثرگذار باش��د ولی در مجموع این روش ها درس��ت و اصولی نیس��تند، 
اف��زود: در جهان ام��روز هم این روش ها و اس��تفاده از زور برای کنترل 
قیمتی اس��تفاده نمی ش��ود. موثرترین کار این اس��ت که باید مساله به 
درس��تی آسیب شناسی شود و براس��اس این آسیب شناسی تصمیماتی 

برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
رهبر در رابطه با مش��کل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است 
که برخی از داس��تان به سوداگری و س��رمایه گذاری نامتعارف افراد در 
بازار مس��کن باز می گردد، اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع 
اکنون در بخش مس��کن تقاضا به مراتب از عرضه پیش��ی گرفته است. 
به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مس��کن در کش��ور اصالح شود. 
اصل مساله در تولید اس��ت، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را 
در کشور افزایش داد تا عالوه بر رشد اقتصاد و اشتغال زایی به طور عام، 

به طور خاص در مسکن هم مشکالت مردم کمتر شود.
ریس هیأت مدیره کانون سراس��ری انبوه س��ازان تاکی��د کرد: به باور 
من دول��ت باید تالش کند تا انگی��زه تولیدکنن��دگان افزایش یابد. در 
همه بخش ها س��رمایه گذار و س��وداگر وجود دارند و به هر حال افرادی 
هس��تند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته 
ش��ود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر 

صاحبخانه ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند.
این فعال حوزه انبوه س��ازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید 

که مس��کن تبدیل به یک بازار مصرفی ش��ود. این وضعیت فعلی ناشی 
از مش��کالت عدیده است اما می توان برای آن چاره اندیشی کرد و قطعا 
به نفع همه اس��ت که هرچه زودتر یک راه��کار منطقی و اجرایی برای 

آن اندیشیده شود.
وی با اش��اره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این 
گفته ش��د که در بورس باید مس��کن متری عرضه ش��ود. این در حالی 
اس��ت که فعاالن بازار سرمایه در حوزه ای س��رمایه گذاری می کنند که 
بازدهی باالیی، حداقل بیش��تر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی 
دیگر برای کنترل قیمت ها می خواهند از زور استفاده کنند. این تناقض 

عمال نشان می دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد.
رهب��ر تاکید کرد: تنه��ا برنامه ریزی که به رش��د تولید منجر ش��ود 
می تواند به بهبود ش��رایط بینجامد وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در 
کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلندمدت تبعاتی را به همراه خواهند 
آورد. به بیان دیگر اصالح سیس��تم ضروری اس��ت و نمی توان از زیر بار 

آن شانه خالی کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها 
ت��ا چه حد می تواند کنترل ب��ازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش 
مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش هایی چون خودرو و 
لوازم خانگی و ... هم اعمال می شود، اگر در آن بخش ها ورود دادستانی 

موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود.
رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داش��ت که بازار مسکن تا حدودی 
ش��رایطی متفاوت ت��ر دارد و کنترل آن س��خت تر و حساس��یت آن هم 
بیشتر است بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال 
زیادی دارد که تولیدکننده س��رمایه خود را از این بازار خارج کند و به 
بخش های دیگر ببرد. پرواضح اس��ت که ای��ن اقدام باز هم به زیان بازار 

مسکن در کشور خواهد بود.

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن چیست؟

سبقت تقاضا از عرضه مسکن
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دارندگان وام های قرض الحسنه منتظرند
مس��ئوالن بانک مرکزی می گویند »اطالعات دریافتی ش��ان نشان 
می دهد که بانک ها اقس��اط کس��ر شده از حس��اب صاحبان وام های 
قرض الحس��نه را برگردانده اند، مگر مورد خاصی وجود داشته باشد که 
رسیدگی خواهند کرد.« با این حال، کم نیستند مشتریانی که اقساط 
به حساب شان برنگشته است و یا هر بار با تماس بانک  برای واریز اقساط 
معوق و جریمه مواجه اند؛ در این میان، دارندگان وام های قرض الحسنه 
منتظر حل مشکل و رسیدگی بانک مرکزی هستند. به گزارش ایسنا، 
بعد از حواش��ی که در رابطه با طرح مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
دس��تورالعمل بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه اقساط وام صاحبان 
کسب وکار و همچنین وام های قرض الحسنه اشخاص ایجاد شد، بانک 
مرک��زی در تازه تری��ن موضع گیری خ��ود به گونه ای اع��الم کرده که 
دستورالعمل آن برای برگشت اقساط کسر شده و سایر مسائل اجرایی 
ش��ده اس��ت.  این در حالی اس��ت که حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل 
مق��ررات بانک مرکزی در رابطه با اقس��اطی که از حس��اب دارندگان  
وام های قرض الحس��نه و یا حتی ضامنین آنها کسر شده، توضیح داده 
اس��ت که با توجه به اینکه نرم افزارها و س��امانه های اطالعاتی بانک ها 
برمبنای ضوابط و مقررات بانک مرکزی تهیه ش��ده است تغییر در آن 
نی��از به زمان و اقدامات اجرایی از س��وی بانک ها دارد. بر این اس��اس 
در اجرای دس��تورالعمل بانک مرکزی برای تعویق اقس��اط، بانک ها با 
مشکالتی مواجه شدند و برخی به صورت اتوماتیک از حساب اشخاص 
و یا حتی ضامنین آنها اقساط سررسیدشده را برداشت کردند. او با اشاره 
به بخشنامه بانک مرکزی در اوایل فروردین ماه گفت که تاکید کردیم 
که اقساطی که از حساب ها برداشت شده، برگردد و با اطالعاتی که در 
اختیار داریم به نظر می رسد که این دستورالعمل اجرایی شده است، اما 
اگر مورد خاصی در بانک ها وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد. 
این مقام مسئول بانک مرکزی البته با اعالم اینکه شکایات در سامانه ای 
در س��ایت بانک مرکزی ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد گفته که 
اگ��ر بانکی این موضوع را رعایت نکند با آن برخورد نظارتی و انتظامی 
خواهد ش��د. ماجرا به این برمی گردد که با ش��یوع ویروس کرونا که با 
کاهش درآمد و افزایش هزینه در بخش های مختلف همراه بود، بانک 
مرکزی در راستای کمک به مشتریان شبکه بانکی تصمیم گرفت که 
اقساط وام ها را در چند بخش به مدت سه ماه به تعویق بیندازد، که قرار 
شد اقساط تسهیالت صاحبان کسب و کار که به ویژه فعالیت های خرد 
آنها طی ماه های اسفند تا اردیبهشت به تعویق افتاده بود به پایان دوره 
منتقل شود، همچنین اقساط تسهیالت قرض الحسنه کلیه اشخاص در 
دوره مشخص ش��ده معوق شود و مشمول جریمه دیرکرد نیز نباشد، 
اما در عمل برخی بانک ها طبق بخش��نامه بانک مرکزی عمل کرده و 
مشتریان با مش��کلی مواجه نبودند، ولی برخی بانک ها دست به کسر 
از حس��اب زدند و یا اینکه بعد از دوره س��ه ماهه مش��تریان را تحت 
فش��ار قرار داده تا اقساط معوق را به همراه جریمه پرداخت کنند. اما 
اکنون در حالی مسئوالن بانک مرکزی معتقدند که دستورالعمل آنها 
برای برگشت اقساط کسرشده به حساب مشتری اجرایی شده که این 
روزها با گزارش های مختلفی از سوی دارندگان وام های قرض الحسنه 
در بانک های بزرگ مواجه هستیم و اعالم می کنند که با پیگیری های 
مستمری که از شعب بانک و حتی بخش های اداری بانک ها داشته اند به 

جواب نرسیده و مبالغ کسرشده به حساب شان برنگشته است.

بانکنامه

تجمع روز یکش��نبه برخی از متقاضی��ان ارز در مقابل بانک مرکزی، 
بار دیگر س��امانه نیم��ا را در کان��ون خبرها قرار داده اس��ت. در حالی 
نگاه نگران تجار کماکان به س��امانه نیما دوخته ش��ده که بانک مرکزی 
می گوید تاخیر در عملکرد یک صادرکننده در تحویل به موقع ارز منجر 

به نارضایتی در سامانه نیما شده است.
به گزارش مهر، یک داستان تکراری دوباره در سامانه نیما جریان ساز 
ش��د. روز یکش��نبه برخی از معامله گران بازار ارز که بس��تر معامله ارز 
موردنیاز خود را س��امانه نیما قرار داده بودند، مقابل بانک مرکزی جمع 
ش��دند تا به عملک��رد برخی صادرکنندگانی که در س��امانه نیما حضور 
دارن��د اما به تعهدات خود برای تحوی��ل ارز عمل نکرده اند، گالیه کنند 
چراکه از نگاه آنها، س��امانه نیما که از سوی حاکمیت به عنوان بستری 
برای تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد ش��ده اس��ت، 

نباید اجازه کالهبرداری را به هیچ یک از بازیگران سامانه بدهد.
سامانه نیما چطور به وجود آمد و آغاز به کار کرد؟

نوس��انات ارزی س��ال ۹۷ ب��ود که پای س��امانه نیما را ب��ه اقتصاد و 
سیاس��ت های ارزی کش��ور ب��از کرد؛ هم��ان روزهایی که شیش��ه های 
س��اختمان الجوردی بان��ک مرکزی در خیابان میردام��اد، دورنمایی از 
روزهای غبارآل��ود و پاک هوای تهران می داد. آن موقع، بس��تری برای 
معامالت ارز در اقتصاد ایران رونمایی شد و بستری را برای ثبت و ضبط 
ورودی ها و خروجی های ارزی کش��ور ایجاد ک��رد و اگر از حق نگذریم 
در بس��یاری از مقاطع، این سامانه عملکرد بسیار خوبی از خود به جای 

گذاشته است.
حداقل عملکردی که در این سال ها برای سامانه نیما می توان متصور 
بود، ایجاد بس��تری برای ثبت درآمده��ای ارزی صادرکنندگانی بود که 
کاالیی غیر از نفت خام صادر می کردند. مس��ئوالن اذعان داش��تند که 
وقتی از میزان اتکا به ارزهای غیرنفتی برای اداره کش��ور سخن به میان 
می آید، منبع آماری مطمئنی برای اطالع از میزان ارز موجود در دست 
صادرکنن��دگان وجود ن��دارد و در مقابل، اگر قرار ب��ود که ارزی غیر از 
ارزهای نفتی به واردات تخصیص یابد، محل تأمین آن مش��خص نیست 
اما س��امانه نیما این چالش مهم را برطرف کرد و بس��تری ایجاد شد که 
صادرکنندگان اقالم غیرنفت��ی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در 

اختیار واردکنندگان رسمی کشور قرار دهند.
این سامانه اکنون معیاری مشخص و کاماًل شفاف برای اطالع از میزان 
ورود ارزهای وارداتی به کشور از محل صادرات غیرنفتی و ارزهای خارج 
ش��ده از کشور برای واردات کاالها شده است، اما اشکاالتی هم دارد که 
اگرچه مش��خص نیست که آیا از یکسال گذش��ته تاکنون برطرف شده 
اس��ت یا خیر، اما به دلیل تخلف چند صادرکننده و صراف، نگرانی هایی 

را برای بازیگران سامانه ایجاد کرده است.
ماجرای تجمع روز یکشنبه مقابل بانک مرکزی

موض��وع تجم��ع روز یکش��نبه مقاب��ل بان��ک مرک��زی ب��ه ی��ک 
ش��به کالهبرداری در این س��امانه برمی گردد و مربوط ب��ه رفتار برخی 
صرافی ها یا صادرکنندگان اس��ت که منجر به بی اعتمادی واردکنندگان 
شده است؛ در واقع، واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود باید در 
س��امانه نیما با وس��اطت یک صراف )که خود واردکننده آن را انتخاب 

می کن��د( از یک صادرکننده )ک��ه این را هم خ��ود واردکننده انتخاب 
می کند( اقدام به ثبت س��فارش ب��رای خرید ارز کند. به این صورت که 
ابتدا در س��امانه، یک��ی از صادرکنندگانی که ارز عرضه کرده اس��ت را 
انتخ��اب می کند و پس از تأیید و توافق با صادرکننده، یک صراف برای 

انتقال وجه انتخاب می کند.
به عبارت دیگر، هر کس نرخ مناسب تری را به واردکننده برای فروش 
ارز پیش��نهاد دهد، به طور قطع موفق خواهد بود که نظر خریدار ارز از 
این سامانه را جلب کرده و از آنجا که بسیار از خریداران و فروشندگان 
ارز صادرات��ی، س��امانه نیما را یک س��امانه حاکمیت��ی می دانند، واریز 
معادل ریالی ارز مورد درخواس��ت را با وسواس کمتری انجام می دهند؛ 
چراکه معتقدند که نیما س��امانه ای متعلق به بانک مرکزی است و قطعاً 
نظارت ه��ای کافی بر آن انجام خواهد ش��د؛ موضوعی که تخلف برخی 
صرافان و صادرکنندگان، مش��کالتی را ب��رای واردکنندگان ایجاد کرده 

است.

موضوع از آن قرار اس��ت که برخی واردکنندگان علی رغم واریز وجه 
به حس��اب صرافی )به اس��تناد معامله ای که در نیما ثبت ش��ده است( 
ب��رای خرید ارز صادرکننده، مدت های زیادی را در انتظار برای دریافت 
ارز خود مانده اند و ارز مذکور به دس��ت واردکننده نرسیده است چراکه 
ی��ا صراف یا صادرکنن��ده، به دالیلی )اعم از قص��د کالهبرداری یا بروز 
مش��کالت مرسوم در فرآیندها( نتوانسته اند یا نخواسته اند به تعهد خود 
در قبال واردکننده عمل کنند. در حالی که معادل ریالی آن به حساب 
صراف یا صادرکننده واریز شده است. حاال واردکنندگان می گویند چون 
این معامله در بستر سامانه نیما انجام شده است، بانک مرکزی در قبال 
این کالهبرداری یا خلف وعده، مسئول است و باید پاسخگوی خسارت 

واردکننده باشد.
تجمع کنندگان روز یکش��نبه مقابل بانک مرکزی که تعدادشان کمتر 
از 5۰ نف��ر بود، خواس��تار نظ��ارت بانک مرکزی بر رون��د تخصیص ارز 
نیمای��ی ب��ه واردکنندگان بودن��د. یکی از افراد حاض��ر در این جمع به 
خبرنگار مهر گفت: »ما نماینده حدود ۷۰۰ واردکننده ای هستیم که در 

میان آنها ۴۰۰ نفر تولیدکننده قرار دارند.«

او مبلغ واریزی در سامانه نیما از سوی واردکنندگان را حدود ۴ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: »بیش از شش ماه است که این اتفاق 
برای تولیدکنندگان رخ داده و این در حالی است که تولید محصول آنها 
به واردات مواد اولیه وابسته است، ولی نه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و نه بانک مرکزی پاسخگوی این اتفاق نیستند.«
 پاسخ بانک مرکزی به منتقدان سامانه نیما

البته بعد از طرح این خواسته واردکنندگان برای ورود نظارتی هرچه 
بیش��تر بانک مرکزی ب��ه پرونده معامالت مخدوش س��امانه نیما، بانک 
مرکزی بار دیگر تاکید کرد که رسالت سامانه نیما، ایجاد فضای مناسب 
برای اطالع خریداران- فروشندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز 

از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است.
بانک مرکزی در بیانیه ای که درباره تجمع یکش��نبه مقابل این بانک 
منتش��ر کرده، دلیل اصلی تجمع را تخط��ی چند صرافی در تحویل ارز 
درخواستی تعدادی از واردکنندگان دانسته و اعالم کرده است که منشأ 
این تخط��ی نیز تأخیر یک صادرکننده در تحوی��ل ارز به آن صرافی ها 
بوده است، بر همین اساس تأکید می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی 
از طرفین قرارداد، ریس��کی محتمل در تم��ام معامالت بوده و ارتباطی 
با بس��تر انجام معامله که در اینجا »نیما« اس��ت، ندارد. در بیانیه بانک 
مرکزی آمده اس��ت: »نیما، پوشش ریس��ک های معمول تجارت را دربر 
نمی گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، 

موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.«
بان��ک مرک��زی به این نکته هم اش��اره کرده که امنیت س��امانه نیما 
مش��روط به سالمت طرفین معامالت، کماکان پابرجاست و کوچک ترین 
ریس��کی از این محل متوجه مش��تریان و مراجع��ان نخواهد بود. بانک 
مرک��زی در ادام��ه آورده اس��ت ک��ه به منظ��ور آگاهی دادن ب��ه تمام 
واردکنن��دگان و صادرکنندگان بانک ها و صرافی ها در زمان آغاز فرآیند 
معامله، هش��دارهای الزم توس��ط س��امانه داده شده اس��ت و این افراد 
می بایست مالحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرآیند مدنظر 
داش��ته باش��ند، بنابراین سامانه نیما بس��تری برای انجام مبادالت بین 
بانک ها، صرافی ها و سایر طرفین مبادالت تجاری کشور است و با توجه 
به خلف وعده توس��ط یک��ی از طرفین معامله، بای��د موضوع به مرجع 
قضایی منعکس و برمبنای رأی صادره نیز اقدام ش��ود. با این حال بانک 
مرک��زی در چارچوب رویه ها و قوانین، هم��کاری الزم را با مالباختگان 
خواه��د داش��ت و در انعکاس موضوع به مرجع قضای��ی تاکنون از هیچ 

تالشی فروگذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.
به هر حال، داستان سامانه نیما و اعتراضات خریداران هرچه که باشد، 
این اعتماد تجار و معامله گران در س��امانه نیما اس��ت که موضوعی مهم 
به شمار آمده و باید برای احیای آن، اقدام جدی از سوی بانک مرکزی 
صورت گیرد؛ در هر حال نباید فراموش کرد ضوابط و دستورالعمل هایی 
که بان��ک مرکزی برای صادرکنن��دگان و واردکنندگان تعیین اس��ت، 
راهی به جز اس��تفاده از س��امانه نیما را برای تجار باقی نگذاشته است 
و بای��د مکانیزمی طراحی ش��ود که بازیگران حاضر در س��امانه، اعم از 
صادرکنن��دگان، صرافان و واردکنندگان امکان خلف وعده و ایجاد ضرر 

برای سایر بازیگران را نداشته باشند.

کار برای صادرکنندگان دشوارتر می شود؟

نگاه نگران تجار به سامانه نیما

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک میلیون و 400 هزار نفر در 3 ماه گذشته کد بورسی گرفته اند
موج  بلند سرمایه گذاری در بازار سرمایه

بورس به نظر می رسد که به اصلی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور بدل 
شده و با موج گسترده و بسیار عجیبی از حضور سرمایه گذاران خرد و کالن 
در این بازار روبه رو هس��تیم. آمارها نش��ان می دهد که از ابتدای فروردین 
امس��ال تا ۲۰ خردادماه یک میلیون و ۳۹1 هزار نفر کد بورسی در کشور 
دریافت کرده اند درحالی که در طول سال گذشته )۹8( مجموع افرادی که 
کد بورس��ی دریافت کردند 8۲۲ هزار نفر بوده است. تعداد کل افرادی که 
تا پایان سال 1۳۹8 کد بورسی در کشور دریافت کرده بودند 11 میلیون و 
۶۶5 هزار نفر بوده اند درحالی که در کمتر از سه ماه ابتدایی سال این عدد 
به 1۳ میلیون و 5۶ نفر رسیده است. تعداد کدهای صادرشده در کل سال 
1۳۹۷، حدود 8۹5 هزار کد و در س��ال 1۳۹8 حدود 8۲۲ هزار کد بوده 
اس��ت در ش��رایطی که در ۲5 روز نخست امسال ۶51 هزار و ۹5۹ نفر در 
سامانه سجام برای گرفتن کد بورسی ثبت نام کردند. آمارهای رسمی بورس 
نش��ان می دهد تعداد کل ثبت نام کنندگان در این سامانه از مرز ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده اس��ت. برای اینکه به  خوبی متوجه ش��ویم که 
بورس تهران چقدر روی موج جذابیت برای سرمایه گذاری قرار گرفته فقط 
کافی است به این عددها توجه کنید: » براساس آمار رسمی سازمان بورس 
در س��ال 1۳۹8 در فروردین 55 هزار کد، در اردیبهشت ۳۹ هزار کد، در 
خرداد ۲۳ هزار کد، در تیر ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴8 هزار کد و در شهریور 
۶1 ه��زار کد، در مهر ۹1 هزار ک��د در آبان، آذر و دی به ترتیب ۲5 هزار، 
5۲ هزار و ۶8 هزار کد و در ماه های بهمن و اس��فند هم 15۴ و در اسفند 
نیز 1۷۲ هزار کد صادر شده است. درحالی که در کمتر از سه ماه ابتدایی 
امس��ال یک  میلیون و ۳۹1 هزار نفر کد بورس��ی دریافت کرده اند.« البته 
افزایش چشمگیر تعداد افرادی که برای گرفتن کد بورسی اقدام کرده و به 
دنبال سرمایه گذاری و ورود به تاالر بورس هستند در شرایطی است که با 
توجه به آزادسازی سهام عدالت و فراهم شدن امکان فروش آن؛ حدود ۴5 
میلیون نفر دیگر که سهام عدالت دارند به زودی به بورس اضافه می شوند 
و ب��ا این اتفاق عماًل ح��دود ۶۰درصد جمعیت 8۰ میلیون نفری ایران به 
بازیگران بازار سرمایه بدل می شوند. همچنین آمارها نشان می دهد تعداد 
ثبت نام کنندگان در سامانه سجام نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 برابر 
افزایش یافته اس��ت. اما چرا این تعداد بسیار زیاد از سرمایه گذاران خرد و 
کالن وارد بورس ش��ده و همچنان می بینیم که افراد تالش می کنند، کد 
بورس��ی بگیرند؟ سؤالی که پاسخ آن را باید در رکوردشکنی های پی درپی 
بورس در طول یک س��ال و نیم گذشته و عبور شاخص کل از یک میلیون 
واحد و رس��یدن آن به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد جس��ت وجو 
کرد. همچنین آمارهای رس��می نشان می دهد که بازدهی بازار سرمایه در 
مقایسه با دیگر بازارها ازجمله ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو بسیار بیشتر 
بوده است و همین نکته بورس را به جذاب ترین بازار سرمایه گذاری کنونی 
در کش��ور بدل کرده اس��ت. توجه داشته باشید که شاخص کل بورس در 
خرداد سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار واحد بوده است ولی حاال به بیش از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده، یعنی شاخص کل بیش از ۹۰۰ هزار 

واحد در طول یک سال رشد داشته که عددی خیره کننده است.

نماگربازارسهام

ارزش معامالت انواع اوراق بهادار در بازارهای بورس، فرابورس، بورس 
کاال و انرژی از ابتدای س��ال ۹۹ تا انتهای هفته سوم خردادماه ۷.۴8۷ 
هزار میلیارد ریال گزارش ش��ده که در مقایس��ه با س��ه ماهه اول سال 

1۳۹8 بیش از ۴۲1درصد افزایش داشته است.
ب��ه گزارش س��نا، ارزش کل بازار اوراق بهادار ش��امل ارزش بازارهای 
ب��ورس، فرابورس، ب��ورس انرژی و کاال، در پایان هفته س��وم خردادماه 
س��ال جاری بالغ بر 5۷.1۷۳ هزار میلیارد ریال ش��د که در مقایس��ه با 
پایان خردادماه سال قبل ۳۶5.5 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین 
ارزش ب��ازار اوراق بهادار در پایان س��ال 1۳۹8 بی��ش از ۲۶.1۴۹ هزار 
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با پایان سال 1۳۹۷ حدود 1۷۷درصد 

افزایش یافت.
* ارزش معام��الت: ارزش معام��الت انواع اوراق به��ادار در بازارهای 
بورس، فرابورس، بورس کاال و انرژی از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای هفته 
س��وم خردادماه ۷.۴8۷ هزار میلیارد ریال گزارش ش��ده که در مقایسه 
با س��ه ماهه اول س��ال 1۳۹8 بیش از ۴۲1درصد افزایش داشته است. 
همچنین مقدار این ش��اخص مهم در بازار س��رمایه در 1۲ماهه س��ال 
1۳۹8 مجموع��اً بیش��تر از 1۰.1۳۲ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که 
مقایس��ه آن با س��ال 1۳۹۷ حاکی از رش��د 1۷۷درصدی آن اس��ت. از 
طرفی، متوس��ط ماهانه ارزش معامالت در دو ماهه نخست سال 1۳۹۹ 
بالغ بر ۲.۷۶۶ هزار میلیارد ریال بوده که از این حیث نسبت به متوسط 
ماهانه ارزش معامالت در سال 1۳۹8 برابر با ۲۲8درصد افزایش داشت.
* ش��اخص های بازار سرمایه: شاخص کل بورس تهران در پایان هفته 
س��وم خردادماه س��ال جاری با 1۲5درصد افزایش نسبت به پایان سال 
1۳۹8، مقدار یک میلیون و 15۳ هزار واحد را ثبت کرد. همچنین این 
شاخص در پایان س��ال 1۳۹8 با ثبت مقدار 51۲.۹۰۰ واحد نسبت به 
پایان سال 1۳۹۷ حدود 18۷درصد افزایش یافت. شاخص کل فرابورس 
نیز در پایان هفته س��وم خردادماه س��ال جاری با ثبت مقدار 1۲.8۷1 
واحد نس��بت به انتهای سال گذشته ۹5درصد افزایش را نشان می دهد، 
ضمن اینکه در پایان سال گذشته با ثبت مقدار ۶.5۹1 واحد نسبت به 

پایان سال 1۳۹۷ حدود 18۲درصد افزایش داشته است.
* ارزش ج��ذب و تجهیز منابع: ارزش ج��ذب و تجهیز منابع مالی از 
طریق بازار سرمایه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال قبل 1.۴۷۰ درصد افزایش یافته و مقدار آن بیش از ۷1۳ 
هزار میلیارد ریال اس��ت. این مقدار در 1۲ ماهه س��ال گذشته ۲.۶5۰ 
هزار میلیارد ریال بوده که در مقایس��ه با 1۲ماهه سال 1۳۹۷ بیشتر از 
111درصد افزایش داشت. با گذشت دو ماه از سال جاری نیز ۲۷درصد 
از عملکرد کل سال گذشته در جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار 

سرمایه محقق شد.
* ارزش مان��ده اوراق بده��ی منتش��ره: ارزش مان��ده اوراق بده��ی 

منتشرش��ده در بازار سرمایه در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 1.5۹۷ 
هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار، ناش��ر 8۴.۲ درصد اوراق، دولت، 
1۲درصد اوراق ش��رکتی و ۳.۹ درصد اوراق، ش��هرداری ها هس��تند. از 
منظر نوع اوراق نیز اس��ناد خزانه اس��المی با ۴۴درصد، بیشترین سهم 
از اوراق منتش��ره را دارا بوده و پس از آن اوراق منفعت با ۲۰.۲ درصد 

است.
* تعداد ش��رکت ها: تا پایان هفته سوم خردادماه سال جاری مجموعا 
سهام ۶۳۶ شرکت در بازارهای بورس و فرابورس معامله و بخش مهمی 
از تأمی��ن مال��ی خود را از طریق این بازار انج��ام می دهند. الزم به ذکر 
اس��ت تعداد شرکت های گفته شده در پایان سال گذشته مجموعاً ۶۲۹ 

و در پایان سال 1۳۹۷ بالغ بر 5۹۹ شرکت بوده است.
* تعداد کدهای س��هامداری: از منظر توس��عه و مشارکت عمومی، از 
ابتدای س��ال جاری برای 1.۲ میلیون نفر کد بورس��ی جدید صادرشده 
و به این ترتیب مجموع کدهای بورس��ی س��رمایه گذاران فعال در بازار 
س��رمایه به بیش از 11 میلیون رس��ید و با احتس��اب کدهای بورس��ی 
مشموالن سهام عدالت مجموعاً حدود ۴۷ میلیون کد بورسی صادر شد.

* اهم اقدامات س��ازمان بورس: مهمترین اقدامات س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در 5 محور اصلی ش��امل توس��عه کم��ی و کیفی ابزارهای 
مالی؛ اقداماتی چون راه اندازی و توس��عه ابزارهای مش��تقه )آتی س��بد 
س��هام، آتی زعفران، اختیار معامالت( و ابزارهای تأمین مالی اس��المی، 
راه ان��دازی مکانیزم فروش تعهدی اوراق بهادار و تدوین و ابالغ مقررات 
به منظور توسعه نهادهای مالی، از جمله اقدامات در جهت توسعه کمی 

و کیفی ابزارهای مالی بود.
* ارتقای ش��فافیت: در جهت ارتقای ش��فافیت بازار س��رمایه، ابالغ 
دستورالعمل حاکمیت شرکتی و افشای صورت های مالی نهادهای مالی 
مشمول مقررات نهادهای مالی، طی سال گذشته صورت پذیرفته است.

* ظرفیت س��ازی برای افزایش تأمین مالی: جهت ظرفیت سازی برای 
افزای��ش تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه، س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار کش��ور ضوابط اس��تفاده از رتبه بندی اعتباری جهت انتشار اوراق 
بدهی بدون ضامن با کاهش وثایق را در س��ال گذشته تدوین و اجرایی 

کرد، همچنین برخی ارکان انتش��ار اوراق، اطالعات و مس��تندات دارای 
همپوش��انی کاهش یافت یا اختیاری ش��د تا فرآیند انتشار اوراق بدهی 
تسریع و تس��هیل شود. اقداماتی نیز جهت تش��ویق ناشران به افزایش 

سرمایه از طریق روش صرف سهام در همین راستا صورت پذیرفت.
* بهبود نقدش��وندگی: در راستای بهبود نقدشوندگی بازار سرمایه، با 
بازنگری مقررات و اصالح فرآیندهای مرتبط، اقدامات موثری به منظور 
کاهش تعداد و زمان توقف نمادها انجام گرفت، از طرفی بس��تر عملیات 
آزادس��ازی سهام عدالت با هدف تسهیل واگذاری برای مشموالن فراهم 
و بالغ بر ۴۷ میلیون کد سهامداری جدید جهت آزادسازی سهام عدالت 

در سال گذشته صادر شد.
* توس��عه و تعمیق بورس ه��ای کاالیی: به منظور اج��رای ماده ۳۳ 
قانون بهره وری، طی س��ال گذش��ته از ظرفیت های بورس کاالی ایران 
جهت فراهم کردن امکان فروش س��ریع محصوالت کشاورزان استفاده 
ش��د و به این ترتیب ضمن منتفع ش��دن کش��اورزان در اثر این اقدام، 
هزینه های دولت نیز جهت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی کاهش 
یاف��ت. همچنین عرضه فرآورده های اصلی نفت توس��ط ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران در بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران با 
هدف توس��عه و تعمی��ق بورس های کاالیی ص��ورت پذیرفت. کمک به 
تأمین مالی دولت و شرکت های فعال در حوزه انرژی از طریق ابزارهای 
نوین مالی از قبیل صندوق س��رمایه گذاری پروژه و اوراق س��لف موازی 

استاندارد، از دیگر اقدامات انجام شده در بستر بازار سرمایه بود.
گفتنی اس��ت که این گزارش با استناد به گزارش رسمی گروه آمار و 

تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

شاخص بورس تهران از ابتدای سال تا پایان هفته سوم خردادماه 125درصد افزایش یافت

کارنامه بورس در بهار
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سقوط 70درصدی صادرات انبه پاکستان به 
دلیل موانع فروش به ایران

حجم صادرات انبه پاکس��تان امس��ال به دلیل موانع صادرات به 
ایران و هزینه باالتر حمل هوایی به بازارهای اروپایی نسبت به سال 

گذشته احتماال ۷۰درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، وحید احمد، سرپرست انجمن صادرکنندگان، 
واردکنندگان و بازرگانان میوه و صیفی جات پاکس��تان اظهار کرد: 
مس��ائل لجستیکی به همراه مشکالتی که در دسترسی به بازارهای 
بین المللی وجود دارد، چالش های جدی برای صادرات انبه به وجود 

آورده و مشکالت صادرکنندگان انبه را هر روز تشدید می کند.
تالش های رس��انه ای بی وقفه این گروه توجه اعضای مجلس ملی 
پاکس��تان را جلب کرده و قرار اس��ت کمیته ویژه امور کش��اورزی 
مجل��س مل��ی در نشس��تی در روز جاری به دو موض��وع مربوط به 
مش��کالت صادرات به ایران و مسائل مربوط به صادرات به بازارهای 

اروپایی بپردازد.
براس��اس گ��زارش پایگاه خب��ری بیزین��س رکوردر، ای��ن مقام 
پاکستانی اظهار کرد: صادرات انبه به ایران از طریق مسیر زمینی به 
دلیل مس��ائل مختلف به شدت آسیب دیده است. صف کامیون های 
حامل انبه پاکستان که از طریق مرز تفتان وارد ایران می شوند، هر 
روز افزایش پیدا می کند در حالی که ش��مار کمتری از کامیون ها از 
ایران به پاکس��تان می روند و با توجه ب��ه محدودیت روزهای کاری 
و فرص��ت زمانی محدودی که هر روز برای ورود کامیون های حامل 
انبه به ایران وجود دارد، شمار زیادی از کامیون های حامل محموله 
انب��ه به ارزش میلیون ها دالر به مقصد ایران صف های طویلی را در 
مرز ایران و پاکس��تان تشکیل می دهند  و در نتیجه انبه ها به دلیل 

تاخیر غیرمعمول در جابه جایی خراب می شوند.
طبق این گزارش، با وجود تقاضای باالیی که برای انبه پاکس��تان 
در ای��ران وجود دارد، پاکس��تان قادر نیس��ت از این فرصت طالیی 
استفاده کند و مقامات دولتی مربوطه از این مشکالت مطلع هستند 
و درخواس��ت برای افزایش روزهای کاری و همچنین فرصت زمانی 
روزانه ب��رای عبور محموله ه��ای انبه و س��ایر محموله های میوه و 
صیفی جات و تس��هیل تجارت از طریق مرز زمینی ایران و پاکستان 

وجود دارد.

افزایش قیمت تخم مرغ به هیچ وجه قابل 
قبول نیست

مع��اون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت افزایش قیمت 
تخم مرغ به هیچ عنوان برای ما و تولیدکنندگان قابل قبول نیس��ت 

و سازمان تعزیرات در تنظیم بازار ورود کرده است.
به گزارش ایس��نا، مرتضی رضایی در نشس��ت خبری وزیر جهاد 
کش��اورزی که صبح دیروز به مناسبت هفته جهادکشاورزی برگزار 
ش��د در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت تخم مرغ افزایش 
یافته است؟ اظهار کرد: هیچ اتفاقی در این هفته نیفتاده. مرغداران 
دوره طوالنی در ضرر بودند، زیرا صادرات انجام می شد، اما به دالیلی 

ممنوع شد ولی در حال حاضر صادرات از سرگرفته شده است.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان تعزیرات 
در تنظیم بازار ورود کرده اس��ت و این قیمت ها به هیچ عنوان قابل 
قبول ما و تولیدکنندگان نیس��ت و اتحادیه ها نیز وارد عمل ش��دند 
و تخم مرغ در تمام میادین س��طح ش��هر تهران با قیمت 18هزار و 

۹۰۰تومان  به مقدار کافی عرضه خواهد شد.

80درصد محصوالت لبنی تغییر قیمت نداشتند
 استفاده از وایتکس در شیر صنعتی خالف 

واقع است
مدی��ر روابط عمومی انجمن صنای��ع لبنی گفت ۷5 تا 8۰ درصد 
محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی تغییر قیمتی نداشتند.
محمدرضا بن��ی طبا در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اش��اره به اینکه قیمت قلم کاالی پرمصرف لبنی نوس��انی نداش��ته 
اس��ت، اظه��ار ک��رد: ۷5 تا 8۰ درص��د محصوالت لبنی مش��مول 
قیمت گ��ذاری و مصرف عام مردم هس��تند که عل��ی رغم افزایش 

هزینه های تولید، قیمت آن تغییری نداشته است.
او افزود: قیمت برخی کاال های لوکس که تیراژ تولید آنها محدود 
اس��ت، نوساناتی داش��تند. هرچند ممکن است برخی کارخانه ها در 
ابت��دای ورود محص��ول جدید به بازار کمتر از ن��رخ واقعی اقدام به 

عرضه کنند و با ازدیاد تقاضا، قیمت را واقعی کنند.
بن��ی طبا ادامه داد: در مواقعی که ش��اخص های کالن اقتصادی، 
هزینه های س��ربار تولید را افزایش می دهد، طبیعی است که قیمت 
محصوالت دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد و این موضوع هیچ 

ارتباطی به طمع تولیدکننده ندارد.
او با اش��اره به اینکه س��ود تولیدکننده محص��ول لبنی در فروش 
اس��ت، بی��ان کرد: عل��ی رغم افزایش ۳ برابری س��وخت در س��ال 
گذش��ته، قیمت لبنیات تغییری نداش��ته اس��ت که ب��ا این وجود 
اظهارنظر رس��انه ها مبنی بر افزایش قیمت لبنیات کامال نادرس��ت 
اس��ت. س��خنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: علی رغم شوک های 
مختلف اقتصادی، ۷5 تا 8۰ درصد محصوالت لبنی ش��امل 1۲ قلم 
کاالی ضروری و مشمول قیمت گذاری دولتی تغییری نداشته است 
که با وجود افزایش هزینه های تولید چاره ای جز تعطیلی واحد های 

لبنی یا گرانی محصوالت لبنی نیست.
او افزایش قیمت محصوالت لوکس لبنی را ناشی از دخالت دولت 
دانس��ت و گفت: در تمامی کش��ورها، در بازار منطقی نظام عرضه و 
تقاضا حاکم اس��ت و این گونه نیس��ت که دول��ت از ابتدای زنجیره 

حمایت و در پایان زنجیره دخالت کند.
مدی��ر روابط عمومی انجم��ن صنایع لبنی ادام��ه داد: علی رغم 
نارضایتی صنایع لبنی، دامدار و مصرف کننده از شرایط بازار، دولت 
همچن��ان به قیمت گذاری دولتی اص��رار می ورزد، در حالی که طی 
س��ال های ۷5 تا 8۴ که دولت در قیمت گذاری دخالتی نداش��ت و 
تنها به صنایع لبنی اجازه داده بود که یک بار در طول سال  درصد 
کاال را گران کنند، طی این سال ها کمتر از این نرخ محصوالت لبنی 
افزایش یافت که در ش��رایط فعلی انتظ��ار می رود این تجربه موفق 

به کار گرفته شود.

اخبـــار

رشد بخش خصوصی تاثیر تحریم ها روی صادرات نفت ایران را جبران 
کرده است با این حال تهدیدهای جدیدی ظهور می کنند.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ در گزارشی با این مقدمه نوشت: محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اوایل ماه جاری به مجلس اعالم 
ک��رد دولت قص��د دارد نف��ت را در اقتصاد کنار گذاش��ته و برنامه های 
کش��ور را ب��دون نفت اداره کن��د. در واقع چاره دیگری هم نیس��ت. به 
گفته نوبخت، ایران از فروش نفت و فرآورده های نفتی در س��ال گذشته 
)۲۰1۹-۲۰۲۰( تنها 8.۹ میلیارد دالر درآمد داش��ت که در مقایس��ه با 
11۹ میلیارد دالر در کمتر از یک دهه پیش کاهش چشمگیری را نشان 
می دهد. مقامات ایران هم مانند همتایان ش��ان در کشورهای وابسته به 
منابع هیدروکربن مدت ها درباره اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفت��ی صحبت کرده اند، اما ضرورت گذر به یک اقتصاد غیرنفتی پس از 
وضع مجدد تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در نوامبر س��ال ۲۰18 

بارز شد.
ای��ن تغییر در بخش خصوصی ایران با افزای��ش تولید، در حال وقوع 
است. در یک دهه گذشته شرکت های ایرانی به دنبال توسعه بازار خود 
و صادرات کاالهای مختلف بوده اند و کاهش ارزش ریال به مزیتی برای 
آنها تبدیل شد. صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰1۹-۲۰۲۰ به ۴1.۳ 
میلی��ارد دالر بالغ ش��د و برای نخس��تین بار در تاریخ م��درن ایران، از 
صادرات نفت فراتر رفت. حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ایران کاالهای 
تولید ش��ده بودند. یعنی کارخانه های ایران بی��ش از دو برابر دکل های 

نفتی در سال گذشته درآمد صادراتی داشتند.
فشار تحریم ها باعث کاهش ۷درصدی مجموع صادرات غیرنفتی شده 
اس��ت اما این صادرات همچن��ان در رکورد باالیی ق��رار دارد. کاالهای 
مصرف��ی و محصوالت صنعت��ی ایرانی از ش��یرینی جات گرفته تا فوالد 
ضدزنگ به کش��ورهای خاورمیانه و نقاط دیگر ش��امل چین، روسیه و 

اروپا صادر می شوند.
بخش تولید سهم بزرگی در اشتغال دارد. در فاصله مارس سال ۲۰18 
تا دسامبر سال ۲۰1۹ بخش تولید ۴۷۲ هزار شغل ایجاد کرد و از ۳15 
هزار ش��غلی که در سه ماهه پس از وضع مجدد تحریم ها از دست داده 
بود، فراتر رفت. اشتغال جدید کمک کرده است از تاثیر تحریم ها کاسته 

شود و مانع افزایش نرخ بیکاری شود.
نق��ش محوری بخش تولی��د در حمایت از اقتصاد ب��ه خوبی در آمار 
رش��د تولید ناخالص داخلی روش��ن اس��ت. در حالی که بخش نفت در 
سال ۲۰۲۰-۲۰1۹ به میزان ۳5 درصد رشد منفی داشت، بخش تولید 
تنها 1.8درصد کوچک شد. در حقیقت این بخش در سه ماهه اول سال 

میالدی جاری ۲.۴درصد رشد کرد.
با وج��ود این بهب��ود، بزرگترین ش��رکت های صنعتی ایران ش��امل 
ش��رکت های خودروس��ازی و فوالد تحت تاثیر تحریم ها که قیمت مواد 
اولیه را افزایش داده و دس��ترس پذیری به آنها را کاهش داده اس��ت، با 
مش��کالتی روبه رو هستند. بخش خصوصی ش��امل شرکت های کوچک 
و متوس��طی که محصوالت غذایی، کاالها و محص��والت مصرفی تولید 

می کنند، تا حدودی مشکالت این شرکت های دولتی را جبران کرده اند.
ش��یوع پاندمی ویروس کرونا چالش جدیدی برای بخش تولید ایجاد 
کرده اس��ت. این ویروس تاکنون حدود ۹ ه��زار قربانی در ایران گرفته 
است و احیای اقتصادی را به دلیل قرنطینه سراسری که باعث تعطیلی 

کارخانه ها و بسته شدن مرزهای منطقه ای شد، متأثر کرد.
مقام��ات ایرانی یک ماه و نیم پیش تس��هیل محدودیت های قرنطینه 
را آغ��از کردن��د و این اق��دام در کوتاه مدت نتیجه بخش بود. ش��اخص 
مدیران خرید که از س��وی اتاق بازرگانی ایران منتش��ر می شود، نشان 
داد که تولیدکنندگان بخش خصوصی در نخس��تین ماه پس از کاهش 
محدودیت های قرنطینه به رشد بازگش��تند. با تداوم تاثیر بحران کرونا 
روی قیمت ه��ای نفت، ص��ادرات غیرنفتی برای اقتصاد ایران در س��ال 

جاری اهمیت بیشتری خواهد داشت.
ام��ا تهدیده��ای جدید هم در ای��ن بین ظهور می کنن��د. با توجه به 
نقش مح��وری بخش تولید ای��ران در انعطاف پذیری اقتص��ادی ایران، 
آمریکا ممکن اس��ت در صدد تش��دید تحریم ها بربیاید. کاخ س��فید در 
ژانویه دس��تور اجرای��ی جدیدی را صادر کرد که بخش های س��اخت و 
س��از، معدن��کاری، تولید یا منس��وجات اقتصاد ای��ران را هدف گرفت. 
دول��ت آمریکا در واقع برخالف ادعاهای خود مبنی بر اینکه از تحریم ها 
برای محدود ش��دن منابع مالی مقامات دولت ایران اس��تفاده می کند، 
ب��ا این اقدام بخش خصوصی و میلیون ها کارگر مش��غول به فعالیت در 

کارخانه های کشور را هدف گرفته است.

درآمد صادراتی کارخانه های ایران بیش از 2 برابر دکل های نفتی شد

رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام و رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور گفت سالیانه به واردات ۹/5تن ذرت برای خوراک 

دام نیاز داریم که درصد آن دورریز است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی صفر ماکنعلی در دومین 
نشست کمیته راهبردی بهداشت تولید دام و طیور که در اتاق تعاون 
برگزار ش��د، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال شفافیت و 
مشارکت تش��کل های غیردولتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها 

است.
وی گفت: تعدد تشکل ها در یک صنف به آن صنعت آسیب می زند 
در نتیج��ه یکی از وظایف این کمیته س��اماندهی این تش��کل های 

متعدد است.
ماکنعلی گفت: ساختار کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام 
کش��ور به نحوی اس��ت که 8 بخش را در حوزه دام، طیور و آبزیان، 
درب��ر می گیرد که ش��امل معاونت امور دام، س��ازمان امور عش��ایر، 
س��ازمان دامپزش��کی کشور، ش��رکت پش��تیبانی امور دام، سازمان 
شیالت ایران، موسسه سرم سازی رازی و دو موسسه تحقیقاتی امور 

دام و شیالت است و قرار است در این کمیته سازماندهی شوند.
رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور افزود: کار های مهمی در دستور 
کار ای��ن کمیت��ه قرار دارد ک��ه واگذاری کلی��ه تصدیگری های این 
بخش ه��ای نامب��رده به تش��کل های متناظر خ��ود همچنین به روز 
رس��انی آیین نامه و دس��تورالعمل ها متناظر با نظر و پیش��نهاد این 
تش��کل ها از اهم آن است چراکه وزارتخانه به تدوین دستورالعمل ها 

بدون هماهنگی با نظر تشکل ها و تولیدکنندگان اعتقادی ندارد.
ماکنعل��ی بی��ان ک��رد: گام بعدی ای��ن کمیته حرکت به س��وی 
بهره وری در تولید طیور اس��ت. باید در نظر داش��ت که در کش��ور 
منابع بس��یاری وجود دارد که تمام ظرفیت آن استفاده نشده است 
مانن��د کارخانج��ات تولید خوراک دام و طی��ور چنانچه ما به میزان 
۹.5میلیون تن واردات ذرت س��االنه داریم، اما از آنجایی که سیستم 
فعلی ما خام فروشی است، باعث شده 1۳درصد دورریز داشته باشیم 

که این میزان معادل 1۴۰ هزار هکتار کشت ذرت است.
او با تاکید بر اینکه ما در سازمان دامپزشکی چیزی به نام امضا در 
قرنطینه نداریم، بیان کرد: شرایط کنونی اقتصاد، شرایط پیچیده ای 

اس��ت و به دلیل ویژه بودن این شرایط بایستی کنار هم قرار بگیریم 
و این ش��رایط را از سر بگذرانیم. وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با 
تنفیذ اختیارات به تش��کل ها جدی اس��ت و از تشکل ها درخواست 
می کنم که انگیزه و اراده کار را به س��مت منفی گرایی هدایت نکنند 

تا بتوانیم از این شرایط اقتصادی سربلند عبور کنیم.
80 درصد صنعت طیور کشور توسط سرمایه گذار خرد اداره 

می شود
در ادامه قاس��می، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در 
این نشس��ت، گزارشی از وضعیت تعاونی ها در بخش کشاورزی ارائه 
کرد و بیان داشت: ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دو 
اتاق بازرگانی و تعاون را موظف به انجام ساماندهی تشکل های موازی 
کرده اس��ت. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران بیان کرد: 
باید توجه داش��ت که 8۰درصد صنعت طیور توس��ط سرمایه گذاران 
خرد اداره می ش��وند و در ش��رایط کنونی سونامی خروج سرمایه در 
این صنعت شروع شده و باعث می شود در آینده نزدیک این صنعت 

دچار چالش شده و کاهش تولید را رقم خواهد زد

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی از افزای��ش 8۰۰ تومانی قیمت مرغ 
خب��ر داد و گفت امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم به 1۲ هزار و ۳۰۰ تومان 

رسید.
عظی��م حجت عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه مرغداران گوش��تی در 
گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از افزایش قیم��ت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: امروز متوس��ط ن��رخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
8 هزار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۲ هزار 

و ۳۰۰ تومان است.
به گفته وی، نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده نسبت به روز گذشته ۴۰۰ 

تومان و مرغ گرم 8۰۰ تومان افزایش یافته است.
حجت با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه و مرغ زنده از نرخ مصوب 
دو س��ال قبل پایین تر است، بیان کرد: طی ماه های اخیر واحد های مرغ 
گوشتی و مرغ مادر کماکان در زیان هستند که با مدیریت تولید جوجه 
یکروزه قیمت مرغ به نرخ متوازن و منطقی خود در بازار خواهد رسید.

این مقام مسئول از کاهش 15 تا ۲۰ درصدی مصرف مرغ خبر داد و 
گفت: با گس��ترش ویروس کرونا، تقاضا برای خرید مرغ نسبت به دیگر 
ایام س��ال 15 تا ۲۰ درصد کاهش یافته اس��ت که اگر به همین میزان 
از تولید جوجه یکروزه کاس��ته شود، می توان امیدوار بود که قیمت مرغ 

در بازار متعادل شود، در غیر این صورت سایر عواملی که در بازار نقش 
آفرینی می کند، اجازه نمی دهد تولیدکنندگان مرغ سایز تولید کنند.

وی ب��ا بیان اینکه 1۰۰ تا 1۰5 میلیون قطعه در واحد های مرغداری 
جوجه ری��زی صورت گرفته اس��ت، گف��ت: با افزای��ش وزن مرغ، میزان 
مصرف دان باال می رود که این امر به سبب برهم زدن ضریب تبدیل به 
صالح اقتصاد ملی کشور نیست، در حالی که با مدیریت وزن مرغ امکان 

صادرات به بازار های هدف وجود دارد.
حج��ت تنها راه خ��روج صنعت مرغداری از زی��ان را مدیریت جوجه 
یک��روزه اعالم ک��رد و افزود: با توجه به ش��رایط بحرانی کرونا در برخی 
اس��تان ها و کاه��ش ۲۰ درص��دی مصرف نس��بت به گذش��ته، میزان 
جوجه ریزی تفاوتی نداش��ته اس��ت ک��ه اگر مدیری��ت صحیحی در امر 
جوجه ری��زی صورت نگی��رد، زیان واحد های مرغ گوش��تی و مرغ مادر 

تداوم دارد.
عضو هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با تاکید بر اس��تمرار 
ص��ادرات مرغ بی��ان کرد: تعرفه صادرات یک ه��زار و 5۰۰ تومانی مرغ 
حداقل برای ش��ش ماه باید ثابت بماند تا صادرکننده به سهولت بتواند 

در بازار های هدف قرارداد منعقد کند.
به گفت��ه وی، اگر موضوع مدیریت تولید جوجه یکروزه متناس��ب با 

ش��رایط کرونا باش��د، می توان امیدوار بود که قیمت مرغ به نرخ واقعی 
برسد.

 بازار نهاده های دامی  تعریفی ندارد
این مقام  مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، 
بی��ان کرد: در بهترین حالت 5۰درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب در 
اختی��ار مرغداران قرار می گیرد و مابقی از ب��ازار آزاد با نرخ های باالیی 
خریداری می شود. وی نرخ هر کیلو ذرت در بازار آزاد را ۲ هزار و 5۰۰ 
تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و کنجاله س��ویا 5 هزار تا 5 هزار و 5۰۰ تومان 
اعالم کرد. حجت با بیان اینکه بازار حمل و نقل نهاده های دامی آشفته 
اس��ت، گفت: هم اکنون ۲ براب��ر تعرفه عادی از مرغ��دار کرایه دریافت 
می ش��ود که با این وجود مرغدار به ازای هر قطعه مرغ یک هزار تومان 
کرایه بیشتر پرداخت می کند، در حالی که در حمل و نقل سایر اقالم از 

بنادر سوءاستفاده ای رخ نمی دهد.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در پایان تصریح کرد: 
ب��ا توجه به ش��رایط فعلی بازار، ه��ر یک از مرغ��داران حداقل دو دوره 
زی��ان کردند که امیدواریم با مدیری��ت تولید جوجه، کرایه حمل و نقل 
و تخصی��ص دان برمبن��ای جوجه ریزی هر واحد صورت گیرد تا فش��ار 

مضاعف بر صنعت طیور کاسته شود.

نیاز سالیانه کشور به واردات بیش از 9 تن ذرت برای خوراک دام

نرخ هر کیلو مرغ 12 هزار و 300 تومان شد

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

ساخت نازل  پمپ های گاز ایرانی در فاز تولید 
تجاری

با توجه به وارداتی بودن دس��تگاه نازل CNG در پمپ های گاز 
محققان یکی از ش��رکت های مس��تقر در پارک فن��اوری پردیس با 
کس��ب دانش فنی آن، این محصول را به فاز تولید تجاری رس��انده 
اس��ت. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، 
محمدرض��ا خیرابی شبس��تری، رئی��س هیأت مدیره این ش��رکت 
دانش بنی��ان گفت: در جایگاه های س��وخت CNG روی س��کوی 
س��وخت گیری یک دستگاه دیسپنس��ر وجود دارد و مجموعه نازل 
سی ان جی، کار انتقال س��وخت از این دستگاه به خودرو را برعهده 
دارد. این دستگاه توسط چند ش��رکت محدود آمریکایی و اروپایی 
تولید می ش��ود و آنها از فروش دس��تگاه و فروش قطعات و خدمات 

پس از فروش به ما خودداری می کنند.
وی ادام��ه داد: ب��ر ای��ن اس��اس، کار نمونه س��ازی را در یکی از 
کشورهای اروپایی به اتمام رساندیم و تولید دستگاه نازل CNG را 
در مجموعه پارک فناوری پردیس آغاز کردیم و در حال حاضر این 
محصول به مرحله تولید تجاری رس��یده و با ظرفیت های ایجادشده 

توانایی تامین نیاز داخل را در این حوزه داریم.
براس��اس اع��الم معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
شبس��تری با بیان اینکه با این اقدام تمام قطعات و خدمات پس از 
فروش توسط این شرکت در داخل عرضه می شود، خاطرنشان کرد: 
این مجموعه دانش بنیان مشغول کار روی نمونه هایی برای تولید در 
آینده اس��ت و اقدامات قابل توجهی در حوزه CNG و کنترل های 
اولتراس��ونیک انجام داده است که پس از پایان مراحل آزمایشگاهی 

به تولید انبوه خواهد رسید.

کمک 4میلیارد دالری دولت اسپانیا به صنعت 
خودرو

دولت اس��پانیا روز دوش��نبه از یک بس��ته حمایتی چند میلیارد 
دالری ب��رای صنع��ت خودرو که به واس��طه ش��یوع کرونا متحمل 

آسیب های جدی شده است رونمایی می کند.
ب��ه گ��زارش کارپرس، نخس��ت وزی��ر اس��پانیا از اختصاص یک 
بس��ته مش��وق اقتصادی برای احیای صنعت خودروس��ازی پس از 
اثرات مخرب ش��یوع ویروس کرونا خبر داد. ب��ه گزارش بلومبرگ، 
»پدرو س��انچز« اعالم کرد دولت اس��پانیا از یک »بس��ته محرک« 
۳/۷5میلیارد یورویی معادل ۴/۲ میلیارد دالر رونمایی خواهد کرد. 
این طرح حمایتی که قرار اس��ت روز دوش��نبه رونمایی شود شامل 

اصالحاتی در قوانین سرمایه گذاری و مالی خواهد بود.
دول��ت اس��پانیا همچنی��ن ط��رح مش��ابهی را در روز 18 ژوئن 
برای احیای صنعت گردش��گری ارائه خواه��د داد. صنایع خودرو و 
گردشگری در مجموع حدود ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا 
را تشکیل می دهند در حالی که تولید خودرو یک پنجم صادرات این 
کشور را به خود اختصاص داده است. هر دو بخش بر اثر همه گیری 
ویروس کرونا به ش��دت آس��یب دیده ان��د و در نتیجه دولت تالش 
می کند با اختصاص بس��ته های حمایتی اوض��اع را به حالت عادی 
بازگرداند. گرچه اس��پانیا فاقد هرگونه شرکت خودروسازی داخلی 
است اما خودروسازان بزرگ خارجی نظیر فولکس واگن، گروه پژو، 
رنو و ف��ورد موتور دارای کارخانه هایی در این کش��ور هس��تند. به 
 Gestamp« و »CIE Automotive SA« ع��الوه دو ش��رکت
Automocion SA« ک��ه ه��ر دو در مادرید واقع هس��تند جزو 
بزرگترین س��ازندگان قطعات خودرو این کشور محسوب می شوند. 
اس��پانیا پس از آلمان دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در اروپاست 
اما صنعت داخلی آن با مشکالتی مواجه است. شرکت نیسان موتور 
اخی��راً اعالم کرد که قص��د دارد کارخانه متعلق به خود در نزدیکی 

بارسلونا را در راستای طرح تغییرساختار شرکتی تعطیل کند.

برخورد پلیس با سگ گردانی، صدای موزیک 
باال و شیشه دودی خودروها

س��ردار هادیانفر از برخورد پلیس با س��گ گردانی، صدای موزیک 
باال و شیشه دودی خودروها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مراس��م تکریم و معارفه رئیس پلیس 
راهنمای��ی و رانندگ��ی پایتخت با حضور س��ردار حس��ین رحیمی 
فرمانده انتظامی پایتخت، س��ردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس 
راهور ناجا و جمعی دیگر از مقامات و مس��ئوالن لشکری و کشوری 

در سالن آمفی تئاتر ستاد پلیس راهور پایتخت برگزار شد.
سردار س��یدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت: 

پلیس راهور بیش از ۶۰ خدمت به مردم ارائه می کند.
وی گفت: ناجا در س��ال گذش��ته بیش از ۷۰ میلیون نوع خدمت 
را ارائ��ه داد که ۳5 میلیون از این خدمت در قالب  ۶۰ خدمتی بود 
ک��ه پلیس راه��ور ارائه می کند یعنی می ت��وان گفت که 5۳ درصد 
خدمات��ی که ناجا ب��ه 85 میلیون هموطن ارائه داد توس��ط پلیس 

راهور انجام شده است.
س��ردار هادیانفر به ماموریت اصلی پلیس راهور پرداخت و گفت: 
مدیریت ترافیک در ۲1۷ هزار کیلومتر جاده های کشور که فقط ۴5 
هزار کیلومتر راه اصلی اس��ت اهمیت وی��ژه ای دارد البته از راه های 
روس��تایی نباید غافل بود چ��را که 1۳درصد کش��ته ها در راه های 

روستایی است.
وی تس��هیل در تردد و ارتقای ایمنی و کاهش حوادث و س��وانح 
و تلف��ات را از جمله دیگ��ر مأموریت های اصلی پلی��س راهور ناجا 

دانست.
رئی��س پلیس راه��ور ناجا گفت ما ش��رایط مطلوبی در تصادفات 
نداری��م اگرچه خیلی کار انجام می گیرد اما خیلی عقب هس��تیم و 

زیبنده نیست که هر ساعت دو نفر جان خود را از دست بدهند.
رئی��س پلیس راهور ناجا رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده، 
حرکت بین خطوط و ساماندهی توقف و تخلفات ساکن را از جمله 
موارد مهم و در دستور کار پلیس راهور دانست و اعالم کرد: برخورد 
با تخلفات و مظاهر علنی فساد از جمله سگ گردانی، شیشه دودی، 
آهن��گ و صداهای بلند و تظاهر به تفاخر با ماش��ین های لوکس و 
گران قیمت از جمله مواردی است که باید با آن برخورد شود؛ نباید 

اجازه داد مظاهر علنی فساد گسترده شود.

رئیس کمیس��یون صنای��ع خانه صنعت و مع��دن ایران درخصوص 
اهمیت ریش��ه یابی مش��کالت صنعت خ��ودرو به ارائ��ه راهکارهایی 
پرداخ��ت. محمدعلی ذکریای��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو 
درخصوص سیاس��ت گذاری های اخیر در حوزه خودرو و لزوم تفکیک 
قیم��ت خ��ودرو در بازار از مدیریت قیمت تمام ش��ده خ��ودرو اظهار 
داش��ت: به اعتقاد بنده، سیاس��ت گذاران خودرویی در حال حاضر در 
یک س��ردرگمی به س��ر می برند و این موضوع که آیا به دنبال کسب 
رضایت مردم هستند یا هدف آنها، تعیین قیمت منطقی برای خودرو 
یا ممانعت از داللی اس��ت، همچنان روشن نیست. وی ضمن تاکید بر 
لزوم ریش��ه یابی مشکالت موجود در صنعت خودرو افزود: علت وجود 
این میزان اختالف میان قیمت کارخانه و نرخ بازار ناش��ی از چیست. 

این سودهای ناشی از فروش خودرو به کجا سرازیر می شود.
رئیس کمیس��یون صنای��ع خانه صنعت و مع��دن ایران درخصوص 
تصمیم��ات اخیر مبنی ب��ر افزایش قیمت خ��ودرو از درب کارخانه و 
تاثی��ر آن بر بازار خ��ودرو گفت: افزایش قیمت��ی در این میان مطرح 

نیست و قیمت خودرو در بازار ارتباطی به قیمت کارخانه ندارد.
ذکریایی ادامه داد: اجازه فروش خودرو به خودروساز 5 تا 1۰ درصد 

زیر قیمت بازار به کاهش تعداد متقاضیان و در نهایت شکست قیمت 
خودرو و تداوم آن می انجامید.

وی ضم��ن تاکید بر ل��زوم تعیین قیمت خودرو براس��اس عرضه و 
تقاضا بیان کرد: تعیین دستوری قیمت خودرو مانع از حاکمیت عرضه 

و تقاضا بر قیمت ها و بازار خودرو خواهد شد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور 
گفت: سیاس��ت های دس��توری منتج به نتایج درس��ت نخواهد شد و 

پاسخگوی مشکالت صنعت خودرو نیست.
ذکریای��ی گفت: مدیری��ت قیمت خودرو از طری��ق عرضه و تقاضا، 
می توان��د مان��ع از ج��والن دالالن در ب��ازار، افزایش افسارگس��یخته 

قیمت ها و سرازیر شدن سود ناشی از آن به جیب سوداگران شود.
وی با انتقاد از سیاس��ی کاری در حوزه قیمت خودرو با هدف کسب 
مصونی��ت در مقابل اعت��راض مصرف کننده بیان ک��رد: این اقدامات 

مصونیتی نیز برای سیاست گذاران فراهم نخواهد کرد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور 
تصریح کرد: البته تعیین قیمت خودرو براس��اس حاشیه بازار نیازمند 
تناس��ب عرض��ه و تقاضا و افزایش تیراژ اس��ت ک��ه در این خصوص 

قطعه س��ازان با کمبود نقدینگی ناش��ی از تاخیر در پرداخت مطالبات 
مواجه هستند و شرایط برای افزایش ظرفیت تولید مهیا نیست.

ذکریایی اذعان داش��ت: تولیدات خودروسازان با زیان همراه است و 
اگر دولت بخواهد برای نحوه مدیریت خودروسازی تصمیم گیری کند، 

پرداخت سوبسید به آنها الزامی است.
وی ضمن اش��اره به افزای��ش چند برابری قیمت م��واد اولیه نظیر 
فوالد تا میزان ۹ هزار و 5۰۰ تومان در مقایسه با سال گذشته گفت: 
دول��ت می تواند با ارائه سوبس��ید، خرید ارزان تر مواد اولیه از س��وی 
خودروس��ازان را هموار کند و در مقابل، قیمت خودرو را تحت کنترل 

خود قرار دهد.
رئیس کمیس��یون صنای��ع خانه صنعت و معدن ای��ران در پایان با 
اش��اره به افزایش نرخ ارز و در نتیج��ه افزایش قیمت قطعات وارداتی 
خاطرنش��ان کرد: افزایش قیم��ت مواد اولیه موج��ب افزایش قیمت 
خ��ودرو خواهد ش��د و نمی توان ای��ن موضوع را نادی��ده گرفت. پس 
می بایس��ت کنترل قیم��ت نهاده های تولید و ارائه سوبس��یدی آن به 
خودروساز در دس��تور کار قرار گیرد و یا اجازه افزایش قیمت خودرو 

مطابق با افزایش مواد اولیه صادر شود.

حاکمیت عرضه و تقاضا مهر پایانی بر سردرگمی قیمت خودرو

معاون مهندس��ی س��ازمان و سیس��تم های ایران خودرو گفت در پی 
بروز مش��کل تکمیل وجه برای برخی منتخبان قرعه کشی پیش فروش 
اخیر محصوالت ایران خودرو، این شرکت طی نامه ای به وزارت صنعت 

خواستار برداشته شدن شرط انتقال پول از حساب خود افراد شد.
برخ��ی منتخب��ان و برن��دگان قرعه کش��ی برنامه پیش ف��روش اخیر 
یک س��اله محص��والت ایران خودرو در تماس با خبرگ��زاری ایرنا از بروز 
مش��کل در تکمیل وجه خودروها خبر دادند و گفتند که سیس��تم های 
پرداخت پیام عدم تطبیق مشخصات افراد با شماره حساب های اعالمی 

و ... را می دهند.
در ای��ن زمین��ه، »اصغ��ر حق پن��اه« مع��اون مهندس��ی س��ازمان و 
سیستم های ایران خودرو روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرن��ا، درخصوص مش��کل پیش آمده برای برخ��ی منتخبان و برندگان 
قرعه کش��ی، افزود: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه منظور کنترل 

داللی و واسطه گری خودرو، شرطی در برنامه های پیش فروش و فروش 
فوق العاده خودروس��ازان لحاظ کرده بود که در آن منتخبان باید پول را 
 PSP فقط از حس��اب خود منتقل کنند. وی بیان  داش��ت: شرکت های
مانند سداد، به  پرداخت و ... که وظیفه پرداخت ها و نقل و انتقال پول را 
برعهده دارند، با ابالغ وزارت صنعت در حال اجرای این شرط هستند.

حق پناه ادامه  داد: از آنجایی که بانک های اطالعاتی این ش��رکت ها به 
روز نیس��ت، در برخی موارد شاهد ارسال پیغام های خطا برای مشتریان 
منتخب هس��تیم ک��ه ادامه کار تکمی��ل وجه را برای ش��ان غیرممکن 
می کند، همچنین در مواردی که برندگان قرعه کشی بخواهند از حساب 
س��ایر افراد نس��بت به تکمیل وجه اقدام کنند مشکل مشابهی به وجود 
می آید. وی گفت: رفع این مشکل مربوط به بانک های اطالعاتی یادشده 
و بانک هاس��ت و از عهده ایران خودرو خارج اس��ت و ط��ی مکاتبه ای با 

وزارت صنعت خواستار برداشته شدن این شرط شده ایم.

نگرانی این افراد زمانی بیش��تر می ش��ود که بدانیم زمان زیادی برای 
تکمیل وجه باقی نمانده و حداکثر تا س��اعت 1۰ صبح روز چهارش��نبه 

فردا فرصت تکمیل وجه دارند.
به گزارش ایرنا، در طرح پیش فروش یک ساله محصوالت ایران خودرو 

۴5 هزار دستگاه خودرو در 1۲ مدل پیش فروش شد.
در این طرح بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند 
که پس از حذف افراد دارای پالک فعال و ثبت نام تکراری، بیش از یک 

میلیون و 5۰۰ هزار نفر در قرعه کشی شرکت داده شدند.
پژوپارس س��ال، پ��ژو پارس ال. ایکس با موتور ت��ی. یو 5 ، پژو ۲۰۷ 
آی دستی، دنا معمولی، دناپالس، پژو ۴۰5 بنزینی اس. ال. ایکس، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ ، پژو ۲۰۶ صندوق دار )وی 8(، س��مند ال. ایکس، س��مند 
ال. ایکس ای. اف ۷ بنزینی، س��ورن ای. ال. ایکس و رانا پالس در این 

طرح پیش فروش شدند.

رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نسبت به انجام هرگونه معامله حواله 
خودروهای عرضه ش��ده در طرح های ف��روش فوق العاده و پیش فروش 
یکس��اله هش��دار داد و گفت طبق مصوبه کمیته خ��ودرو هرگونه نقل 
و انتق��ال مالکی��ت خودروهای صفر کیلومتر عرضه ش��ده در طرح های 
فروش فوق العاده و پیش فروش محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا به 
صورت وکالتی ممنوع اس��ت و تبعات حقوقی برای خریدار و فروش��نده 

خواهد داشت.
به گزارش ایس��نا به نقل از سایپا، محمدهاشم سمتی ادامه داد: سند 
مالکی��ت خودروه��ای عرضه ش��ده در این طرح های ف��روش، به مدت 
یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی می ماند و معامله این خودروها از 

سوی دولت و نهادهای ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد.

وی ب��ا بی��ان اینکه گاهی مش��اهده ش��ده ک��ه برخی مش��تریان به 
صورت غیررس��می خودروهای مذکور را معامل��ه می کنند، افزود: ورود 
ب��ه معامله های غیررس��می فاق��د روش های معتبر برای اثبات اس��ت و 
در صورت ب��روز اختالف یا احیاناً فوت یک��ی از طرفین معامله، فرآیند 
انتقال قطعی سند بسیار زمان بر و مستلزم صرف هزینه های قابل توجه 
در محاکم دادگس��تری خواه��د بود. وی اظهار کرد: س��ایپا محصوالت 
عرضه ش��ده در طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله را فقط 
به ش��خص خریدار تحویل خواهد داد و با هدف کاهش نقش واسطه ها 

در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالت نامه خودداری خواهد کرد.
س��متی با یادآوری اینکه انتقال حقوق ناش��ی از قرارداد پیش فروش 
در س��امانه های فروش س��ایپا و هیچ مرجع دیگری قابل ثبت نیست و 

این کار، سوءاس��تفاده افراد س��ودجو و فروش یک خ��ودرو به چند نفر 
را تش��دید می کند، افزود: با توجه به تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای 
جلوگیری از ورود واسطه های بازار به خرید و فروش حواله های خودرو، 
ورود به این معامالت با خطرپذیری باالیی همراه اس��ت و از هموطنان 
می خواهی��م ب��رای جلوگیری از مش��کالت عدیده، از ه��ر گونه معامله 

قرارداد پیش خرید، تحت عنوان خرید حواله خودرو خودداری کنند.
رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا در پایان گفت: با توجه به ممنوعیت 
معامله حواله خودروهای عرضه ش��ده در طرح های اخیر خودروسازان و 
با هدف صیانت از حقوق مش��تریان و جلوگیری از تکرار التهاب در بازار 
خودرو، علیه اش��خاص، س��ایت ها و صفحات مجازی تبلیغ کننده آگهی 

فروش حواله خودرو اقدام حقوقی خواهد شد.

درخواست حذف شرط »پرداخت از حساب افراد« برای تکمیل وجه خودروها

هشدار سایپا به فروشندگان و خریداران حواله خودرو
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ش��هر تهران با نیازهای فناورانه متعددی در حوزه مدیریت ش��هری 
مواج��ه اس��ت، در این زمین��ه رویدادی برای آش��نایی ش��رکت های 
فن��اور و دانش بنیان با توجه به درخواس��ت های متعدد حوزه ش��هری 

برنامه ریزی ش��ده اس��ت. »معرفی نیازهای 
فناورانه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
ش��هر« عنوان آن اس��ت. به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در حوزه مدیریت 
شهری مسائل عمده ای وجود دارد که دیگر 
با راهکارها و روش های س��نتی نمی توان به 
آنه��ا پرداخ��ت.   معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از طریق تفاهم نامه های 
با مجموعه ش��هرداری تهران  منعقدش��ده 
س��عی کرده اس��ت تا ظرفی��ت قابل توجه 
زیست  بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را به 
بخش های مختلف مدیریت ش��هری معرفی 

کند. همچنین ش��رکت ساماندهی صنایع و مش��اغل از مجموعه های 
وابس��ته به ش��هرداری تهران اس��ت و نیازهای فناورانه خود در حوزه 
ش��هری را به مجموعه ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور عرضه کرده 

است تا این شرکت ها برای آن پاسخ های مبتنی بر فناوری ارائه کنند.
ش��هرهای بزرگ کش��ور در حال حاضر در حوزه های��ی مانند فناوری 
اطالعات و معماری ش��هری از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان استفاده 
می کنند، با این وج��ود فرصت زیادی برای 
توسعه در این حوزه وجود دارد. بر این اساس 
یک رویداد در فضای آنالین برنامه ریزی شده 
است تا نیازهای فناورانه شرکت ساماندهی 
صنایع و مش��اغل ش��هر از طریق هم افزایی 
به ش��رکت های فن��اور و دانش بنی��ان ارائه 
ش��ود. کنترل آلودگ��ی به عن��وان یکی از 
س��رفصل های این رویداد تعیین شده است. 
همچنین شناسایی بوی زننده و نامطبوع و 
ذرات و غب��ار دیگر از موضوعات مورد توجه 
در آن اس��ت. ش��هر تهران  به ویژه در چند 
س��ال اخیر با آفت موش های مزاحم شهری 
مواجه اس��ت و بر این اساس ماده موثر برای 
طعمه موش کش نیز یکی دیگر از محورهایی اس��ت که در این رویداد در 
مورد آن گفت وگو خواهد شد. داروی بیهوشی برای زنده گیری سگ های 

ولگرد نیز  از جمله دیگر موضوعات مورد بحث در این رخداد است.

تغیی��رات اقلیم��ی ک��ه ب��ه واس��طه فعالی��ت  بی محاب��ا و مخرب 
زیست محیطی انس��ان رخ داده است خطرات جدی برای ادامه حیات 
بش��ر دارد؛ خطراتی که ش��اید با حفظ ذخایر ژنتیکی عوارض کمتری 

داشته باش��ند. آنطور که قانعی می گوید: 
»ب��ا توج��ه به تغیی��رات جهان��ي اقلیم و 
چش��م انداز شکننده و بحراني منابع آب  و 
خاک کش��ور، ذخایر ژنتیکي کلید اصلي 
افزای��ش به��ره وري از این منابع اساس��ي 

کشاورزي و زیست محیطی هستند.«
 ذخای��ر ژنتیک��ی پایه و اس��اس کلیه 
تولی��دات بیولوژیک��ی مانند کش��اورزی، 
غذایی، دارویی و بس��یاری از لوازم زندگی 
و صنعتی و ش��یمیایي هس��تند و افزایش 
ای��ن تولیدات بر پایه بهره ب��رداری از این 

منابع استوار است.
ای��ن ذخایر ارزش��مند در دنیا به عنوان 

ثروت ملی یاد می ش��وند و حف��ظ و نگهداری از آنه��ا را جزو وظایف 
عم��وم م��ردم تلقی می کنن��د. ذخایری ک��ه ارزش اقتص��ادی باالیی 
دارند و به اعتقاد دوس��ت داران محیط زیس��ت و فعاالن حوزه ژنتیکی 

عامل بقای نس��ل بش��ر هس��تند. ایران هم از جمله کشورهایی است 
ک��ه ذخایر ژنتیکی ق��وی و متنوعی دارد؛ ذخایری از جنس انس��انی، 
جان��وری، گیاه��ی و میکروارگانیس��م ها و همچنی��ن بخش های قابل 
همانندسازی آنها، مانند ژنوم، پالسمید 
و ارگانیس��م های زنده، اما کش��ت نشده 
و اطالع��ات مولکول��ی و فیزیول��وژی و 

ساختاری که مربوط به آنها.
»ای��ن ذخای��ر ژنتیکی ب��ا حوزه های 
امنی��ت غذای��ی، امنی��ت اقتص��ادی و 
فرهنگی ارتباط مستقیمی دارند و حفظ 
این بانک ه��ای ژنی از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردارند.« مصطفی قانعی دبیر ستاد 
توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا بیان این 
مطلب، می گوید: گونه های زیس��تی که 
در ی��ک س��رزمین وجود دارن��د ممکن 
اس��ت ویژگی های منحصر به فردی داش��ته باش��ند که در زمان حال 
ی��ا آینده بهره برداری های مهمی از آنها صورت گیرد. برای همین باید 

همه مردم برای حفظ این ثروت های ملی همت کنند.

عوارض تغییرات اقلیمی را با حفظ ذخایر ژنتیکی کاهش دهیمنیازهای فناورانه مدیریت شهری در تهران رفع می شود

س��تاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي معاونت 
علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري ت��الش دارد تا با تهیه گزارش هایي 
کم��ي و کیفي حوزه اقتصاد دیجیتال، خأل ه��اي موجود در این حوزه 
را شناس��ایي کن��د و راهکارهای��ي را در ای��ن زمینه ب��رای حمایت از 

شرکت هاي دانش بنیان، خالق و فناور در پیش گیرد.
 توس��عه فناوری ه��ای نوین یکی از اتفاقاتی اس��ت ک��ه هر روز در 
دنیا ش��اهد آن هس��تیم؛ فناوری های پیچیده و مبتنی بر اینترنت که 
نقش��ی اساس��ی در تس��هیل زندگی مردم دارند. به دنبال توسعه این 
فناوری ه��ا، بازارهاي نوین مبتني بر اینترنت هم در دنیا ش��کل گرفته 
ک��ه در دهه های اخیر به میدان رقابت کش��ورهاي دنیا تبدیل ش��ده 
اس��ت؛ میدان رقابتي که هر کدام از کش��ورها تالش مي کنند تا سهم 
بیشتري را از آن خود کنند. در ایران این میدان رقابت به شرکت های 
دانش بنیان رسیده و تالش ها در این حوزه در دل زیست بوم فناوری و 
نوآوری ش��کل گرفته است. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازي معاون��ت علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري هم به 
عنوان یکی از نهادهای پیش��رو در این عرصه تالش کرده اس��ت تا با 

رصد و پایش بازار جهانی اقتصاد دیجیتال، خألهای موجود در کش��ور 
را شناس��ایی کند. تحقق این هدف هم با مشارکت ستاد و شرکت های 
دانش بنیان فعال در این عرصه میس��ر می شود؛ شرکت هایی که سهم 
زیادی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور دارند، اما نگاهي به پیشتازان 
و فع��االن بازاره��اي دیجیتال��ي مي تواند بیانگر تالش دیگر کش��ورها 
در عرصه کس��ب وکارهاي اینترنتي باش��د و تاکیدی بر تعیین نقش��ه 
راه براي ایران در این عرصه باش��د. اینکه چه سیاس��ت هایي مي تواند 
تسهیل کننده مسیر ایجاد و توسعه شرکت هاي خالق و فناور را فراهم 
کند. هرچند ایجاد کس��ب وکارهاي اینترنتي ایران در س��ال هاي اخیر 
ش��تاب گرفته و رشد چشمگیري داشته است، اما بازاریابي و دستیابي 
ب��ه بازارهاي جهاني و حضور فعال ت��ر در این حوزه نیاز مهم و کلیدي 

است که باید براي آن برنامه ریزي هاي مدون و دقیقي صورت گیرد.
س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم در تالش اس��ت تا با رصد بازار 
جهانی راهی برای توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال در کشور بیابد 

راهی طوالنی اما پرسود و منفعت اقتصادی.

دس��تیار ویژه معاون علم��ی و فناوری با بیان اینک��ه به تازگی خدمات 
آنالین بیمه ای توس��ط استارت آپ ها ارائه می ش��ود، گفت قرار است انواع 
جدید بیمه های کوتاه مدت برای متقاضیان در نظر گرفته شود. به گزارش 
مهر، دکتر علیرضا دلیری با بیان اینکه از اواخر اردیبهشت ماه امسال طبق 
توافقاتی که با رئیس بیمه مرکزی داشتیم، بیمه های کاغذی حذف شدند، 
بیان کرد: کلیه شرکت های بیمه ای از اول خردادماه زیرساخت های الزم را 

برای دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث فراهم آوردند.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این 
اقدام با همکاری و تالش ش��رکت ها و اس��تارت آپ های دانش بنیان محقق 
شد، بیان کرد: از ابتدا این قضیه توسط معاونت علمی و بیمه مرکزی مورد 

پیگیری قرار گرفت.
به گفته دلیری، در کشور ایران بیمه سنتی و ضریب نفوذ بیمه در ایران 
پایین بود که این موجب می ش��د درصد پایینی از جامعه از بیمه استفاده 

کنند مگر اینکه از بیمه های اجباری برای آینده خود استفاده می کردند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بیمه ش��دن آنالین و حذف موارد کاغذی موجب 
می شود که بسیاری از افراد به راحتی به این موضوع دسترسی پیدا کنند، 
خاطرنش��ان کرد: نفوذ دسترس��ی به واس��طه بیمه آنالین بیشتر می شود. 
دس��تیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در این راس��تا، 

اولین قدمی که برداش��تیم اس��تفاده از استارت آپ های حوزه بیمه بود که 
با تش��کیل کارگروهی قانونی و مشترک با بیمه مرکزی روند آنالین شدن 
در پی��ش گرفته ش��د. دلیری ادامه داد: آیین نامه های بیمه ش��دن آنالین 
در ای��ن کارگ��روه تدوین، مصوب و ابالغ ش��د در همین م��دت کوتاه 8۰ 
شرکت متقاضی بیمه آنالین شدند. وی با تاکید بر اینکه استفاده از پلتفرم 
آنالین باعث می ش��ود صدور بیمه نامه در کش��ور تسهیل شود، گفت: این 
امر به واس��طه استارت آپ های دانش بنیان محقق شده که خدمات بهتر و 

سریع تری به مخاطبان ارائه شود.
وی با تاکید ب��ر اینکه در این کارگروه به ارائه خدمات بهتر بیمه ای نیز 
پرداخته می شود، گفت: بنا داریم آپشن های جدیدی همانند سایر کشورها 

در زمینه بیمه به افراد ارائه کنیم.
دس��تیار وی��ژه معاون علمی و فن��اوری رئیس جمه��ور تاکید کرد: این 
موضوع که توسط شرکت های دانش بنیان، استارت آپی و با حمایت معاونت 
علمی و فناوری محقق شده در آینده شرایط بهتری نیز خواهد داشت. وی 
با تاکید بر اینکه در این صورت ضریب نفوذ بیمه باال می رود، خاطرنش��ان 
کرد: س��عی کردیم با صحبتی که با رئیس بیمه مرکزی داش��تیم اینها را 
عملیاتی کنیم. اگر بیمه در کشور نفوذ پیدا کند و مردم بیمه شوند هزینه 

حاکمیت دولت و فشار به زندگی بعد از حوادث کاهش می یابد.

شرکت فناوری چینی تنسنت تصمیم دارد در یک پروژه هفت ساله 
شهری ۳۲۰ جریبی، خودکفا و حافظ محیط زیست در چین بسازد.

 Net ش��رکت چینی تنس��نت تصمیم دارد یک شهر فناورانه به نام 
City در منطقه ای ۳۲۰جریبی در شهر شنژن بسازد.

به گزارش مهر، این پروژه با همکاری شرکت معماری NBBJ انجام 
می ش��ود و قرار اس��ت یک ش��هر خودکفای آینده نگرانه باشد. تمرکز 
اصلی در طراحی این ش��هر حفظ محیط زیس��ت و فضاهای سبز بوده 
اس��ت. قرار است عملیات ساخت این شهر از نیمه دوم ۲۰۲۰ میالدی 
آغاز ش��ود. جانات��ان وارد یکی از مدی��ران NBBJدر بیانیه ای در این 
ب��اره می گوید: در دنیای رایانه ای امروز، ما می توانیم آزادانه ش��هرهای 

یکپارچ��ه ای را تص��ور کنیم که کار، زندگی و تفری��ح را گردهم جمع 
می  کنند.

نخستین مرحله عملیات احداث به ساخت آپارتمان ها و دفاتر کاری 
و همچنی��ن مراک��ز حمل و نقلی با مترو اس��ت که این ش��هرک را به 

شنژن مرتبط می کند.
فازهای دوم و س��وم ساخت و ساز روی احداث فروشگاه ها، مدارس، 
پارک های عمومی و تاسیس��ات ورزشی متمرکز است. این شهر طوری 
طراحی می ش��ود که ش��هروندان را ب��ه پیاده روی و دوچرخه س��واری 
تشویق کند و تنها تعداد معدودی جاده با خودرو قابل دسترسی است.
روی سقف بیشتر خانه های شهر نیز پنل خورشیدی نصب می شود.

خدمات آنالین بیمه ای توسط استارت آپ ها ارائه می شود

چین یک شهر فناوری 320 جریبی می سازد

 Project Protect شـرکت های فیس بوک، توییتر، مایکروسـافت و گوگل اتحادی به نام
راه اندازی کردند تا با هرگونه سوءاستفاده از کودکان در فضای آنالین مبارزه کنند.

به گزارش زومیت، گروهی متشـکل از بزرگ ترین شـرکت های دنیای فناوری برنامه ای با 
هدف مبارزه با سوءاسـتفاده  جنسی آنالین از کودکان راه اندازی کردند. فیس بوک، گوگل، 
مایکروسـافت و توییتر عضو گروه 1 4 سـاله ای به نام Technology Coalition هسـتند 
کـه برنامـه ای جدید به نـام Project Protect دارد. این برنامه تالش می کند پنج سـتون 
برای توسـعه طرح حمایتی خود آماده کند. این طرح سـاختار و مدل های عضویت و دیگر 
بخش های خدمات آنالین را در مسیر پشتیبانی از اهداف بلندمدت گروه مدیریت می کند. 
پنـج سـتون برنامه  جدید عبارتند از: نوآوری، اقدام جمعی، تحقیقات مسـتقل، اشـتراک 

دانش و اطالعات و شـفافیت و مسـئولیت پذیری. پروژه جدید غول هـای فناوری صندوق 
سـرمایه گذاری مبتنی بر تحقیق و نوآوری راه اندازی می کند. سرمایه های این صندوق برای 
سـاختن ابزارهایی با هدف جلوگیری از سوءاسـتفاده  جنسـی از کودکان در فضای آنالین 
استفاده خواهد شد. از فعالیت های دیگر می توان به انتشار گزارش ساالنه از تالش های کل 

فعاالن صنعت و تشکیل انجمنی ساالنه برای اشتراک گذاری بهترین روش ها اشاره کرد.
این گروه در بخشـی از بیانیه برنامه جدیدش می گوید تعداد کاربران آنالین در جهان که 
در سـال 2020 از مرز 5/4 میلیارد نفر هم فراتر رفت، مشـکل حفظ ایمنی فضای اینترنت 
را بیشـتر می کند. در ادامه، اگرچه ابزارهای شناسـایی سوءاسـتفاده از کودکان در فضای 
آنالیـن پیچیـده و حرفه ای شـده اند، مجرمان نیز روش هـای حرفه ای تری را بـرای انجام 

خألهای اقتصاد دیجیتال در کشور شناسایی می شود

اتحاد غول های فناوری با هدف مبارزه با سوءاستفاده از کودکان در فضای آنالین

دریچــه

»س��اخت پوشش های شفاف ضداثرانگش��ت روی سطوح فلزی« عنوان یک 
چالش است؛ چالشی فناورانه تا با استفاده از نوآوری و خالقیت نیروی انسانی 
یکی از نیازهای صنعت رفع شود. در این چالش راهکارهای فناورانه مبتنی بر 
فناوری نانو برای س��اخت پوشش های ضداثرانگشت روی سطوح فلزی مدنظر 
قرار گرفته اس��ت. دانشجویان، ش��رکت های دانش بنیان و اساتید تا ۷ تیرماه 
برای ارس��ال ایده های خود فرصت دارند. برگزیدگان چالش نیز برای توس��عه 
محصول خود از حمایت های ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی برخوردار 
می شوند. لک باقی مانده از انگشت در سطوح فلزی شاید برای بسیاری از افراد 
ناخوشایند باشد اما با فناوری نانو می توان این مشکل را رفع کرد و به زیبایی 

ظاهری در فضاهای گوناگون کمک کرد. 

تولید پوشش های ضداثرانگشت 
توسعه می یابد

سه شنبه
27 خرداد 1399

شماره 1563
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مجموعه ای از زیرس��اخت ها و فناوری های نوین بستری برای رونق 
حمل و نقل هوش��مند ایجاد می کنند. یکی از شرکت های دانش بنیان 
نیز قدم در توس��عه فناوری های مرتبط با این حوزه برداش��ته است و 

دو سامانه را در این حوزه بومی کرده است.
رس��ول بخش��ی چمازکتی، مدیر شرکت 
دانش بنیان عص��ر رایانه پارس��ه به این دو 
محص��ول دانش بنیان اش��اره ک��رد و گفت: 
س��امانه ترددش��مار یک��ی از محص��والت 
دانش بنی��ان تولیدش��ده توس��ط ش��رکت 
است. این س��امانه تفکیک کالس ماشین ها 
در ج��اده را انجام می ده��د. در اینجا بحث 
دوربین مطرح نیس��ت بلکه با سنس��ورهای 

مغناطیسی کار پایش انجام می شود.
وی ادامه داد: تردد هر جس��م فلزی بدون 
در نظر گرفتن ش��رایط جوی ثبت می ش��ود 
و از آنج��ا ک��ه گ��رد و غبار و ن��ور در کار آن 

اخت��الل ایج��اد نمی کند پس دقت باالیی دارد. ب��ا نصب آن در خروجی 
شهرها شمارش خودرو در مسیرهای گوناگون شهری و بین شهری انجام 
می شود.  بخشی همچنین بیان کرد: این سامانه برای آمارگیری و سنجش 

اطالع��ات کاربرد دارد و از اطالعات آن می توان برای پایش آس��فالت در 
جاده ها و بار مس��افر اس��تفاده کرد. این محصول با انرژی خورشیدی کار 
می کن��د و نیاز به انرژی دیگری ندارد و ب��ا ویژگی هایی که دارد می توان 
گفت از دوربین بهتر اس��ت.  س��امانه زمان 
سفر محصول دانش بنیان دیگر این شرکت 
فناور است که با توانمندی و تخصص نیروی 
خالق خود آن را بومی کرده اس��ت. بخشی 
درباره این محصول گفت: در این سامانه نیز 
از سنس��ورهای بلوتوث و وای فای استفاده 
می ش��ود و با اس��تفاده از آن زمان سفر در 
جاده مشخص می ش��ود. وی به تفاوت های 
این محصول با نمونه های خارجی اشاره کرد 
و افزود: محصوالت خارجی مانند گوگل مپ 
مدت زمان س��فر را تخمین می زنند اما این 
محصول مدت زمان طی شده خودرو در یک 
مس��یر را ارائه می دهد. همچنین در صورت 
عدم دسترسی به اینترنت نیز می توان از آن استفاده کرد. مرکز مدیریت 
راه های کشور، سازمان کنترل ترافیک و شهرداری های شهرهای گوناگون 

در حال استفاده از این محصوالت هستند.

دس��تگاه نازل س��ی ان جی از جمله تجهیزات بس��یار ضروری برای 
توزیع حامل های انرژی گازی در س��طح کشور اس��ت. این دستگاه از 
س��وی چند ش��رکت محدود بین المللی تولید می ش��ود و یک شرکت 

دانش بنیان توانس��ت با بومی سازی آن، نیاز 
کشور به این دستگاه را مرتفع سازد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
محمدرض��ا خیرابی شبس��تری رئیس هیأت 
مدیر ش��رکت دانش بنیان شرکت سوده کوه 
پردی��س در ای��ن  باره گف��ت: در جایگاه های 
سوخت سی ان جی روی سکوی سوخت گیری 
یک دستگاه دیسپنسر وجود دارد و مجموعه 
نازل س��ی ان جی، کار انتقال س��وخت از این 
دستگاه به خودرو را برعهده دارد. این دستگاه 
توسط چند شرکت محدود آمریکایی و اروپای 
تولید می شود و آنها از فروش دستگاه و فروش 

قطعات و خدمات پس از فروش به ما خودداری می کردند. به همین دلیل 
بحث تعمیر این تجهیزات در برخی کارگاه های غیرمجاز و غیراستاندارد 
انجام می ش��د و همین موضوع خود مشکل س��از شده بود.  رئیس هیات 

مدیره شرکت دانش بنیان شرکت سوده کوه پردیس در ادامه افزود: بر این 
اس��اس، این شرکت دانش بنیان، کار نمونه سازی را در یکی از کشورهای 
اروپای��ی به اتمام رس��اند و س��پس کار تولید یک محص��ول ایرانی را در 
مجموع��ه پارک پردیس معاونت علمی آغاز 
ک��رد. وی همچنین بیان کرد: این محصول 
ایران��ی به مرحله تولید تجاری رس��ید و در 
حال حاضر این شرکت توان تامین نیاز داخل 
در این حوزه را دارد. همچنین کلیه قطعات 
و خدمات پس از فروش نیز توس��ط شرکت 
در داخ��ل عرضه می ش��ود و همین موضوع 
خود پاسخی فناورانه برای یک نیاز را فراهم 
کرد. پیش از این شرکت های خارجی حتی 
از ارسال قطعات یدکی الزم برای تعمیر این 
دس��تگاه به ایران نیز خ��ود  داری می کردند، 
اما در حال حاضر این ش��رکت دانش بنیان،  
عالوه بر گارانتی محصول، گارانتی تعمیر نیز 
ارائه می کند. یعنی پس از تعمیر اگر محصول بالفاصله به تعمیر نیاز داشت 
و یا تعمیر کارآمد نبود، این دستگاه به صورت رایگان مجدداً عیب یابی و 

تعمیر می شود.

توزیع حامل های انرژی گازی با محصولی دانش بنیان میسر شد حمل و نقل هوشمند با محصوالت دانش بنیان رونق گرفت

این روزها و هم زمان با مواجهه کشورها با تب گرم کرونا، شرکت ها دست 
به کار رفع نیازها و تامین محصوالت و یا ارائه خدماتی زده اند که می تواند 
س��المت را برای جامعه به ارمغان بی��اورد. داناژن پژوهان کارمانیا یکی از 
همین ش��رکت ها است که در مس��یر ارائه خدمات مولکولی، بیوشیمی و 
گرایش های مختلف میکروب شناس��ی پزش��کی، صنعتی، غذای انسان و 

خوراک دام، محیط زیست، نانوفناوری و زیست فناوری گام برمی دارد.
در این شرکت خدمات آزمایشگاهی و آموزشی توسط کادر علمی و فنی 
متشکل از تخصص های زیست  فناوری گیاهی، بیوشیمی، زیست  فناوری 

میکروبی و میکروب شناسی عمومی ارائه می شود.
طراحی و ساخت کیسه های بهداشتی استریل کننده ضایعات عفونی را 
از اقدامات جدید این ش��رکت برای تأمی��ن نیازهای ضروری در مقابله با 
کرونا اس��ت و در روزهای پایانی س��ال ۹8، طراحی ها انجام شد و پس از 
اثبات کارایی کیسه های موردنظر در حذف ضایعات عفونی خشک و نیمه 

مرطوب، اقدامات الزم برای دریافت مجوزهای قانونی در حال انجام است.
حرکت در مسیر تولید محصول گندزدا با پایه آب با حداقل اثرات زیست  
محیطی به عنوان جایگزین گندزداهای ش��یمیایی مرس��وم نیز در واحد 

تحقیق و توسعه این شرکت در حال انجام است.
ه��دف اصلی این تولی��دات، با توجه ب��ه تعدد ایده های تعریف ش��ده، 
ایجاد اش��تغال و تولید محص��والت جدید با توجه ب��ه نیازهای غذایی و 
بهداش��تی کشور است. نقش شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را 
در دس��ترس پذیر شدن تجهیزات و خدمات، نقشی مهم است. این شبکه 
آزمایش��گاهی با ظرفیت س��ازی که از هزاران تجهیز و شرکت موجود در 
کشور صورت داده، توانسته تا حدود زیادی به کمک رفع موانع و تشریفات 
مرسوم برای دریافت خدمات آزمایشگاهی و تسهیل فرآیند کاری محققان 

بیاید که این روند باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
isti.ir :منبع

فناوری اسکلت های بیرونی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته و 
به روز رباتیک در دنیا ش��ناخته می شود و تاکنون شرکت های معدودی 
در آمریکا، ژاپن و رژیم صهیونیستی موفق به تجاری سازی آن شده اند، 
اما یک ش��رکت دانش بنی��ان ایرانی با کم��ک توانمندی های علمی و 
دانش��گاهی موفق به ساخت ربات اس��کلت بیرونی پایین تنه اکسوپد 
)Exoped( ب��رای راه رفتن بیماران دارای ناتوانی جس��می در ناحیه 

پایین تنه شده است.
 شرکت دانش بنیان پویندگان دانش سیستم های توان افزای پاسارگاد 
ب��ا حض��ور جمعی از اعضای هیات علمی دانش��گاه ها، پژوهش��گران و 
متخصصان حوزه سیس��تم های رباتیک کمک حرکتی و توان بخش��ی 
مناسب بیماران، سالمندان و افراد کم توان، شکل گرفت. این شرکت با 
استفاده از توانمندی های علمی موجود در کشور موفق به ساخت ربات 
اسکلت بیرونی پایین تنه اکسوپد )Exoped( برای راه رفتن بیماران 

دارای ناتوانی در ناحیه پایین تنه شده است.
به گفته مصطفی حوائجی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، ربات 
اسکلت بیرونی اکسوپد »Exoped Robotic Exoskeleton« یک 
ربات توانبخشی ویژه راه رفتن افراد دچار کم توانی و ناتوانی در استفاده 
از اندام های پایین تنه است. این ربات به کاربر در راه رفتن، نشستن و 
برخاس��تن کمک می کند و می تواند به عنوان جایگزین ویلچر استفاده 
ش��ود. این ربات در قالب دو نس��خه درمانگاهی و ش��خصی ارائه شده 
است. نسخه درمانگاهی به همراه حامل نگهدارنده کاربر و نرم افزار ویژه 
کنترل ربات ارائه می شود. در نسخه درمانگاهی، کاربر زیر نظر پزشک 
یا کارش��ناس توانبخشی از دستگاه استفاده می کند. در نسخه شخصی 
ه��م، ربات به همراه عصا، باتری های قابل ش��ارژ و رایانه کنترل کننده 
داخلی ارائه می ش��ود و کاربر می تواند از آن در منزل و بیرون از خانه 

آزادانه استفاده کند.
این فعال دانش بنیانی ادامه می دهد: ربات اس��کلت بیرونی اکسوپد 
»Exoped « یک ربات توانبخشی ویژه راه رفتن افراد دچار کم توانی 
و ناتوانی در اس��تفاده از اندام های پایین تنه اس��ت. این ربات به کاربر 
در راه رفتن، نشس��تن و برخاس��تن کمک می کند و می تواند به عنوان 

جایگزین ویلچر استفاده شود.
بازگردان��دن توانای��ی راه رفتن به افراد کم ت��وان و ناتوان پایین تنه 

بی��ش از هر چیز بر روحیه، اعتماد ب��ه نفس و امید آنان به زندگی اثر 
قابل توجهی دارد. افزون بر این امکان ایس��تادن، نشس��تن و راه رفتن 
کاربران به آنان استقالل بیشتری در زندگی می دهد. همچنین تحرک 
بیش��تر موجب بهبود وضعیت فیزیکی از جمل��ه بهبود گردش خون، 
تنظیم فش��ار خون، بهبود تنفس، جلوگیری از مش��کالت گوارش��ی و 
کلیوی، زخم بس��تر، دردهای مزمن و تضعیف ماهیچه ها می ش��ود. از 
اکس��وپد می توان برای توانبخش��ی افرادی که دچار اختالل در الگوی 
راه رفتن هس��تند اس��تفاده کرد. به گفته حوائجی، اکسوپد یک ربات 
اسکلت بیرونی پایین تنه است که قادر است وزن بیمار را تحمل کرده 
و ب��ه زمین انتقال دهد. ای��ن ربات بر روی لباس های کاربر پوش��یده 
می ش��ود. اکس��وپد از چهار موتور الکتریکی پرقدرت در مفاصل لگن و 
زانو بهره می برد که قادرند پاهای بیمار را با الگوهای حرکتی گوناگون 
و سرعت های مختلف حرکت دهند. بدین ترتیب کاربر قادر است بدون 

نیاز به صرف انرژی چندانی به کمک اکسوپد راه برود.
افرادی که دچار فلج پایین تنه )paraplegia( هستند و همچنین 
اف��راد دچار ضع��ف عضالنی و یا اختالل حرکت��ی در ناحیه پایین تنه 
می توانند از ربات اسکلت بیرونی اکسوپد استفاده کنند. برای استفاده 
از دستگاه الزم است کاربر توانایی کافی در کنترل بدن خود به کمک 
دس��ت هایش را داشته باشد. نس��خه درمانگاهی این محصول می تواند 
در آزمایشگاه های علوم اعصاب، توانبخشی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. همچنین مراک��ز تحقیقاتی می توانند از این 

وسیله استفاده کنند.
حوائج��ی با بی��ان اینکه نیاز ب��ه این محصول هن��وز در دنیا هم به 
درس��تی ش��ناخته نش��ده و وارداتی در این زمینه به کش��ور نداشتیم 
که ارزبری داش��ته باش��د، می گوید: اما تولید این محصول در ایران در 
مقایس��ه با تولیدات دیگر کش��ورها حدودا 5۰ میلیون دالر در س��ال 

کاهش ارزبری به همراه دارد.
محص��والت این ش��رکت دانش بنیان در برخی بیمارس��تان ها مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. این محصوالت با کیفیت��ی هم پای دیگر 
کش��ورها تولید می ش��ود که اگر بازار بین المللی برای آن ایجاد ش��ود 
قطعا ارزآوری خوبی برای کشور خواهد داشت. این کار به حمایت های 

دولتی هم نیاز دارد.

افراد کم توان جسمی با محصول ایرانی راه می روند

دانش و اطالعات و شـفافیت و مسـئولیت پذیری. پروژه جدید غول هـای فناوری صندوق 
سـرمایه گذاری مبتنی بر تحقیق و نوآوری راه اندازی می کند. سرمایه های این صندوق برای 
سـاختن ابزارهایی با هدف جلوگیری از سوءاسـتفاده  جنسـی از کودکان در فضای آنالین 
استفاده خواهد شد. از فعالیت های دیگر می توان به انتشار گزارش ساالنه از تالش های کل 

فعاالن صنعت و تشکیل انجمنی ساالنه برای اشتراک گذاری بهترین روش ها اشاره کرد.
این گروه در بخشـی از بیانیه برنامه جدیدش می گوید تعداد کاربران آنالین در جهان که 
در سـال 2020 از مرز 5/4 میلیارد نفر هم فراتر رفت، مشـکل حفظ ایمنی فضای اینترنت 
را بیشـتر می کند. در ادامه، اگرچه ابزارهای شناسـایی سوءاسـتفاده از کودکان در فضای 
آنالیـن پیچیـده و حرفه ای شـده اند، مجرمان نیز روش هـای حرفه ای تری را بـرای انجام 

کارهای خود توسـعه داده اند. اهدافی که برای برنامه جدید غول های فناوری تدوین شـد، 
ستودنی هستند اما درحال حاضر، جزییات زیادی از برنامه در دست نیست. به  عنوان مثال، 
نمی دانیم هر یک از پلتفرم ها چقدر در پروژه سرمایه گذاری خواهند کرد. تاکنون، جزییاتی 
از شـرکت های درگیر در پروژه منتشر نشده اسـت. گروه Technology Coalotion در 
سـال 2006 راه اندازی شـد که سـازمان های خیریه  متمرکز بر کودکان هم با آنها همکاری 
می کنند. به  عنوان مثال، می توان به سـازمان های بین المللی همچون یونیسـف اشاره کرد 
که چارچوب های اصلی و سـرمایه های الزم را نیز برای پلتفرم های فناوری فراهم می کنند. 
آنهـا تـالش می کنند هر برنامه  متمرکز بر حمایت از کودکان در فضای اینترنت، سـرمایه و 

پشتیبانی الزم را دریافت کند. 

فروکش تب کرونا با محصوالت ایرانی
مرضیه دانایی - مدیرعامل شرکت آزمایشگاهی داناژن پژوهان

اتحاد غول های فناوری با هدف مبارزه با سوءاستفاده از کودکان در فضای آنالین

یادداشـت

مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه ای 
برای استارت آپ ها و تیم های فناور فراهم کرد تا محصوالت خود در این حوزه 

را برای سرمایه گذاران ارائه دهند.
فناوری های همگرا حوزه ای نوپا اس��ت که رش��د و توسعه آن در کشور نیاز 
به حمایت از فعاالن زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری مرتبط با این حوزه دارد. 
مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی برای گسترش فعالیت های نوآورانه 
در ای��ن حوزه اقدام��ات متنوعی را در نظر دارد. در همین راس��تا نیز تاکنون 
س��ه دوره فراخوان با عنوان »نوپاهای فناوری های همگرا« توس��ط این مرکز 

منتشر شده است.

زمینه سرمایه گذاری برای توسعه 
محصوالت حوزه همگرا مهیا شد



به قلم: موسسه کارآفرینان جوان
ترجمه: علی آل علی

فعالیت در دنیای کسب و کار به هیچ رو امر ساده ای نیست. بسیاری از 
کارآفرینان در همان ماه های نخست شروع به فعالیت دچار شکست های 
سنگین می ش��وند. شاید در نگاه نخس��ت کارآفرینان کارکشته توانایی 
بس��یار بیشتری برای مدیریت ش��رایط و تداوم فعالیت در دنیای کسب 
و کار داش��ته باش��ند، اما این پیشفرض از اساس اش��تباه است. امروزه 
تمام کارآفرینان با س��طح های مختلف تجربه و توانایی در معرض خطر 
هس��تند. این امر ناشی از تغییر و تحول سریع دنیای کسب و کار است. 
همین امر ب��روز چالش های متمادی و ض��رورت آمادگی برای مواجهه 
با آنها را ایجاد می کند. متاس��فانه بس��یاری از کارآفرینان تا زمان ایجاد 

بحران شدید به فکر آمادگی نیستند. 
هدف اصل��ی ما در این مقاله بررس��ی برخی از ویژگی های اساس��ی 
کارآفرینان موفق اس��ت. ما در این راس��تا به سراغ برخی از کارآفرینان 
موف��ق در انجمن کارآفرینان جوان رفته ایم. بحث اساس��ی در ادامه در 
قالب گفتارهایی کوتاه از س��وی کارآفرینان مختلف پیرامون ویژگی ها و 
توانایی های اساسی برای موفقیت در حوزه کارآفرینی دنبال خواهد شد. 

1. توانایی همدلی با دیگران
OneIMS ساموئل تیموتی: موسسه

توانای��ی همدلی با دیگران یکی از نکات مهم برای زندگی اس��ت. این 
مه��ارت در طول زندگی به کمک بس��یاری از افراد ب��رای ایجاد روابط 
اجتماعی مناسب می آید. بدون تردید هدف من در گفتار کنونی تمرکز 
بر روی مهارت های زندگی بهتر نیس��ت بنابراین به سراغ حوزه کسب و 
کار خواهیم رفت. امروزه در دنیای کس��ب و کار فعالیت به عنوان مدیر 
یک اس��تارت آپ هیجان بسیار زیادی دارد. بسیاری از افراد برای شروع 
فعالیت در این حوزه از موقعیت های فعلی ش��ان در شرکت های مختلف 
صرف نظر می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت بهره مندی از توانایی 
همدلی با دیگران برای موفقیت به عنوان یک کارآفرین مستقل است. 

ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار مس��ئولیت بسیار سنگینی برای 
هماهنگی با س��ایر اعضای تیم س��ازمان خواهیم  داش��ت. اغلب اوقات 
برندها به دلیل ناتوانی تیم مدیریتی برای همدلی مناس��ب با یکدیگر و 
در قبال کارمندان با مش��کل مواجه می شوند بنابراین هرچه ما توانایی 
بیشتری برای همدلی با اعضای شرکت داشته باشیم، در نهایت موفقیت 

بیشتری کسب خواهیم کرد. 
2. تایید دیگران

متیو کاپاال: شرکت آلفامتیک
تایید دیگران امر بس��یار مهمی برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار 
اس��ت. بس��یاری از مدیران به عنوان موسس اس��تارت آپ وسواس های 
عجیب��ی دارن��د. این امر ناش��ی از تالش برای س��اماندهی تمام امور به 
بهترین ش��کل ممکن است بنابراین اغلب کارشناس های کسب و کار بر 
روی ضرورت چشم پوش��ی از برخی وسواس ها تاکید دارند. توصیه ما در 

این بخش نیز بر همین محور است. 
وسواس بیش از اندازه پیشبرد کارهای شرکت را بسیار دشوار خواهد 
کرد. اغلب تیم های کاری به دلیل س��خت گیری های مدیران دس��ت از 
فعالیت و ادامه همکاری با ش��رکت مورد نظر ب��ر می دارند بنابراین اگر 
ما به دنبال همکاری بلندمدت با اعضای ش��رکت هس��تیم، باید مهارت 
و توانای��ی آنه��ا را مورد تایید قرار دهیم. در غیر این صورت سرنوش��ت 

چندان مناسبی در انتظار ما نخواهد بود. 
اگ��ر ما ب��ه دنبال تایی��د دیگران هس��تیم، باید در ابت��دا خودمان را 
تایی��د کنیم. م��ا باید به عنوان مدیر یک کس��ب و کار ب��ه مهارت ها و 
توانایی های مان اعتماد داش��ته باش��یم. در غیر این صورت ادامه فرآیند 
کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. تایید دیگران فقط در سطح گفتار 
و ب��ه صورت لفظ��ی روی نمی دهد. امروزه بس��یاری از مدیران فقط به 
تمجید از کارمندان ش��ان اکتفا می کنند. این نکته دش��واری های بسیار 
زیادی برای آنها در پی دارد. اگر ما به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی 
اعضای شرکت هستیم، باید به دنبال شیوه هایی متفاوت برای تاییدشان 
باش��یم. توصیه اساس��ی من در این بخش ارائه آزادی عمل مناس��ب به 
کارمندان و به طور کلی اعضای ش��رکت اس��ت. این ام��ر امکان تعامل 
س��ازنده میان ما و کارمندان مان را فراهم خواهد س��اخت. ایده دخالت 
مداوم در کار کارمندان به هیچ وجه مناس��ب نیست بنابراین باید آن را 

به دست فراموشی سپرد. 
3. تالش برای ماندگاری

جاستین لفکویچ: شرکت رسانه ای میرورد
راز ماندگاری شرکت های بزرگ در زمینه کسب و کار چیست؟ شاید 
این پرس��ش بیش از اندازه کلیش��ه ای به نظر برسد، اما پرداختن به آن 
مزیت ه��ای فراوانی دارد. عالقه به ح��وزه کاری و تالش برای ماندگاری 
مهم ترین عوامل برای بقای ش��رکت ها در طوالنی مدت هس��تند. اگر ما 
به عن��وان کارآفرین و همچنین مدیر یک ش��رکت با حوزه فعالیت مان 
رابطه مناسبی نداشته باشیم، امکان مدیریت بهینه سایر اعضای شرکت 

سلب خواهد شد. 
اش��تباه برخی از کارآفرینان شروع به فعالیت در حوزه هایی متضاد با 
عالقه ش��ان اس��ت. بنابراین ما باید به دنبال ایجاد پیوند میان عالقه مان 
برای فعالیت در حوزه کس��ب و کارآفرینی و زمینه های مورد پسندمان 
باش��یم. در غیر این صورت نه تنها توانایی مدیریت کارمندان را نخواهیم 

داشت، بلکه تعامل با مشتریان نیز دشوار خواهد شد. 
ام��روزه در تم��ام حوزه های کس��ب و کار فقط اف��راد دارای عالقه به 
فعالیت ش��ان امکان کس��ب موفقیت دارند. این نکته ش��اید امر تازه ای 
محس��وب نشود، اما باید مورد توجه تمام کارآفرینان قرار گیرد. در غیر 
این صورت ش��ما به طور مداوم با چرخه هایی از ناکامی در زمینه جلب 

نظر مخاطب هدف مواجه خواهید بود. 
4. اهمیت نظم 

ایبراهیم آلکورد: برند نیو ماین
فعالیت در دنیای کسب و کار امری منحصر به فرد نیست. بسیاری از 
افراد در سراسر جهان مشغول به فعالیت در این حوزه هستند. این نکته 
برای بس��یاری از کارآفرینان تازه کار به صورت وارونه درک می ش��ود. بر 
این اساس آنها در تالش برای فعالیت به عنوان تنها کارآفرینان فعال در 

حوزه کارآفرینی هس��تند. ما باید همیشه نگاه مان به رقبا نیز باشد. اگر 
ما اندکی تعلل با اش��تباه نامناسب انجام دهیم، به سرعت از سوی رقبا 
مجازات خواهیم ش��د. رویکرد فاقد نظم به عرصه کسب و کار کمترین 
نتیجه ای برای تاثیرگذاری بر روی برند نخواهد داشت بنابراین شما باید 

تمام امور مربوط به برندتان را در نهایت نظم و انضباط پیش ببرید. 
ایراد اصلی برخی از ش��رکت ها ناتوانی برای مدیریت مناس��ب شرایط 
کس��ب و کار براساس برنامه ای منظم است. بسیاری از برندها علی رغم 
جذب کارمندان دارای اس��تعداد فراوان در زمینه کارآفرینی برای جلب 
نظر مخاطب هدف با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه می شوند. این امر 
شامل آشفتگی در برنامه های شرکت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. بی تردید امروزه مشتریان به برندهایی با برنامه های بی نظم 
اعتماد نخواهند کرد بنابراین مشاهده شکست و حذف چنین برندهایی 

از عرصه کسب و کار طبیعی خواهد بود. 
5. توانایی انطباق با شرایط تازه

کریس مادن: موسسه مچ نود
دنیای کس��ب و کار همیشه یک روند ثابت در پیش ندارد. بسیاری از 
برندها در طول فعالیت ش��ان باید تغییرات مداومی را متحمل شوند. در 
غیر این صورت به سرعت از عرصه رقابت کنار خواهند رفت. کارآفرینان 
موفق همیشه توانایی باالیی برای انطباق با شرایط تازه دارند. این نکته 
ش��اید در نگاه نخست بسیار بدیهی به نظر برس��د با این حال در عمل 
دش��واری های بس��یار زیادی پیش روی تقویت مهارت انطباق با شرایط 

تازه وجود دارد. 

بسیاری از کارآفرینان در طول دوران فعالیت شان به شیوه هایی خاص 
از مدیریت برند عادت می کنند بنابراین تغییر عادت برای آنها کار بسیار 
دش��واری خواهد ب��ود. اگر ما به دنبال موفقیت در عرصه کس��ب و کار 
هس��تیم، باید به ساده ترین ش��کل ممکن از کمک دیگران برای تغییر 
اس��تفاده کنیم. بسیاری اوقات برندها دیگر توانایی ایجاد تغییر براساس 
دان��ش موجود در تیم مدیریتی ش��ان را ندارند بنابراین باید از توصیه ها 
و کمک ه��ای خارج از س��ازمان اس��تفاده کنند. در غی��ر این صورت با 
چالش های مداوم برای تغییر و در نهایت شکست مواجه خواهند شد. 

امروزه دنیای کسب و کار به سرعت در حال تغییر است. اگر ما انتظار 
اندکی صبر و ثبات در چنین شرایطی داشته باشیم، به سختی مجازات 
خواهیم شد. برخی از کسب و کارها در تالش برای انطباق با شرایط تازه 
به دنبال توسعه بخش توسعه و تحقیقات می روند. به این ترتیب امکان 
آگاهی سریع از تغییرات پیش روی فراهم خواهد شد. توصیه ما در این 
بخش دقیقا بر همین مبنا قرار دارد. شما به عنوان یک شرکت، هرچند 
کوچک و محدود، باید آینده نگری قابل توجهی داش��ته باشید. گسترش 
بخش توس��عه و تحقیقات در این میان اهمیت بس��یار زیادی دارد. این 
بخش امکان شناس��ایی تغیی��رات احتمالی تازه و انطباق با آنها پیش از 

بروزشان را فراهم می سازد. 
6. اعتماد به نفس

توماس گریفین: موسسه اوپتین مانستر
بس��یاری از شرکت ها نه به دلیل عملکرد نادرست در سطح مدیریتی 
یا اش��تباهات کارمن��دان، بلکه فقدان اعتماد به نف��س مدیرعامل دچار 
شکس��ت می ش��وند. این امر ناش��ی از ناتوانی مدیران ب��رای اعتماد به 
توانایی های ش��خصی و اخذ تصمیم های مهم در زمان مناسب است. به 
این ترتیب زمان مناسب برای اخذ تصمیم ها به سرعت تمام خواهد شد. 
ما در برخی از موارد نیازمند اعتماد به نفس بسیار بیشتری در کسب و 
کارمان هس��تیم بنابراین باید کسب اعتماد از سوی دیگران و همچنین 
مش��ورت با آنها برای اتخ��اذ هر تصمیم را فرام��وش کنیم. در غیر این 

صورت همیشه از نظر مدیریت زمان عقب خواهیم بود. 
هوش احساس��ی برای تعامل مناس��ب با دیگران عامل بس��یار مهمی 
محسوب می ش��ود. گاهی اوقات ما برای افزایش اعتماد به نفس مان در 
زمینه مدیریت کس��ب و کار نیاز به تعامل احساس��ی با دیگران داریم. 
این امر ش��امل تقویت ه��وش عاطفی برای تفس��یر رفتارهای مختلف 
طرف مقابل اس��ت. ای��ن نکته به طور ویژه ای در رابط��ه میان برندها و 
مش��تریان اهمیت دارد. مشتریان اغلب درخواست های شان را به صورت 
غیرمستقیم مطرح می کنند. بنابراین تالش ما باید معطوف به شناسایی 
معنای اصلی رفتارهای مختلف و شاید متضاد مخاطب هدف نیز باشد. 

7. مهربانی به دیگران 
جان ترنر: موسسه سید پراد

آیا شما تا به حال با یک فرد بی نهایت مهربان مالقات داشته اید؟ این 
اف��راد توانایی جلب نظر دیگران در هر زمین��ه ای را دارند. این نکته در 
حوزه کس��ب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. اغلب ما در زمینه 
جلب نظر مخاطب هدف با مش��کالت بسیار زیادی مواجه هستیم. این 
نکته در رابط��ه با تعامل با کارمندان نیز صحت دارد بنابراین ما باید به 

دنبال راهکاری برای رفع این مش��کل در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم. 
اغل��ب برندها در صورت ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شوند. این امر شامل تمایل کارمندان 

برای ترک شرکت و همچنین ریزش وسیع مشتریان است.
رفتار هم��راه با محبت و مهربان��ی به دیگران راهکار مناس��بی برای 
بازسازی روابط اس��ت. این امر در اغلب موارد تاثیرگذاری بسیار زیادی 
بر روی مش��تریان دارد. نکته مهم در این می��ان رفتار صادقانه با طرف 
مقابل است. مش��تریان و کارمندان ما به راحتی تفاوت میان رفتارهای 
واقعی و مصنوعی را تشخیص می دهند. ایراد اصلی برخی از کارآفرینان 
تالش برای رفتار محبت آمیز به صورت نمایش��ی اس��ت. نتیجه این امر 

بی اعتمادی هرچه بیشتر مخاطب به ما خواهد بود. 
8. گوش دادن به کارمندان و مشتریان

Formidable Forms استفانی ولز: موسسه
یک��ی از ویژگی ه��ای خس��ته کننده اغل��ب مدی��ران صحب��ت برای 
ساعت های متمادی است. مدیران اغلب عالقه مند به صحبت به صورت 
مداوم هس��تند بنابراین هیچ گاه ب��ه دیگران گوش نخواهند داد. این امر 
نوعی عادت نامناسب در میان مدیران محسوب می شود. اگر ما به خوبی 
به دیگران گوش ندهیم، حرف های مان برای آنها جذابیت کافی نخواهد 
داش��ت. این ام��ر فقط معطوف ب��ه گفت وگو به عن��وان فرآیندی برای 
اختصاص زمان صحبت به هر دو طرف نیس��ت. ما در بسیاری از مواقع 
ب��رای افزایش تاثیرگذاری کالم مان به ن��کات نهفته در صحبت دیگران 
نی��از داریم. حال اگر به دیگران فرصت کافی برای صحبت داده نش��ود، 

چگونه فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهیم داشت؟
ب��دون تردید ت��الش برای گفت وگو با دیگران، ب��ه ویژه برای مدیران 
دارای عادت حرف  زدن به صورت متمادی، بس��یار دش��وار خواهد بود. 
نکته مهم در این میان نتیجه خوش��ایند این فرآیند است بنابراین باید 
تمام سختی های مسیر را به جان خرید. در غیر این صورت شانس بسیار 

اندکی برای موفقیت در سطح گسترده خواهیم داشت. 
9. حسابداری دقیق

WPForms جارد آتکینسون: موسسه
ش��اید توجه به حسابداری برای بس��یاری از برندها دشوار باشد. این 
نکته در معیاری گسترده دارای نکات بسیار زیادی است. امروزه بسیاری 
از برندها برای دریافت خدمات حسابداری به پرداخت هزینه های گزاف 
می پردازند بنابراین نخس��تین مزیت حس��ابداری کسب و کار به صورت 
شخصی رهایی از هزینه ای س��نگین خواهد بود. نکته بعد در این میان 
اهمی��ت ص��رف بودجه برند برای نکات مهم اس��ت. کس��ب و کارها در 
ابتدای مسیرش��ان نیازمند س��رمایه گذاری بر روی مس��یر توسعه  خود 
هس��تند بنابراین با کاهش هزینه های اضافی ام��کان بهبود نتیجه برند 

فراهم خواهد شد. 
10. شرکت در دوره های مهارت افزایی

کوین لیز: موسسه رسانه ای و مشاوره ای لیز
امروزه فعالیت در حوزه کسب و کار تبدیل به یک نوع علم شده است. 
بدون تردید این نکته برای بس��یاری از کارآفرینان نس��ل قدیم موجب 
شگفتی خواهد بود. نکته مهم از نظر من تالش برای افزایش مهارت های 
فردی و ارتباطی برای فعالیت به عنوان مدیر یک کس��ب و کار اس��ت. 
افراد وقتی به عنوان کارش��ناس یا متخصص یک حوزه مش��غول به کار 
می ش��وند، توانایی بسیار بیش��تری برای تاثیرگذاری بر دیگران خواهند 
داش��ت. این امر اعتبار اجتماعی بس��یار زیادی ب��رای کارآفرینان ایجاد 
خواهد کرد. منظور من از اعتبار در حوزه کس��ب و کار اس��ت. به عنوان 
مثال، فعالیت برند نایک در زمینه تولید لوازم ورزش��ی باکیفیت موجب 

افزایش شهرت و اعتبار آنها در عرصه بین المللی ورزش شده است. 
اگ��ر ما ب��ه دنبال تاثیرگ��ذاری مطلوب ب��ر روی طرف مش��تریان و 
کارمندان هس��تیم، باید ش��رکت در دوره های آموزش��ی مختلف برای 
ارتقای س��طح توانایی های مان را مدنظر داش��ته باشیم. این امر عالوه بر 
افزای��ش اعتبارمان موجب عملکرد بهتر نیز خواهد ش��د بنابراین در هر 
س��طحی از مدیریت کس��ب و کار تالش برای افزایش مداوم توانایی ها 
مطلوب خواهد بود. خوش��بختانه امروزه گزینه های بس��یار زیادی برای 
ش��رکت در کالس های مهارت افزایی وجود دارد. دیگر نیازی به شرکت 
حضوری در کالس ها نیس��ت بنابراین ما فرصت شرکت در کالس ها به 
صورت آنالین را نیز داریم. همچنین برخی از موسسه های مهارت افزایی 
در ح��وزه کس��ب و کار ب��رای آموزش بهت��ر محتوای ش��ان را در قالب 
فایل ه��ای از پیش طراحی ش��ده در اختیار مدیران ق��رار می دهند. به 
ای��ن ترتیب دیگر نیازی برای حضور در کالس، آن هم در س��اعت های 

اداری، نخواهد بود. 
مدیریت زمان

WPBeginner سید بلخی: موسسه
مدیریت زمان در حوزه کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
اغل��ب برندها ب��رای مدیریت زمان نیاز به راهنمایی ه��ای زیادی دارند. 
ب��دون تردید تحویل پروژه ه��ای کاری به ص��ورت دیرهنگام ضررهای 
بس��یار زی��ادی دارد بنابراین ما باید به دنب��ال راهکارهایی تاثیرگذاری 

برای کاهش ناتوانی های برندمان در زمینه مدیریت زمان باشیم. 
توصی��ه م��ا در این بخش ت��الش برای اس��تفاده از کارش��ناس های 
حرفه ای در زمینه کس��ب و کار و به ویژه مدیریت زمان اس��ت. وقتی از 
مدیری��ت زمان صحبت می کنیم، مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت های 
مش��خص را مدنظر داریم. تالش برای یادگیری تکنیک های موردنظر از 
کارشناس های حرفه ای در درازمدت ما را نیز بدل به کارشناس مدیریت 

زمان خواهد کرد. 
توانایی ارائه پاسخ های منفی
رایان دی متزنر: موسسه فولد

برخی از مدیران در زمینه س��اماندهی ش��رایط کس��ب و کار به طور 
مداوم با درخواست های کارمندان برای مساعدت بیشتر مواجه هستند. 
اگرچه تعامل مناس��ب با کارمندان و حتی مشتریان امر بسیار مطلوبی 
محسوب می شود، اما در عین حال ما باید توانایی ارائه پاسخ های منفی 
را نیز داش��ته باش��یم. برخی از اف��راد از نظر شخصیت شناس��ی دارای 
توانایی ارائه پاسخ منفی نیستند. این امر در زمینه مدیریت کسب و کار 
مشکالت بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد. توصیه من به شما تالش برای 
تقویت مهارت ارائه پاس��خ منفی به دیگران است. شروع این کار باید از 
سطح بسیار خرد انجام شود. سپس امکان توسعه فعالیت و تالش برای 

بیان عبارت »نه« در عرصه های مهم تر فراهم خواهد شد. 
noobpreneur.com :منبع

فیس بوک به موتور جست وجو
تبدیل خواهد شد 

بنا بر آمارهای منتشرش��ده فیس  بوک در حال انجام طرحی است 
که برطبق آن افراد دیگر برای جست وجوهای خود، نیازی به خارج 
ش��دن از برنامه را نداشته و مس��تقیما می توانند اطالعات موردنظر 
خود را از این برنامه به دس��ت آورند. اگرچه در ابتدا تصور می ش��د 
که ای��ن اقدام تنها پلی ب��رای اتصال به گوگل خواه��د بود، با این 
حال طرح مذکور، کامال جدی بوده و احتماال در آینده ش��اهد این 
برند به عنوان یک موتور جس��ت وجوی جدید نی��ز خواهیم بود. با 
ای��ن حال برخی به علت ع��دم اقدامات الزم فیس ب��وک در زمینه 
امنی��ت اطالعات کاربران خود، نس��بت به این ط��رح جدید بدبین 
بوده و آن را اقدامی امنیتی توصیف کرده اند. همچنین برخی دیگر 
هیچ شانس��ی را برای این موتور جست-وجوگر جدید در مقایسه با 
برندهای باس��ابقه ای نظیر گوگل، قائل نش��ده و آن را یک شکست 
بزرگ می دانند. برای اطمینان از میزان نتیجه بخش بودن این طرح 
با توجه به این امر که زمان مش��خصی برای ش��روع آن اعالم نشده 
اس��ت، باید در انتظار طوالنی باش��یم. درواقع طی این مسیر، حتی 

ممکن است طرح مذکور، به صورت کامل کنار گذاشته شود. 
slashgear.com :منبع

برگزاری نخستین جشنواره تبلیغات محیطی
در نخس��تین جشنواره و نمایش��گاه بین المللی تبلیغات محیطی 

ایران، 8 حوزه تبلیغاتی امکان رقابت با یکدیگر را خواهند داشت.
به گ��زارش ام ب��ی ای نیوز یاری دبی��ر این جش��نواره با اعالم 
مطل��ب فوق تصریح ک��رد: تبلیغات محیطی در کش��ور آنطوری 
ک��ه باید از ظرفیت های حاکم بر آن در حوزه تبلیغات اس��تفاده 
نمی ش��ود و در رقابتی نابرابر با رس��انه های سمعی و بصری و به 
دلی��ل محدودیت هایی که دارد و همچنین عدم اطالع رس��انی و 

شفاف سازی باعث شده تا این بخش مهجور بماند.
وی همچنین از اهمیت ایج��اد فضای هم افزایی و تعامل میان 
بخش های مختلف��ی که در صنعت تبلیغات و ب��ه ویژه تبلیغات 
محیطی فعالیت می کنند در این گردهمایی خبر داده که ش��امل 
دول��ت به عنوان نهاد قانونی، آژانس های تبلیغاتی یا همان بخش 
خصوص��ی، برنده��ا و ش��رکت های تولیدکننده، ش��هرداری ها و 
همچنی��ن تولیدکنندگان محتوای تبلیغات��ی و قانون گذاران این 

حوزه است.
وی در ادامه مهمترین اهداف برپایی این جشنواره و نمایشگاه 
را برش��مرد که ش��امل: ایجاد تحول و توس��عه در بازار تبلیغات 
محیط��ی، تعامل ذی نفع��ان عرصه تبلیغات محیطی که ش��امل 
بخش های متشکل از صاحبان برند، آژانس های تبلیغاتی، سازمان 
زیباسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری های کل 

کشور است.
همچنی��ن از دیگر اه��داف این رویداد ایجاد حس مس��ئولیت 
اجتماع��ی در حوزه های مختل��ف تبلیغات محیطی اس��ت و در 
نهایت افزایش اثربخشی این شکل از تبلیغات در مقایسه با سایر 

جنبه های تبلیغ است.
این جشنواره با رویکرد تبلیغ برای تبلیغ و نشان دادن اهمیت 
جای��گاه تبلیغ��ات در حمای��ت از تولی��د ملی، افزای��ش کیفیت 
تولیدات، تغیی��ر نگرش و رویکرد افکار عموم��ی، ایجاد گفتمان 
مصرف کاالی داخلی، فراهم آوردن بس��تر افزایش صادرات کاال 
و خدم��ات و کاهش و کنترل تاثی��ر تحریم های اقتصادی برگزار 

می شود.
ما ش��اهد هستیم که بسیاری از استارت آپ ها مراکز دانشگاهی 
و ایده های خ��الق در این زمینه وجود دارد که جایی برای دیده 
ش��دن آنها وجود ندارد و تبلیغ��ات محیطی ظرفیت نمایش این 

ایده های خالقانه را فراهم کرده است.
او در ادام��ه اظهار داش��ت: این رویداد ب��زرگ صنعت تبلیغات 
در دو بخش جش��نواره که کامال رویکردی علمی داشته و بخش 
دوم نمایش��گاه تبلیغات محیطی اس��ت که به گونه ای در آن به 
نمای��ش آثار برتر و ظرفیت های این بخش پرداخته خواهد ش��د 
و رس��انه ها و خبرگزاری ه��ای فعال در این ح��وزه نیز معرفی و 

داوری می شوند.
با توجه به اینکه برای نخس��تین ب��ار در تبلیغات ایران چنین 
رویدادی برپا می ش��ود از سایر کش��ورها نیز تقاضاهایی دریافت 
ش��ده که اگر تا زمان برپایی به علت بحران کرونا مش��کلی برای 
حضور آنها وجود نداش��ته باش��د، این رویداد جنب��ه بین المللی 
خواهد داش��ت. دبیر جش��نواره تبلیغات محیطی زمان احتمالی 
برپای��ی آن را نیمه ش��هریورماه 1۳۹۹ اعالم کرد که در مصالی 

بزرگ تهران خواهد بود.
وی ب��ا بیان اینک��ه تبلیغات محیطی در همه بافت های ش��هر 
بایستی نفوذ و رونق داشته باشد از ایجاد شرایطی جهت افزایش 
س��رمایه گذاری و افزای��ش آگاهی عموم��ی از این بخش مهم در 
تبلیغات به عنوان رویکرد مهم این جشنواره یاد کرده و افزود: در 
حال حاضر فقط یک س��وم کالنشهر تهران با حدود 1۰ میلیون 
جمعیت و تردد 5۰درصد اتومبیل های کل کشور در بزرگراه ها و 
اتوبان های آن از ظرفیت های تبلیغات محیطی اس��تفاده می کند 
در حالی که دو س��وم باقیمانده به دالیل قوانین دست و پا گیر و 
مش��کالت و افکار محافظه کارانه که تاکنون مانع توسعه و تحول 

این بخش بوده امکان استفاده از این ظرفیت را به خوبی ندارد.
ای��ن در حالی اس��ت که حج��م کل درآمد از طری��ق تبلیغات 
محیطی کمتر از 5۰۰ میلیارد تومان در س��ال است در حالی که 
ب��ا اتکا به توان بالقوه این بخش امکان ایجاد درآمد بیش��تر برای 
صاحبان کس��ب و کاره��ا و برندها و آژانس ه��ای تبلیغاتی و در 

نهایت توسعه اقتصادی وجود دارد.
او گفت: از س��ویی به تبلیغات محیطی ب��ه عنوان یک صنعت 
لوکس نگاه می ش��ود، اما در عمل امکان اس��تفاده و تاثیرگذاری 
در توس��عه تبلیغات و فروش ش��رکت ها و صاحب��ان برند برایش 

مقدور نیست.
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اگرچ��ه تولید محت��وا الزامی ترین اقدام در زمینه بازاریابی محس��وب 
می شود با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که رایج ترین 
اشتباهات در این زمینه چه می باشد؟ درواقع آگاهی از آنها باعث خواهد 
ش��د تا ش��ما ش��انس موفقیت خود را چندین برابر کنی��د. در ادامه به 

بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-تمرکز بیش از حد بر روی فروش )آبراهام آلکارد(

این امر که تمرکز اصلی شما در زمینه تولید محتوا، در زمینه فروش 
محصوالت باش��د. باعث خواهد شد تا کیفیت کار شما کاهشی شدید را 
پیدا کرده و جذابیت الزم را برای جامعه هدف نداش��ته باش��ید. این امر 
در حالی اس��ت که یک تولید محتوای موفق، حاوی تبلیغ غیرمستقیم 
و در راستای تالش برای ایجاد نیاز در مشتری خواهد بود. درواقع شما 

نباید این حوزه را با تبلیغات یکسان تصور کنید. 
2-عدم تعیین نقطه پایان برای هر استراتژی )جویی برتشلر(

بسیاری از افراد و برندها، برای خود اهدافی را مشخص کرده و سریعا 
اقدامات خود را شروع می کنند. اگرچه تا مدتی نتایج خوبی را به دست 
می آورند، با این حال به یک باره همه چیز به سمت منفی شدن حرکت 
ک��رده و این ام��ر باعث بروز یک بحران خواهد ش��د. دلی��ل اصلی این 
موضوع، به خاطر تعیین نکردن نقطه پایان برای هر یک از استراتژی ها 
است. درواقع شما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک از این 
موارد، یک محدوده زمانی مشخصی داشته و نمی توان انتظار داشت که 
تا ابد مورد اس��تفاده قرار گیرند. این امر در نهایت باعث خواهد ش��د تا 

فضا برای امتحان کردن موارد جدیدتر، مهیا باشد. 
3-عدم ایجاد تنوع در محتواها )جان ترنر(

در زمینه تولید محتوا، ش��ما با تنوع بس��یار باالیی مواجه هستید. در 
این زمینه همواره ش��اهد بروز خالقیت هایی بوده و عمال می توان گفت 
که برای آن محدوده مشخصی وجود ندارد. تحت این شرایط عدم توجه 
به متنوع کردن مطالب، تنها باعث نادیده گرفتن ش��ما و محدودکردن 
میزان رش��د خواهد بود. برای مثال در زمینه تولید ویدئو، ش��ما با انواع 
مختلف��ی نظیر پخش زن��ده، مصاحبه، معرفی محصول، نقد و بررس��ی 
و... مواج��ه خواهی��د بود و بدون ش��ک به هر میزان ک��ه بتوانید موارد 
بیش��تری را تحت پوشش خود درآورید، ش��انس جذب مخاطب بیشتر 

را نیز خواهید داشت. 
4-عدم بررسی بازخوردها و داده های به دست آمده )بلر ویلیامز(

این امر که مخاطب نس��بت به اقدامات شما چه واکنشی را دارد، باید 
منبع ش��ما برای اعمال تغییرات باشد. در این رابطه شما باید برنامه ای 
داشته باشید تا جمع کثیری از مخاطبان، تمایل به واکنش نشان داده را 

داشته باشند. برای مثال تعیین جایزه و قرعه کشی از بین نظردهندگان 
و ی��ا اعط��ای جایزه به نقد برت��ر، از جمله اقدامات رای��ج در این زمینه 
محسوب می ش��ود. همچنین ش��ما باید یک پایگاه داده مناسب داشته 
باش��ید تا فرصت کافی برای تحلیل داده ها و ایج��اد انواع آمارها وجود 

داشته باشد. این موارد راهنمای عمل شما در آینده خواهد بود. 
5-عدم شناخت نسبت به جامعه هدف )استفانی ولز(

برای هر برند و فردی، یک جامعه مش��خص، به عنوان مخاطب هدف 
محس��وب می ش��ود. در این رابطه اگ��ر آگاهی باالیی را نس��بت به آنها 
نداش��ته باشید، بدون ش��ک فعالیت بسیار س��خت خواهد بود. در این 
رابطه توصیه می ش��ود که قبل از هر اقدامی، ش��ناخت خود را نس��بت 
به مخاطبین افزایش دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا احتمال خطا، 
به کمترین میزان ممکن رس��یده و ایده ه��ای نتیجه بخش تری را مورد 
استفاده قرار دهید. یکی از اقدامات مفید در این زمینه، بررسی اقدامات 
انجام ش��ده از س��وی بهترین های عرصه مورد عالقه ش��ما محس��وب 
می ش��ود. در نهایت شناخت شما باعث خواهد شد تا نسبت به نیاز آنها 
نیز به آگاهی الزم دس��ت پیدا کنید. درواقع تصورات ش��ما با واقعیت، 

ممکن است تفاوت بسیاری را داشته باشد. 
6-عدم پیروی از یک برنامه مشخص )جرد آتکیسون(

نظم کاری برای شما کامال الزامی خواهد بود. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا از همان ابت��دا، برطبق یک برنامه جلو رفت��ه و اجازه دهید تا 
مخاطب نیز بتواند با ش��ما به هماهنگی الزم دس��ت پیدا کند. درواقع 
واقعیت این اس��ت که همه افراد از تمامی اقدامات شما استقبال نکرده 
و ممکن اس��ت تنها به یک بخش تمایل داش��ته باشند، این اقدام شما 
باعث خواهد شد تا امکان استفاده از آن، کامال مهیا باشد. این امر یکی 

از مصادیق احترام به مخاطب است. 
7-تمرکز بیش از حد بر روی ارتباطات )ویکاس آگراوال(

اگرچ��ه همواره توصیه می ش��ود ک��ه به ایجاد رابط��ه دو طرفه توجه 
داش��ته باش��ید. با این حال برخی از برندها در ای��ن رابطه بیش از حد 
افراط��ی عم��ل کرده و این امر باعث می ش��ود تا نتایج��ی کامال عکس 
را به دس��ت آورند. نکته مهم در این رابط��ه، توجه به تفاوت مخاطبان 
اس��ت. درواقع ممکن اس��ت ارتباط روزانه با یک مخاطب کامال مناسب 
و برای یک مخاطب دیگر بس��یار زیاد باشد. برای سنجش این امر، شما 
حتی می توانید پرسش مستقیم را نیز داشته باشید. برای مثال اگر یک 
مخاطب تنها تمایل دارد که از رویدادهای مهم مطلع ش��ود، بدون شک 

ارتباط زیاد با وی، نتیجه خوبی را نخواهد داشت. 
8-بیش از حد عجوالنه رفتار کردن )جرد ویتز(

هر اقدامی برای کس��ب نتای��ج خود، به زمانی مش��خص نیاز خواهد 
داش��ت و در این رابطه تنها کافی است تا شما اقدامات مناسب را انجام 
داده و ب��رای نتایج آن صبر کنید. درواقع اگر برای کس��ب نتایج عجول 

باش��ید، امکان طی ش��دن روند طبیعی از بین رفته و ش��ما به س��مت 
اقداماتی س��وق داده خواهید ش��د که در درازمدت، بدترین نتایج را به 

همراه خواهد داشت. 
9-توجه بیش از حد به فراخوان عمل )امین رهال(

اگرچه فراخوان عمل یک استراتژی سودمند محسوب می شود، با این 
حال نباید از آن در تمامی اقدامات خود اس��تفاده کرد. درواقع استفاده 
بیش از حد باعث خواهد شد تا تاثیر آن از بین برود. شما باید به خوبی 
نس��بت به فواصل اس��تفاده از آن به آگاهی دست پیدا کنید. همچنین 
فراموش نکنید که کیفیت کار ش��ما، از کمیت آن بس��یار مهم تر بوده و 
نباید تصور کنید که با اقدامات بیش��تر، نتایج باالتری را نیز به دس��ت 

خواهید آورد. 
10-استفاده از محتواهای تکراری )رایان متزر(

برخی از محتواها اگرچه کامال یکس��ان نیس��تند، با این حال شباهت 
بس��یاری را به یکدیگر داش��ته و تمرک��ز بر روی آنها باع��ث نارضایتی 
مخاطب خواهد بود. این موارد ابدا مورد توجه موتورهای جست وجو نیز 
قرار نخواه��د گرفت. به همین خاطر تالش کنید تا به دنبال موضوعات 

جدیدتر و متفاوت با مواردی که قبال کار کرده اید، باشید. 
11-جسارت نداشتن برای استفاده از ایده های جدید )کوین لیرز(

اگر جس��ارت کار کردن بر روی ایده های جدی��د و اعمال تغییرات را 
نداشته باشید، پس از مدتی کامال تکراری خواهید شد. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که در کار خود تا حدی ریسک پذیر باشید و تنها به 

شرایط حال حاضر توجه نکنید. 
12-توجه بیش از حد بر روی سئو ) کالین کاسابوف(

تکنیک های سئو اگرچه باعث دیده شدن بهتر محتواهای شما خواهد 
ش��د، با این حال توجه داشته باش��ید که شما باید بدانید که تا چه حد 
باید از آنها اس��تفاده کنید. درواقع اگر بخواهید برای یک محتوا، تمامی 
موارد را مورد استفاده قرار دهید، محتوا دیگر قدرت ارتباط برقرار کردن 
با مخاطب را نداشته و حالتی مصنوعی را به خود خواهد گرفت. در این 
رابطه توصیه می-ش��ود تا به دنبال ترندها و مواردی باشید که باالترین 

نتایج را به همراه دارد. 
13-محدودکردن خود به سایت اصلی )کریس مدن(

ب��ه عنوان توصیه پایانی، ضروری اس��ت تا مکان های مختلفی را برای 
اشتراک گذاری محتوای خود انتخاب کنید. در این رابطه حتی می توان 
با برندها و افراد دیگری قرارداد همکاری امضا کرده و شانس دیده شدن 
خ��ود را افزای��ش دهی��د. همچنین از ض��رورت حضور در ش��بکه های 
اجتماعی غافل نش��وید. درواقع حتی تمامی استراتژی ها در صورتی که 
فضای فعالیت شما محدود به سایت اصلی باشد، نتایج الزم را به همراه 

نخواهد داشت.
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تمام��ی برندهای ب��زرگ دنیا برای موفقیت ه��ای خود ویژگی ه��ای منحصر به فردی 
داشته اند، اگر شما نیز می خواهید که برند خود را تبدیل به یک برند موفق و بزرگ کنید 

می توانید به این ۶ عنصر که یک برند میلیاردی را می سازد عمل کنید.
برای برنده نگه داشتن یک شرکت، تالش بسیار زیادی الزم است.

کامال واضح است که حرکت به سمت مسیر میلیاردی شدن در هر چیزی بسیار دشوار 
و نیازمند فداکاری های بسیاری است. هنگامی که شما تصمیم گرفتید که می توانید خود 
را وقف س��رمایه گذاری در یک کمپین تجاری کنید، در این زمان اس��ت که واقعا ش��ما 

می توانید بگویید که در مسیر ساخت یک برند میلیاردی هستید.
چ��ه چیزی برند جیوانچ��ی را از برند گپ متمایز می کند و چه چیزی کمپانی بنتلی و 
مرس��دس بنز را از هوندا و تویوتا جدا می کند؟ در اینجا می خواهیم به برخی کارهایی که 

این مارک های محبوب را موفق می کند، بپردازیم.
1. توجه داشتن به جزییات

اس��تیو جابز اظهار داش��ت که »طراحی فقط این نیس��ت که یک ابزار چه شکلی است 
و چه حس��ی را انتقال می دهد، بلکه طراحی، چگونگی کار و عملکرد آن اس��ت.« کلمه ای 
دقیق تر برای توصیف این نکته، دقیق بودن یا فکور بودن برای تجربه مش��تریان تان است. 
با پیش بینی چیزهای کوچکی که می تواند مانع تجربه کاربر شود و پیدا کردن راه حل های 

نوآورانه و آسان برای این موانع، نشانه یک برند میلیاردی است.
2. نظرسنجی ها را نادیده نگیرید

نظرسنجی ها می توانند به طور چشمگیری بازگشت سرمایه برخی از سرمایه گذاری هایی 
که ش��ما ب��ر روی یک برند کرده اید را بهبود ببخش��ند. نظرس��نجی ها بخ��ش مهمی از 

کمپین های تجاری هس��تند. اگر کمپین تجاری ش��ما یک کشتی بر روی اقیانوس باشد، 
نظرس��نجی ها می توانند مش��ابه سکان کشتی ش��ما باشند. نظرس��نجی ها به شما امکان 
می دهند تا ادراک عمومی و واکنش به تالش های برند خود را دقیقا مشخص کنید و اینکه 
آگاهی برای هرگونه بهبودی که می خواهید بر روی برند خود اعمال کنید، ضروری است.

3. بر عوامل بصری آنالین تسلط پیدا کنید
ایجاد جذابیت بصری برند شما می تواند باعث موفقیت یا شکست برند شما شود. کمک  

بصری تاثیر زیادی بر بهینه سازی موتور جست و جو و مشارکت بازدیدکنندگان دارد.
4. تمرکز بر احساسات

یکی از دالیلی که برخی برندها ارزش زیادی نسبت به دیگران دارند )به خصوص وقتی 
که به ُمد می پردازیم( مربوط می ش��ود به این احساس��ی که مش��تریان از چیزهایی مانند 
مجلل بودن و شهرت تاریخی بعضی خانه های خاص مد و همچنین ترکیبی از مواد اولیه 
منحصر به فردی اس��ت که در آنها استفاده می کنند، اما تعریف مدرن یک برند لوکس یا 
منحصر به فرد بر روی یک متناقض اس��توار اس��ت که افراد بیشتری پول و توانایی خرید 

محصوالت لوکس را داشته باشند.
در مقاله اکونومیس��ت، »به طور انحصاری برای هم��ه«، پیامدهای اجتماعی برند های 
لوکس، گسترده و همه گیر مورد تاکید قرار می گیرد همان طور که فروش کاالهای لوکس 
از لحاظ جغرافیایی گس��ترش یافته است، همچنین در سطح اجتماعی نیز گسترش یافته 
اس��ت. هنگامی که کوکو چنل عطر ش��ماره 5 خود را در دهه 1۹۲۰ تولید کرد او آنها را 
برای بهترین مشتریان طراح لباسش رزرو کرد، اما در دهه بعد، آن عطر را در بطری های 
کوچک تر می فروخت تا زنان بیش��تری توانایی خرید آن را داش��ته  باشند.  در حال حاضر 

این گونه وس��ایل لوکس به طور کامل در حوزه احتمال اینکه به صورت موثر ویژگی های 
کیفیتی را تکثیر کنند وارد شده  اند.

5. از افراد تاثیرگذار استفاده کنید
در آب و ه��وای فعل��ی دنیای تجارت، برندس��ازی به معنای ارتباط با ش��خصیت های 
محب��وب یا غیررس��می که تاثیرگ��ذاران نامیده  می ش��وند، اس��ت. آیا می دانس��تید که 
تاثیرگذاران اینس��تاگرام می توانند چند میلیون در هر پس��ت پشتیبانی شده توسط یک 
برند پول به دست بیاورند؟ بس��ترهای نرم افزاری مانند اینستاگرام برای برندسازی بسیار 
حیاتی هس��تند زیرا این گونه نرم افزارها  افرادی با منافع، احساس��ات، نگرش های یکسان 
و دارای س��طح باالی اعتماد نسبت به شخصی مش��هور و خاص هستند که می تواند این 

اعتماد و منافع را به نتایجی بسیار مثبت برای برندسازی تبدیل کند.
6. خدمات مشتریان نمونه و منحصر به فرد

پوشش تمام قسمت های اساسی در ساخت یک برند عالی و خدمات مشتریان به عنوان 
یکی از س��تون های اصلی ساخت یک برند محس��وب می شوند. اگر شما در مورد این فکر 
کنید به این نتیجه خواهید رس��ید خدمات مش��تریان بخشی است که بیشترین تعامالت 
فردی را دارا است، بنابراین مقدار خوب بودن خدمات مشتریان شما در سر و کار داشتن 
با مش��تریان تان، نفوذ بسیاری بر عقاید آنها نس��بت به برند شما خواهد داشت. مشتریان 
به احتمال زیاد یک تصویر یا احساس��ی را که از سر و کار داشتن با یک نماینده سرویس 
مش��تریان در ذهن خود دارند را به کل برند ش��ما ربط خواهند داد، بنابراین این موضوع 
به صورت دو برابر مهم اس��ت که شما یک رویکرد تنظیم شده و جامع نسبت به خدمات 

مشتریان برند خود داشته باشید.

6 عنصر یک برند میلیاردی

تکنیک های بازاریابی برای موفقیت در حوزه 
کارآفرینی

فعالی��ت در ح��وزه کارآفرین��ی بدون ایجاد اس��تراتژی مناس��ب 
امکان ناپذیر است. کارآفرینان موفق همیشه در تالش برای بازاریابی 
هس��تند. این امر فقط معطوف به کسب و کارشان نیست، بلکه آنها 
برای خودش��ان نیز بازاریابی می کنند. بدون ش��ک بازاریابی فرآیند 
پیچیده و گاهی اوقات خطرناکی اس��ت بنابراین ما باید نهایت دقت 
را در این زمینه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت با شکست های 

متمادی مواجه خواهیم شد. 
ه��دف اصل��ی م��ا در این مقال��ه بررس��ی برخ��ی از مهارت ها و 
تکنیک ه��ای بازاریابی برای کارآفرینان به منظور موفقیت در عرصه 
کس��ب و کار اس��ت. م��ا در ادامه به بررس��ی ۴ م��ورد از مهم ترین 

تکنیک های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1. شناخت دقیق مخاطب هدف

فعالیت در حوزه کس��ب و کار نیازمند ش��ناخت درست مخاطب 
هدف است. اشتباه برخی از کارآفرینان شناخت نادرست از مخاطب 
هدف و سپس تالش برای بازاریابی براساس آن است. وقتی ما نکات 
اساسی در زمینه مدیریت کسب و کار را به شیوه نادرست هماهنگ 
کنیم، مراحل بعدی نیز با شکس��ت مواجه خواهد ش��د بنابراین در 
گام نخس��ت باید شناخت درستی از مخاطب هدف داشت. فقط در 
این صورت امکان بهبود وضعی��ت بازاریابی برای کارآفرینان فراهم 

می شود.
امروزه مخاطب هدف برندها اغلب در شبکه های اجتماعی حضور 
دارن��د بنابراین ما نی��ز باید حضور موثری در ش��بکه های اجتماعی 
داشته باشیم. در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با مشکل مواجه خواهد شد. استفاده از ابزارهای حرفه ای برای 
شناس��ایی رفتارهای مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی اهمیت 
بسیار زیادی دارد. مشکل برخی از کارآفرینان ناتوانی برای استفاده 
از ابزارهای تازه اس��ت بنابراین شما باید مهارت تان در این زمینه را 

نیز تقویت کنید. 
2. شخصی سازی پیام ها

امروزه هر کمپین بازاریابی دارای پیامی مش��خص برای مخاطب 
هدف اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای شخصی سازی پیام 
برندمان اس��ت. در غیر این صورت کمپین ما تاثیرگذاری موردنظر 
بر روی مخاطب هدف را پدید نمی آورد. بسیاری از کارآفرینان پس 
از ش��ناخت مخاطب هدف اقدام بس��یار اندکی برای تاثیرگذاری بر 
روی آنها می کنند. این امر به دلیل فقدان عمل از سوی کارآفرینان 
نیس��ت. نکته مهم در ای��ن میان تالش برای جل��ب نظر گروه های 

مختلف مخاطب هدف است. 
امروزه ما با دامنه یکس��انی از مش��تریان به عنوان مخاطب هدف 
مواجه نیس��تیم بنابراین باید توانایی مان ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
آنها را تقویت کنیم. شخصی سازی پیام بازاریابی فرصت مناسبی در 

اختیار ما برای تعامل بهینه با مخاطب هدف می دهد. 
3. توجه به شبکه های اجتماعی

امروزه ش��بکه های اجتماعی پرطرفدارترین ابزار آنالین محسوب 
می شوند. بس��یاری از برندها در فضای شبکه های اجتماعی فعالیت 
دارند بنابراین ما نیز باید در ش��بکه های اجتماعی حضور مناس��بی 
داشته باشیم. نکته مهم در این میان تالش برای انتخاب شبکه های 
اجتماعی براس��اس می��زان حضور مخاطب هدف مان در آنهاس��ت. 
همچنین باید س��طح استفاده از امکانات یک شبکه اجتماعی را نیز 
مدنظر قرار دهیم. به عنوان مثال، اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب نس��ل جوان هستید، باید بیشتر به دنبال پلتفرم هایی 

مانند اینستاگرام یا اسنپ چت باشید. 
بازاریاب��ی براس��اس الگوه��ای مختل��ف، نیازمن��د بهره گیری از 
ش��بکه های اجتماع��ی گوناگون اس��ت. اگر کمپین های برند ش��ما 
بیشتر متن محور است، انتخاب توییتر به عنوان محور اصلی فعالیت 
بازاریابی بهترین گزینه خواهد بود. نکته مهم در این میان ش��ناخت 
دقیق فضای شبکه های اجتماعی و سپس انتخاب از میان آنهاست. 

4. بازاریابی از طریق همکاری با اینفلوئنسرها
امروزه فعالیت اینفلوئنسرها در مقیاسی وسیع مورد توجه برندها 
قرار دارد. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری مناسب بر 
روی مخاطب هدف از طریق همکاری با اینفلوئنسرهاس��ت. انتخاب 
افراد تاثیرگذاری برای ساماندهی کمپین های بازاریابی همیشه کار 
دشواری است. بسیاری از اینفلوئنسرها فقط دارای فالوور بسیار زیاد 
در ش��بکه های اجتماعی هس��تند. اگر ما براساس میزان فالوورهای 
آنها دس��ت به انتخاب بزنیم، در نهایت با پش��یمانی عرصه را ترک 

خواهیم کرد. 
پژوه��ش و مطالع��ه در م��ورد گزینه ه��ای مدنظرمان ب��ه عنوان 
اینفلوئنس��ر مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. ما باید تمام جزییات 
فعالیت اینفلوئنسرها را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست خواهیم داد. 
بس��یاری از برندها ش��یوه های جس��ت وجو برای اینفلوئنسرهای 
مناس��ب را نمی دانن��د. توصیه من در این میان ت��الش برای یافتن 
اینفلوئنس��ر مناس��ب از طریق جست وجوی ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. امروزه اغلب اینفلوئنس��رها در یوتیوب و اینستاگرام فعالیت 
دارند بنابراین شما نیازی به جست وجوی تمام شبکه های اجتماعی 

نخواهید داشت. 
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رفتارهایی که کارمندان را در شغل جدیدشان 
به موفقیت می رساند

بعد از ارسال تقاضای شغلی، مصاحبه  کاری و توافق بر سر حقوق، 
اکنون می توانید با خیال آسوده کمی به خود استراحت دهید. البته 
این بدترین تصمیمی اس��ت که می توان گرفت. در روزهای نخست 

کاری، باید بتوانید توانایی های خود را به مدیران ثابت کنید. 
روزهای نخس��ت کاری را به س��ه دوره هفت��ه اول، ماه اول و ۹۰ 
روز اول تقس��یم کنید تا بتوانید خود را به عنوان کارمندی حرفه ای 

بشناسانید.
هفته اول کاری

اولویت های تیم تان را مشخص کنید
احتم��االً هفته  اول کاری برای تان س��بک تر خواهد بود و فرصت 
بسیار خوبی اس��ت تا با محیط کار و وظایف خود آشنا شوید. البته 
ممکن است با انبوهی از وظایف مواجه شوید. هر یک از دو موقعیت 
پیش آم��د، در هر صورت نزد مدیرتان بروی��د و درباره اولویت ها و 

مشکالت تیم تان صحبت کنید.
نقشه ساختار سازمان را مطالعه کنید

احتماالً همان روز اول، نقش��ه ساختار سازمان را به شما می دهند 
اما اگر هم ندهند، با پرس و جو درباره س��اختار س��ازمان می توانید 
این نقش��ه را طراحی کنید. باید بدانید واحد ش��ما با چه واحدهای 
دیگری ارتباط دارد. این کار به ش��ما کمک می کند نقش��ه راه تان را 

تعیین کنید.
یک روز کامل را در دفتر کار سپری کنید

آیا در پایان ش��ب عملکرد بهتری دارید ی��ا تمایل دارید ۷ صبح 
مش��غول کار ش��وید و زودتر به خانه برگردید؟ بهترین تصمیم این 
اس��ت به ساعت طبیعی بدن تان توجه کنید و ساعت کاری تان را بر 
این اس��اس تنظیم کنید. اولین هفته کاری، بهترین زمان اس��ت تا 
بفهمید در چه ساعاتی بازدهی بیشتری دارید. اگر یک روز طوالنی 
در دفت��ر کار بمانید، درمی یابید اوج کارتان چه زمانی اس��ت و چه 

ساعتی می توانید مفیدتر باشید.
با همکاران تان مالقات کنید

ش��ما باره��ا ب��ا همکاران ت��ان مالقات می  کنی��د، ام��ا هفته اول 
بس��یار اهمی��ت دارد. خودتان را به همکاران معرف��ی کنید و نام و 
مسئولیت ش��ان را بپرس��ید. می توانید با آنها کمی صمیمی شوید و 

درباره زندگی شخصی و سرگرمی های شان سؤال کنید.
با مدیر تعامل برقرار کنید

در پای��ان هفته نخس��ت، پیش مدیرتان بروی��د و او را در جریان 
پیشرفت کاری خود بگذارید. این فرصت مناسبی است تا نظر مدیر 

را درباره خودتان بدانید و عملکرد بهتری از خود نشان دهید.
30 روز نخست کاری

با همکاران مالقات کنید
بس��یار مهم اس��ت با همکاران خود صحبت کنید. بهتر است نام 
افرادی را که مالقات کردید، یادداش��ت کنید زیرا ممکن است آنها 

را فراموش کنید.
بپرسید، گوش دهید و خوب ببینید

ماه نخس��ت، بهترین زمان برای یادگیری اس��ت. بای��د به رفتار، 
عملک��رد و توصی��ه همکاران و مدیرت��ان توجه کنید. اگر ش��رایط 
دلخواه تان نیس��ت، انتقاد نکنید. بلکه دلیل آن موضوع را بپرس��ید، 
ش��اید دلیل موجهی باشد که ش��ما از آن بی اطالع بوده اید. در ماه 
نخس��ت می توانید پیشنهاد دهید اما بهتر است به دنبال یادگیری و 

فهم عمیق تر باشید.
به نیازهای شرکت توجه کنید

بهت��ر اس��ت در ماه نخس��ت، ب��ه دنب��ال ش��ناخت اولویت ها و 
نیازمندی ها باش��ید. برای مثال، اگر شرکت به مسئول کنترل پروژه 

نیاز دارد، کار با نرم افزار آن را فرا بگیرید.
درباره مشکالت تیم کاری تان بنویسید

به اطراف تان توجه کنید و با دقت مشکالت تیم را پیدا کنید. باید 
بدانید چه مواردی روند کار را دچار مش��کل می کند. ابتدا باید فهم 
دقیقی از وضع موجود داشته باشید تا پس از آن بتوانید پیشنهادی 

ارائه دهید.
تغذیه سالم داشته باشید و به میزان کافی استراحت کنید

ش��اید این توصیه مس��تقیماً با عملکرد کاری شما ارتباط نداشته 
باش��د اما سالمت جسمی و مقاومت بدن ش��ما که به نوشیدن آب 
کافی، تغذیه س��الم و استراحت کافی وابس��ته است، روی عملکرد 
ش��ما تأثیر می گذارد. پس تغذیه مناسب و اس��تراحت کافی بسیار 

مهم است.
90 روز نخست

با افراد خبره در ارتباط باشید
بعد از چند هفته کار حتماً با افراد خبره و ماهر در محل کار آشنا 
ش��ده اید. ارتباط تان را با این افراد حفظ کنید تا بتوانید به موفقیت 
برسید. قطعاً این افراد می توانند نکات ارزشمندی به شما یاد دهند.

انتظارات مشخصی داشته باشید
ارتباط خود را با مدیرت��ان حفظ کنید و اهداف و انتظارات تان را 
مش��خص کنید. باید به مدیرتان اثبات کنید اهداف تان در راستای 
منافع ش��رکت اس��ت و به وظایف روزانه تان آس��یبی وارد نمی کند. 

همچنین شما می توانید از اهداف بلندمدت شرکت مطلع شوید.
برخی وظایف محول نشده را به عهده بگیرید

در تمام کسب و کارها وظایف نانوشته ای وجود دارد که می توانید 
آنها را به عهده بگیرید؛ مثاًل گاهی می توانید برای محل کار خوراکی 

تهیه کنید یا ظرف ها را بشویید.
هر روز همانند روز مصاحبه شغلی تان باشید

روز مصاحب��ه را به یاد دارید که چقدر مش��تاق و متمرکز بودید. 
باید فکر کنید هر وظیفه ای که به ش��ما محول می ش��ود، بخشی از 
مصاحبه شغلی شماست. فکر خود را روی این موضوع متمرکز کنید 

تا بتوانید به اعتبار زیادی دست یابید.
با همکاران قدیمی خود ارتباط برقرار کنید

ه��ر از چند گاهی وق��ت بگذارید و با هم��کاران قدیمی خود دیدن 
کنید. توصیه می کنم گاهی برای مدیران و همکاران سابق خود ایمیل 
یا پیامک بزنید. باید بدانید، برای رسیدن به بهترین نتیجه شغلی باید 
سخت تالش کنید. شما تنها یک بار شانس تأثیرگذاری مثبت در نگاه 
اول را خواهید داشت، پس تنها یک بار می توانید خاطره  خوبی از اولین 
برخوردتان بس��ازید. با ش��روع کار جدید، با جدیت تالش کنید. آینده 

شغلی شما به عملکردتان در اولین روزها وابسته است.
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ای��ن امر که یک نوش��ته از فردی باش��د که خود از دل س��خت ترین 
ش��رایط بیرون آمده و اکنون الهام بخش افراد بسیاری در سراسر جهان 
اس��ت، خود دلیل کافی برای مطالع��ه کتاب او خواهد بود. درواقع آقای 
هال الورد در ابتدای جوانی و در س��ن ۲۰ س��الگی، در اثر یک تصادف 
تجربه مرگ برای ۶ دقیقه را تجربه کرده و پس از آن پزش��ک ها اعالم 
کردن��د ک��ه او دیگر قادر به راه رفتن نخواهد ب��ود. این موضوع خود به 
انگی��زه ای تبدیل ش��د تا وی برای تغییر آینده خود، تالش بس��یاری را 
انجام دهد. نتیجه آن نیز ش��رکت در مسابقات دو ماراتن و تبدیل شدن 
به یک کارآفرین تا قبل از ۳۰ س��الگی بود. نکته جالب دیگر این اس��ت 
ک��ه تصادف مذکور، باعث ش��د تا وی از س��رطان خون خ��ود نیز آگاه 
ش��ده و ب��ا آن نیز به مب��ارزه بپ��ردازد. در این مقاله قص��د داریم تا به 
کتابی که او در س��ال ۲۰1۲ به نام صبح جادویی منتش��ر کرده اس��ت، 
بپردازی��م. در این کتاب ب��ه یک موضوع قدیمی به نام س��حرخیزی از 
نگاهی متفاوت پرداخته شده است. نکته بسیار جالب دیگر این است که 
رابرت کیوس��اکی در رابطه با این کتاب اعالم کرده است که توصیه های 

آن کامال جادویی بوده و نتایج فوق العاده ای را به همراه دارد. 
فصل اول: اکنون زمان بیدارشدن با تمام قوا است

در ابت��دا باید به این توجه داش��ته باش��ید که هر ف��ردی می تواند به 
باالترین قله های افتخار دس��ت پیدا کند، با این حال این امر تنها زمانی 
میس��ر خواهد بود که مس��یر اصلی خود را پیدا کرده باشد. برای مثال 
این مس��ئله برای من پس از یک تصادف و دوره بیماری س��خت اتفاق 
افتاد. این مسئله درست به مانند یک زنگ هشدار بود. درواقع من هیچ 
راه دیگری جز قوی بودن را نداش��تم. همین امر باعث ش��د تا به توصیه 
دوس��تان خود، علی رغم آنکه خود را نویس��نده ای توانا نمی دانس��تم، 
داس��تان زندگی خود را تعریف کرده و ش��روع به نویسندگی کنم. پس 
از ش��روع این اقدام، همه چیز به نحوی رق��م خورد که گویی تا قبل از 
تص��ادف، به معن��ای واقعی زندگی نکرده بودم. نکت��ه ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که آیا صبح ها باانرژی و انگیزه از خواب 
بیدار می ش��وید؟ اگر پاسخ ش��ما به این سوال منفی است، الزم است تا 
تغیی��رات جدی را در زندگی خود اعمال کنی��د. در این رابطه فراموش 
نکنید که هیچ راه نجاتی وجود نداش��ته و نباید منتظر رسیدن یک روز 
خوب برای با انگیزه بودن باش��ید، ب��ه همین خاطر با خود عهد ببندید 
که هر روز باانگیزه تر از خواب بیدار شوید و این اقدام را برای مدت یک 
ماه ادامه دهید، پس از آن شاهد معجزه ای در زندگی خود خواهید بود. 

فصل دوم: روزهای سخت می تواند به فرصتی ایده آل تبدیل شود
اگرچه کمی کلیش��ه ای به نظر می رسد و هیچ فردی تمایل ندارد که 
در ش��رایط سخت قرار گیرد، با این حال اگر من یک فرد سالم بودم آیا 
هرگز به فکر نوشتن کتاب، شرکت در مسابقات دو ماراتن و فعالیت در 
زمینه کارآفرینی می افتادم؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی بوده و 
از این شرایط سخت به عنوان یک معجزه نام می برم. این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که جهان بیرون ش��ما، بازتابی از درون بوده و 
همه چیز به خودتان بس��تگی خواهد داشت. برای مثال من می توانستم 
فردی باشم که باقی عمر خود را بر روی یک صندلی چرخدار با نهایت 
ناامیدی سپری کنم و یا همه قوانین را به چالش کشیده و اجازه ندهم 
که ی��ک اتفاق، آینده م��ن را رقم بزند. درواقع هنوز هم علم پزش��کی 
دلیل قانع کننده ای برای راه رفتن من پیدا نکرده اس��ت. این امر نش��ان 
می دهد که بس��یاری از سدهای موجود، تنها در ذهن افراد بوده و همه 
ما می توانیم فراتر از حد قوانین و انتظارات ظاهر ش��ویم. درواقع توصیه 
من به تم��ام افرادی که هم اکنون روزهای خوبی را س��پری نمی کنند 
این اس��ت که اگر هوشیار باشند، فرصتی را در اختیار دارند که سایرین 
از آن محروم هس��تند. در این  رابطه م��ن یک نظم روزانه را برای خود 
تعیین کرده که برطبق آن هر روز س��اعت 5 صبح بیدار ش��ده و ورزش 
و مطالعه را انجام می-دادم. پس از آن درس��ت در س��اعت ۶ صبح، به 
تماش��ای طلوع خورشید می پرداختم و به این موضوع فکر می کردم که 
تنها در یک ساعت، دو فعالیتی را انجام داده ام که تا قبل از تصادف، در 
زندگی من جایی را نداشته است. این امر درست اقدامی است که آنتونی 
رابین��ز نیز به آن توصیه می کند. درواقع اگر بتوانید افکار خود را کنترل 
کنید، احساسات شما تغییر و در نهایت زندگی شما متحول خواهد شد. 

3-از عادی بودن تنفر داشته باشید 
بنا بر یک آمار جالب از س��وی س��ازمان تامین اجتماعی، اگر زندگی 
1۰۰ نفر را در ابتدای پیدا کردن ش��غل بررس��ی کنید، متوجه این امر 
خواهید ش��د که تنها یک نفر به صورت میانگین، قادر به کس��ب ثروت 
خواهد ش��د. این امر به خوبی نش��ان می دهد که به صورت تقریبی ۹5 
درصد از مردمان هر جامعه، در س��طحی بس��یار معمولی باقی خواهند 
ماند. حال س��والی که مطرح اس��ت این است که چگونه می توان در این 
دس��ته قرار نگرفت؟ نخس��تین اقدام شما این اس��ت که با خود صادق 
باش��ید و تنفر خود را نس��بت ب��ه این قضیه اعالم کنی��د. درواقع برای 
بس��یاری از افراد هنوز هم معمولی بودن، یک امتیار محس��وب شده و 
ای��ن افراد خود را به یک زندگی عادی، محدود می کنند. با این حال در 
زندگی اگر سطح پایینی را برای خود تعیین کرده باشید، حتی قادر به 
حف��ظ آن نیز نخواهید ب��ود. در این رابطه من به ۷ دلیل معمولی بودن 
اکثر افراد جهان پی برده ام که شامل این موارد هستند. 1-سندرم آیینه 
عقب: همه ما به گذشته توجه ویژه ای را داشته و تصور می کنیم که اگر 
در زمانی نظیر س��ال قبل، اقدامی را انجام داده ایم، این امر جزو ویژگی 
م��ا ب��وده و باید با این واقعیت کنار آمد. این امر در حالی اس��ت که هر 
فردی در هر سنی می تواند یک تحول را داشته باشد. در این رابطه الزم 
است تا گذشته را به صورت کامل فراموش کرده و بر روی اقداماتی که 
می خواهی��د در آینده انجام دهید، متمرکز ش��وید. ۲-نبود هدف: اگر از 
افراد هدف شان در زندگی را بپرسید متوجه این امر خواهید شد که اکثر 
آنها هدف مش��خصی نداشته و صرفا رس��یدن به یک خانه برای زندگی 
و ش��غلی برای امرارمعاش را اعالم خواهند کرد. این امر در حالی اس��ت 
که این موارد جزو بدیهیات محس��وب ش��ده و هیچ ف��ردی نباید آن را 
س��قف آرزوی خود قرار دهد. درواقع شما تنها زمانی در مسیر موفقیت 
قرار خواهید گرفت که هدفی را در زندگی خود داش��ته باشید که برای 
آن حاضر س��ختی کشیدن و بیدار ش��دن در زمانی باشید که تا قبل از 
آن در خ��واب بوده اید. در غی��ر این صورت هیچ یک از موارد، به معنای 
واقعی هدف ش��ما نخواهد بود. ۳-تجربیات تل��خ: برخی از تجربیات در 

زندگی به حدی تلخ و ناگوار هس��تند که جس��ارت فرد برای یک شروع 
مج��دد را ب��ه صورت کامل ناب��ود خواهد کرد. درواقع ای��ن افراد تصور 
می کنند که شایس��تگی رسیدن به هدف خود را نداشته و بهتر است تا 
به س��طحی معمولی قانع باش��ند. این امر باعث خواهد شد تا از تجربه 
یک شکس��ت دیگر در امان نگه داشته شوند. این امر در حالی است که 
حتی موفق ترین افراد جهان نیز شکس��ت های بسیاری را داشته اند. این 
مس��ئله کامال طبیعی بوده و الزم اس��ت تا همچنان به مسیر خود ادامه 
دهید. تاکنون هیچ فردی وجود نداش��ته است که با نهایت تالش خود، 
به نتیجه موردنظر دس��ت پیدا نکرده باش��د. در ای��ن رابطه تنها کافی 
اس��ت تا روحیه خود را از دس��ت ندهید. ۴-عدم مس��ئولیت پذیری: تا 
زمانی که مس��ئولیت های زندگی خود را قبول نکنید، هیچ اتفاق مثبتی 
رخ نخواه��د داد. درواق��ع برخی از افراد تصور می کنن��د که فرار از این 
بخش منجر به راحتی آنها خواهد ش��د. این امر در حالی اس��ت که این 
اس��تراتژی در طوالنی مدت، هیچ نتیجه ای را دربر نخواهد داش��ت. در 
این رابطه فراموش نکنید که ش��ما هم اکنون به دانش کافی برای شروع 
مس��یر دست پیدا کرده اید. درواقع آمارها حاکی از آن است که بیش از 
۹۰ درصد افراد، مطالبی را که می آموزند در زندگی خود مورد اس��تفاده 
قرار نمی دهند. به همین خاطر شما نباید جزو این افراد باشید. 5-تاثیر 
اطرافیان: همه ما با این جمله آش��نایی داریم که بیشترین تاثیر را از 5 
نفری دریافت خواهیم کرد که بیشترین ارتباط را با آنها داریم. به همین 

خاطر ش��ما باید به همنش��ین خود توجه ویژه ای را داشته و افرادی را 
به عنوان دوس��تان صمیمی خود انتخاب کنید، که مشوق شما هستند. 
درواقع دوس��تان م��ن، تمامی انگیزه های الزم را برای ش��روعی مجدد، 
ایجاد کرده و باعث شدند تا من سریعا با یک تحول مواجه شوم. ۶-عدم 
تداوم: بسیاری از افراد پس از شرکت در یک سخنرانی، احساس انگیزه 
باالیی را پیدا می کنند که باعث می شود تا روز آینده دست به تغییراتی 
در زندگ��ی خود بزنند. با این حال ب��ه علت برنامه ریزی و تعیین کردن 
ی��ک حداقل زم��ان، پس از مدتی انگیزه های آنها کمرنگ ش��ده و همه 
چیز را رها خواهند کرد. این امر در حالی است که برای تبدیل هر چیز 
به عادت، به ۳۰ روز زمان نیاز خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا 
برای ایجاد تغییرات سودمند، آن مورد را برای ۳۰ روز به صورت مداوم 
انج��ام دهید. در غی��ر این صورت نتیجه ای را به دس��ت نخواهید آورد. 
۷-عدم احس��اس ضرورت: در نهای��ت عاملی که باعث عقب ماندن افراد 
خواهد ش��د، عدم احساس نیاز است. برای اثبات این موضوع تنها کافی 
است تا به زندگی افراد موفق جهان نگاهی بیندازید. اکثر آنها از شرایط 
س��خت و فقر به سطح فعلی رس��یده اند. به همین خاطر توصیه من به 
شما این است که سختی هایی را در زندگی خود وارد کنید تا رفاه طلبی، 

باعث کاهش انگیزه شما نشود. 
4-دالیلی برای بیدارشدن داشته باشید 

هر روز این س��وال را از خود بپرسید که چرا بیدار شده اید؟ اگر پاسخ 
مناسبی را پیدا نکردید بهتر است تا به خواب خود ادامه دهید. در کنار 
این موضوع، ضروری است تا به جمالتی که در طول روز بیان می کنید 
توجه ویژه ای را داش��ته باش��ید. درواقع این موارد مرز میان انجام شدن 
و یا ناتوان بودن را تعیین خواهد کرد. در این رابطه تنها کافی اس��ت تا 
یک آزمایش ساده را انجام دهید. درواقع اگر 1۲ شب بخوابید و ۶ صبح 
بیدار ش��وید و با خود بگویید که ۶ س��اعت خواب کامال کم است و قادر 
ب��ه ادامه این برنامه خواهید بود، فردا با تعداد س��اعت خواب به مراتب 
بیش��تری مواجه خواهید شد. این امر در حالی است که اگر اعالم کنید 
که از بیدار ش��دن در این ساعت احساس بسیار خوبی دارید و فردا هم 
حتما این برنامه را تکرار خواهید کرد، حتی ش��اهد بیدار شدن خود در 
س��اعتی نظیر 5 خواهید بود. این امر به خوبی نشان می دهد که کلمات 
دارای قدرت بسیار باالیی در هر فرد بوده و می تواند تعیین کننده باشد. 

این امر باعث خواهد ش��د تا از این به بعد، نس��بت به مواردی که بیان 
می کنید، کامال هوشیار باشید. 

5-مراحل بیدار شدن را رعایت کنید 
برای این امر که پس از بیدار ش��دن کامال س��رحال و باانگیزه باشید، 
نیاز اس��ت تا 5 اق��دام را انجام دهید. 1- اهداف خ��ود را قبل از خواب 
مش��خص کرده باشید تا به محض بیدار شدن، حتی یک دقیقه را نیز از 
دس��ت ندهید. ۲- س��اعت خود را در فضایی دورتر از تخت خواب خود 
قرار دهید تا برای خاموش کردن زنگ هش��دار آن، مجبور به برداشتن 
چند قدم، داشته باشید. ۳-مسواک زدن را فراموش نکنید ۴-یک لیوان 
آب بنوش��ید 5-ورزش کرده و پ��س از آن دوش بگیرید. با انجام این 5 
مرحل��ه، امکان ندارد که انگی��زه و انرژی الزم را در طول روز نداش��ته 
باشید. در این رابطه ممکن است تصور کنید که چرا به اهمیت صبحانه 
اش��اره نشده اس��ت؟ درواقع پاس��خ آن کامال بدیهی بوده و پس از طی 

کردن این مراحل، امکان ندارد که کامال گرسنه نباشید. 
6-اقدامات حیاتی را انجام دهید 

برخی از اقدامات هستند که رعایت آنها امری ضروری خواهد بود که 
ش��امل ۶ مورد هستند. 1-سکوت: به عقیده بسیاری از افراد یک ساعت 
س��کوت به اندازه سال ها مطالعه می تواند حاوی نکات آموزنده باشد. در 
این زمان ش��ما باید به اقداماتی نظیر مدیتیش��ن، عبادت، تفکر عمیق، 
تنفس عمیق و قدردانی بپردازید. ۲-تلقین: اگر باور داش��ته باش��ید که 
یک کاری را می توانید انجام دهید، حتما قدرت آن را پیدا خواهید کرد. 
این امر جمله ای است که محمدعلی کلی در یکی از سخنرانی های خود 
مطرح کرده است. در این رابطه مطالعه مداوم زندگینامه افراد بزرگ در 
کنار مش��اهده جمالت انگیزشی، کامال تاثیرگذار خواهد بود. ۳-تجسم: 
این امر که موقعیت مطلوب را در ذهن خود تجسم کرده باشید، بهترین 
لطفی است که هر فردی می تواند در قبال خود انجام دهد. این امر باید 
با جزییات زیادی همراه باش��د تا به اقدامی کامال باورپذیر تبدیل شود. 
۴-ورزش: اکر تصور می کنید که ورزش تنها برای رس��یدن به تناس��ب 
اندام اس��ت، سخت در اش��تباه هس��تید. در این رابطه خود را به زمان 
مخصوص��ی محدود نکرده و تا آن را به ه��ر میزان که می خواهید ادامه 
دهید. برای مثال من در ابتدا یک دقیقه بیشتر ورزش را در دستور کار 
خ��ود قرار نمی دادم. با این حال اکنون حتی یک س��اعت ورزش مداوم 
را نیز ناکافی می دانم. این مس��ئله در روحیه، جسارت و افزایش آستانه 
تحمل شما دارای نتایجی خارق العاده است. 5-مطالعه: برای یادگیری و 
پیشرفت شما باید مطالعه داشته باشید. در این رابطه کامال اولویت بندی 
داش��ته و زم��ان خود را ب��رای کتاب های بی ارزش و ی��ا کم ارزش، تلف 
نکنید. ۶-نوش��تن: سعی کنید همه چیز را مکتوب کنید و نوشتن باعث 
ایجاد نوعی تعهد خواهد ش��د. برای مثال افرادی  که برنامه روزانه خود 
را یادداشت می کنند معموال بهتر از افرادی که ذهنی این اقدام را انجام 

می دهند، به کارهای خود رسیدگی می کنند. 
7- 6 دقیقه طالیی را مورد توجه قرار دهید 

اگرچه ممکن اس��ت تص��ور کنید که تنها ۶ دقیقه برای رس��یدن به 
س��طح موردنظر بس��یار کم اس��ت، با این حال باید به ای��ن نکته توجه 
داشته باش��ید که برای موفقیت، صرفا زمان زیاد نشانه برتری محسوب 
نمی شود. درواقع موارد کوچک، باعث خواهد شد تا از انجام آن اطمینان 

بسیار باالیی را داشته باشید. این ۶ دقیقه شامل موارد زیر است: 
دقیق��ه اول: در یک دقیقه اول لبخند زده و بدن خود را کش و قوس 
دهید پس از آن به سکوت رفته و ذهن خود را از فکر کردن به اتفاقات 
بد خالی کنید. دقیقه دوم: در ذهن خود با صدای بلند به بیان جمالت 
مثبت و انگیزشی بپردازید. در این رابطه پس از مطالعه چندین مورد، به 
جمالت مورد عالقه خود دست پیدا خواهید کرد. دقیقه سوم: رویاهای 
خود را با جزییات کامل تجس��م کنید. دقیق��ه چهارم: به چیزهایی که 
بابت آنها در زندگی خود ش��کرگزار هس��تید فکر کنید. دقیقه پنجم: به 
مطالبی که از آخرین مطالعه خود یاد گرفته اید، فکر کنید. دقیقه ششم: 
از جای خود بلند شده و نیم دقیقه راه بروید. پس از انجام این اقدامات 

شاهد معجزه ای در وضعیت روحی خود خواهید بود. 
8-به تغذیه خود توجه داشته باشید 

قب��ل از می��ل کردن هر وع��ده غذایی، این پرس��ش را از خود مطرح 
کنید که چرا دارید این اق��دام را انجام می دهید. درواقع برخالف تصور 
عموم، بیش��تر غذا خوردن تنها باعث خواهد شد تا بدن شما به فعالیت 
بیش��تری برای هضم نیاز داش��ته باش��د که این امر به معنای استفاده 
از ان��رژی به دس��ت آمده صرفا ب��رای هضم غذا خواهد ب��ود. به همین 
خاطر اس��ت که معموال افراد پس از صرف یک وعده س��نگین، قادر به 
فعالی��ت خاص نخواهند ب��ود. در این رابطه توصیه می ش��ود که حجم 
غذای خود را کاهش دهید. این اطمینان را داش��ته باش��ید که شما به 
چنین حجمی، ابدا نیاز نخواهید داشت. نکته دیگر این است که باید به 
زمان توجه داشته باشید. در این رابطه زمان مشخص را کنار گذاشته و 
براس��اس تمایل خود اقدام کنید. برای مثال اگر اکنون تمایلی به صرف 
ناه��ار وجود ندارد، این اقدام را تنها در زمانی انجام دهید که احس��اس 
گرس��نگی دارید. در نهایت ش��ما باید به آن چیزی ک��ه میخورید توجه 
داش��ته باشید. بدون شک یک رژیم غذایی ناسالم، به معنای آن خواهد 
بود که انرژی شما در طول روز تامین نخواهد شد. به همین خاطر برای 
انتخاب مواد به چیزهایی فراتر از طعم و عالقه خود توجه داشته باشید. 
درواقع اگر شما از بدنتان مراقبت کنید، این اقدام از سوی آن نیز برای 

شما اتفاق خواهد افتاد. 
9-عادت های خود را تغییر دهید 

م��ا تنه��ا به ۳۰ روز زمان نیاز خواهید داش��ت تا یک ع��ادت را کنار 
گذاش��ته و آن را با موردی بهتر جایگزی��ن کنید. در این رابطه 1۰ روز 
اول، بسیار سخت خواهد بود. پس از آن همه چیز ساده تر خواهد شد با 

این حال طی کردن ۳۰ روز، کامال الزامی خواهد بود.
10-خودتان را تنها تصور نکنید 

www. در آخ��ر توصیه می ش��ود ک��ه بس��ته ۳۰ روزه را از س��ایت
tmmbook.com دانل��ود کرده و تماری��ن آن را انجام دهید. درواقع 
قرار نیس��ت که شما س��ختی هایی را که من برای رسیدن به این موارد 

داشته ام، تکرار کنید. 
به عنوان نویس��نده این مقاله پیشنهاد می کنم که در کنار خالصه ای 
که ش��اهد آن بودید، زمانی را صرف مطالعه کامل کتاب کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا هر فصل را به بهترین شکل یاد گرفته و در نهایت 

بهترین نتایج را به دست آورید. 
dansilvestre.com :منبع

همه آن چیزی که از کتاب صبح جادویی اثر هال الورد می توان آموخت 

به قلم: دن سیلوستره  کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی
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تبریز – ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 
به ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی استان در جشنواره 
ش��هید رجای��ی، گفت: رضایت م��ردم و جامع��ه مخاطبان 
هر دس��تگاه، معیار اصلی در این ارزیابی اس��ت و دبیرخانه 
جشنواره باید این موضوع را عملیاتی کند. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در جلس��ه ش��ورای راهبری توس��عه مدیریت 
اس��تان، افزود: نظام تش��ویق و تنبیه باید عادالنه باش��د و 
بهتری��ن کار برای تحق��ق این امر، توجه ب��ه بحث رضایت 
مردم به عنوان مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی است.
کشور هیچ کمبودی برای توسعه ندارد 

وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور م��ا از نظر منابع خ��دادادی، 
سرمایه انسانی و زیرس��اخت ها، هیچ کمبودی برای توسعه 
ندارد، افزود: مش��کل اصلی در این زمین��ه، مدیریت منابع 
و تعامل بخش��ی به امکانات اس��ت و رفع این مش��کل جز با 
آم��وزش نیروی انس��انی و مدی��ران دس��تگاه ها امکان پذیر 

نیست.
سامانه سپاری برای ایجاد شفافیت و کاهش هزینه ها 

پورمحم��دی با تأکی��د بر سامانه س��پاری ب��رای ارتقای 
بهره وری در دستگاه های اداری، گفت: سامانه سپاری عالوه 
بر ایجاد ش��فافیت و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
در نظام اداری، هزینه ها را هم کاهش می دهد و در شرایطی 
که دولت با کمبود منابع مالی مواجه اس��ت، جزو ضروریات 
اس��ت. استاندار آذربایجان ش��رقی همچنین بر اصالح رویه 
ج��ذب نی��رو در دس��تگاه های اداری تأکید ک��رد و گفت: 

متأس��فانه بخش عمده ای از جذب نیرو در ادارات، براساس 
ضابطه نبوده و این موضوع موجب ضعف بنیه کارشناس��ی 

در دستگاه های اجرایی شده است.
ممنوعیت استخدام در دستگاه های دولتی 

وی با اشاره به ممنوعیت استخدام در دستگاه های دولتی، 
گفت: برای اصالح ساختار نیروی انسانی در ادارات و تقویت 
توان کارشناسی دستگاه ها، باید به توانمندسازی و بازتوزیع 
نیروی انسانی در پست های سازمانی توجه شود. پورمحمدی 
بر نظ��ارت جدی مدیران دس��تگاه های اجرایی نس��بت به 
عملکرد کارکن��ان خود نیز تأکید کرد و گفت: وجود برخی 
تخلف��ات در نظ��ام اداری قابل انکار نیس��ت؛ اما باید به این 
نکته هم توجه کرد که امور کش��ور توس��ط نیروی انس��انی 
دس��تگاه ها اداره می ش��ود و نباید کارکنان ادارات نسبت به 
انجام وظایف خود و خدمت به مردم دلسرد شوند. استاندار 

آذربایجان ش��رقی همچنین به مدیریت بیم��اری کرونا در 
جهان اش��اره کرد و گفت: این موضوع شاخص خوبی برای 

ارزیابی توسعه مدیریت در کشورهای مختلف است. 
جمهوری اسالمی ایران با کیاست عمل کرد 

پورمحمدی افزود: در این قضیه، دوست و دشمن اعتراف 
کردند که جمهوری اس��المی ایران با کیاس��ت عمل کرد و 
توان مدیریتی، قدرت اقتص��ادی و قابلیت دانش خود را به 
رخ دنیا کشید. وی اظهار داشت: کشوری که تا یک ماه قبل 
از ش��یوع بیماری کرونا، واردکننده برخی اقالم بهداش��تی 
ب��ود، اکن��ون به صادرکنن��ده این اقالم تبدیل ش��ده و این 

نشان دهنده وجود ظرفیت های بسیار باال در کشور است. 
ظرفیت های مدیریتی خوبی در کشور وجود دارد 

پورمحمدی خاطرنش��ان ک��رد: هرچند نظ��ام مدیریتی 
و  فراینده��ا  اص��الح  به��ره وری،  نظ��ر  از  کش��ورمان 
شایسته ساالری، کاس��تی هایی دارد، اما آزمون کرونا نشان 
داد ک��ه ظرفیت ه��ای مدیریتی خوبی هم در کش��ور وجود 
دارد. در این جلسه گزارش شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
درخصوص ارتقای بهره وری در نظام اداری، گزارش اداره کل 
بهزیستی استان درخصوص ارتقای سالمت اداری و صیانت 
از حقوق ش��هروندی و گزارش شرکت آب منطقه ای استان 
درخصوص مدیریت منابع انس��انی و اص��الح فرایندها ارائه 
ش��د. معاون س��ازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی نیز 
درخصوص اقدامات دستگاه های اجرایی استان برای استقرار 
می��ز خدمت، واگذاری خدمات به دفاتر پیش��خوان، اصالح 
فرایندها و برگزاری دوره های آموزش مدیریت گزارش داد.

قـم – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان قم، مدیرعامل ش��رکت گاز استان قم 
گفت: این ش��رکت در نظر دارد در راس��تای ماده 1۲ قانون 
رف��ع موانع تولید، ط��رح افزایش کارآی��ی موتورخانه ها در 
س��اختمان های مسکونی را با اس��تفاده از توان بخش های 
مختلف اصن��اف، اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی 

آغاز نماید.
علیرض��ا نصیری افزود: در اج��رای این طرح وظایف همه 
ارگان ها و نهادها کاماًل مش��خص ش��ده اس��ت و بسیاری از 
دس��تگاه های ذی ربط مکل��ف به اجرای قان��ون هوای پاک 

هستند.
وی با تأکید بر استاندارد بازرسی و معاینه فنی موتورخانه 
ها افزود: انجمن صنفی ش��رکت های بازرسی فنی انرژی بر 
اس��اس ماده 1۷ قانون هوای پاک )تصویب مجلس شورای 
اسالمی سال 1۳۹۶( در این زمینه اقدام می کنند و بازرسی 
و معاینه فنی موتورخانه ها بر عهده ش��رکت های مورد تأیید 

سازمان ملی استاندارد ایران است.
نصیری بیان داش��ت: موضوع تنظیم مشعل و معاینه فنی 
موتورخانه ه��ا به عن��وان یکی از اصلی تری��ن راهکار کاهش 
مص��رف ان��رژی و کاهش انتش��ار گازهای آالینده زیس��ت 
محیطی با س��رمایه گذاری پایین مورد توجه بوده اس��ت و 
در ط��رح افزایش کارایی موتورخانه، ذی��ل طرح های ماده 

1۲ قانون رفع موانع تولید بر اجرای آن تأکید شده است.
وی تأکی��د ک��رد: به منظ��ور اجرای این بخ��ش از طرح 

می بایست تنها از شرکت های مورد تأیید استفاده کرد.
وی ادامه داد: ش��رکت های مذکور دارای کارشناس��ان و 
تکنس��ین های دوره دیده و واجد ش��رایط می باشد و موفق 
به احراز شرایط و ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران برای 
معاینه فنی موتورخانه ها بر اس��اس استاندارد ملی ایران به 

شماره 1۶۰۰۰ شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم خاطر نشان کرد: بیش از 
8۰ درصد منابع تولید و انتش��ار ذرات آالینده اعم از ثابت و 
متحرک، یا مستقیماً زیر نظر دولت هستند یا دولت بر نحوه 

تولید و عملکرد آن ها نظارت دارد.
نصی��ری در ادامه با اش��اره به اجرای ط��رح اجرای طرح 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت ادارات، نهادها و مؤسس��ات 
دولتی با انجام تنظیم اس��تاندارد نس��بت بین هوا و سوخت 
مش��عل های موتورخانه ها از سوی شرکت گاز استان قم در 
س��ال گذش��ته افزود: این طرح با همکاری بسیج مهندسی 
در قالب یک پروژه پژوهش��ی انجام شد و در آن مشعل های 
موتورخانه های  ادارات استان قم مورد بررسی و تنظیم قرار 

گرفت.
وی ب��ا بیان اینک��ه متأس��فانه اغل��ب موتورخانه ها وفق 
اصول اس��تاندارد تنظیم نشده اند و این در حالی است که با 
کمتری��ن تغییر، می توان میزان مصرف را کاهش داد، افزود: 
در این طرح ۶5 اداره، نهاد و موسسه استان قم طی یک ماه 
ارزیابی شد و مشکالت آنها شناسایی شد و با انجام کمترین 

اقدام از هدررفت گاز تا میزان قابل توجهی جلوگیری شد.
وی کاه��ش مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و منابع 
مالی و نیز کمک به داش��تن هوای پاک در راس��تای تولید 
مجدد انرژی را از جمله مزایای اجرای این طرح عنوان کرد 
و اف��زود: با انجام بهینه س��ازی مصرف و با محاس��به قیمت 
کنون��ی گاز، 5۴۰ میلیون تومان در یک ماه در کل کش��ور 
صرفه جویی خواهیم داش��ت و این میزان در طول یکس��ال 

بالغ بر ۶ میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

اصفهان – قاسم اسد: مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان در برنامه رادیویی ج��اری حیات به فعالیت های  
دفتر روابط عمومی در س��ال های اخی��ر، که منجر به ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در بین اقش��ار مختلف گردی��د پرداخت و به نقش 
روابط عمومی در پیشبرد اهداف و رویکرد سازمان ها و شرکت ها اشاره 

نمود. در این قسمت  به بخش هایی از این گفتگو پرداخته می شود.
1-هف��ت س��ال متوالی  از تولید و پخش برنام��ه جاری حیات  که 
پیرامون مدیریت  مصرف  آب است        می گذرد، شما تاثیر این برنامه 

را در اصالح فرهنگ مصرف آب در جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
از سال ۹۲ تا کنون طی تعاملی که با مرکز صدا و سیمای اصفهان 
داش��تیم، برنامه مش��ارکتی رادیویی جاری حیات با رویکرد مدیریت 
مصرف آب در دس��تور کار قرار گرفت و از آن زمان تا کنون در اقصی 
نقاط استان، برنامه جاری حیات با هدف مصرف بهینه آب برای اقشار 
مختلف جامعه تولید و پخش شد که در این زمینه به موفقیت هایی 
در راستای ترغیب مردم به مصرف درست آب دست یافتیم، گواه این 
مطلب اس��تقبال مردم از این برنامه است چراکه هر هفته شمار قابل 
توجهی از مردم در س��طح اس��تان در مس��ابقه ایی که در این برنامه 

پیرامون راه های مصرف بهینه است شرکت می نمایند .
۲- روابط عمومی شرکت آبفا چگونه از ظرفیت رسانه ها در زمینه 

ترویج مصرف بهینه آب در جامعه استفاده می کند؟
درچند سال گذشته روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان نه تنها 
طی تعاملی که با رس��انه ملی داشته توانست به خوبی از این ظرفیت 
در راس��تای ترغیب مردم به مصرف بهینه آب اس��تفاده کند، بلکه از 
ظرفیت دیگر رسانه ها مانند رسانه های دیجیتال، مکتوب و شبکه های 
اجتماعی در این زمینه نیز بهره مند شده است. گواه این مطلب میزان 
سرانه مصرف آب در اصفهان است چراکه در حال حاضر سرانه مصرف 
آب در اصفهان حدود 15۰ لیتر در شبانه روز می باشد، در حالیکه در 

سال 8۶ این رقم 18۹ لیتر در شبانه روز بوده است.
۳- چگونه توانستید اعتماد مردم را به خود جلب کنید؟

با ش��فاف سازی بس��تر های اعتماد عمومی را جلب کردیم شفاف 
س��ازی و اعتماد سازی به هنگام، تاثیر به سزایی درامر ترویج مصرف 
صحیح آب داشت، این در حالیست که  با تولید برنامه هایی خالقانه و 
با ایده های جدید  توانستیم به نوعی ارزش آب را به مردم القاء کنیم 

تا مردم در مصرف آن دقت کافی را به خرج دهند.
۴- ارتباط خود با مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

دنیای امروز عصر ارتباطات اس��ت و روابط عمومی شرکت آبفا همه 

س��اله با خالقیت و نوآوری توانسته با خلق مباحث و محتوای جدید، 
ارتباط موثری با مردم برقرارکند تا با همکاری آنها خدمات پایدار و قابل 
توجهی به مشترکین ارائه نماید، چرا که آبفا بعنوان شرکتی خدماتی 
وظیفه ی تامین آب ش��رب سالم و بهداشتی و جمع آوری ، انتقال و 

تصفیه فاضالب را به عهده دارد.
5- نق��ش مجموعه را در تغیی��ر رویکرد مردم در مصرف بهینه آب 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال های اخیر مقوله مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی در 
سطح ملی  مطرح شد و ما هم با برنامه ریزی دقیق و منسجم ، برنامه 
های متنوعی در قالب فیلم کوتاه ، فیلم داستانی ، انیمیشن ، کاریکاتور، 
اینفوگرافیک ، پوستر ، شعر ، داستان  و... در سطح استان تولیدکردیم، 
که این امر تغییراتی در رویکرد رفتار مصرفی مردم در سطح استان به 

وجود آورده است.
۶- رواب��ط عمومی آبفا در برنامه های درون س��ازمانی چه فعالیت 

هایی انجام داده است؟
در س��ال های اخیر با انجام نظرس��جی ه��ا در بزنگاه های مختلف 
توانس��تیم با بهره مندی از نقطه نظرات کارکن��ان، فضایی در جهت 
تقوی��ت فرهنگ عمومی و فرهنگ س��ازمانی ایج��اد کنیم به طوری 
که کارکنان بتوانند در فضایی مملو از تعامل و انس��جام در راس��تای 
اهداف سازمان فعالیت کنند. این همدلی و همکاری نقش به سزایی در 

پیشبرد اهداف سازمان داشته است.
۷-امسال با یکپارچه شدن شرکت های آبفا شهری و روستایی چه 

تمهیداتی برای ترغیب روستاییان به مصرف صحیح آب دارید؟
درحال حاضر ۹۲۷ روس��تا تحت پوش��ش آبفا استان اصفهان قرار 
دارد، در روس��تاها با توجه به نوع کاربری، مصارف آب متفاوت از شهر 
می باشد، روستاییان عالوه بر شرب، مصارفی برای دام و کشاورزی هم 

دارند بنابراین باید با اجرای پروژه های سخت افزاری ، نرم افزاری و مغز 
افزاری راهکاره هایی در راستای مصرف بهینه آب در روستاها مد نظر 
قرار داد. در نتیجه برنامه های فرهنگی  پیرامون ترغیب روستاییان به 
مصرف درست آب، با برنامه هایی که برای شهر نشینان تهیه می شود، 
متفاوت است، با این وجود در نظر داریم از ظرفیت شوراها و دهیارها 
برای ارتباط موثر با روس��تاییان بهره مند شده و برنامه های فرهنگی 

درزمینه مصرف بهینه آب در روستاها اجرا نماییم.
8- هم اکنون با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا که موجب شد 
مردم نسبت به گذشته آب بیشتری مصرف کنند، چه توصیه ای برای 

مصرف درست آب در این روزها دارید؟ 
درحال حاضر که در فصل گرم سال قرار داریم، با به کارگیری وسایل 
برودتی بیش از گذش��ته آب مصرف می ش��ود و همچنین با رعایت 
پروتکل های بهداشتی درزمان شیوع ویروس کرونا، مصرف آب بیش 
از گذشته شده است. این در حالیست که اگر هنگام ۲۰ ثانیه شستن 
دست ها، شیر آب را باز بگذاریم،  طبق محاسبات، ۴ لیتر آب هدر می 
رود و اگر هر خانوار 5 نفری طی روز 1۰ مرتبه این عمل را انجام دهند، 
با توجه به اینکه 5 میلیون نفر تحت پوش��ش طرح آبرسانی اصفهان 
ب��زرگ قرار دارند، حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب افزایش می 
یابد. در نتیجه از مردم فهیم استان اصفهان تقاضا داریم برای جلوگیری 
از به وجود آمدن مش��کل آب در تابستان، تا حد ممکن مصرف آب را 

مدیریت کنند. 
۹-همه س��اله عملکرد روابط عمومی ها از س��وی نهادها و سازمان 
های مختلف ارزیابی می ش��ود که روابط عمومی شرکت آبفا در چند 
سال اخیر در جشنواره های مختلف خوش درخشید، رمز این موفقیت 

ها را در چه می بینید؟
 در س��ال ۹8 روابط عمومی شرکت آبفا در جشنواره های مختلف 
به رتبه های برتر دس��ت یافت، به طوریکه در ارزیابی عملکرد شرکت 
های تابع وزارت نیرو در ۹ بخش حائز رتبه برتر گردید که در مجموع 
به عنوان روابط عمومی برتر در میان شرکت های آب وبرق در کشور 
ش��ناخته شد. این موفقیت ها مرهون تولیدات و برنامه های فرهنگی 
با کیفیت بوده است و توانسته گروه های مختلف جامعه را تحت تاثیر 
قرار دهد. همچنین یکی از دالیل  این موفقیت، تعیین ش��رح وظایف 
مشخص برای کارکنان این دفتر می باشد به گونه ای که وظایف فعاالن 
در واحد آموزش همگانی ، ارتباط بارس��انه ها و واحد پژوهش و افکار 
سنجی به صورت تخصصی مشخص می شود  و ارتقای دانش فعاالن 

عرصه روابط عمومی یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه است. 

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

سامانه سپاری برای ارتقای بهره وری در دستگاه های اداری

ابالغ استانداردهای جدید مصوب در راستای هوای پاک
شرکت گاز استان قم در راستای قانون هوای پاک استفاده از استاندارد ملی 16000 را جهت اجرا به سازمان نظام مهندسی ابالغ کرد

مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان عنوان کرد:

باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج مصرف بهینه آب به وجود آوردیم

یکی دیگر از دستاوردهای برتر صنعت برق کشور
سنکرون سازی برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان

اه��واز – ش��بنم قجاوند: مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: 
س��نکرون س��ازی شبکه برق ایران و عراق از طریق ش��بکه برق خوزستان؛ یکی از 
دس��تاوردهای برتر شبکه برق ایران در سال ۹8 شناخته شد که برای اولین بار در 
تاریخ صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: آبان 
ماه س��ال ۹8 شبکه برق ایران و عراق از طریق ش��بکه برق خوزستان برای تبادل 
انرژی دو طرفه همس��ان س��ازی شد که نشانی از قابلیت و ظرفیت فنی شبکه برق 
خوزس��تان بوده است. وی افزود: سنکرون س��ازی به معنی وصل کردن دو شبکه 
کاماًل مجزا به هم است به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای قابل مالحظه 
ای ایجاد نش��ود و به نوعی همس��ان س��ازی و رویت پذیری در بین شبکه برق دو کشور رخ داده است. مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان اضافه کرد: این همس��ان و هم فاز س��ازی کمک می کند تا تبادل برق به راحتی انجام و حجم 
انتقال برق افزایش پیدا کند و حتی در صورت نیاز از شبکه عراق، برق دریافت کنیم و می توان از این طریق به کشورهای 
همس��ایه وصل و به هاب انرژی در منطقه تبدیل ش��ویم. دش��ت بزرگ تصریح کرد: در گزارش اخیر وزیر نیرو به رئیس 
جمهور از ده دستاورد برق کشور در سال ۹8 نام برده شده که برای اولین بار در صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است 
و یکی از این موراد س��نکرون س��ازی شبکه برق ایران و عراق بوده است. وی اظهار داشت: رئیس جمهور نیز از گزارش " 

اولین های برقی" وزیر نیرو تشکر کرده و آن را دستاوردهای مهمی توصیف کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دیدار با نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی: 
وجود بیمارستان های کوچک و پراکنده را یکی از مشکالت اساسی حوزه درمان 

استان مازندران است
ساری – دهقان :  دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در نشست با دکتر منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای 
اسالمی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مراکز بهداشتی ، درمانی و بیمارستان های زیر 
مجموعه دانشگاه ، به تحلیل وضعیت بیماری کرونا در استان مازندران و اقدامات انجام 
شده در این زمینه  پرداخت . دکتر موسوی با تبریک به نماینده مردم ساری و میاندرود در 
مجلس شورای اسالمی و آرزوی موفقیت برای ایشان ، با اشاره به وضعیت کشور در بحران 
کرونا ، اظهار داشت : بعد از گذشت چند ماه از بروز بیماری کرونا ،خوشبختانه اکنون در 
وضعیتی هستیم که کمبود تخت بیمارستانی و تخت ای سی یو نداشته و با میزان ابتال 
کمتری مواجه هستیم . وی اضافه کرد: در ابتدای مواجه با این بیماری نگرانی ها و مشکالت بسیاری در زمینه کمبود تخت های 
بستری و ویژه ، تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز وجود داشت که خوشبختانه با اقدامات خوبی که انجام شد مشکالت بسیار 
کاهش یافت اما همه باید به خاطر داشته باشند که این بیماری از بین نرفته و همچنان توصیه های بهداشتی باید جدی گرفته شود 
تا از مخاطرات بیماری کرونا در امان باشیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به سه اقدام اساسی در مقابله با کرونا با توجه به 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد و افزود : پوشش ماسک ، رعایت فاصله فیزیکی و بهداشت دستها از اصول قطع زنجیره 
ابتال به بیماری کروناست. دکتر موسوی همچنین به ارائه گزارشی از وضعیت بهداشت و درمان استان پرداخت و اظهار داشت: یکی از 
مشکالت اساسی حوزه سالمت استان ، وجود بیمارستان های کوچک و پراکنده است که اثربخشی و بازدهی دریافت امکانات کامل 
درمانی را برای بیماران محدود می سازد و روند درمان را با مشکل مواجه می کند . وی با ذکر این نکته که چندین پروژه عمرانی در 
حوزه درمان در استان در دست اجرا و تکمیل است از جمله پروژه های بزرگی چون کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی و طرح 
توسعه اورژانس بیمارستان بوعلی سینا ساری ، تکمیل بیمارستان کودکان سرطانی ماهک ساری و اتمام پروژه اورژانس بیمارستان 
امام خمینی ره س��اری که ان ش��اء اله در ماههای آینده به اتمام می رسد. دکتر موسوی بر نقش خیرین سالمت در کمک به حوزه 
سالمت اشاره کرد و از تقبل هزینه انجام پروژه اورژانس بیمارستان امام خمینی ره ساری توسط یکی از خیرین بعنوان یکی از اقدامات 

موثر در حوزه درمان شهرستان ساری برشمرد که منفعت بسیاری برای بیماران در پی خواهد داشت.

بررسی روند اجرای پروژه های گازرسانی در بازدید معاون عمرانی فرمانداری ویژه 
شهرستان گنبد

  گرگان – خبرنگار فرصت امروز: محمد جان پاشی زاده   معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه گنبد با حضور در 
محل اجرای پروژه های شهرس��تان از روند پیش��رفت پروژه های گازرسانی  بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان گلستان ،در این بازدید پاشی زاده  از نزدیک  پروژه خط تغذیه روستاهای مرزی گنبد  بخش داشلی را مورد بررسی قرار 
داده  اس��ت و پیگیری مشکالت احداث ستون علمک روس��تاهای کرند ، هوتن و آیبرون تمر گردید.وی در ادامه ضمن عرض 
خس��ته نباش��ید به رئیس و کارکنان اداره گاز و دفاتر نظارت گنبد، خواس��تار تسریع در روند اتمام پروژه و همچنین همکاری  
فرمانداری شهرستان در زمینه پیگیری و بهبود شرایط   روند  اجرای  کار شدند. شایان ذکر است در این بازدیداسحاق شکیبا 
رئیس اداره گاز بهمراه کارش��ناس دفتر نظارت گنبد توضیحاتی  را در خصوص فرآیند گازرس��انی در سطح شهرستان و پروژه 

های در حال اجرا  ارائه دادند .

در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل استان گلستان ازمدیرعامل شرکت گاز 
استان تقدیر شد.

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، به پاس قدردانی از اهتمام و تالش��های ارزش��مند  مدیرعامل ش��رکت 
گازاستان گلستان در انجام وظایف  کارگروه  انرژی و آب شورای پدافند غیر عامل استان در راستای تحقق اهداف پدافند غیر عامل  
بویژه حفاظت از زیر ساختها ،تاسیسات و تجهیزات ، استمرار خدمات اضطراری ، تامین نیازهای مردم ، جلب رضایت عمومی جامعه  و 
موارد مرتبط دیگر در سال ۹8  ،ازسوی  احمد تجری مفرد مدیرکل پدافند غیر عامل استان گلستان و همچنین سید محسن حسینی 
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان  با اهداء لوح تقدیرازمهندس محمد رحیم  رحیمی   تجلیل بعمل آمد.در این لوح همچنین 
ضمن  اش��اره به  ایجاد  وحدت و همدلی ،یکپارچگی و انس��جام روزافزون در زمینه انجام وظایف و اهداف و کارکردهای پدافند غیر 
عامل  ،  آرزوی توفیق وسربلندی ایشان را  ازخداوند متعال مسئلت نمودند.در همین راستا مدیرعامل گازگلستان نیز به نوبه خود ازابراز 

لطف و محبت  مدیرکل پدافند غیر عامل استان گلستان و همچنین حسینی سرپرست شرکت آب منطقه ای استان  تشکر  نمود.

همکاری های پژوهشی شرکت آب و فاضالب استان قزوین با دانشگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( افزایش می باید

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نشس��ت مش��ترک مدیران شرکت آب و فاضالب استان قزوین با اعضای کارگروه تخصصی آب و 
محیط زیس��ت کمیته ارتباطات پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تشکیل 
گردید. در این جلس��ه در خصوص برنامه علمی و پژوهش��ی صنعت آب و فاضالب استان با دانشگاه مذکور در زمینه های برگزاری 
مشترک سمینارها، کارگاه های علمی و پژوهشی، هدایت پایان نامه های دانشجویی در راستای حل مشکالب آب و فاضالب استان، 
بازدیدهای میدانی به منظور آش��نایی هر چه بیش��تر اعضاء هیات علمی این دانشگاه با مشکالت آب و محیط زیست استان، اعالم 
فراخوان و جمع آوری طرح نامه های علمی بر اساس نیازها و عناوین طرح های تحقیقاتی مورد نیاز بحث و تبادل نظر به عمل آمده 
و تصمیمات الزم اتخاذ ش��د. گفتنی اس��ت شرکت آب و فاضالب استان قزوین از سال ..... تفاهم نامه همکاری و حمایت از پژوهش 
های دانشگاهی مرتبط با حوزه صنعت آب و فاضالب داشته و تاکنون طرح های تحقیقاتی متعددی را در این قالب صورت داده است.

تقدیر مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مرکزي از عملکردمشاوران 
امور بانوان شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي در سال 98

اراک - خبرنگار فرصت امروز: زهرا فرجي مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مرکزي با 
ارسال نامه اي از زحمات و تالش هاي تعدادي از مشاوران امور بانوان دستگاه هاي اجرایي از جمله 
زهرا طراوتي فکور و وحیده فرشاد پور به عنوان مشاورین امور بانوان شرکت هاي آب و فاضالب شهري 
و روستایي در سال ۹8 قدرداني نمود.      در بخشي از این نامه آمده است :  خدمت در نظام مقدس 
جمهوري اسالمي عطیه ایست الهي که مستلزم توفیق و عنایت حضرت حق به خدمتگزاران جهت 
ورود به این عرصه مي باشد. ضمن آرزوي موفقیت روز افزون براي شما از درگاه خداوند متعال ، بدین 
وسیله از زحمات سرکار عالي در سال 1۳۹8 در حوزه زنان و خانواده تشکر و قدرداني میشود. امید 

است که این تالش ها زمینه ساز فردایي بهتر براي شکوفایي و پیشرفت بیشتر ایران اسالمي باشد.

اخبـــار

سه شنبه
27 خرداد 1399

شماره 1563
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 کارآفرینی و س��رمایه  گذاری نقش اساس��ی در مس��یر دستیابی به توسعه 
پایدار دارد و از مهمترین عوامل مقابله با معضل بیکاری محسوب می شود. به 
همین منظور دولت ها باید برای رس��یدن به شکوفایی اقتصادی به کارآفرینی 
توجه ویژه ای داشته باشند و به حمایت از کارآفرینان به عنوان نیروی محرکه 

اصلی بپردازند.
به گزارش گروه اطالع رسانی ایرنا، »توسعه« فرآیندی است که متناسب با 
فرهنگ بومی کشور تعریف می شود و تمامی جوامع به دنبال دستیابی به آن 
هس��تند. برای رس��یدن به این مهم و پایداری آن، باید به جنبه های مختلف 
یک کش��ور توجه کرد تا نیازهای انس��ان را با استفاده از منابع و بدون آسیب 

رساندن به ثبات نظام  ها برطرف کرد. 
توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای ساختاری، اجتماعی و اقتصادی 
توس��عه ارائه می دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، 
تخریب سامانه های زیس��تی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی رویه 

جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری کند.
ای��ن مقول��ه که از دهه ۹۰ میالدی بر آن تأکید ش��د، جنبه ای از توس��عه 
انس��انی، در ارتباط با محیط زیس��ت و نس��ل های آینده است. هدف توسعه 
انس��انی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود. توسعه پایدار در حالی 
که الزمه بهبود و پیش��رفت است، اس��اس بهبود وضعیت و رفع کاستی های 
اجتماعی و فرهنگی جوامع پیش��رفته را نیز فراهم می آورد و موتور پیشرفت 
متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع به 

ویژه کشورهای در حال توسعه را به حرکت درمی آورد. 
بنابرای��ن برای محقق ش��دن توس��عه پای��دار باید تمامی عوامل توس��عه و 
ش��اخص های تاثیرگذار را مورد توجه قرار داد. بهبود کیفیت زندگی و رفاه از 
جمله مباحثی هس��تند که در این مقوله جایگاه ویژه ای دارند. رفاه اجتماعی 
برای آحاد مردم جامعه با بحث »اش��تغال« درآمیخته اس��ت، چراکه داشتن 
ش��غل مناسب یکی از بهترین راه های بهبود کیفیت زندگی به شمار می رود. 
در بحث توس��عه پایدار باید اش��تغال موجود حفظ و اشتغال جدید نیز ایجاد 
ش��ود. به هر حال مساله اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی از مسائل و 
معضالت اساس��ی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شوند 
و ایران هم از این امر جدا نیس��ت و سال هاس��ت برای حل بحران بیکاری و 

ایجاد اشتغال تالش می کند.
پژوهش��گر گروه اطالع رسانی ایرنا به منظور واکاوی و تحلیل بیشتر معضل 
بی��کاری و پیامدهای آن با »افس��انه مظفری« اس��تاد و عض��و هیات علمی 

دانشگاه و جامعه شناس علوم اجتماعی به گفت وگو پرداخت.
معضل بیکاری فارغ التحصیالن

مظف��ری با تبیین و تعریف مفهوم بیکاری گفت: در کش��ور ما ابهاماتی در 
ارتب��اط با تعریف بیکاری وجود دارد و افراد کمابیش بر این تصور اس��توارند 
که فرد بیکار باید به صورت فعال به دنبال ش��غل باش��د و فردی که دنبال کار 
نمی گردد بیکار نیست. همچنین باید دانست که ما مجموع جمعیت شاغل و 

بیکاران را جامعه نیروی کار می دانیم. 
آیا هفته ای یک س��اعت کار، اش��تغال محس��وب می ش��ود؟ آیا س��ربازان، 
دانش��جویان، زن��ان خان��ه دار و داوطلبان س��ازمان های غیرانتفاعی ش��اغل 
به حس��اب می آیند؟ آیا به فردی بدون دستمزد در بنگاه اقتصادی خانوادگی 
فعالیت داش��ته باشد، بیکار گفته می شود؟ آیا افرادی که در خانه نشسته اند، 
کار نمی کنن��د و به دنبال کار هم نمی گردند، بیکار هس��تند؟ طبق آمارهای 
رس��می  و غیررسمی، میزان بیکاری در کشور ما به حدی است که از میانگین 

جهانی بسیار باال تر و این مقوله از معضال ت جامعه به شمار می رود. 

این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به بحران بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده 
کشور بیان داشت: هرچند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمی گیرد، 
اما بیکاری فارغ التحصیال ن در سطوح مختلف تحصیلی یکی از معضالت مهم 
به ش��مار می رود. جوانان به قصد کسب تخصص علمی در زمینه مورد عالقه 
خ��ود و پس از آن با هدف دس��تیابی به ش��غل مورد عالق��ه، ادامه تحصیل 
می دهند و چون سال ها وقت و انرژی را معطوف به مقوله یادگیری می کنند، 

بنابراین توقع درستی هم برای یافتن شغل مناسب دارند.
بیشتر مش��اهده می شود که جوانان به دلیل نیافتن شغل مناسب، بهترین 
راه ح��ل را مهاجرت به کش��ورهای دیگر می دانن��د و در صورتی که تخصص 
این قشر تحصیلکرده با مهارت و تجربه هم همراه باشد، همان »فرار مغزها« 
اتفاق می افتد. در واقع نبود شغل مناسب و درخور شأن و منزلت برای نیروی 
کار تحصیلکرده که س��رمایه انسانی و ثروت حقیقی کشور به شمار می آیند، 
آنها را به فکر یافتن کار و شغل مناسب در خارج از کشور وادار ساخته است. 
همچنین بسیاری از افراد تحصیلکرده در کشور به حرفه های غیرتخصصی 
و کارهای��ی که به مهارت های��ی نیاز ندارد، روی می آورن��د و این گرایش در 
جامعه ای مثل جامعه ما که س��ال ها درگیر جنگ ب��وده و امروز نیز در حال 
مقابله با تحریم هاس��ت و باید به نیروی انسانی خالق، متخصص و کارآفرین 
بیش��ترین به��ا و ارزش را بدهیم، نه تنها راهکار مناس��ب برای حل مش��کل 
بیکاری نیست، بلکه به رشد اقتصادی و برآوردن نیازهای اجتماعی نیز کمک 
نخواه��د کرد. بی توجهی ب��ه جایگاه نیروی انس��انی در چرخه های صنعت و 
تولید و خدمت رس��انی موجب می شود ظرفیت های انس��انی بدون هیچ گونه 
مدیریتی م��ورد بی توجهی قرار بگیرند که این ام��ر نیازمند مدیریت صحیح 

منابع انسانی است.
 بیکاری و تاثیرات فردی و اجتماعی آن

این عضو هیات علمی دانش��گاه به تاثیرات درونی و بیرونی معضل بیکاری 
اش��اره کرد و افزود: بیکاری، وضعیتی اس��ت که تمام افراد در جس��ت وجوی 
کار با وجود داش��تن توان، قدرت و اس��تعداد به یافتن شغل موفق نمی شوند. 
بیکاری اثرات فردی و اجتماعی زیادی روی شخص و خانواده و حتی محیط 
برجای می گذارد و می تواند ش��خص را گوشه گیر، ترسو، غیرفعال، بی انگیزه و 

سرخورده کند و حتی زندگی فرد را به نابودی و تباهی بکشاند.
بی��کاری عموما با فق��ر و محرومیت فرد از رفاه، آس��ایش و امکانات مادی 
همراه اس��ت و س��بب می ش��ود که ش��خص بیکار، خود و خانواده را در یک 
محرومیت قرار دهد. این مس��اله می تواند طی زمان متمادی آرامش روحی و 
روانی شخص و خانواده وی را مختل سازد. چنانکه بر پایه گزارش ها بیکاری 
گاهی عالوه بر مواردی که عنوان ش��د، باعث گرایش فرد به جرم و جنایت، 
اعتیاد و فرار از کشور به طور غیرقانونی و حتی قانونی شود و همه این موارد 

سبب ایجاد مشکالت بسیاری در راه توسعه جوامع خواهد شد.
 آمارهای بیکاری 

وی در ارتباط با آمارهای رس��می ارائه ش��ده در زمینه بیکاری در کش��ور 
یادآور ش��د: اگرچه بررس��ی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور 
در پاییز 1۳۹۷ خورش��یدی افزایش ۰.۶درصدی این ش��اخصه را نس��بت به 
فصل مش��ابه سال گذشته نشان می دهد، اما همچنان معضل بیکاری گریبان 
بسیاری از افراد جامعه به ویژه جوانان را گرفته است. در کشور ما با توجه به 
گزارش مرکز آمار ای��ران از نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار در پاییز 1۳۹۷ 
خورش��یدی، بررسی نرخ بیکاری افراد 1۰ س��اله و بیش تر نشان می دهد که 
11.۷درصد از جمعیت فعال کش��ور بیکار بوده اند و در برخی از اس��تان های 

مختلف کشور، درصد بیکاری تا ۴۰درصد هم رسیده است.

همچنین آمارها در 1۳۹۷ خورش��یدی بیان می کنن��د که جمعیت بیکار 
کشور با 5۶ هزار و ۳۷۴ تن افزایش به ۳میلیون و 15۹ هزار تن رسیده و نرخ 
بیکاری در جمعیت 1۰ ساله و بیشتر در پاییز این سال برای فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی 18.۳درصد بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل تغییری 
نکرده است. البته این نرخ در پاییز ۹۷، برای مردان 1۳.۴درصد و برای زنان 
۲۷.۹درصد بوده که نش��ان دهنده افزایش بی��کاری در گروه فارغ التحصیالن 

زن است.
با توجه به آمارها، بیش از ۳میلیون بیکار در کش��ور وجود دارد و س��الیانه 
8۰۰ ه��زار نی��روی متقاضی کار جدید ب��ه این آمار اف��زوده و وارد بازار کار 
می ش��وند که بر این اس��اس فراهم کردن فرصت های ش��غلی مناس��ب برای 
جوان��ان جوی��ای کار و تحصیلکردگان دانش��گاهی امری ضروری به ش��مار 
می رود. البته دولت در برنامه شش��م توس��عه، مکلف شده است نرخ بیکاری 
را ت��ا چش��م انداز 1۴۰۰ به 8.۶درصد کاهش دهد و با اجرای طرح اش��تغال 
روستایی و عش��ایری و طرح س��اماندهی فارغ التحصیالن بیکار به عنوان دو 
هدف مهم در حوزه اشتغال در جهت مقابله با بیکاری گام بردارد و البته سه 
راهکار مهم یعنی انبس��اط در تقاضا، انقباض در عرضه و انعطاف در محیط و 

پرداخت بیمه بیکاری را هم در کاهش بیکاری عنوان می کند.
علل و عوامل اصلی بیکاری 

مظفری در ادامه افزود: کارشناس��ان اقتص��ادی و اجتماعی معتقدند، علل 
بی��کاری جوانان به عوامل مختلفی بس��تگی دارد که از آن جمله می توان به 
نوسانات اقتصادی، توزیع نامناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در 
مراکز تولیدی و صنعتی، نبود تناسب میان آهنگ رشد جمعیت و فرصت های 
ش��غلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاس��ت های نادرست، فقدان 
آموزش های متناس��ب با نی��از بازار کار، توجه نکردن ب��ه فرهنگ کار و نبود 

آموزش های الزم برای کارآفرینی اشاره کرد.
راهکار برون رفت از چالش بیکاری

این اس��تاد دانشگاه در ارتباط با راهکارهای مقابله با معضل بیکاری گفت: 
ب��ا توجه به اینکه بیکاری به یک معضل اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت، همه 
مردم، مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران باید برای حل آن تالش و به راهکارهای 
پیش��نهادی با جدیت توجه کنند. همچنین بایس��تی ب��رای برون رفت  از این 
بحران اجتماعی و اشتغال زایی در جامعه به کارآفرینی و سرمایه گذاری روی 

آورد. 
س��رمایه گذار و کارآفرین الزم و ملزوم یکدیگرن��د و در کنار هم می توانند 
باعث اش��تغال زایی ش��وند. در واقع س��رمایه گذار نیاز به نیروی انسانی ماهر، 
متخصص، تحصیلکرده و کارآفرین دارد تا بتواند چرخه اقتصادی س��رمایه را 
به چرخش درآورد. مدیریت منابع انسانی، حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان 
ب��ه وی��ژه جوانان خالق و خوش فکر برای ایجاد و توس��عه کس��ب و کارهای 

کوچک و بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ام��روزه دولت ها و س��ازمان ها به کارآفرینی اهمی��ت زیادی می دهند و راه 
شکوفایی اقتصادی را در گرو توسعه کارآفرینی می دانند و کارآفرین به عنوان 
نیروی محرکه اصلی، مورد توجه قرار گرفته ش��ده اس��ت. در نظام اقتصادی، 
ن��وآوران، صاحبان فکر و ایده، س��رمایه های اصلی یک بن��گاه اقتصادی و از 
عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. ساختار اقتصادی دنیای کنونی 
با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است، اگر دیروز ثروتمندترین افراد آنهایی 
بودند که منابع مالی بیش��تری در اختیار داش��تند، اینک ثروتمندترین مردم 
دنیا افرادی دانش مدار و کارآفرین هس��تند و به جرأت می توان گفت توسعه 
اقتص��ادی دنیای امروز ب��ر پایه خالقیت کارآفرینان و دان��ش و نوآوری آنها 

استوار شده اس��ت و چنین دانش و اقتصادی »اقتصاد دانش محور« به شمار 
می رود.

این جامعه ش��ناس در ادامه افزود: بنابراین الزمه رش��د اقتصادی توس��عه 
مراک��ز تولید دان��ش، فناوری و مهارت ه��ای فنی اس��ت. کارآفرینی موجب 
افزایش و ایجاد س��رمایه و س��بب ارتقای فعالیت های اقتصادی، ایجاد شغل، 
ثروت و درآمد می ش��ود و محصوالت، خدمات، روش ها، سیاس��ت ها، افکار و 

راهکارهای نو برای حل مشکالت جامعه ارائه می دهد.
این مقوله عامل تقویت و تکامل صنایع داخلی است و زمینه رقابت صنایع 
داخلی ب��ا صنایع خارجی را فراهم می آورد و ب��ه افزایش صادرات و دریافت 
ارز برای کشور منجر می شود. همچنین سبب رقابت، تقویت و تکامل صنایع 
مش��ابه داخلی با یکدیگر می شود و س��رانجام موجب بهبود و افزایش سطح 
کیفیت کاالها می ش��ود و به عبارت روش��ن تر عامل توس��عه اقتصادی، رفاه 
و تأمین اجتماعی جامعه اس��ت. حمایت از س��رمایه گذار در واقع حمایت از 
کارآفری��ن به ش��مار می رود. پس باید به س��رمایه گذاران به��ا دهیم، احترام 
بگذاریم و اطمینان دهیم که شرایط کار موفق را برای آنها فراهم می کنیم. 

 نقش حمایتی و مشارکتی دولت در حل بحران بیکاری
این عضو هیات علمی دانش��گاه به نقش حمایتی و موثر دولت در اش��تغال 
و کارآفرینی اش��اره کرد و بیان داش��ت: بخش دولتی با داشتن برنامه دقیق، 
مناسب و پایدار می تواند قسمت بزرگی از جریان اعتمادسازی را تامین کند. 
آنها بای��د راهبردهای پایدار را ب��رای جلب اعتماد س��رمایه گذار ارائه دهند. 
بدین منظور باید قوانین دس��ت و پاگیر را حذف کنند و بوروکراسی اداری را 
در مس��یر س��رمایه گذاری کاهش دهند و با تزریق تسهیالت و تدوین قوانین 
کاربردی جهت ترغیب س��رمایه گذاران جهت ورود به این عرصه اهتمام ورزد 
و با وضع قوانینی مدون، این اعتماد را به س��رمایه گذاران بدهد که حداقل تا 
چند س��ال آینده قوانین را تغییر نخواهد داد چراکه تغییر قوانین با توجه به 
شرایطی که خود دولت احساس می کند، درست است اما به وضعیت کسب و 
کار سرمایه گذار خدشه وارد می کند و اعتماد سرمایه گذار را از میان می برد. 
وض��ع قوانین کمک کننده و تس��هیلگر برای س��رمایه گذاری افراد بس��یار 
قابل توجه اس��ت. باید برای سرمایه گذار سیاس��ت های تشویقی تنظیم شود 
و امتیازاتی به او داد تا در ش��رایط بحران اقتصادی، ترغیب به سرمایه گذاری 
شود. برای نمونه باید کارت سبزی به آنها اختصاص داد که دارندگان این نوع 

کارت ها بدانند از هر نوع بوروکراسی اداری معاف هستند.
 راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال زایی در کشور

مظفری با اش��اره به راه حل های دیگر برای مقابله با بیکاری یادآور ش��د: 
جلوگی��ری از قاچ��اق کاال و حمایت از کاالی ایرانی در س��ال »رونق تولید« 
در کنار تغییر روش جذب و آموزش دانش��جو در مراکز دانش��گاهی براساس 
نیاز و پتانس��یل های هر منطقه، نگاه عملی به کارکردهای اشتغال آفرین برای 
دانش��جویانی که نهایتا باید با بخش صنعت همکاری داشته باشند، ساخت و 
س��اماندهی فراگیر اطالعات بازارکار، بهترشدن محیط کسب و کار و ارتقای 
شاخص های آن و پشتیبانی از بخش های خصوصی و تعاونی از جمله راه های 

اشتغال زایی به شمار می رود.
همچنین تعلیم نیروی انس��انی کارش��ناس، مجرب و کارآمد متناس��ب با 
احتیاجات تقاضای کار، در اختیار قرار دادن امکانات آموزش و توانمندسازی 
رایگان و ارزان قیمت برای همه اقش��ار نیازمند کار، در کنار اش��اعه و توانمند 
کردن فرهنگ تولید و فرهنگ سازی برای مقدس شمردن کار و کارآفرینی و 
اهمیت دادن به تالش برای توسعه کشور از جمله راهکارهای دیگری هستند 

که می توان به آنها اشاره داشت.  

راه شکوفایی اقتصاد از مسیر توسعه کارآفرینی می گذرد
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آگاهی از برند، مفهوم قدرتمندی است که نتیجه فعالیت های بازاریابی، درک مصرف کننده 
و جریان درآمد یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

آگاه��ی از برند یا Brand Awareness یک گام فراتر از معرفی برند یا ش��ناخت برند 
اس��ت. مرحله  آگاهی زمانی رخ می دهد که یک برند، به س��بک زندگی و عادت های خرید 
مصرف کنندگان وارد می ش��ود و مردم، برای اینکه خریدهای مکرری از یک ش��رکت داشته 

باشند، اصاًل فکر نمی کنند.
چگونه می توانید به مشتریانی دست پیدا کنید که هر بار، برای بازگرداندن و ترغیب آن ها 
به خرید، نیازی به طی کردن کامل قیف خرید نداشته باشید؟ ما در این مطلب سعی می کنیم 

به همه سؤاالت شما در این زمینه پاسخ بدهیم.
آگاهی از برند چیست؟

نرخ آگاهی از برند، نش��ان می دهد که مخاطبان هدف، چقدر با برند ش��ما آشنا هستند و 
چقدر خوب آن را تش��خیص می دهند. شرکت هایی که از آگاهی برند باال برخوردار هستند، 
نه تنها خوش آوازه و محبوبند، بلکه به عنوان »روند صنعت یا بازار« شناخته می شوند. تالش 
ب��رای ایجاد آگاهی از برند، به ویژه زمانی که در مراحل اولیه  کس��ب وکار خ��ود قرار دارید و 
روی بازاریاب��ی و ترویج اس��تفاده از محصوالت و خدمات خود کار می کنید، اهمیت بس��یار 

زیادی دارد.
اهمیت آگاهی از برند

مفهوم اصطالح آگاهی از برند، شاید کمی مبهم به نظر برسد و درواقع نیز همین طور است. 
برای آن گروه از بازاریابان و مالکان کسب وکار که می خواهند موفقیت اهداف مارکتینگ خود 
را با اعداد و ارقام واضح و روش��ن ارزیابی کنند، آگاهی از برند حوزه ای اس��ت که تا حدودی، 

جاده  شفاف آنها را اندکی مه آلود می کند.
اما صرفاً به این دلیل که آگاهی از برند، یک س��نجه  آماری محس��وب نمی ش��ود، به این 
معنا نیس��ت که می توان ارزش آن را نادیده گرفت. برعکس، آگاهی از برند نقش مهمی در 

محقق شدن اهداف بازاریابی شما ایفا می کند. برای شروع، به مزایای زیر توجه کنید:
1- آگاهی از برند اعتماد مشتریان یا کاربران را افزایش می دهد

در دنیای��ی که مصرف کنندگان پیش از خرید هر محصول��ی، تحقیقات زیادی درباره  آن 
انجام می دهند و نظر س��ایر مش��تریان را نیز جویا می شوند، اعتماد به یک برند کلیدی ترین 
عامل سرنوشت ساز شرکت ها است. وقتی مصرف کننده به یک برند اعتماد می کند، به احتمال 
بیش��تری خریدهای مکرر خود را به دور از محافظه کاری و احتیاط انجام می دهد و مس��یر 

وفاداری به برند را سریع تر طی می کند.
بنابرای��ن آگاه��ی از برند، قدرت اعتمادس��ازی را افزایش می دهد. زمانی که ش��ما چهره  
مصطلحی به برند خود می بخشید، مصرف کنندگان راحت تر اعتماد می کنند. تالش هایی که 
در راستای افزایش آگاهی از برند صورت می گیرد، به برند شما شخصیت می دهد و زمینه ساز 
صمیمیت بیشتر با مشتریان، دریافت بازخوردهای سازنده و داستان سرایی کسب وکار خواهد 
بود. ما انسان ها نیز از طریق همین راه ها به یکدیگر اعتماد می کنیم. روابط انسان ها با یکدیگر 

تفاوت زیادی با روابط مصرف کنندگان و برند ندارد.
2- آگاهی از برند به ایجاد روابط مثبت می انجامد

هنگامی که می خواهید ظرف بشویید، از ریکا استفاده می کنید. هنگامی که باید فوراً پاسخ 
یک س��ؤال را بیابید، آن را در گوگل جس��ت وجو می کنید. زمانی که می خواهید از یک ورق 
کاغذ، چندین نس��خه داشته باش��ید، کاغذ را زیراکس می کنید. احتماالً وقتی که وسایل الزم 
برای پیک نیک را داخل کیف یا س��بد می گذارید، یک کوکاکوال نیز برای نوش��یدن به همراه 
می برید. حتماً می دانید که واژه های »زیراکس« یا »کوکا« در اصل به یک برند اشاره دارند. اگر 
بخواهیم از فاز محاوره روزمره خارج شویم، باید به جای ریکا، از مایع ظرف شویی، به جای گوگل 
از موتور جست وجو، به جای زیراکس از دستگاه کپی کننده و به جای کوکا، از نوشیدنی گازدار 
اس��تفاده کنیم، ولی ما اس��تفاده از واژه  زیراکس را ترجیح می دهیم، هرچند دستگاه ما، واقعاً 
از برند زیراکس نباش��د. مثال های باال، مصادیق آگاهی از برند هستند. همان طور که مشاهده 
می کنید آگاهی از برند، اقدامات و محصوالت را به برندهای خاصی مرتبط می کند. درنتیجه 
مردم تشویق می شوند واژه های متداول را با عبارات و اصطالحات برند، جایگزین کنند. قبل از 
اینکه خودتان متوجه شوید، اقدامات روزمره ای نظیر ظرف شستن و پیک نیک رفتن، بازاریابی 

محصوالت شما را انجام می دهند.
3- آگاهی از برند، ارزش ویژه  برند را باال می برد

ارزش ویژه  برند یا Brand Equity توصیف کننده بخشی از ارزش برند است که توسط 
تجربه  مصرف کننده و درک عمومی از یک برند تعیین می شود. تجارب و درک مثبت، ارزش 
ویژه  برند را افزایش می دهند و برعکس، تجارب و ایده  منفی مصرف کنندگان، BE را پایین 

می آورند. برخی از نتایج مهم ارزش ویژه  مثبت، عبارتند از :
• قیمت باالتر محصوالت )باتوجه به ارزش درک شده  باالتر(

• افزایش قیمت سهام شرکت
• قابلیت گسترش کسب وکار )باتوجه به بسط خط تولید محصوالت و خدمات(

• تأثیر اجتماعی عالی )باتوجه  به ارزش نام برند(
یک ش��رکت چگونه می تواند ارزش برند خود را باال ببرد؟ پاسخ این سؤال سخت نیست: 
با ایجاد آگاهی از برند و ارتقای دائمی تجربه  مثبت مصرف کنندگان. درواقع آگاهی از برند، 
پایه های ارزش ویژه  برند را بنا می گذارد. هنگامی که مصرف کننده از یک برند »آگاه« است، 
بدون هیچ مش��اوره و کمکی محصوالت آن را می شناسد و خریداری می کند. مصرف کننده، 
محصول برند محبوب خود را به محصوالت سایر شرکت ها ترجیح می دهد و وفاداری مشتری، 
از همین نقطه شروع می شود. یعنی مصرف کننده نه تنها محصوالت برند خاصی را خریداری 
می کند، بلکه آنها را به دوس��تان و آش��نایان خود نیز پیشنهاد می دهد. پس آگاهی از برند، 
اعتم��اد مصرف کنندگان را جلب و ارتباطات مثبت را تقویت می کند و درنهایت، ارزش ویژه  
برند را ارتقا می دهد. ویژگی هایی که باعث می ش��ود برند شما به یک نام آشنا تبدیل شود و 

به صورت ناخودآگاه، در فهرست همیشگی خرید مصرف کننده قرار بگیرد.
راه های ایجاد آگاهی از برند

آگاهی از برند، پدیده ای نیس��ت که یک ش��به در میان مشتریان و عموم مردم خلق شود. 
از طرف دیگر، نتیجه ای هم نیست که از تبلیغات یا کمپین های بازاریابی ساده حاصل شود. 
آگاهی از برند، خروجی مجموعه ای از تالش های هم زمان است که فراتر از ترغیب مشتریان 

به پرداخت پول و خرید کاال پیش می رود.
اگر انتظار داش��ته باش��ید که پس از تعدادی آگهی تجاری در رس��انه های اجتماعی، نرخ 
آگاهی از برند ش��ما افزایش پیدا کند، به بیراهه رفته اید. در این صورت، مصرف کننده فقط 
روی محصول )و نه برند( ش��ما متمرکز می شود و تبلیغات تجاری نیز تأثیری بیشتر از یک 

فروش ساده نخواهد داشت.
در این بخش مهم ترین راهکارهایی را ذکر می کنیم که  به ساخت پایه های آگاهی از برند 

کمک می کنند و اثر پایداری را در مخاطبان شما به جای می گذارند.
1- یک شخص باشید، نه یک شرکت

هنگامی که با افراد جدید دوست می شوید، می خواهید چه چیزهایی را درباره آنها بفهمید؟ 
به عنوان مثال س��رگرمی ها، عالیق، اولویت های آنها؟ یا اینکه دوستان جدید چگونه صحبت 
می کنند، درباره  چه چیزهایی بیشتر حرف می زنند و چه چیزهایی آنها را هیجان زده می کند؟ 
برای آگاهی بخش��ی به مخاطبان نیز باید همین موارد را در خصوص برند خود نشان دهید. 
اگر می خواهید روی مخاطبان تأثیر بگذارید، باید برند را فراتر از شرکتی که صرفاً به فروش 
محصوالت مش��غول است، معرفی کنید. شما چه توصیفی از ش��خص خودتان دارید؟ برای 

معرفی برند خود به یک دوست جدید، از چه عباراتی استفاده می کنید؟
2- اجتماعی سازی

همه  انسان ها، صرف نظر از اینکه درون گرا یا برونگرا، آرام یا اهل معاشرت باشند، درهرحال 
از رواب��ط و تماس های اجتماعی و وقت گذراندن با یکدیگر س��ود می برند. روابط اجتماعی، 
راهی برای اجتناب از انزوا و یادگرفتن دانس��تنی های جدید است. همین امر برای برند شما 
هم صادق است. اگر فقط در زمان فروش یا پشتیبانی خدمات، با مردم ارتباط برقرار کنید، 
شرکت شما چیزی بیشتر از یک کسب وکار باهدف مشخص )مثل درآمدزایی( نخواهد بود. 
شما به منظور باال بردن آگاهی مردم از برند خود، باید اجتماعی باشید. پست هایی را که در 
شبکه های اجتماعی منتش��ر می کنید، صرفاً به محصوالت و خدمات خود محدود نکنید. با 
مخاطبان برند در تعامل باشید، به سؤاالت آنها پاسخ بدهید، زیر پست آنها کامنت بگذارید 
و محتوایی را که دوست دارند، بازنشر کنید. حساب رسانه های اجتماعی برند را به شیوه ای 
مدیریت کنید که گویی می خواهید در صفحات ش��خصی خود، دوستان جدیدی بیابید؛ نه 
مثل کس��ب وکاری که فقط به دنبال پول درآوردن اس��ت. به یاد داش��ته باش��ید که بیش از 

5۰درصد از شهرت و اعتبار برند، از اجتماعی بودن در فضای آنالین به دست می آید.
 3- یک روایت تعریف کنید

فرقی نمی کند که ش��ما در حال بازاریابی محصوالت خود هستید یا برند خود را پروموت 
می کنید. در هر دو حالت، داستان س��رایی یک تاکتیک بازاریابی فوق العاده قدرتمند و مؤثر 
است. ساخت یک روایت پیرامون برند، به آن وجوه انسانی و عمق می بخشد. هنگامی که این 
روایت را به شیوه ای طبیعی با بازاریابی خود همراه می کنید، در کنار محصوالت و خدمات، 

برند را نیز بازاریابی می کنید.
اما روایت برند باید با چه محوریتی نوشته شود؟ هر چیزی، البته تا زمانی که داستان شما 
واقعیت دارد. به عنوان مثال داس��تان بنیان گذار، یا روایت��ی در مورد ایده  اولین محصولی که 
کسب وکار شما تولید کرده است یا داستانی درباره اینکه کسب وکار کوچک شما، چگونه راه 

خود را در این دنیای بزرگ پیدا کرده است.
مردم، عاش��ق شنیدن داستان های سایر مردم هس��تند. اصالت و معتبر بودن، فوق العاده 

تأثیرگذار است و می تواند به افزایش آگاهی از برند منجر شود.
4- به اشتراک گذاری محتوا را تسهیل کنید

در هر صنعتی که کار می کنید، هر محصول یا خدماتی را که به مصرف کنندگان پیشنهاد 
می دهید و از هر استراتژی بازاریابی که استفاده می کنید؛ امکان به اشتراک گذاری محتوای 
خود را برای مخاطبان تسهیل کنید. منظور از محتوا، پست های وبالگ، ویدئوها، پست های 

رسانه های اجتماعی، محتوای پرداختی یا صفحات محصول است.

بازاریابی دهان به دهان یا شخص به شخص، مؤثرترین راه برای اعتمادسازی و ایجاد آشنایی 
در میان مش��تریان اس��ت. زمانی که یکی از دوس��تان یا اعضای خانواده، محصولی را به ما 
پیش��نهاد می دهد، توجه ما به محصول و برند آن جلب می ش��ود. از خودمان می پرسیم که 
آیا این برند، ارزش امتحان کردن را دارد؟ آیا ممکن است محصوالت دیگر موردنیاز ما را هم 
داش��ته باشد؟ حساب های اجتماعی این برند چیس��ت و در صفحات خود، از چه چیزهایی 
صحبت می کند؟ اگر امکان به اش��تراک گذاری محتوا را تس��هیل کنید، مصرف کنندگان با 

انتخاب دکمه Share، به راحتی آگاهی از برند شما را باالتر می برند.
به یاد داشته باشید که تأثیرگذاری، کلید آگاهی از برند است. به همین دلیل ارتباط شما 
با مخاطبان، باید فراتر از کسب درآمد، یا درخواست مشارکت و وفاداری مشتری باشد. فرض 
کنید با فرد جدیدی مالقات کرده اید و او یکی از موارد باال را از ش��ما درخواس��ت می کند. 
احتم��االً می خندید و قرار مالقات را ترک می کنید. چنین درخواس��تی نه تنها یک رویکرد 
س��طحی و بی ارزش در عالم دوستی به ش��مار می رود، بلکه تأثیرگذاری مثبتی نیز بر شما 

نخواهد داشت. همین امر برای ترویج نام برند در میان مخاطبان نیز صادق است.
راه های افزایش آگاهی از برند در میان مخاطبان بالقوه

در مرحله دوم، فرض می کنیم ش��ما پایه های آگاهی از برند را براساس اصول صحیح، بنا 
نهاده اید. حاال چگونه می توانید این آگاهی را گسترش دهید؟ برای شروع می توانید کار خود 

را با ایده های کمپین زیر آغاز کنید:
1- پیشنهاد فریمیوم

فریمیوم مدل کسب وکاری است که محصول پایه خود را به صورت رایگان عرضه می کند 
و فقط برای محصوالت پریمیوم و همچنین مشتریان سازمانی، هزینه ای را مشخص می کند. 
این سیس��تم، روش قیمت گذاری مشهوری است که ش��رکت هایی نظیر ترلو و هاب اسپات 
از آن اس��تفاده می کنند. مدل Freemium به مش��تریان اجازه می دهد تجربه  محصول و 
برند ش��ما را پیش از خرید نهایی، درک کنند. فرصتی که در زبان محاوره ای »قبل از خرید 
امتحان کنید« نامیده می ش��ود، به لحاظ فنی می تواند ماندگار و همیش��گی شود )برخالف 
دوره ه��ای آزمایش��ی رایگان، که انتخاب برخی دیگر از ش��رکت ها اس��ت(. معموالً در مدل 
فریمیوم، واترمارک برند روی تمامی قس��مت های قابل مش��اهده  محصول یا سرویس دیده 
می شود. به همین دلیل فریمیوم یک وضعیت برد–برد ایجاد می کند: مصرف کننده محصول 
را رایگان دریافت می کند و هنگامی که از آن استفاده می کند، نوعی تبلیغات رایگان را برای 

برند انجام می دهد.
بسته به نوع کسب وکار شما، ممکن است فریمیوم بهترین راه افزایش آگاهی از برند بین 

مخاطبان بالقوه باشد.
2- تولید محتوای رایگان

ای��ن روزها تولید محتوا آس��ان تر از همیش��ه اس��ت. ای��ن موضوع اصاًل بد نیس��ت زیرا 
مصرف کنندگان برای پیدا کردن پاسخ سؤاالت خود، به اینترنت مراجعه می کنند.

محتوا، راه جالبی برای افزایش نرخ آگاهی از برند ش��ما محسوب می شود، زیرا ساده ترین 
راهکاری اس��ت که از طریق آن می توانید ش��خصیت برند خود را نمایش دهید، نظرات را به 

اشتراک بگذارید و ایده یا موضع خود در مورد مسائل مختلف بیان کنید.
لزومی ندارد که از محتوای متنی استفاده کنید. امروزه ویدئو، اینفوگرافیک و پادکست، نظر 
مخاطبان را بیشتر جلب می کنند )که در ادامه به آنها می پردازیم(. البته محتوای متنی نظیر 

وبالگ و راهنمای قابل دانلود، ساده ترین راه تولید محتوا به شمار می روند، اما مسلماً شما به 
انتخاب این گزینه ها محدود نیستید.

از طرف دیگر، نباید به انتش��ار محتوا در وب سایت شرکت اکتفا کنید. پست های مهمان 
و محتوای حمایت ش��ده )Sponsored Content( فرصتی را برای شما فراهم می آورد تا 
پیش روی مخاطبان جدید قرار بگیرید. اگر برند شما از تولید محتوا صرف نظر کند، فرصت 

فوق العاده ای را برای افزایش آگاهی بخشی به مخاطبان از دست می دهید.
3- حمایت از رویدادها

اغلب رویدادها بدون حمایت مالی برندها، قابل برگزاری نیست. کافی است به رویدادهای 
مختلفی که در طول سال در آنها شرکت کرده اید فکر کنید تا صحت این ادعا را تایید کنید. 
اگر شما نیز یکی از حامیان این رویدادها باشید، برند خود را به هزاران نفر معرفی می کنید که 
بخشی از آنها، به مخاطبان هدف تبدیل می شوند. هنگامی که حامی یک رویداد هستید، نام 

برند شما همه جا دیده می شود: از بنرها و آگهی های تبلیغاتی تا بطری های آب.
از طرف دیگر حمایت از یک رویداد به ش��ما اجازه می دهد نام برند خود را به یک رویداد 
مطابق با ش��خصیت، عالیق و ارزش های خود، متصل کنید، یعنی مصرف کنندگان از طریق 

رویداد فوق، با ویژگی ها و کاراکتر برند شما نیز آشنا می شوند.
4- برای برند خود یک شخصیت طراحی کنید

وجهه  انس��انی بخش��یدن به برند و داستان س��رایی، اولین گام های ش��ما برای شخصیت 
بخش��یدن به برند هستند. در قدم بعدی باید این ش��خصیت را به تالش های بازاریابی خود 
اضافه کنید. هنگامی که محصوالت و خدماتی را همراه  با ش��خصیت برند بازاریابی می کنید، 
هم زمان آگاهی از برند خود را نیز افزایش می دهید. البته توجه مشتریان به محصوالت شما 
جلب می ش��ود، اما از طریق تبلیغاتی که اجرا می کنید، ش��خصیت برند ش��ما را نیز تجربه 
می کنند. در این اس��تراتژی عالی، شما کمپین بازاریابی س��نتی را با کمپین آگاهی از برند 
ترکیب می کنید. دو کمپین یادش��ده همیش��ه هم زمان و در تلفیق با یکدیگر نیستند، ولی 

همان طور که می بینید، گاهی ترکیب آنها بازدهی بسیار باالیی دارد.
5- یک پادکست ارائه کنید

در طول چند سال اخیر، میلیون ها نفر در سراسر جهان شنیدن پادکست را آغاز کرده اند. 
ش��کی نیست که پادکس��ت ها نقش مهمی در زندگی ما و البته در تالش های بازاریابی ایفا 
می کنند. پیش ازاین تولید پادکس��ت، مس��تلزم فرآیند پیچیده ای بود که به امکاناتی نظیر 
اس��تودیو و میکروفن های حرفه ای نیاز داشت، اما حاال ساخت و انتشار پادکست، از همیشه 
آسان تر شده و نتیجه  شگفت آوری برای تالش های آگاهی بخشی در مورد برند به دنبال دارد، 
چرا؟ پادکست ها نیز مانند محتوای متنی یا بصری، راه معتبری برای ارتباط با مخاطبان فراهم 
می کنند. پادکست ها به جای تبلیغات شلوغ و پر سروصدا )که تصدیق کردیم راه مؤثری برای 
افزایش آگاهی از برند نیست(، امکان آموزش، اطالع رسانی، سرگرم کردن و مشاوره دادن به 

مخاطبان را فراهم می کنند. اعتمادسازی نیز از همین طریق ایجاد می شود.
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که ایج��اد و افزایش آگاهی از برن��د، یک فرآیند  بی پایان اس��ت. 
کمپین هایی که ذکر کردیم، به شما کمک می کند در برخی فرصت های بازاریابی و تبلیغات 
حضور داش��ته باش��ید که در غیر این صورت، هرگز روی آنها سرمایه گذاری نمی کردید. این 

کمپین ها، راه های جدید و قدرتمندی برای ارتباط با مخاطبان هستند.
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بررسی 5 تکنیک بازاریابی دیجیتال که کمتر مورد توجه اند
تکنیک های بازاریابی فراموش شده

دنیای بازاریابی دیجیتال به س��رعت در حال تغییر اس��ت. بس��یاری از کسب و کارها در شرایط کنونی نیازمند استفاده از 
الگوهای بازاریابی تازه برای تداوم حضور در میان برندهای برتر هستند. سرعت تغییرات بازاریابی در حوزه دیجیتال بسیاری 
از برندهای مختلف را به زحمت انداخته است. همین امر موجب فراموشی برخی از الگوهای بازاریابی دیجیتال شده است.

ش��اید در نگاه نخس��ت فراموش��ی یک الگوی بازاریابی دلیلی محک برای ناکارآمدی آن باشد. اگرچه در بسیاری از مواقع 
این نوع داوری درس��ت اس��ت، اما نقاط ضعفی نیز دارد. برخی از الگوهای بازاریابی به دالیل نادرست با بی مهری بازاریاب ها 
مواجه شده اند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی برخی از الگوهای بازاریابی دیجیتال که کمتر مورد توجه است، خواهد 
بود. دلیل این امر گرفتاری های اغلب برندها در فرآیند بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. این امر موجب فراموش��ی 
ناخواس��ته برخی از شیوه های بازاریابی می شود.  مزیت اصلی استفاده از شیوه های بازاریابی فراموش شده امکان بهره مندی 
از تخفیف های گس��ترده است. وقتی یک شیوه بازاریابی طرفدارهای زیادی میان برندها ندارد، نیاز به پرداخت هزینه بیشتر 

برای استفاده از آن نیز نخواهد بود. ما در ادامه به بررسی 5 حوزه مشخص برای بازاریابی دیجیتال خواهیم پرداخت. 
1. نسل دوم بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی به هیچ روی یک رویکرد تازه محسوب نمی شود. این الگو یکی از نخستین رویکردهای بازاریابی در فضای 
آنالین محس��وب می شود. ش��اید بس��یاری از کاربران دلیل کاهش جذابیت بازاریابی ایمیلی را ندانند. این امر تا حد زیادی 
ناش��ی از توسعه شبکه های اجتماعی اس��ت.  امروزه شبکه های اجتماعی گزینه بازاریابی بسیار جذابی برای برندها محسوب 
می ش��ود. بنابراین کمتر برندی در عمل توجهی به حوزه های دیگر بازاریابی نش��ان می دهد. ما در این میان باید نس��بت به 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی ایمیلی توجه داش��ته باشیم. ش��اید در نگاه نخست استفاده از این رویکرد بی فایده به نظر برسد. 
نکته مهم در این میان تداوم اس��تفاده کاربران از س��رویس های ایمیلی اس��ت. هنوز هم ایمیل یکی از مهم ترین ابزارهای 
ارتباطی در س��طح س��ازمانی و زندگی شخصی است بنابراین استفاده بازاریابی از آن بسیار مناسب خواهد بود.  خوشبختانه 
در طول س��ال های گذشته ابزارهای بس��یار زیادی برای بازاریابی ایمیلی بهینه در دسترس برندها قرار گرفته است بنابراین 
آنها امکان بازاریابی با دقت فراوان و استفاده از آمارهای دقیق را پیدا کرده اند. جست وجویی ساده در فضای اینترنت امکان 
دسترس��ی ب��ه نرم افزارهای مختلف برای ما را فراهم می س��ازد. جالب اینکه اغلب نرم افزارهای م��ورد بحث به صورت کامال 

رایگان عرضه می شود. 
2. بازاریابی با کمک اینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنس��رها مزیت های بسیار زیادی دارد. براساس گزارش موسسه Social Pupli نزدیک به ۹۳ درصد از 
بازاریاب ها در ایاالت متحده به تاثیرگذاری این شیوه بر روی نظر نهایی مشتریان برای خرید تاکید دارند. همین امر همکاری 
با افراد تاثیرگذار را بدل به ایده ای جذاب از سوی برندها کرده است. شاید تنها نکته منفی در این میان ناتوانی برندها برای 
یافتن افراد تاثیرگذار مناس��ب باش��د.  دلیل اصلی افول استفاده از اینفلوئنس��رها به عنوان یک ابزار بازاریابی دقیق افزایش 
شمار اینفلوئنسرهای تقلبی است. این امر اعتماد بسیاری از برندها را خدشه دار کرده است. همچنین فرآیند همکاری میان 
اینفلوئنس��رها و بازاریاب ها نیز دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی شده اس��ت. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف به 
ش��یوه ای تاثیرگذار هستیم، باید تجدیدنظری اساس��ی در شیوه همکاری مان با افراد تاثیرگذاری داشته باشیم.  خوشبختانه 
در اینجا نیز فناوری های نوین به کمک برندها آمده اس��ت. امروزه اغلب برندها امکان اس��تفاده از نرم افزارها و اپ های ساده 
برای شناس��ایی اینفلوئنس��رهای دقیق را دارند. این امر ب��ه برندها برای ایجاد تمایز میان اینفلوئنس��رهای حرفه ای و افراد 

سودجو کمک خواهد کرد. 
3. تداوم توسعه ربات های چت

ربات های چت یکی از گزینه های جذاب برای هر بازاریابی محس��وب می ش��ود، با این حال در طول س��ال های اخیر این 
گزینه کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. دلیل این امر کاهش اعتماد کاربران به توانایی ربات های چت برای ارائه اطالعات 

دقیق است. 
شاید در نگاه نخست تجربه کار با ربات های چت بسیار آزاردهنده باشد. این نکته تا حد بسیار زیادی درست است، با این 
حال باید به نس��ل جدید ربات های چت نیز توجه داشته باشیم. امروزه توسعه فناوری هوش مصنوعی بسیاری از بخش های 
بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از بخش های مهم در این میان خدمات مشتریان از طریق ربات های چت است. 
امروزه کاربران امکان دسترسی به اطالعات دقیق و طبقه بندی شده از سوی ربات های چت را دارند. هوش مصنوعی به کار 
رفته در اغلب ربات ها امکان تش��خیص کار با ربات  یا کارش��ناس های واقعی را کاهش می دهد بنابراین بازاریابی و تعامل با 

مخاطب هدف از طریق چنین الگوهایی مزیت های بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. 
4. خودکارسازی فرآیند بازاریابی از طریق پرداخت در ازای هر بازدید

الگوی بازاریابی از طریق پرداخت در ازای هر بازدید )PPC( در میان بازاریاب ها شهرت بسیار زیادی دارد. البته این شیوه 
نیز مانند بس��یاری از موارد مورد بحث در این مقاله مورد بی توجهی بس��یاری از برندها قرار گرفته اس��ت. نکته مهم در این 
میان افزایش تعامل مثبت برندها در مواجهه با چنین الگوهایی است. همین نکته فرآیند بازاریابی از طریق چنین الگویی را 
امیدبخش می کند.  گوگل به عنوان یکی از غول های عرصه تبلیغات یکی از بهترین عملکردها در زمینه بازاریابی در ازای هر 
بازدید را دارد. این برند خدمات بسیار زیادی در اختیار مخاطب هدف قرار می دهد بنابراین برندها برای پیگیری کمپین های 
بازاریابی شان در سطحی وسیع از خدمات این شرکت استفاده می کنند.  دلیل اصلی کاهش تمایل برای استفاده از تبلیغات 
مبتنی بر پرداخت در ازای هر بازدید رواج استفاده از ابزارهای مسدودسازی تبلیغات از سوی کاربران است. نکته مهم در این 
میان رویکرد نوین گوگل برای نمایش تبلیغات است. بر این اساس فقط تبلیغات هماهنگ با سلیقه کاربران برای آنها نمایش 
داده می شود. این نکته اهمیت بسیار زیادی در کاهش تمایل کاربران برای استفاده از ابزارهای مسدودسازی تبلیغات دارد. 

5. ویدئو به عنوان فرمت اصلی تبلیغات
فرمت ویدئو در طول سال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است. امروزه اغلب کاربران مشاهده محتوای ویدئویی 
را نسبت به هر نوع فرمت دیگری ترجیح می دهند. بنابراین ما نیز باید نسبت به بازاریابی از طریق این فرمت اقدام کنیم. 

برخی از برندها هنوز هم نسبت به تاثیرگذاری فرمت ویدئو تردید دارند. این امر موجب گرایش برخی از برندها به سوی 
فرمت های دیگر شده است. نکته مهم در این میان استفاده از فرمت های مختلف برای بازاریابی با توجه خاص به ویدئو است. 
براس��اس گزارش موسس��ه Hubspot در طول یک دهه اخیر می��زان تمایل کاربران برای مش��اهده محتوای بازاریابی 
ویدئویی بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. این نکته درخصوص جهت گیری شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی هرچه 
بیشتر از فرمت ویدئو به خوبی قابل مشاهده است بنابراین ما باید نسبت به کاربست هرچه بهتر این شیوه ها اقدام کنیم. در 

غیر این صورت به زودی با مشکالت عمده ای مواجه خواهیم شد. 
بدون تردید عرصه بازاریابی با تغییرات سریع پیوند خورده است. بسیاری از برندها در طول این تغییرات شیوه های مناسب 
برای بازاریابی را گم می کنند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی کمک به برندها برای بازیابی شیوه های مناسب بازاریابی است. 

به این ترتیب شما فرصت بهتری برای تعامل با مخاطب هدف در قالب هایی جذاب و کم هزینه خواهید داشت. 
امروزه موفقیت در عرصه بازاریابی فقط معطوف به کاربست شیوه های تازه تر نیست. گاهی اوقات ما باید الگوهای قدیمی 

بازاریابی را دوباره مورد توجه قرار دهیم. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
smartbrief.com :منبع

تبلیغـاتخالق

ش��اید به عنوان یک مدی��ر از عملک��رد کارمندان خود 
ناراضی باشید، اما باید بدانید، هر جایگاهی احساس و درک 
متفاوت��ی دارد. کارآفرینان تا وقتی خود را جای کارمندان 

نگذارند، نمی توانند به ایرادات و موانع موجود پی ببرند. 
 مدیرعام��ل یک ش��رکت تصمیم گرفت خ��ود را جای 
کارمندانش بگذارد و با درک مشکالت و دغدغه های شان به 
بعض��ی موانع اصلی کار پی ببرد. به این منظور تغییر ظاهر 
داد و یک روز کاری با حضور در بخش های مختلف شرکت، 
زمانی را کنار کارمندان س��پری کرد. او متوجه مسائلی شد 
ک��ه تا پیش از این ب��رای او قابل درک نبود، چراکه تنها از 
جایگاه یک مدیرعامل به آنها نگاه کرده بود. بعد از کس��ب 
این تجربه، از کارمندانش که بدون کمترین چشمداش��تی، 

تالش بی وقفه داشتند قدردانی کرد.
شاید شما هم به این فکر بیفتید مانند مدیرعامل مذکور 
با ظاهری مبدل وارد ش��رکت تان ش��وید، خود را کارآموز 
معرفی کنید و به بخش های مختلف س��ر بزنید. همچنین 
می توانی��د با مدی��ر بخش منابع انس��انی تم��اس بگیرید 
و س��واالتی درباره بیمه س��المت و فرصت های آموزش��ی 
بپرس��ید. یا اگر به عنوان مدیر خرده فروشی فعالیت دارید، 
فردی امین و مورد اعتماد را برای بررس��ی وضعیت موجود 
به عنوان مش��تری به آنجا بفرس��تید، اما باید بدانید برای 
اینک��ه بتوانی��د از زاویه دی��د کارمن��دان و کارکنان تان به 
مس��ائل ش��غلی نگاه کنید حتما هم نیاز نیس��ت با لباس 
متفاوت و صورت گریم کرده، در نقش دیگری ظاهر شوید 
بلکه بای��د بتوانید به  عنوان مدیر یک ش��رکت راهی برای 

دیدن کسب و کار خود از دید کارمندان تان پیدا کنید. 
راهکارهایی برای درک مسائل از جایگاه کارمندان

به نظرتان کارمندان ش��ما احس��اس واقعی ش��ان نسبت 
به شغل شان چیس��ت؟ به نظرتان هر روز همان گونه رفتار 
می کنند که وقتی ش��ما کنار آنه��ا حضور دارید؟ واقعا فکر 
می کنید در نبود ش��ما و در خلوت خودش��ان چه رفتاری 

دارند؟ 
ب��رای اینکه بتوانی��د از زاویه دی��د کارکنان تان به ماجرا 
نگاه کنید بهتر اس��ت کمی هم س��راغ روش های کالسیک 

مدیریت بروید. برای مثال: 
• به طور منظم به بخش های مختلف سازمان بروید و به 

شکایت و گله های کارمندان گوش کنید.

• نظر کارمندان را در مورد موانعی که س��ر راه بهره وری 
بیشتر قرار دارد، جویا شوید. 

• به پیشنهادات آنها گوش کنید. 
نکته: البته قبل از هر کاری، باید سعی کنید اعتمادشان 
را به دس��ت آورید. تا وقتی کارمندان از امنیت شغلی خود 
و حس��ن نیت شما مطمئن نش��وند، تنها تعریف و تمجید 
می ش��نوید و هیچ پیشنهاد و انتقادی از جانب آنها دریافت 

نخواهید کرد.
اهمی��ت نگاه کردن به مس��ائل کارمن��دان از زاویه دید 

خودشان
 ،Sunsuper به گفته اسکات هارتلی، مدیرعامل کمپانی
همان گونه که کس��ب و کارها باید از سلیقه  مشتریان آگاه 
باش��ند، باید بتوانند با کارمندان شان همدلی کنند، نگرش 
کارمندان ش��ان را ه��م درک کنند و از زاوی��ه دید آنها به 

مسائل نگاه کنند. 
او می گوی��د مدی��ران باید ببینند آیا ب��رای ایجاد تجربه  
لذت بخش کاری که به اندازه  کافی مش��وق کارمندان برای 
ماندن در ش��رکت و حمایت از آن باشد به قدر کافی تالش 

کرده اند؟
گفته ه��ای هارل��ی بعد از گزارش نظرس��نجی س��ازمان 
YouGov Galaxy از 1۰۰۰ کارگر اس��ترالیایی از سوی 
Sunsuper بیان ش��د. نتایج این نظرس��نجی نش��ان داد 
بیش��تر کارگران تحت بررس��ی اعالم کردند کارفرمای آنها 
باید کارهای بیشتری برای بهبود شرایط کاری انجام دهند.
اگ��ر رهب��ری یک س��ازمان را ب��ه عهده داری��د و از آن 
دس��ته مدیرانی هس��تید ک��ه از روال انجام کاره��ا تقریبا 
بی اطالع هس��تید و تنها مسیر در ش��رکت تا اتاق جلسات 
را می پیمایی��د چط��ور می توانید انتظار به��ره وری باالیی 
داشته باشید؟ شما در حالی که به دنبال انجام کارهای تان 
بوده اید، کارمندان ش��رایط سخت را تحمل کرده و چاره ای 
جز اطاعت نداشته اند، پس طبیعی است که انتظار بهره وری 

باال دور از ذهن به نظر برسد. 
نبود راه های ارتباط��ی و فرآیندهای کارآمد بین مدیران 
و کارکنان به بهره وری کارمندان و موفقیت سازمان آسیب 
وارد می کند و شما به عنوان یک مدیر، تنها مسئول بهبود 
این نابس��امانی ها هس��تید. اگ��ر نتوانید مش��کالت درونی 
س��ازمان را حل کنید، پس انتظار دستاوردهایی که به نفع 

سازمان تان باشد را هم نباید داشته باشید.  
نتایج نظرسنجی ها و تحقیقات درباره تأثیر بهبود اوضاع 

کارمندان بر افزایش بهره وری سازمان
گ��زارش س��ال ۲۰18 س��ان س��وپر در م��ورد نگ��رش 

کارفرمایان اعالم می کند 
• ح��دود ۶۰ درص��د کارمن��دان ب��اور دارن��د اگر کمی 
اوضاع ش��ان بهب��ود پیدا کند، بازدهی ش��ان ب��ه طور قابل 

توجهی افزایش خواهد یافت. 
• 58 درص��د ه��م عقی��ده دارن��د بهبود تجرب��ه  کاری، 
سرمایه  گذاری روی س��رمایه های انسانی شرکت است و به 

سرعت تمام هزینه ها را جبران می کند. 
• ۴5 درصد کارمندان هم معتقد بودند رضایت ش��غلی با 

کیفیت محصول نهایی ارتباط مستقیم دارد. 
ایجاد فرهنگ مثبت )18%(، اعطای مزایای مالی بیشتر 
)11%(، احت��رام و پاداش ه��ا )1۰%(، دادن اختیار بیش��تر 
)۹%( و فرصت پیش��رفت شغلی )۷%( از جمله راهکارهایی 
است که کارفرمایان می توانند تجربه کاری و رضایت شغلی 

کارمندان شان را بهبود دهند.
نتای��ج تحقیقات حاکی از آن اس��ت، کارمندان به فرهنگ 
س��ازمانی نس��بت به مزایای مالی اهمیت بیشتری می دهند. 

البته ارزش های مورد انتظار در هر گروه سنی متفاوت است.
• نسل جوان بیشتر به دنبال فرصت برای پیشرفت شغلی 

هستند. )%۴۶(
• بازه س��نی دهه های ۶۰ تا 8۰ میالدی تمایل بیشتری 

به مزایای مالی دارند. )%۴۴(
• متولدین س��ال های جنگ جهانی دوم هم بیشتر دنبال 
اهداف و انتظارات روشنی از نقش خود در شرکت هستند.  

)%۴۰(
اگ��ر می خواهید بهره وری کارمندان  و کس��ب وکارتان را 
افزای��ش دهید به  عن��وان یک مدیرعام��ل، برنامه  منظمی 
ب��رای بازدی��د و اط��الع از بخش ه��ای مختلف س��ازمان 
تدوین کنید. ش��ک نکنید تا زمانی ک��ه به موانع فعالیت و 
بهره وری کارمندان پی نبرید، پیش��رفت، بازدهی و رونقی 
ک��ه انتظار دارید را مش��اهده نخواهید کرد و بس��یاری از 
برنامه ریزی هایی که در جهت بهبود کس��ب و کارتان انجام 

داده اید بی نتیجه خواهد ماند. 
inc/ucan :منبع 

چطور کارمندان را به بهره وری بیشتری برسانیم؟
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