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یک کارش�ناس خودرو اظهار کرد با ف�روش ۱۰۰ هزار خودرو 

توس�ط خودروس�ازان ب�ازاری ک�ه در آن 7 ال�ی ۸ 
میلیون نفر متقاضی وجود دارد کنترل نخواهد شد...

 پیش فروش های خودرو
چه تاثیری بر قیمت  ها داشت؟

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بازارهای مالی تابستان را چگونه آغاز کردند؟

یکه تازی بورس و دالر
فرصت امروز: بازار س��رمایه در فصل بهار پربازده ترین بازار س��رمایه گذاری بود و شاخص کل بورس در سه ماه 
ابتدایی س��ال نزدیک به ۱۴۸درصد رش��د کرد. پس از بورس نیز رتبه دوم بازدهی بازارهای مالی در س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال از آن بازار طالی ۱۸ عیار بود، به طوری که طالی ۱۸ عیار با رش��د 3۱ درصدی از ۵۹۷ هزار 
تومان در انتهای سال گذشته به قیمت ۷۸۰ هزار تومانی در پایان خردادماه رسید. قیمت سکه امامی نیز در این 
بازه زمانی حدود 3۰درصد رش��د داش��ت و قیمت نیم سکه هم بیش از ۲۹درصد افزایش یافت. کارنامه بازارهای 
س��رمایه گذاری در بهار ۹۹ نش��ان می دهد که پس از بورس، طال بیشتر از دیگر بازارها مورد توجه سرمایه گذاران 
بوده اس��ت؛ به ویژه در آخرین روزهای خردادماه که قیمت س��که و طال پا به پای افزایش قیمت دالر باال رفت. به 
نظر می رس��د این روند بازدهی بازارها در فصل تابس��تان نیز ادامه داشته باش��د، کما اینکه قیمت دالر هم اکنون 
به ۱۹ هزار تومان در بازار آزاد تهران رس��یده و با کاهش درآمدهای ارزی کش��ور به نظر نمی رسد که این التهاب 
قیمتی به زودی فروکش کند، هرچند رئیس کل بانک مرکزی این نوید را داده که به زودی شاهد کاهش قیمت ها...

 نمایندگان مجلس دیروز در حضور وزیر ارتباطات
به انتقاد از شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداختند

مناقشه اینستاگرامی در صحن مجلس
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چرا موافقت نامه های تجاری نقش کمی در تجارت خارجي کشور داشته است؟

عملکرد ناموفق پیمان های تجاری

کاهش خسارت های بحران روابط عمومی با 7 اقدام سریع
4 نشانه الزامی بودن تغییر شغل

چگونه از جذابیت برندمان مطمئن شویم؟
4 پرسش ضروری برای بهبود بازاریابی شبکه های اجتماعی

شارژ بی سیم اقدام جدید تسال 
ProGrip آینده دوربین گوشی های تلفن همراه 

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اپل با انتشار پلتفرم بازی 
 فیس بوک در اپ استور

مخالفت کرد
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4

دوشنبه
2 تیر
۱399

3۰ شوال ۱44۱ - س�ال ششم
ش�ماره   ۱566- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰   ریال

Mon.22 Jun 2020

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، 
روز گذشته به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران 

برگزار شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری می��زان، قاضی بابایی در ابتدای جلس��ه دادگاه ضمن 
اعالم رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه از وکیل متهم طبری خواست تا برای 
ارائ��ه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد. قاض��ی بابایی به وکیل متهم طبری گفت: 
»درخصوص اتهامات موکل خود دایر بر اخذ رشوه از مصطفی نیاز آذری دفاعیات 

خود را شرح دهید.«
وکیل متهم طبری در پاس��خ گفت: »دفاع از م��وکل درخصوص این موضوع 
اتهامی به شرح الیحه اختصاصی در ارتباط با همین موضوع در ۲۱ صفحه تقدیم 
دادگاه خواهد شد و به طور شفاهی از روی الیحه قرائت می شود. مطلبی داشتیم 
که اگر اینجا عرض نکنم نمی شود. درباره موضوع دفترخانه و نقل و انتقال در بند 
۵ اتهامات باید بگویم در این خصوص جعلی صورت نگرفته، موکل بنده از ناحیه 

همسرش و نیاز آذری به وکالت از حیدری فرد حضور پیدا کرد.«
قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان گفت: »آیا درخصوص موارد مطرح شده 

از سوی وکیل متهم طبری پاسخی دارید؟« قهرمانی در پاسخ گفت: »بله«.
وکیل متهم طبری در این هنگام اجازه ادامه دفاعیات را خواس��ت که رئیس 
دادگاه اجازه داد. وکیل متهم طبری گفت: »در مورد ملکی )در جلس��ه قبل در 
مورد آن فیلمی هم پخش ش��د( ارزشی که برای آن اعالم شده است اغراق آمیز 
است. فیلم پخش شده در دادگاه به صورت فنی و سه بعدی نمی تواند ادله اثبات 

جرم باشد.«
قاضی خطاب به وکیل متهم طبری، گفت: »آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش 
شد فیلم نبود بلکه تصاویری بود که به وسیله ضابطین تهیه شده بود و با اجازه 
دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از پخش فیلم سخن می گویید، باید بدانید که یک 

فیلم متضمن خصائص ویژه ای است.«
وکیل متهم طبری در ادامه تصریح کرد: »ش��رط فیمابین طبری و نیاز آذری 
هرگز تحویل گرفتن ساختمان مستقر در زمین های بابلسر نبود، به عبارت دیگر 
ملک مذبور به صورت غیررسمی به همسر موکل من انتقال یافت. موکل من در 
غی��اب نیازآذری و در ایام اقام��ت وی در خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر 
روند پیشرفت ساختمان به محل موردنظر سرکشی می کرده تا ساختمان مذبور 

هرچه زودتر آماده شود و به فروش نهایی برسد.«
وکیل متهم در ادامه با اشاره به موضوع الشه های ۱۵ فقره چک ۴۵۰ میلیارد 

تومانی که از منزل متهم کشف شده است، گفت: »این الشه های ۱۵ فقره چک 
که مندرج در کیفرخواس��ت اس��ت هیچ گاه به بانک انتقال نیافته.« وکیل متهم 
طبری تصریح کرد: »منشأ روابط قرارداد های حقوقی طبری و نیازآذری از آنجایی 
ناش��ی می شود که نیازآذری از فعاالن اقتصادی کشور در حوزه هایی چون طال و 

پروتئین و همشهری طبری بوده است.«
وکی��ل متهم طب��ری ادامه داد: »موکل ۵ قطعه زمین ثبت��ی بر روی کاغذ با 
همان کارب��ری از مصطفی نیازآذری خریداری کرده، دادس��را به کدامین دلیل 
پیگیری ادعای پرونده نیازآذری را مرتبط دانسته است. در کیفرخواست از آقایان 
عزیزخانی و ماهوتی تحقیق ش��ده و اظهارات آنان استنادشده از دادگاه استدعا 

می شود درخصوص سوابق ماهوتی با نیازآذری تحقیق شود.«
وکیل متهم طبری درباره بی اطالع بودن همسر موکل از موضوع وکالت نامه ها 
نیز گفت: »موکل همسر خود را مطلع ساخته است. در هنگام انتقال ۵ فقره زمین 
در بابلس��ر همسر موکل در دفترخانه 3۴۴ حضور یافته و اظهارات همسر موکل 
مبنی بر بی اطالعی مربوط به وکالت نامه تنظیمی در دفتر خانه ۷۱۸ است موکل 

عمل پنهانی انجام نداده است.«
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات 
پیرامون دفاعیه صورت گرفته از سوی وکیل متهم طبری، در جایگاه قرار گیرد. 
قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت احدی 
از متهم��ان پرونده به نام منصوری گفت: »امیدواریم با پیگیری مقامات ذی ربط 
ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی شود و درباره 
نحوه و علت فوت نامبرده، پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به دستگاه قضایی 

ایران ارائه شود.«
نماینده دادستان افزود: »دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در 
مورد اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری بررسی های موثر را انجام داده 
و مستندات فراوانی را تحصیل کرده است لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا 

هیچ خللی بر روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند.«
در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت: »راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه 
صحت و س��قم موضوع برای دادگاه احراز نش��ده، در صورت احراز صحت خبر، 

دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می کند.«
نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری گفت: 
»وکیل متهم که مدعی اس��ت موکلش طی ۲۰ سال سر سوزنی تخلف مرتکب 
نشده، توضیح نمی دهد که موکل شان چرا بدون داشتن سمت و بدون تصریح به 

وکالت، به جای همسرش در ۵ فقره اثر انگشت درج می کند؛ حال آنکه براساس 
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اس��ناد و امالک کش��ور این عمل م��وکل وی جرم جعل 

محسوب می شود.«
نماینده دادس��تان با اشاره به ادعای وکیل متهم مبنی بر ۵ مورد نقض قانون 
از س��وی نماینده دادستان ادامه داد: »آقای وکیل صراحتاً با مصداق باید بگویند 
که کدام اصل قانونی از سوی نماینده دادستان و دادسرا نقض شده است؛ آیا ما 
چیزی خارج از موضوع را مطرح کردیم؟ وکیل متهم نقض اصل تضمین حقوق 
طرفین را مطرح می کند؛ وی ناراحت اس��ت که من از تخته وایت برد اس��تفاده 
می کنم؛ خب ایش��ان هم از این تخته اس��تفاده کنند و اگر الزم داش��ته باشند 
م��ا آن را برای ش��ان تهیه می کنیم. وکیل متهم از نقض اصل بی طرفی توس��ط 
نماینده دادستان سخن می گوید؛ سوال من این است که آیا نماینده دادستان باید 
اصل بی طرفی را لحاظ کند؟ نماینده دادس��تان طرف دعوا است و مدعی العموم 

محسوب می شود.«
قهرمان��ی تصریح کرد: »وکیل متهم در جلس��ه ام��روز دادگاه از نمایش فیلم 
تکنیکی س��خن گفت؛ در اینجا باید متذکر شوم که ما آن فیلم را به عنوان ادله 
جرم به کار نبردیم، بلکه چون آقای طبری گفت آن زمین دیمی است به اذهان 
چنین القا ش��د که یک بیابان اس��ت حال آنکه ما نش��ان دادیم که این زمین به 
تعبیر آقای طبری دیمی دارای چه تصاویر لوکس و چش��م نوازی می باش��د و در 
حاشیه دریا است؛ البته فیلم های بیشتری نیز وجود دارد. همچنین وکیل متهم 
می گوید فیلم مربوط به ملک را در حالت اولیه نشان دهید که باید بگویم آن را 

هم نشان می دهیم.«
نماینده دادستان بیان کرد: »خواهشم این است درخصوص یک و نیم میلیارد 
تومان، وکیل متهم طبری، پرونده را بخواند ما تمام حساب ها را درآوردیم. متهم 
طب��ری در تاری��خ ۱۱ خرداد ۱3۸۹ یک میلیارد به حس��اب ابراهیم غفاری که 
کارمند نی��از آذری بود ریخت. روی هوا نمی توان حرف زد. متهم طبری س��ال 
۸۹ یک میلیارد به نیازآذری می دهد که همان نیز مظنون به پولش��ویی اس��ت. 
ما اس��ناد را بررس��ی کردیم و در دفاتر نیاز آذری ه��اردی با اطالعات خوبی به 
دست آوردیم. در اسناد مالی نیازآذری پرونده ای درخصوص طبری دارد. حساب 
چک ه��ا را درآوردیم که گفتند وصول کردی��م و داده ایم به متهم طبری. پول ها 
را ب��ه صورت نق��دی به متهم طبری در دفترش تحویل می دادیم و همه چک ها 

وصول شده است.«
قهرمانی ادامه داد: »از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته، اما 

اگر زراعی بوده چرا در این ملک ویالی لوکس ساخته شد که این یک جرم دیگر 
است و براساس کدام مجوز بوده است؟ اختیارات روند کار را متهم طبری داشته 
است. طبری ۵ وکالت جعلی را به فردی برای پیگیری امور ثبتی می دهد. به چه 
علتی، برای پروانه ساختمان به برادر خانم نیازآذری وکالت می دهد؟ اگر مدعی 
هستید که بابت حساب و کتاب بوده چرا ملک تمام شده و متهم طبری با خانواده 

به آنجا می رفته است؟«
او افزود: »قرارداد میان طبری و نیازآذری را نیز ارائه دهید. در پرونده به راشی 
و مرتش��ی اذعان داریم. در بحث یک میلیارد تومان نیز به داین و مدیون اذعان 
داریم، همچنین مهندس بودن طبری برای بنده احراز نشده است و تقاضا دارم 

که مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی را بیاورید.«
قهرمانی با اش��اره به اظهارات وکیل متهم طب��ری که گفته بود نام موکل در 
اس��ناد آمده است، گفت: »در ۵ فقره سند جعلی اسم طبری کجا آمده است؟ از 
دادگاه تقاضا دارم که از آقای مصدق به عنوان مطلع توضیحات را اس��تماع کند. 
آقای مصدق کارش��ناس رسمی دادگستری است. وی کارمند شاغل در معاونت 
اجرایی قوه قضائیه بود که طبری ایشان را ۱۵ روز برای پیگیری ثبتی ملک بابلسر 

به آنجا می فرستد.«
قاضی بابایی از مصدق به عنوان مطلع پرونده خواست در جایگاه حاضر شود. 
مص��دق به عن��وان مطلع گفت: »طبری به من گفت ک��ه ملک برای خانمی در 
خارج از کشور است و امور ملک را پیگیری کن، من از ۵ سند تک برگ و نقشه 
جانمایی عکس گرفتم و طبری دستش را روی اسناد می گذاشت، به طبری گفتم 
باید به ثبت آنجا مراجعه کنم. طبری گفت با ثبت آنجا هماهنگ کردم با ش��ما 

همکاری کنند.«
قاضی س��وال کرد: »چرا طبری دستش را روی اسم افراد می گذاشت؟« مطلع 
پرون��ده پاس��خ داد: »نمی دانم که دلیل پنهان کردن نام خانم ش��ان چه بود، در 
اداره ثبت گفتم که ملک برای همس��ر یکی از نمایندگان مجلس اس��ت، طبری 

نمی خواست که من اطالعی از جزییات ملک داشته باشم.«
قاضی بابایی پرسید: »کی متوجه شدید که ملک متعلق به همسر طبری است؟«

مصدق به عنوان مطلع پرونده پاس��خ داد: »وقتی ب��ه نام مطلع من را احضار 
کردند متوجه ش��دم که ملک برای همس��ر طبری اس��ت و اداره ثبت نیز از این 

موضوع اطالعی نداشت.«
قاضی بابایی با اعالم ختم جلس��ه دادگاه گفت: »جلس��ه بعدی متعاقبا اعالم 

می شود.«

یکصد و چهل و پنجمین جلس��ه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد و مهمترین مسائل و موضوعات اقتصادی 
کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه با اشاره 
به لزوم درک ش��رایط سخت کش��ور و محدودیت های ناشی از تحریم های 
ضدبش��ری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نف��ت، گفت: در نتیجه این 
تحریم ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده است و از سوی دیگر شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را 

هم دچار مشکل کرده است.
روحانی به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم ها 
طی دو س��ال اخیر و به ویژه در دوران ش��یوع بیم��اری کرونا در چند ماه 

گذش��ته، اش��اره کرد و گفت: تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد 
هماهنگ��ی و هم افزای��ی میان هم��ه بخش های فعال اقتص��ادی دولتی و 
خصوصی بوده اس��ت. رئیس جمهور اعطای تسهیالت و تدوین و طراحی 
سیاست های حمایتی از مشاغل و خانواده های آسیب دیده از محدودیت های 
ایجادش��ده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست و افزود: اجرای این 
برنامه ها تا اندازه ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، 

اگرچه ممکن است این برنامه ها نتواند تمامی آسیب ها را جبران کند.
روحان��ی در ادامه به ضرورت مدیریت کارآم��د فضای عرضه و تقاضا و 
کنترل قیمت ها اش��اره کرد و گفت: همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی اعم 
از دولتی و خصوصی باید با تالش مضاعف و مراقبت های الزم در مس��یر 
ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، 

معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را ناامن 
کند. رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه به ویژه 
بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاس��ت ارزی کش��ور و مجموعه مصوباتی که 
درخصوص سیاس��ت تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و 
بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعاالن بخش صادرات و 
واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات 
مشخص باش��د و بانک مرکزی نیز موظف اس��ت به طور شفاف فهرست 
تمامی کس��انی که برای واردات ارز دریافت کرده اند به عالوه میزان عمل 
آنها به تعهدات شان را در سامانه معرفی کنند تا این اطالعات برای مردم، 
رس��انه ها و مراجع ذی صالح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند. به 
گفته رئیس جمهور، بانک مرکزی می بایس��ت به هم��ه بدهکاران عمده 

برای بازگرداندن ارز حاص��ل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای 
آنان مش��خص ش��ود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و 
مراجع ذی صالح، به تخلف آنها رسیدگی شود. روحانی تاکید کرد: شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای است که به هیچ وجه نمی توان در اجرای قوانین 
و اعمال مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت 
و حساس��یت و براس��اس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و 

تالش کند.
گفتنی اس��ت که در این جلس��ه، ش��یوه و قاعده مندی آزادسازی سهام 
عدالت و ضرورت آگاهی بخش��ی به سهامداران درخصوص قواعد و مقررات 
مرتب��ط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید و فروش و مدیریت ش��رکت های 

سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روحانی به بانک مرکزی: متخلفان ارزی را شفاف به مردم معرفی کنید

نماینده دادستان: مرگ »منصوری« خللی در روند دادرسی ایجاد نمی کند

در پنجمین جلسه دادگاه اکبر طبری چه گذشت؟

خوب و بد صدور کارت 
اعتباری به پشتوانه 

سهام عدالت

پ��س از تصمیم گی��ری درباره 
آزادس��ازی سهام عدالت و فراهم 
ش��دن امکان مدیریت آن توسط 
اف��راد، در کنار آث��ار مثبت این 
تصمیم از جمله گسترش جامعه 
سهامداران کشور، تقویت ضریب 
نفوذ ب��ورس و تحریک تقاضا در 
اقتصاد یکی از چالش های مهم در 
این باره، احتمال فروش شتابزده 
سهام توس��ط دارندگان آن و در 
نتیجه بره��م خوردن تعادل بین 
عرض��ه و تقاضا در بازار س��رمایه 
ب��ود. این امر از آن جهت اهمیت 
دارد که س��هام عدالت به حدود 
۵۰ میلی��ون نف��ر از افراد جامعه 
اختص��اص یافته اس��ت و عرضه 
یکباره بخش قابل توجه از سهام 
در دست افراد می تواند مشکالتی 
از قبی��ل ایجاد ج��و روانی منفی 
در بازار س��رمایه و ب��روز اختالل 
در رون��د منطقی بازار پدید آورد. 
از این رو دول��ت تالش کرد تا با 
اتخ��اذ سیاس��ت ها و راهکارهای 
مقتضی همچون تعیین س��قف 
برای فروش سهام، فرهنگ سازی 
ب��رای پرهیز از ش��تاب زدگی در 
فروش س��هام عدالت و مانند آن، 

تا ح��د ممک��ن از بروز 
چالش های ممکن در...

رسول خوانساری 
کارشناس گروه بانکداری اسالمی 

پژوهشکده پولی و بانکی



فرص��ت امروز: با اینکه موافقت نامه ه��اي دوجانبه ترجیحي، بازرگاني 
و گمرکي در تجارت خارجي کش��ور طی س��ال ها برقرار بوده است، اما 
همیشه هم خوب و مطلوب نبوده و به طور کلی، نقش کمی در تجارت 
خارجي ایران داش��ته اس��ت. دالیل این اتفاق از جانب نهاد پژوهش��ی 
مجلس مورد بررس��ی قرار گرفته و مرکز پژوهش ها به آسیب شناس��ی 

پیمان نامه های تجاری کشور پرداخته است.
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، اگرچه توجه به موافقت نامه های 
منطقه ای و چندجانبه به ویژه در شرایط فعلی می تواند به ایجاد اطمینان 
خاطر برای فعاالن حوزه تجارت منجر ش��ود و راهکاری برای برون رفت 
از تنگناهای موجود کش��ور باش��د، اما بررسی ها نش��ان می دهد پس از 
انقالب، به رغم انعقاد بیش از ۱۵۸ موافقت نامه دو یا چندجانبه با س��ایر 
کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه 
عملکرد و میزان اثربخش��ی موافقت نامه ها به صوری ش��دن و از دس��ت 
دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یکسو مشخص نبودن اولویت های 
صنعتی و تجاری کش��ور و از سوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در 
انتخاب کش��ورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقت نامه ها 

افزوده است.
ارزیاب��ی مرک��ز پژوهش ه��ا از عملک��رد موافقت نامه ه��ای تجاری و 
بازرگان��ی منعقده میان ایران و س��ایر کش��ورها حاکی از آن اس��ت که 
متأس��فانه ابع��اد فنی و کارشناس��ی این موضوع نظیر ش��اخص اکمال 
تجاری، میزان پتانس��یل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی 
و ... در انعق��اد موافقت نامه های منعقده مغفول مانده و به عنوان اولویت 
اصلی مدنظر مس��ئوالن تصمیم گیر نبوده اس��ت. شایان ذکر است برای 
انعق��اد موافقت نامه ه��ای تجاری و بازرگانی، محاس��به و در نظر گرفتن 
ش��اخص هایی نظیر تمرکز کاالهای صادراتی، مزیت نس��بی صادراتی، 
ش��دت تج��اری و... از اقدام های اولیه ب��رای انعق��اد موافقت نامه با هر 
کش��وری است که متأس��فانه از س��ال ۱3۹3 تاکنون محاسبه و انتشار 
ش��اخص های مزبور توس��ط متولیان ذی ربط صورت نگرفته است و لذا 

اطالعات به روزی در این خصوص در دست نیست.
این امر موجب شده است که موافقت نامه های تجاری و بازرگانی غالباً 
با کش��ورهایی منعقد ش��ود که عماًل جزو ش��رکای عمده تجاری ایران 
نبوده و به رغم انعقاد چندین موافقت نامه طی س��ال های مختلف، حجم 
روابط تجاری با کش��ورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. 
این گزارش ادامه می دهد: از طرفی، به رغم اینکه از سال ۱3۸۴ تاکنون 
ایران با ۹ کش��ور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و 
هرزگوین، قرقیزس��تان، بالروس، ترکیه و افغانستان موافقت نامه تجارت 
ترجیح��ی دوجانبه و ی��ک موافقت نامه تجارت آزاد دوجانبه با کش��ور 
س��وریه منعقد و اجرایی کرده اس��ت، نتایج به دس��ت آمده حاکی از آن 
است که اقالم انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای از لحاظ تعداد 
و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در س��بد صادراتی کشور نبوده، 
به طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با ش��رکای تجاری 

را پوشش نمی دهد.
به طور کلي، آسیب شناس��ي موافقتنامه ه��اي بازرگاني یا گمرکي بین 

ایران و شرکاي تجاري حاوي نکات ذیل است:
* تع��داد موافقتنامه هاي دو یا چندجانبه که پس از انقالب با س��ایر 
کش��ورها منعقد ش��ده، ۱۵۸ موافقتنامه مش��تمل بر 6۹ کش��ور است 
که با برخي کش��ورها یک موافقتنامه و با بعضي کش��ورها بیش از یک 
موافقتنام��ه بازرگاني یا گمرکي طي س��ال هاي مختلف و در دولت هاي 

مختلف منعقد شده است.
* ب��ا وجود حج��م باالي تجارت با کش��ورهاي امارات متح��ده عربي و 
عراق تاکنون هیچ گونه موافقتنامه بازرگاني و یا گمرکي منعقد نش��ده و با 
کشورهایي مانند چین و ترکیه تعداد موافقتنامه هاي فوق بسیار اندک است؛
* در م��ورد کش��ورهاي داراي چه��ار موافقتنامه و بیش��تر با ایران، 
بررس��ي ها حاک��ي از آن اس��ت که هیچ ی��ک از کش��ورهاي تونس )۷ 
موافقتنامه(، س��وریه )6 موافقتنامه(، قزاقستان )۵ موافقتنامه(، الجزایر 
)۴ موافقتنامه(، قرقیزس��تان )۴ موافقتنامه(، ارمنستان )۴ موافقتنامه(، 
کوبا )۴ موافقتنامه( و تاجیکستان )۴ موافقتنامه(، اگرچه از منظر تعداد، 
داراي بیش��ترین تعداد موافقتنامه با ایران در س��ال هاي پس از انقالب 
بوده اند از منظر حجم تجارت، اما طي س��ال هاي ۱3۹۷ - ۱3۸۹ حتي 
ج��زو 3۰ کش��ور اول طرف تجاري با ایران نی��ز نبوده اند. از طرف دیگر 
کشورهایي از قبیل امارات متحده عربي، عراق و آلمان که جزو ۷ کشور 
نخس��ت در حجم تجارت با ایران بوده ان��د، حتي یک موافقتنامه نیز در 
زمینه بازرگاني و یا گمرکي با کش��ورهاي فوق منعقد نش��ده است. این 
واقعیت نش��ان دهنده در حاش��یه بودن روابط تجاري نسبت به مسائل 
سیاسي بوده و الزم است در انعقاد موافقتنامه ها به این مسئله به عنوان 

یکي از متغیرهاي تصمیم گیري توجه شود.
* بررس��ي اجمال��ي حجم تجاري طي س��ال هاي ف��وق حاکي از آن 
است که از پتانسیل موافقتنامه هاي منعقده میان ایران و سایر کشورها 
اس��تفاده کارآمدي به نفع اقتصاد کشور صورت نگرفته است و متأسفانه 
غالب موافقتنامه هاي منعقده میان ایران و س��ایر کشورها در نازل ترین 
مراح��ل تعمیق همگرای��ي که همان موافقتنامه ه��اي تجارت ترجیحي 
است، انجام گرفته است، زیرا حتي با فرض اینکه انعقاد موافقتنامه هاي 
بازرگاني با کش��ورهاي فوق که هدف اصلي آنها گسترش روابط تجاري 
بوده کاماًل کارشناس��ي باش��د، اما حجم تجارت بین ایران و کشورهاي 

فوق این مسئله را تأیید نمي کند.
* بررس��ي هاي این گزارش حاکي از آن اس��ت که اقالم انتخاب شده 
براي اخذ ترجیحات تعرفه اي از لحاظ تعداد و ارزش صادراتي مبتني بر 
اهمیت آنها در سبد صادراتي کشور نبوده، به طوري که در عمل بخش 

اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکاي تجاري را پوشش نمي دهد.
* کش��ورهایي که با آنها توافقتنامه تجارت ترجیحي منعقد ش��ده جزو 
بازارهاي عمده صادراتي ایران نیستند، به عبارت دیگر مي توان عنوان نمود 
که انعقاد اینگونه توافقات در توس��عه تجارت خارجي کش��ور نقش و سهم 
عمده اي نداشته است و به تغییري در ساختار تجاري کشور منجر نشده اند. 
لذا انتخاب نامناسب شرکاي تجاري براي انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحي 
و تجارت آزاد با ایران و جایگاه نازلي که کشورهاي فوق در تجارت با ایران 

دارند، موجب ناکارایي موافقتنامه هاي فوق شده است.

* ب��ه رغم گس��تردگي اینگون��ه موافقتنامه ها در س��طح بین المللي، 
اقدام هاي تس��هیل تجارت بین کش��ورها، در مورد ایران تنها محدود به 

کاهش هاي تعرفه اي بوده است و از این فراتر نرفته است.
* از لح��اظ نوع و کیفی��ت موافقتنامه ها، به ج��ز موافقتنامه تجارت 
آزاد با س��وریه، مابقي به صورت ترجیحي و یا موافقتنامه هاي بازرگاني 
و گمرکي بوده اس��ت. این بدان معناست که هم تعداد کاالهاي مشمول 

کاهش تعرفه و هم مقدار کاهش ها بسیار محدود بوده است.
* بررسي آمارهاي تجاري حاکي از آن است که از سال ۱3۷۱ تاکنون 
مجموع واردات و صادرات ۱۰ ش��ریک نخست عمده تجاري بین 36 تا 
۷۷ درصد روند پرنوساني داشته که این موضوع مي تواند تهدیدي براي 
روابط تجاري کشور باش��د که مغایر سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
است چراکه اتکاي حداقل ۴۰ درصد نیاز وارداتي به ۱۰ کشور مي تواند 
به محدودسازي روابط ایران با یک تعداد کشور منجر شود و در شرایط 
بحران��ي ازجمله تحریم، اگر کش��ورهاي فوق همکاري هاي الزم را براي 
تأمین نیاز کش��ور نداشته باشند، به بروز بحران، افزایش قیمت کاالهاي 

وارداتي و ... منجر مي شود.
مرک��ز پژوهش ه��ا در ادامه گزارش خود و با توجه به آسیب شناس��ي 
ص��ورت گرفت��ه پیش��نهادهایي ب��راي افزای��ش کارکرده��اي انعق��اد 

موافقتنامه هاي مختلف مطرح کرده است:
* الزام دس��تگاه هاي مس��ئول به ارائ��ه گزارش عملک��رد مکتوب از 
اثربخش��ي موافقتنامه هاي منعقدش��ده تاکنون ضروري است، چراکه با 
این کار مجلس شوراي اسالمي مي تواند در فضایي شفاف و کارشناسي 
درخص��وص رد یا تصویب لوای��ح مرتبط با موافقتنامه ه��اي بازرگاني و 

گمرکي تصمیم گیري کند.
* براي اخذ ترجیحات تعرفه اي الزم است اقالم انتخاب شده از لحاظ 
تعداد و ارزش صادراتي مبتني بر اهمیت آنها در س��بد صادراتي کشور 
در نظر گرفته ش��ود به طوري که در عم��ل بخش اعظم تجارت بالفعل 
ایران با ش��رکاي تجاري را پوشش دهد. البته این امر مستلزم آن است 
که جهت گیري سیاس��ت هاي تج��اري در صنایع و بخش هاي اقتصادي 

مختلف مشخص شود.
* به نظر مي رسد کشورهاي طرف تجاري، حساب ویژه اي روي توسعه 
روابط تجاري براساس قوانین کلي موافقتنامه بازرگاني باز نمي کنند، اما 
اگر تمرکز موافقتنامه هاي فوق بر صنایع، گروه هاي کاالیي و بخش هاي 
خاص بوده و در چارچوب ضوابط بین المللي باش��د، از س��وي دو کشور 

قابل پیگیري است و مورد استقبال طرفین قرار مي گیرد.
* انتخ��اب صحیح ش��رکاي تجاري و پوش��ش طیف وس��یع تري از 
کااله��ا در انعقاد موافقتنامه ها ضروري اس��ت. همچنی��ن اقدام ها نباید 
فقط معطوف به کاهش موانع تعرفه اي باش��د بلک��ه موانع غیرتعرفه اي 
را نیز ش��امل شود و در قالب موافقتنامه ها پس از بررسي میزان تجارت 
دوجانب��ه بالق��وه و تعیین کااله��ا یا خدمات مناس��ب در جهت ارتقاي 
تجارت دوجانبه، اقدام هاي تسهیل تجارت در زمینه هاي گمرکي، حمل 
و نقل، س��رمایه گذاري مشترک، استانداردها، حل وفصل اختالف ها و ... 

پیگیري شود.

چرا موافقت نامه های تجاری نقش کمی در تجارت خارجي کشور داشته است؟

عملکرد ناموفق پیمان های تجاری

این روزها کتاب جدیدی وارد عرصه  نش��ر ش��ده اس��ت که با رویکرد 
اقتص��ادی به واکاوی اتفاق��ات مهم تاریخ آمریکا می پ��ردازد. این کتاب، 
»اقتصاد مقاومتی در آمریکا« نام دارد و نوشته اکبر ابدالی محمدی است. 
نویسنده کتاب درباره اثرش می گوید: اقتصاد آمریکا به عنوان یک اقتصاد 
بزرگ در جهان مطرح است و این مطلب در قرن ۲۰ و ۲۱ میالدی جلوه  
پررنگ تری دارد، بررسی علل پیشرفت این اقتصاد انگیزه ای برای نگارش 
کتابی در این خصوص فراهم کرد، به عالوه کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، 
مس��یری را برای پیشرفت طی کرده اند که هرگز آن را برای سایرین بیان 
نمی کنند و آنچه که ب��ه دیگران معرفی می کنند، فرمول های دیگری در 
جهت منافع خودشان اس��ت، مانند مسائلی همچون فرمول تجارت آزاد، 
در حالی که علل پیش��رفت آنان، این موارد نبوده است و حقیقت مطلب 
در این زمینه، از جمله مواردی اس��ت که در این کتاب بررسی می گردد. 
ابدالی محمدی در گفت وگو با ایس��نا، درخص��وص انگیزه نگارش کتاب 
اف��زود: از دیگ��ر انگیزه های نگارش این کتاب، ای��ن صحبت رهبر معظم 
انق��الب بود ک��ه در یکی از س��خنرانی های خود عن��وان کردند که علت 
پیشرفت اقتصاد آمریکا، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده  است، 
این کتاب نیز به بررسی چرایی و چگونگی و مصادیق این مطلب در سیر 

پیشرفت اقتصادی آمریکا می پردازد.
او درخص��وص محت��وای این کتاب، ادام��ه داد: در این کتاب اتفاقات 
تاریخ��ی مه��م آمریکا با رویکرد اقتصادی بررس��ی می گ��ردد، از جمله 
م��واردی که مورد بررس��ی قرار می گیرد، دوران ۱۷۰ س��اله  س��یطره 
اقتصادی انگلس��تان بر آمریکا اس��ت که در ای��ن دوران اجازه تولید به 
جامعه آمریکا داده نمی شود و انگلستان بزرگترین منبع تولید کاالهای 
موردنیاز س��اکنان آمریکا در این دوران اس��ت، از جمل��ه مصادیق این 
مطلب وجود قانون »کاله« در این دوره از تاریخ آمریکا اس��ت که طبق 

این قانون آمریکایی ها حتی حق تولید کاله را نداش��تند و باید پوس��تی 
که از شکار حیوانات به دست می آوردند را به انگلستان ارسال می کردند 

و بعد کاالی تولیدشده را خریداری می کردند.
به گفته وی، از جمله محورهای این کتاب، بررسی استقالل اقتصادی و 
اقتصاد مقاومتی در آمریکاست. همچنین از نکات جالب، وجود اصطالح 
»مقاوم��ت اقتصادی« در ادبیات اقتصادی آمریکا ب��وده و توجه به این 
مطلب در تاریخ اقتصادی آمری��کا، جنبش های اعتراضی و انجمن هایی 
را در مقابله با مصرف کاالی خارجی به ویژه کاالی انگلیس��ی به وجود 

آورد، اساسا استقالل آمریکا، با مقاومت اقتصادی شکل گرفت .
ابدالی افزود: پس از ش��کل گیری و اس��تقالل دول��ت آمریکا، نظریات 
اقتصادی مختلفی مطرح شد و در این میان الکساندر همیلتون به شدت 
ب��ر حمایت از تولید داخلی و اس��تفاده ص��رف از کاالهای داخلی تاکید 
داش��ت و راهکارهایی مانند اخذ تعرفه از کاالهای وارداتی مطرح ش��د. 
می توان گفت که محور سیاس��ت های اقتصادی آمریکا پس از استقالل 
آن ت��ا آغاز جنگ جهانی دوم، اصل ق��راردادن حمایت از تولید داخل و 
اقتصاد مقاومتی بوده است که عامل اصلی پیشرفت اقتصاد آن نیز است.
او ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم هرچند سیاس��ت هایی همچون 
تجارت آزاد نیز مطرح ش��د اما با بررس��ی دوران ریاست جمهوری افراد 
مختلف در آمریکا و سیاس��ت های اقتص��ادی هر یک، می توان گفت که 
حمایت از تولید داخ��ل همچنان مورد توجه بوده و حتی برای حمایت 
از تولید داخلی برخی تعاریف علمی را نیز تغییر می داده اند، برای مثال 
نوعی از ماهی وارد آمریکا می شد که طبق تعاریف تجارت جهانی آمریکا 
نمی توانست مانع واردات آن شود، در این حالت در افکار عمومی تالش 

می شده که با تغییر تعریف علمی این کاال، مانع واردات آن شوند.
این عضو انجمن مدرس��ان اقتصاد مقاومت��ی اضافه کرد: دو فصل پایانی 

کتاب نیز به بررس��ی علل افول اقتصادی آمریکا می پردازد و بیان می شود 
که همانطور که علت اصلی پیش��رفت اقتصاد آمریکا تکیه بر سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بوده اس��ت، علت افول آن نیز کناره گیری از سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اس��ت، تولید ملی که در گذش��ته پایه اقتصاد آمریکا بود، 
با سیاست های برون س��پاری آمریکا در سال های اخیر، ضعیف شده است، 
بس��یاری از کارخانه ها فعالیت خود را به کش��ورهایی غیر از آمریکا منتقل 
کردند که موجب بیکاری بس��یاری از کارگران آمریکایی می ش��د، چراکه 
هزینه تولید در آن کشورها کمتر از آمریکا بود و در نتیجه این سود بیشتر 
بود که ش��امل حال س��رمایه داران می شد و کسب سود بیشتر نیز از اصول 
اقتصاد سرمایه داری است. او درخصوص ریشه های اقتصادی اعتراضات اخیر 
آمریکا نیز گفت: این اعتراضات قطعا ریشه  اقتصادی نیز داشته است، اساسا 
نظام آمریکا مبتنی بر نظام س��رمایه داری است، در این نظام سود شخصی 
مهم ترین مطلب اس��ت، سیاست های این چنینی آمریکا به ویژه در ۴ دهه  
گذش��ته، موجب شکاف طبقاتی ش��دید در جامعه  آمریکا شده است، این 
شکاف طبقاتی موجب شده که یک درصد از جمعیت آمریکا بخش عظیمی 
از ثروت را در اختیار داش��ته باشد و جنبش های اعتراضی همچون جنبش 

۹۹ درصدی ها در آمریکا شکل بگیرد.
ب��ه گفته وی، نقطه ضعف بزرگ سیاس��ت های اقتصادی آمریکا، عدم 
توجه به عدالت اس��ت و گذر زمان موجب اختالف طبقاتی شدید شده 
اس��ت، پروفسور استیکلیتز، نوبلیس��ت اقتصادی آمریکایی که برخی او 
را ج��زو ۵ اقتصاددان برتر جه��ان می دانند، در تعری��ف اقتصاد آمریکا 
می گوی��د که به ط��ور خالصه اقتصاد آمریکا اقتصادی اس��ت که در آن 
ثروتمندان، ثروتمندتر ش��ده و فقرا نیز فقیرتر می ش��وند، این پروفسور 
آمریکای��ی می گوید ک��ه حدود ۴۵ میلیون نف��ر در آمریکا فاقد هر نوع 

بیمه  درمانی هستند.

آمریکا چگونه با »مقاومت اقتصادی« به استقالل رسید؟

تحوالت »اقتصاد مقاومتی« در آمریکا

نگاه

بحران کرونا نظام تجارت جهانی را تغییر نمی دهد

بقای جهانی سازی
بحران کرونا، بس��یاری از مفاهیم و روندها در گستره اقتصاد 
جهانی را بهم ریخته است و به همین خاطر است که بسیاری 
از اندیشکده ها و مراکز پژوهش��ی، بحران کرونا را مهلک ترین 
ضرب��ه اقتصادی یک قرن اخی��ر توصیف می کنن��د. از جمله 
تحوالتی که به واس��طه بروز کرون��ا در اقتصاد جهان رخ داده، 
روند جهانی ش��دن اس��ت که به اعتقاد اقتصاددانان، از تبعات 
کرون��ا در امان نخواه��د ماند اما به موازات اندیش��مندانی که 
معتقدن��د بحران کرونا نظام تجارت جهان��ی را تغییر می دهد 
و بر روند جهانی ش��دن تاثیر منف��ی می گذارد، برخی دیگر از 
کارشناس��ان اعتقاد دارند که جهانی شدن خود را احیا خواهد 
کرد و برای همین بهتر اس��ت ک��ه اینقدر درباره تضعیف روند 

جهانی شدن گمانه زنی نکنیم.
در همین راستا، س��الواتوره بابونز، استادیار دانشگاه سیدنی 
و کارش��ناس اقتصاد چین و آمریکا در فارن پالیس��ی در این 
خصوص نوشته است: »اخیرا اتفاقاتی در عرصه اقتصاد جهانی 
رخ داده است که خیلی ها انتظارش را نداشتند. مثاًل در فاصله 
زمانی کوتاهی رشد اقتصادی چین به وضوح کاهش پیدا کرد 
و نرخ بیکاری در آمریکا به شدت باال رفت. صنعت گردشگری 
و هواپیمایی ناگهان به حضیض افتادند و صنعت خودروسازی 
به ش��دت کند شد. از آشفتگی های نفت هم که هرچه بگوییم 
کم اس��ت. آنها که جرأتش را داشته اند حتی ادعا کرده اند که 

این وضع سرآغازی برای پایان نظام سرمایه داری است.
در این میان، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اس��ت 
که تولی��د ناخالص داخلی جهانی به میزان 3درصد در س��ال 
ج��اری کاهش پیدا کند و تولید ناخال��ص داخلی اقتصادهای 
اروپا، آمریکای ش��مالی و آسیای شرقی حتی 6درصد کاهش 
نشان دهد. در این اوضاع سخت است به یاد بیاوریم که همین 
چند ماه پیش، همه چیز چقدر مثبت تر به نظر می رس��ید، اما 
واقعیت این اس��ت که برخی پیش بینی های منفی که در آغاز 
بحران کرونا گمانه زنی ش��ده بود نیز به وقوع نپیوس��ته اند و یا 
ابعاد آنها بس��یار کوچک تر از برآوردها بوده اس��ت. آن هراس 
ب��زرگ مبنی بر مرگ چند میلیون نفر بر اثر کرونا رخ نداده و 

چرخ اقتصادها به صورت کامل از حرکت باز نایستاده است.
بنابراین اگر انتظار داش��ته باش��یم که تولید ناخالص داخلی 
جهان��ی کم کم وضعش بهتر ش��ود خیلی ه��م حرف بیراهی 
نزده ای��م. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن را مرهون جهانی ش��دن 
هس��تیم. جهانی شدن مخالفان بس��یار زیادی با استدالل های 
مختلفی داشت اما به صورت اصولی باعث مقاومت و بهره وری 

بهتر اقتصادهای جهان شد.
تص��ور برخ��ی از عموم بر این اس��ت که ش��بکه های تولید 
جهان��ی به خاطر پیچیدگی ش��دید و اختالل پذیر بودن ش��ان 
بس��یار آس��یب پذیر هس��تند، اما این تصور درس��ت نیس��ت. 
همی��ن پیچیدگی و حتی آش��فتگی زنجیره های تأمین باعث 
قدرت بخش��یدن به آنها نیز شده است. تا پیش از جهانی شدن، 
یک کارخانه معمولی باید قطعات مورد استفاده اش در هفته ها 
یا ماه های آینده را در انبار نگه می داش��ت و این مانعی بر سر 
راه ن��وآوری بود، اما در دوران جهانی ش��دن، اوضاع تغییر کرد 
و امکانش فراهم بود که هر قطعه الزم را با س��رعت س��فارش 
بده��ی و تحویل بگیری. اینها را مرهون زنجیره تأمین جهانی 

بوده ایم.
نتای��ج ای��ن انعطاف پذی��ری را در جریان بح��ران کرونا هم 
دیدی��م. مث��اًل اتومبیل ها را در نظر بگیری��د. در ماه فوریه که 
کرون��ا باعث تعطیلی فعالی��ت برخی تامین کنن��دگان چینی 
قطعات ش��د، برخی صاحب نظران پیش بینی کردند که تولید 
جهانی خودرو به زودی متوقف خواهد ش��د. به تعطیلی موقت 
ی��ک کارخانه فیات- کرایس��لر در صربس��تان هم ب��ه عنوان 
ش��اهدی از آس��یب پذیری زنجیره های تأمین این حوزه اشاره 
ش��د، اما بعد معلوم ش��د کارخانه به خاطر تدابیر پیشگیرانه و 
همین طور کاهش تقاضا کارش را متوقف کرده اس��ت یا مثاًل 
نیس��ان در ژاپن مجبور شد کار در یک کارخانه اش را به مدت 
دو روز تعطیل کند تا قطعات الزم به دستش برسد و هیوندای 
و کی��ا در کره هم به ترتیب به م��دت پنج و یک روز تعطیلی 
داش��تند. اما هیچ کدام از نفس نیفتادن��د. اتفاقی که افتاد در 
واق��ع این بود ک��ه زنجیره های تأمین که آس��یب پذیر به نظر 
می رسیدند خود را به شکلی جمع و جور کردند، اما اقتصاد در 
ابعاد بزرگ ترش نتوانست این کار را بکند. حتی در آمریکا هم 
تس��ال کارخانه کالیفرنیای خود را فقط پس از دریافت دستور 
دولتی و نه به خاطر نداش��تن قطعات تعطیل کرد. مورد دیگر 
یکی از کارخانه های سامس��ونگ در کره جنوبی بود که کار را 
به خاطر مثبت شدن تست یکی از کارکنانش تعطیل کرد و به 
جایش قطعات را با پرواز به کارخانه دیگرش در ویتنام فرستاد 
ت��ا کار ادامه پی��دا کند. این جور تعطیلی ه��ای موقتی تاثیری 
روی زنجیره تأمین نداشتند و حتی اگر بیشتر و طوالنی تر هم 

می شدند، تأثیر درازمدتی به جا نمی گذاشتند.
حت��ی اگر تولید ی��ک محصول خاص به خاط��ر اختالل در 
زنجی��ره تأمین به صورت موقت متوقف ش��ود، مجموعه ای از 
محصوالت ش��بیه و نزدیک به آن در بازار موجود هس��تند که 
همواره می توانند جایگزینش شوند. این هدیه دیگری است که 
جهانی ش��دن به ما داده است. امروزه اتومبیل و تلفن هوشمند 
جزو پیچیده ترین تولیدات بازار به ش��مار می روند اما احتماالً 
در جریان بحران کرونا هیچ خریداری بدون گوش��ی یا ماشین 
نمانده اس��ت. ناکارآمدی سیستم مقابله با کرونا تا حد زیادی 
باعث ش��د که ما ناامید شویم اما ش��بکه های تولید در جهان 
باعث ناامیدی ما نشدند. این شرایط با آنچه که در زمان بحران 
مالی س��ال ۲۰۰۸ میالدی رخ داد، تفاوت دارد. در واقع، شاید 
ح��اال بتوانیم بگویی��م که نظام مالی جهان��ی مقاومتش کاماًل 
پایین ت��ر از اقتصاد واقعی بوده اس��ت. به لطف جهانی ش��دن، 
می دانیم که به محض فروکش ک��ردن بحران کرونا، چرخ های 
اقتصاد جهانی دوباره با س��رعت خواهد چرخید. این یعنی به 
محض باالرفتن تقاضا در دوران پس��اکرونا می توانیم به احیای 

اقتصادی سریع امید داشته باشیم.
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فرصت امروز: بهارستان در اولین روز تابستان میزبان وزرای ارتباطات 
و جهاد کش��اورزی ب��ود و محمدجواد آذری جهرم��ی و کاظم خاوازی 
ب��ا حض��ور در صحن علنی مجلس به ارائه گ��زارش از حوزه کاری خود 
پرداختند. در این میان، بیش��ترین بحث ها به وزیر ارتباطات اختصاص 
داش��ت و انتق��اد از ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام در کانون س��خنان 

نمایندگان مجلس یازدهم قرار داشت.
ابت��دا وزی��ر ارتباط��ات در گ��زارش خود ب��ه نماین��دگان مجلس از 
فعالیت های این وزارتخانه س��خن گفت و اعالم کرد که وزارت ارتباطات 
در دو ح��وزه و دو مح��ور تولیدی فعالیت دارد که ش��امل ش��بکه ملی 
اطالع��ات و برنامه صلح آمیز فضایی اس��ت. محمدج��واد آذری جهرمی 
ب��ا بی��ان اینکه تا پایان امس��ال، ۱۸ ماهواره تولید داخ��ل داریم، گفت 
که برنام��ه صلح آمیز فضایی با تکیه بر ت��وان پرتابگران وزارت دفاع در 
حال پیگیری اس��ت و اخیرا ظرفیت های نیروی هوا و فضا س��پاه نیز به 

ظرفیت های عملی کشور اضافه شده است.
انتقاد همه جانبه نمایندگان مجلس از اینستاگرام

پس از صحبت های اولیه وزی��ر ارتباطات، نمایندگان مجلس به بیان 
نظ��رات خود پرداختند. ابتدا فاطم��ه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین 
از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کش��ور به اینس��تاگرام انتقاد کرد 
و گف��ت: من نگران وضعیت فرهنگی موجود در فضای مجازی هس��تم. 
چندی پیش اینس��تاگرام انتش��ار تصاویر عرضه نگاری را آزاد کرد و در 
ایام شهادت سردار قاسم سلیمانی نیز اقدام به حذف پست های تسلیت 
کارب��ران ایرانی کرد اما نه تنها چاره جویی نش��د بلکه بیش از ۵۰درصد 

ترافیک اینترنت کشور به این شبکه اختصاص یافته است.
س��پس مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران با طرح این س��وال که 
چرا قماربازی آنالین مجاز است؟ خواستار جلوگیری از قماربازی آنالین 
و تراکنش های مالی آن ش��د و گفت: چرا حریم خصوصی شهروندان به 
صورت گسترده نقض می ش��ود مگر نه اینکه ما نیازمند زیرساخت های 
قوی و مطمئن هس��تیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترس��ی به داده ها 

وجود دارد.
همچنین موس��ی غضنفرآب��ادی، نماینده م��ردم بم، اینس��تاگرام را 
قتلگاه اعتقادات بس��یاری از جوانان دانست و با انتقاد از مدیریت فضای 
مج��ازی و پیام رس��ان های خارجی گف��ت: چرا پیام رس��ان های داخلی 
حمایت نشدند؟ چرا پیام رس��ان های خارجی اینقدر حمایت می شوند؟ 
اینس��تاگرام قتلگاه اعتقادات بس��یاری از جوانان ما شده است. چقدر از 
خانواده ها که به دلیل این فضا متالشی شدند. بدون فراهم کردن امنیت 
پیام رسان های خارجی چه مشکالتی برای جوانان به وجود آمد و چقدر 
فضای خانمان س��وز بی دینی، بی غیرت��ی، غرب گرایی را فراهم کرد. چه 
کسی باید اینگونه مسائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی 

ندارید؟
در ادامه مصطفی طاهری، نماین��ده مردم زنجان با مطرح کردن این 
س��وال که مومنان و علما چه ان��دازه از مدیریت فضای مجازی رضایت 

دارند؟ گفت: سوال من این است که اگر امروز یک نظرسنجی از مومنان 
و علما انجام ش��ود چند درص��د از مدیریت فضای مج��ازی و محتوای 
آن رضای��ت دارن��د؟ نماینده مردم زنج��ان تاکید کرد ک��ه باید قانونی 
ش��فاف برای فضای مجازی تهیه شده تا حداقل های عادالنه درخصوص 

سرویس های خارجی و داخلی رعایت شود.
س��پس علی بابایی، نماینده مردم س��اری از افسارگسیختگی فضای 
مج��ازی انتقاد کرد و گفت: بحث های مرتبط با وزارت ارتباطات یکی از 
مباحث چالش برانگیز امروز کشور و دغدغه مقام معظم رهبری، نخبگان 
و دانش��گاهیان بوده و س��اماندهی فضای مجازی در رأس آن قرار دارد. 
به گفته نماینده مردم س��اری، دغدغه رهبری، نخبگان و دانش��گاهیان 
س��اماندهی فضای مج��ازی بوده و افسارگس��یختگی در این حوزه قابل 

قبول نیست.
از دولت الکترونیک تا افسارگسیختگی فضای مجازی

همچنی��ن علیرضا ورناصری، نماینده مس��جد س��لیمان با طرح این 
پرس��ش که چرا دول��ت الکترونیک در مناطق کمت��ر برخوردار اجرایی 
نشده است، از اجرایی نشدن دولت الکترونیک انتقاد کرد و گفت: تحقق 
دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال امری الزم است. وقتی بیش از ۲۰ 
میلیون تراکنش بانکی صورت می گیرد یعنی مردم به دولت الکترونیک 
اعتماد داش��ته و منتظر تحقق آن هستند، پس چرا همچنان اجرای آن 

به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با موانع و ضعف هایی رو به روست.
غالمعلی کوهساری، نماینده رامیان و آزادشهر، دیگر نماینده ای بود که به 
ایراد سخن پرداخت و با انتقاد از مشکل آنتن دهی تلفن همراه تاکید کرد که 

باید دولت الکترونیک به درستی در کل کشور اجرایی شود.
سپس در ادامه بررس��ی چالش های پیش روی حوزه وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، احمد مرادی نماینده م��ردم بندرعباس با انتقاد از 
سیاس��ت های وزارت ارتباطات و دول��ت در عرصه فضای مجازی گفت: 
فضای مجازی موجود در کش��ور از کنترل دولت و وزارتخانه خارج شده 

و الزم است که به صورت اساسی در این حوزه فکر شود.
محمدحس��ن آصف��ری، نماین��ده م��ردم اراک نیز با اش��اره به اینکه 
طرح »هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی« که خردادماه س��ال گذش��ته 
رونمایی شد، خالف قانون اساسی بود، گفت که این طرح از چند جهت 

شائبه برانگیز بوده است.
همچنین سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران از عملکرد دولت 
در زمینه انرژی هسته ای و صنعت فضایی انتقاد کرد و خطاب به آذری 
جهرمی گفت: صنعت فضایی یکی از اصلی ترین فناوری های کشور بوده 
که تاکنون س��رمایه گذاری کالنی روی آن انجام ش��ده اس��ت. با اینکه 
چش��م انداز روشنی جهت توس��عه این صنعت ترسیم شده اما متاسفانه 

شاهد وقفه در روند پیشرفت های فضایی کشور هستیم.
محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس هم به وجود مش��کالت در بخش 
پیام رسان ها اشاره کرد و گفت:  چرا باید یک پیام ساده بین دو شهروند 
ابتدا به خارج برود و بعد به داخل بازگردد. قالیباف بر اهمیت شبکه ملی 

اطالعات تاکید کرد و گفت: این هم نیاز همه مردم در شئونات مختلف 
زندگی است و از س��وی دیگر امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخالقی 

ما در گروی شبکه ملی اطالعات است.
با بستن پلتفرم ها اینستاگرام به قطب تبدیل شد

پس از س��خنان نمایندگان مجلس، وزیر ارتباطات به دفاع از عملکرد 
خ��ود پرداخت و با تاکید بر اینکه دغدغه ه��ای فرهنگی، دینی و تغییر 
سبک زندگی بجا است، گفت: با دست روی دست گذاشتن و بستن کار 
درست نمی شود؛ باید در این زمینه کار کرد. اینستاگرام با سیاست های 

ما به قطب تبدیل شده؛ زیرا پلتفرم های دیگر بسته است.
محمدج��واد آذری جهرم��ی اف��زود: اگر اینس��تاگرام صفحه س��ردار 
دل های ما را می بندد طبیعی اس��ت آنها دولت تروریس��تی هس��تند و 
تروریس��ت هایی در کت و شلوارند؛ در این موضوع شکی نداریم، اما اگر 
س��ردار ما را در بغداد به شهادت رس��اندند ما بغداد را خالی می کنیم؟ 
آیا عرصه رسانه بین المللی است و حضور جریان ساز مورد تاکید رهبری 

را نباید ببینیم؟
او ادامه داد: شبکه ملی اطالعات سه الیه زیرساخت، خدمات و محتوا 
دارد و باید به صورت همس��ان رش��دی را پیش ببریم. حوزه زیرساخت 
وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است و ما در این باره دغدغه 
داریم، اما نس��بت ترافیکی از کجا درس��ت می ش��ود؟ از جریان داده و 
مص��رف داده که به محتوا مربوط اس��ت. وزارت ارتباطات می خواهد از 
تلویزی��ون اینترنتی حمایت کند، اما می گویند به این موضوع ورود نکن 
پ��س چط��ور داده باال برود یا در ح��وزه ک��ودک ورود می کنیم و از ما 

شکایت می کنند.
وی ادامه داد: ما یک جاهایی برای حمایت ورود می کنیم تا به صورت 
آت��ش به اختیار مس��ائل را حل کنی��م، اما با اعتراض گس��ترده مواجه 

می شویم مسئله  فضای مجازی نیازمند مشارکت است.
وزی��ر ارتباطات خاطرنش��ان ک��رد: فیبر نوری موضوع مهمی اس��ت، 
اما مجلس ش��ورای اسالمی مس��ئله  خصوصی س��ازی را حل کند. این 
نیازمند قانون است. ما در دوره قبل موفق به تصویب آن نشدیم. بخش 
خصوصی س��رمایه گذاری می کند تا مشکل حل شود، اما مانع بزرگی به 
اسم مخابرات را داریم که با انحصار ذاتی نمی گذارد کار پیش برود. من 

دو سال و نیم پیگیر این موضوع بودم.
او س��پس با اشاره به ساخت ماهواره در س��ازمان فضایی ایران گفت: 
من از ش��ما دع��وت می کنم به آنجا بیایید؛ یکس��ری ج��وان از زندگی 
و بورس تحصیلی خارج خود گذش��ته اند؛ ما کس��انی که مخالف برنامه 
فضایی بودند و نگاه شان متفاوت بود را به اینجا بردیم؛ آنها می گفتند ما 

دوچرخه نمی توانیم بسازیم چطور ماهواره می سازیم؟
آذری جهرم��ی در پایان گف��ت: اقتصاد آینده دنیا و فرهنگ ما منوط 
به این فضا »فضای مجازی« اس��ت. با توجه به اینکه فرصت کم اس��ت 
من اقدامات وزارت ارتباطات در بخش کرونا و همچنین پیشرفت دولت 

الکترونیک را به صورت مکتوب تقدیم نمایندگان خواهم کرد.

نمایندگان مجلس دیروز در حضور وزیر ارتباطات به انتقاد از شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداختند

مناقشه اینستاگرامی در صحن مجلس
مسکن

وزیر راه و شهرسازی از پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران 
خبر داد

جزییات وام ودیعه مسکن
فرصت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی از جزییات اعطای وام ودیعه 
مس��کن به مس��تاجران خبر داد و گفت تا نیمه تیر مصوبه این وام 
را دریافت می کنیم و بخش��ی از اعتبارات کرونایی کسب و کارها به 
این امر اختصاص خواهد یافت. محمد اس��المی با حضور در برنامه 
»نگاه یک« سیما، سیاست های وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش 
مس��کن و س��اماندهی بازار اجاره را تش��ریح کرد و درخصوص بازار 
متالطم مسکن، گفت: شرایط التهابی و تغییرات قیمتی رخ داده در 
بخش مسکن، ناشی از تالطماتی است که در بازار ارز و طال رخ داده 
و متأثر از آن اس��ت. در طول دهه های گذشته نیز این تجربه وجود 
داش��ته که بین تورم و تغییرات نرخ ارز با قیمت مسکن و اجاره بها 
رابطه وجود داشت و افزایش قیمت های بخش مسکن متأثر از تورم 

و تغییرات نرخ ارز بود.
نرخ اجاره بها متأثر از تغییرات نرخ ارز است

اس��المی با بیان اینکه نرخ اجاره بها تاثیر بیش��تری را از تغییرات 
ن��رخ ارز دریاف��ت ک��رد، ادامه داد: در ش��رایط کرونای��ی که اصال 
معامله ای انجام نمی شود، صرفا نگرانی از قیمت واقعی مسکن وجود 
دارد که موجب ش��ده در برخی سایت ها، التهابات قیمتی مسکن را 
شاهد باشیم. در حالی که اگر مالک عمل، معامالت واقعی مسکن و 
میزان معامالت و مبایعات باشد، رکوردهای قیمتی موجود افزایش 

ناگهانی قیمت را ثبت نکرده است.
به گفته وی، حالت روانی ایجادش��ده در بخش مس��کن با هدف 
حفظ ارزش پول و نقدینگی اس��ت و التهابات بخش مس��کن متأثر 

از این عامل است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، اس��المی به 
سیاس��ت گذاری بخش مسکن اش��اره کرد و گفت: برنامه مشخص 
وزارتخانه، برنامه طرح اقدام ملی مس��کن اس��ت تا افرادی که فاقد 
مس��کن هس��تند بتوانند با اطمینان خاطر و به صورت برنامه ریزی 
ش��ده، صاحب خانه ش��وند. همچنین درخصوص اج��اره و احداث 
واحدهای اجاره ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در 

دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینک��ه در بخش قیمت گذاری 
مسکن و اجاره، قانون مدونی وجود ندارد، توضیح داد: بخش مسکن 
و اجاره، بخش��ی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ 
اجاره بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ 
داده و بحث های گوناگون دولت، مقرر ش��د تا بالدرنگ و بافوریت، 
ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین 
آس��یب را دیدند، بتوانند تس��هیالت ودیعه اج��اره دریافت کنند و 
بخش��ی از زی��ان خود را از صندوق حمایتی که تش��کیل می ش��ود 

جبران کنند.
ودیعه اجاره برای مستاجران آسیب دیده از کرونا

به گفته اسالمی، جلس��ات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان 
و مدت ودیعه اجاره برای اقش��ار آسیب پذیر در حال انجام است که 
به زودی نهایی می ش��ود و واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس 
از شناس��ایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره اس��تفاده 

خواهند کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم درخصوص س��اماندهی نرخ اجاره بها 
نیز برنامه دولت را راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برشمرد 
و توضیح داد: موسس��ات اجاره داری حرفه ای هنوز در کشور وجود 
ن��دارد. به نحوی که این موسس��ات طبق قان��ون بتوانند اراضی در 
اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار 
بدهند. سپس از لحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، 
تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ 

اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.
وزیر راه و شهرس��ازی راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را 
برنامه ای میان مدت برشمرد و راه اندازی آن را در گرو حمایت سایر 
دس��تگاه ها خواند. او در این باره گفت: برنامه بدین گونه اس��ت که 
س��ازندگان واحدهای اس��تیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای 
عموم��ی یا ش��هرداری ها، طبق م��اده ۲ قانون س��اماندهی زمین و 
مسکن، زمین های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیالت 
دولتی دریافت خواهند کرد و س��پس براساس ضوابط و مقرراتی که 
تعیین می ش��ود و مدت قرارداد، واحدهای اس��تیجاری را در اختیار 

مستاجران قرار می دهند.
او راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را گام دوم و میان مدت 
دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد و درباره چگونگی تشکیل 
موسس��ات اجاره داری حرفه ای، گفت: تالش می کنیم تا از ظرفیت 
ماده ۲ قانون س��اماندهی زمین و مس��کن استفاده کنیم و با همین 

ظرفیت فراخوان بدهیم.
اس��المی از پیش بین��ی تخصیص زمین برای س��اخت واحدهای 
استیجاری در بافت شهرها خبر داد و افزود: در هر شهری که زمین 
برای ساخت واحدهای استیجاری موجود باشد، این واحدها احداث 
خواهد ش��د. به گفته اسالمی، با توجه به اینکه منابع موردنیاز برای 
تسهیالت مربوط به کرونا هم اکنون موجود است و بخشی از آن نیز 
پرداخت ش��ده، پیش بینی این است که تسهیالت کرونایی در نیمه 

تیرماه مصوب شود.
ساخت واحدهای مسکونی کنار شهرک های صنعتی

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور ش��د: زمانی در دولت خانه های 
س��ازمانی داشتیم که با مصوبه قانونی مجلس احداث شدند و بعدها 
مقرر ش��د تا فروخته شوند. پیش��تر دولت بار افراد فاقد مسکن را با 
خانه های س��ازمانی برطرف می ک��رد. هم اکنون این امکان در د ولت 
وج��ود ندارد اما ب��ا بنگاه های بزرگ و ش��هرک های صنعتی تفاهم 
کردیم تا در کنار ش��هرک های صنعتی، ش��هرک های مسکونی نیز 
ایجاد ش��وند تا ش��اغالن ش��هرک های صنعتی، واحدهای مسکونی 

برای خود داشته باشند.
به اعتقاد وی، راه اندازی موسس��ات اجاره داری حرفه ای برنامه ای 

میان مدت است و در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می شود.
اس��المی با اش��اره به اینکه ح��دود 3۰ کش��ور و از جمله ایران، 
تصمیماتی برای قراردادهای واحدهای اس��تیجاری مسکونی اتخاذ 
کردند، توضی��ح داد: برای دو ماه قرارداد اجاره در ایام کرونا تمدید 
ش��د. همچنین با همکاری قوه قضائیه و س��ایر دستگاه ها در ستاد 
اقتصادی دولت و س��تاد ملی کرونا به دنبال آن هس��تیم تا بتوانیم 

قراردادهایی وضع کرده و التهابات بازار اجاره را کاهش دهیم.
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با ش��یوع کرونا، شست وش��و حاال به جزئی الینفک از س��بک زندگی 
خانوار ایرانی تبدیل ش��ده اس��ت، اما همین شست و ش��وها مش��کالت 

متعددی را متوجه اقتصاد خانوار کرده است.
به گزارش خبرآنالین، هرچند سال هاس��ت انتق��ادات فراوانی متوجه 
صنعت بس��ته بندی ایران اس��ت اما حاال با سبک زندگی جدید ناشی از 
ش��یوع کرونا این بحران خود را بیش از پیش نشان می دهد؛ بسته هایی 
که آب می روند و کاالهایی که آب می کشند. این وضعیت وضعیتی آشنا 

برای بسیاری از خانوارهای ایرانی است .
 یکی از شهروندان در سوپرمارکتی در خیابان مطهری درباره وضعیت 
تازه  گفت: »انتظار ندارید برخی کاالها با این وضعیت روبه  رو شوند. مثال 
شخصا نمک خریدم اما وقتی داشتم بسته را می شستم نمک آب کشید 

و کل بسته خراب شد و از بین رفت.«
متصدی فروش��گاه اما تاکید داش��ت که بهتر اس��ت با پنبه ای الکلی 
کاال ضدعفونی ش��ود یا با اسپری الکل این اقدام صورت گیرد اما برخی 
مش��تریان تاکید داشتند در این صورت ممکن است الکل صنعتی باشد 
و نفوذ آن به داخل بس��ته مواد غذایی مش��کالتی را ایجاد کند. این اما 
همه داس��تان نیست. بیسکوئیت، بس��تنی و خوراکی هایی از این دست 
با مش��کالت متعددی روبه رو هس��تند که شست وش��وی آنها را تقریبا 

غیرممکن می  کند .
یکی از ش��هروندان در فروش��گاه ش��هروند درخصوص تجربه اش در 
ای��ن زمینه گفت: »من بارها با این مش��کل روبه رو ش��ده ام. محصوالت 

بهداشتی مانند دستمال کاغذی و ... را با بسته بندی پالستیکی خریدم 
که قابل شست وشو باشد اما آب به داخل بسته نفوذ کرد. وقتی آب نفوذ 
می کند، میکروب نفوذ نمی کند؟ در این ش��رایط کرونا این موضوع من 
را نگران می کند. از سوی دیگر این مشکل در بسته بندی مواد خوراکی 
نیز به وفور به چش��م می خ��ورد. اغلب بس��ته های ماکارونی در هنگام 
شست وشو با نفوذ آب مواجه می شوند و از سوی دیگر بسته بیسکوئیت 

و ... نیز با این مشکل روبه رو هستند.«
همچنین یک مغازه دار در منطقه فردوس��ی اما در این خصوص گفت: 
»من روزانه با درخواس��ت متعدد مشتریان برای بازپس دادن کاالهایی 
که در جریان شست وش��و با نفوذ آب روبه رو ش��ده اند، مواجه می شوم. 
از یک س��و نمی دانم می توانم اینها را پس بگیرم یا نه و از س��وی دیگر 

می بینم مشتری واقعا کاالی غیرقابل مصرفی را در اختیار دارد.«
وی ادامه داد: »این روزها با ش��یوع کرونا مردم کمتر رغبتی به خرید 
کاالی فل��ه دارند و اغلب کاالی بس��ته بندی می خرن��د. به عنوان مثال 
تا قبل خرما در بس��ته بندی مقوایی مالوف خریدار داش��ت. بسته هایی 
مقوایی که خرما درون یک پالس��تیک وکیوم نشده در آنها چیده شده 
اس��ت اما این روزها خیلی از مردم این نوع بس��ته بندی را نمی خرند و 
می گویند خرما در ظروف پالس��تیکی وکیوم ش��ده می خواهند. ما این 
مش��کالت را به ش��رکت های پخش و واحدهای تولیدی که از آنها کاال 
می خریم منتق��ل کرده ایم اما هنوز تغییری ایجاد نش��ده و همچنان با 

شکایت مشتریان از این بابت روبه رو هستیم.«

 ی��ک خان��م خان��ه دار در منطقه میردام��اد نیز درب��اره تجربه اش از 
رویاروی��ی با این وضعیت گفت: »برخی می گویند اس��پری الکل بزن اما 
من در این ش��رایط اطمینان ندارم این الکل صنعتی نباشد و می ترسم 
با نفوذ در مواد خوراکی مش��کل س��المتی ایجاد کند. من این مش��کل 
را بیش��تر در بس��ته بندی ماکارونی دیده ام، البته حبوباتی که با صورت 
بس��ته بندی خریداری کرده بودم نیز با این وضعیت روبه رو ش��دند و دو 

بسته لپه با آب و کف قاطی و غیرقابل استفاده شدند.«
یک خانم خانه دار ادامه داد: »جالب اینجاس��ت که من این مشکل را 
با بستنی دارم اما پفک و چیپس اصال دچار این مشکل نمی شوند چون 

بخشی از بسته های آنها کال با هوا پر می شوند.«
همچنی��ن متصدی یک فروش��گاه زنجیره ای در منطقه س��بالن نیز 
درخص��وص وضعیت فعلی گفت: »در ماه  های اخیر فروش کاالهایی که 
بس��ته بندی فلزی یا شیش��ه ای دارند با افزایش روبه روست اما خیلی از 
مش��تریان در مواجهه به بس��ته بندی کاغذی و پالس��تیکی برای خرید 
ترجیح دارند و از مشکالت ناشی از نفوذ آب به داخل کاال می گویند.«

ای��ن متصدی فروش��گاه زنجیره ای اف��زود: »چن��د روز پیش یکی از 
مش��تریان از نفود آب به داخل یکی از محصوالت س��لولزی و بهداشتی 
گالیه داش��ت و ما این موضوع را به ش��رکت ها منتق��ل کردیم. به نظر 
می  رسد چاره ای جز بس��ته  بندی متناسب با کرونا پیش رو نباشد چون 
اغلب مش��تریان با یک بار مواجهه با مش��کل از خرید دوباره آن کاال با 

برند مذکور خودداری می کنند.«

بسته بندی ها پول های خانوار ایرانی را آب می کنند

چالش کرونایی صنعت بسته بندی
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خوب و بد صدور کارت اعتباری به پشتوانه 
سهام عدالت

پس از تصمیم گیری درباره آزادسازی سهام عدالت و فراهم شدن امکان 
مدیریت آن توسط افراد، در کنار آثار مثبت این تصمیم از جمله گسترش 
جامعه س��هامداران کشور، تقویت ضریب نفوذ بورس و تحریک تقاضا در 
اقتصاد یکی از چالش های مهم در این باره، احتمال فروش شتابزده سهام 
توس��ط دارندگان آن و در نتیجه برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا 
در بازار سرمایه بود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که سهام عدالت به 
حدود ۵۰ میلیون نفر از افراد جامعه اختصاص یافته است و عرضه یکباره 
بخش قابل توجه از سهام در دست افراد می تواند مشکالتی از قبیل ایجاد 
ج��و روانی منفی در بازار س��رمایه و بروز اخت��الل در روند منطقی بازار 
پدید آورد. از این رو دولت تالش کرد تا با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای 
مقتضی همچون تعیین س��قف برای فروش س��هام، فرهنگ سازی برای 
پرهیز از شتاب زدگی در فروش سهام عدالت و مانند آن، تا حد ممکن از 
بروز چالش های ممکن در رابطه با این تصمیم مهم جلوگیری کند و مردم 
را به داش��تن افق بلندمدت تر و ماندگاری بیش��تر در سهامداری تشویق 
کند. از سوی دیگر بروز شرایط ویژه در اقتصاد دنیا به دلیل بیماری کرونا 
موجب ش��ده تا فشار اقتصادی مضاعفی بر اقتصاد خانوار به ویژه در بین 
اقش��ار آسیب پذیر وارد ش��ود و در نتیجه دولت ها می کوشند تا با اجرای 
سیاست های حمایتی حتی االمکان از تبعات منفی اقتصادی این بیماری 

بر جوامع بکاهند.
ب��ا توجه به لزوم برقراری تعادل در عرضه و تقاضای س��هام در بازار از 
یک س��و و نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی اقش��ار آس��یب پذیر از طریق 
سیاست های حمایتی از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته است تا از طریق 
فراهم کردن امکان صدور کارت خرید اعتباری به پشتوانه سهام عدالت، به 
این دو مقوله دست یابد. به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، 
دارندگان این س��هام می توانند در ازای سپردن سهام به عنوان وثیقه، از 
طریق نظام بانکی حداکثر تا میزان 6۰درصد از ارزش سهام خود را کارت 
اعتب��اری دریافت کنند و با اس��تفاده از آن می توانند با مراجعه به مراکز 
خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. همچنین این افراد تا یکسال فرصت 
دارند اعتبار دریافتی را با بانک تس��ویه کنند و در غیر این صورت بانک 
س��هام آنها را تملک خواهد کرد. این امر موجب می شود تا ضمن تأمین 
مالی دارندگان س��هام عدالت و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آنها در 
شرایط کنونی، نیاز به فروش سهام توسط آنها کاهش یابد و افراد بیشتری 
س��هام خود را به عنوان یک دارایی ارزشمند نگهداری کنند. هرچند کم 
و کیف این تصمیم هنوز به طور کامل منتش��ر نشده و قضاوت در مورد 
ابعاد گوناگون آن منوط به آگاهی کامل از جزییات و سازوکار اجرایی آن 
است، ولی با توجه به اطالعات موجود در این رابطه در نظر گرفتن چند 
نکته درخصوص آثار و مالحظات مربوط به این تصمیم می تواند در اجرای 

بهتر آن کمک کند.
 اس��تفاده از راهکار مذکور توس��ط دارنده س��هام عدالت بر این فرض 
ضمنی اس��توار اس��ت که بازده مورد انتظار سهام )شامل سود و افزایش 
قیمت( طی یک سال پس از آن، از هزینه تسهیالت دریافتی برای خرید 
کاال یا خدمات با کارت اعتباری بیشتر است. بر این اساس افراد به جای 
فروش س��هام خود، می توانند منابع الزم را از طریق کارت های اعتباری 
تأمین کنند تا از فروش سهام در مقطع فعلی بی نیاز شوند و در آینده از 
منافع آن بهره مند ش��وند. در عین حال باید توجه داش��ت که اگر هزینه 
تس��هیالت به گونه ای باش��د که از جذابیت کارت خرید اعتباری بکاهد 
)آن گونه که در عمده طرح های کارت های اعتباری متداول است و معموالً 
نسبت به تسهیالت عادی، هزینه باالتری دارند(، احتمال استفاده از این 
گزینه کمتر و در نتیجه تمایل به فروش سهام عدالت بیشتر خواهد شد. 
به عالوه باال بودن هزینه تسهیالت کارت اعتباری به خودی خود می تواند 
انگی��زه افراد برای نک��ول در بازپرداخت را افزایش دهد بنابراین توجه به 
مسئله نرخ گذاری در کارت اعتباری و هزینه تسهیالت پرداختی از طریق 

آن اهمیت ویژه ای دارد و بر تصمیم افراد در این رابطه مؤثر خواهد بود.
پرداخت اعتبار به دارندگان سهام عدالت از طریق نظام بانکی، مستلزم 
تأمین منابع مالی آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری است. اگر مجموع 
ارزش این سهام را در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر 
بگیریم، طبق آنچه سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرده 
)س��قف 6۰درصد(، حداکثر تس��هیالت پرداختی کارت اعتباری به افراد 
۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که اگر فرض کنیم ۴۰ درصد از مشموالن 
بخواهند از این تسهیالت استفاده کنند، رقمی در حدود ۹6 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت باید پرداخت شود که معادل حدود یک چهارم تسهیالت 
پرداختی در س��ال گذشته )نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان( است و 
مبلغ کم وبیش زیادی به شمار می آید. با توجه به باالبودن حجم معوقات 
بانکی در کشور و مشکل تنگنای اعتباری بانک ها، تخصیص این مبلغ به 
خانوارها و احتمال ناتوانی بخش��ی از آنها در بازپرداخت تسهیالت کارت 
اعتباری، می تواند با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، بار مضاعفی را بر 
نظام بانکی کشور تحمیل کند. در این راستا مناسب است حتی المقدور 
سیاست های تشویقی و تنبیهی مناسبی همچون اعتبارسنجی مشموالن 
توسط بانک ها مدنظر قرار گیرد. البته ناگفته نماند که سخت گیری بیش 
از ح��د در مورد اعطای این تس��هیالت با توجه ب��ه جامعه هدف آن نیز 
چندان پسندیده نیست و به نوعی نقض غرض محسوب می شود و الزم 

است در این خصوص حد مناسبی از تعادل رعایت شود.
با توجه به لزوم کاهش بنگاه داری بانک ها براس��اس قوانین و مقررات 
موج��ود و تأکی��د بانک مرک��زی بر ای��ن مقوله، افزایش تملک س��هام 
وثیقه گذاری ش��ده توس��ط بانک ها به نوعی حرکت در خالف جهت این 
سیاس��ت اس��ت و می تواند موجب افزایش تصدیگری بانک ها در اقتصاد 
شود. لذا باید یک سازوکار روان و بسیار اثربخش برای تملک سهام وثیقه 
و در صورت لزوم فروش آن توسط بانک در بازار اتخاذ شود تا با کمترین 
هزینه و بیش��ترین س��رعت، به وجه نقد تبدیل ش��ود و موجب افزایش 
بنگاه داری بانک ها در کش��ور نش��ود. در این مقوله نظارت بانک مرکزی 

اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
در پایان تأکید بر این نکته خالی از لطف نیست که همراهی و هماهنگی 
بازار پول و س��رمایه در طراحی و اج��رای محصوالت و راهکارهای نوین 
تأمین مالی در کش��ور )همانند صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، 
اس��تفاده از اوراق بهادار در عملیات بازار ب��از، گواهی اعتباری مولد و ...( 
مشروط به طراحی و اجرای درست آنها می تواند نویدبخش فصل نوینی از 

تحول اقتصادی با همکاری این دو نهاد مهم در کشور باشد.
منبع: ایِبنا

یادداشت

طالی آبش��ده از ذوب کردن طالی متفرقه به دس��ت می آید. طالی 
متفرقه همان طالی دس��ت دوم و طالی شکسته ای است که مردم آنها 
را به طالفروش��ی ها فروخته اند. طالفروشان برای اینکه طالی متفرقه و 
بالاستفاده را به چرخه تولید برگردانند، آن را برای ذوب شدن به کارگاه 
می فرستند. در کارگاه، طالی دست دوم و شکسته شده را در کوره های 
مخص��وص ریخته گری طال و جواه��رات ذوب می کنند و از همین رو به 

آن طالی آب شده می گویند.
اما آنچه این روزها در بازار طال به چش��م می خورد، هجوم خریداران 
برای خرید طالی آب ش��ده است، به طوری که به گفته رئیس اتحادیه 
ط��ال و جواهر تهران، این روز ها بی��ش از ۸۰ درصد معامالت بازار طال 
مربوط به خرید طالی آب شده است و تنها حدود ۲۰درصد معامالت به 
مصنوعات طال )طالی س��اخته شده( اختصاص دارد؛ موضوعی که شاید 
برای مبتدیان امری حیرت انگیز باش��د اما برای کارشناسان صنف طال و 
جواهر، توجیه پذیر اس��ت، زیرا که طالی آبشده اُجرتی ندارد و برای آن 
نیز مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی ش��ود، اما نکته مهم این اس��ت 
که برای خرید طالی آب  ش��ده هیچ گونه رسید خرید و یا فاکتور فروش 
صادر نمی ش��ود و بنابراین ریس��ک انجام این معامله بس��یار زیاد است. 
همچنین با داغ ش��دن این تجارت، فروش ط��الی تقلبی و عیار پایین 
بس��یار رونق گرفته که سرمایه گذاران بازار طال باید به این مسئله توجه 

بیشتری نشان دهند.
وقتی طالی آب شده اُجرت و مالیاتی ندارد

در همین زمینه، عباد محمدولی کارش��ناس بازار طال در گفت وگو با 
فرارو، با اش��اره به اینکه این روز ها مردم برای خرید طال آب شده رغبت 
بیش��تری نسبت به مصنوعات طال دارند، گفت: این کار نیز به این علت 
است که مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به دنبال بازار مطمئنی 
می گردن��د که در این ب��اره، بازار طال از امنیت بس��یار باالیی برخوردار 
است، اما آنها برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر، به دنبال خرید 

طالی آب ش��ده هستند، زیرا اُجرتی بابت این س��رمایه گذاری نپردازند، 
بنابراین به سراغ خرید طالی آب شده می روند.

او با تاکید بر اینکه خرید طالی آب ش��ده دارای ریسک باالیی است، 
ادامه داد: مهم ترین نکته این اس��ت که مردم بهتر است مصنوعات طال 
را خریداری کنند، زیرا این امر ریس��کی ب��رای خریدار به همراه ندارد، 
از س��وی دیگر نقدش��وندگی مصنوعات طال ۱۰۰ درصد است و از این 
بابت مش��کلی وجود ندارد، اما اگر مردم به هر دلیلی می خواهند طالی 
آب شده خریداری کنند، باید حتما به این نکته توجه کنند، که این طال 
را از طری��ق واحد های صنفی و کارگا ه هایی که از اتحادیه مربوطه مجوز 

دارند، خریداری کنند، تا دچار ضرر و زیان در این باره نشوند.
به گفته محمدولی، به دلیل اینکه خرید طالی آب ش��ده بسیار رونق 
گرفته، در این بین دالالن و س��ودجویانی هستند که در کف خیابان به 
دنب��ال فروش این فرآورده طال هس��تند، مردم باید ب��ه این نکته توجه 
کنن��د که به هیچ عنوان از این افراد خرید نکنند، زیرا ریس��ک این کار 
بس��یار باال اس��ت و ممکن اس��ت طالی تقلبی و یا عی��ار پایین به آنها 
بدهن��د و چون از واحد صنفی با مجوز قانونی خرید نکرده اند، اگر س��ر 
آنها کاله برود، شکایت و احقاق حق این موضوع بسیار سخت و پیچیده 

خواهد بود.
ای��ن کارش��ناس طال با اش��اره به اینک��ه یکی دیگ��ر از دالیل خرید 
طالی آب ش��ده از س��وی مردم، عدم پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
اس��ت، گفت: طالی آب ش��ده مالیاتی ندارد، اما در مقابل هیچ س��ند و 
مدرکی نیز دال بر خرید آن از سوی فروشندگان ارائه نمی شود و همین 
موضوع باعث می شود، اگر طالی تقلبی به مردم فروخته شود، آنها هیچ 
راهی برای اثبات آن ندارند، برای همین مدام تاکید می ش��ود که مردم 
از خرید طالی آب شده خودداری کنند، اما متاسفانه با توجه به افزایش 
تورم و کاهش ارزش پول ملی، مردم برای کس��ب ارزش افزوده بیش��تر 

اقدام به این کار می کنند.

مراقب باشید؛ ریسک خرید طالی آب شده باالست
محمدول��ی اضافه کرد: دلیل دیگر جذابیت خرید طالی آب ش��ده از 
سوی مردم این است، زمانی که شما مصنوعات طال خریداری می کنید، 
طال را با عیار ۱۸ یا ۷۵۰ به ش��ما می فروش��ند، اما اگر شما همان طال 
را بخواهید بفروش��ید، چون طال دسته دوم، حس��اب می شود، عیار آن 
را ۷۴۰ حس��اب می کنند و طبیعتا از بهای ریالی آن کاس��ته می شود، 
اما در مورد طالی آب ش��ده ش��ما با همان عیاری که خرید کرده اید، در 
زم��ان فروش نیز به همان عیار این نوع از طال را می فروش��ید، بنابراین 
از عیار طال کم نمی ش��ود و همی��ن عامل باعث جذب مردم برای خرید 
طالی آب شده می شود. وی ادامه داد: همچنین طالی آب شده به دلیل 
اینکه مواد اولیه و خام کارگاه تولیدی ساخت مصنوعات طال به حساب 
می آید، مردم فکر می کنند، می توانند آن را به راحتی بفروشند، بنابراین 
به س��راغ طالی آب ش��ده می روند، اما همانطور که عرض کردم، ریسک 
چنین س��رمایه هایی بسیار باال است و مردم باید دفت کنند، که در این 

رابطه سرشان کاله نرود.
ای��ن فعال بازار طال با اش��اره به اینکه قیمت ط��ال همچنان صعودی 
خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت طال در بازار های جهانی 
با افزایش همراه شده و در بازار ارز نیز دالر در مرز ۲۰ هزار تومان قرار 
دارد، باید گفت، قیمت طال و س��که نیز همچنان با رش��د همراه خواهد 
ب��ود، مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان سیاس��ت گذار اصل��ی بازار ارز، 
دوباره به مانند س��ال گذش��ته، بازار را کنترل و مدیریت کند، تا دوباره 

نرخ ها در بازار آرام بگیرد.
محمدول��ی در پایان نیز گفت: از س��وی دیگ��ر می توان گفت که این 
روزها س��که، طال و ارز گران نش��ده اس��ت، بلکه ای��ن ارزش پول ملی 
کشورمان است که متاسفانه به دلیل وضعیتی که وجود دارد، روز به روز 
از ارزش آن کاسته می شود و به تبع آن قیمت ها در بازار های سرمایه ای 

نظیر سکه، طال و ارز نیز با افزایش فزاینده ای همراه می شود.

کرونا همه  معادالت سیاس��ی، اقتص��ادی، فرهنگی و اجتماعی دنیا را 
دگرگون کرده  اس��ت. به اعتقاد برخی سیاستمداران و کارشناسان، دنیا 
را باید به دو دوره قبل و بعد از کرونا تقس��یم کرد و جهان بعد از کرونا، 

هرگز مشابه قبل نخواهد بود.
به گزارش فارس، این تغییرات آنچنان مفصل و عمیق است که در این 
نوشتار مجال پرداختن به آنها نیست و هدف مقاله حاضر نیز تبیین این 
دگرگونی ها نیس��ت. تنها به این دلیل مدخل ورودی مقاله  پدیده کرونا 
انتخاب ش��ده که آسیب آن به کس��ب و کارها و اقتصاد در دنیا آنچنان 
س��همگین بوده که دولتمردان را حت��ی در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا 
مجبور کرده اس��ت تا میلیاردها دالر برای کمک به اقتصادشان، بودجه 
در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، این موضوع گواه آن  اس��ت که حتی در 
اقتصادهای مبتنی بر سرمایه داری نیز گاهی باید دولت ها دخالت کنند 

و از اقتصاد و به ویژه تولید حمایت کنند.
در این نوش��تار قص��د نداریم به مجادل��ه  اقتصاددان ه��ای نهادگرا و 
طرف��داران اقتصاد آزاد دام��ن بزنیم و آنها را داوری کنیم؛ بلکه هدف از 
ای��ن مقدمه  کوتاه تأکید بر لزوم دخالت دولت برای حمایت از اقتصاد و 

کسب و کار و به ویژه تولید در زمان های مختلف است.
از تخصی��ص بودجه برای کرونا گرفته ت��ا حمایت های تعرفه ای برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ... در دوران کنونی، هیچ کارش��ناس 
اقتصادی در سطح جهانی، حمایت های دولت ها از اقتصادهای خودشان 
را زیر سؤال نبرد و طرفداران اقتصاد آزاد نیز نگفتند که بازار را به حال 
خ��ودش بگذارید! به همین دلیل ش��اید اگر اکن��ون از حمایت از تولید 

گفته شود کمتر از سوی منتقدان مورد هجمه قرار بگیرد.
از س��وی دیگر در ش��رایط تحریم��ی کنونی که اقتصاد کش��ور با آن 
روبه رو ش��ده، نی��از به تولید کاالهای باکیفیت داخلی بیش از همیش��ه 
آش��کار شده اس��ت، اما رونق تولید تنها زمانی در کشور رخ می دهد که 
عزم ملی پش��ت آن باش��د. یعنی همه  ذی نفعان ای��ن فرآیند برای آن 
بجنگن��د و هر فرد یا گروه وظیفه  خود را ب��ه عهده بگیرد. تولید کننده 
و نیروهای انسانی ش��اغل برای تولید هرچه باکیفیت تر تولیدات تالش 
کنند، مصرف کنندگان نیز به خرید برندهای ایرانی عرق داشته باشند.

دول��ت نیز بای��د ان��واع حمایت ه��ا، از مقررات زدایی گرفته ت��ا ارائه  
تس��هیالت ارزان قیمت، حمایت های تعرفه ای را در دستور کار خود قرار 

ده��د، اما ذی نفعان این فرآیند تنه��ا تولید کنندگان، مصرف کنندگان و 
دولت نیستند. بنگاه های مالی از جمله بانک ها یکی از مهم ترین فعاالن 
این فرآیند به حس��اب می آیند. بانک ها نیز باید دغدغه حمایت از تولید 
را داش��ته باشند و این دغدغه در بعضی از دوران ها مانند شرایط تحریم 

و یا کرونا باید دوچندان باشد.
اکن��ون که کش��ورمان با هر دو پدیده به صورت توأمان روبه روس��ت، 
شایسته اس��ت بانک ها با حفظ منافع سهامداران و سپرده گذاران خود، 
نقش��ی فعال را برای حمایت از تولید ایف��ا کنند. این نقش می تواند در 
قالب های مختلف مانند کاهش بوروکراس��ی، تس��هیل فرآیند اخذ وام، 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت، گش��ایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های 

بانکی، ارائه  مشاوره های گوناگون و ... ایفا شود.
در همین مس��یر برخی از بانک ها به اشکال مختلف ورود کرده اند، اما 
در بین این طرح ها، بسته  حمایتی ویژه بانک پاسارگاد با هدف شکوفایی 

اقتصادی بسیار جلب توجه می کند.
ایج��اد فضای قابل اعتماد و بدون ریس��ک بین خریدار و فروش��نده، 
تس��هیل مبادالت اقتصادی و تج��اری، افزایش دامن��ه  خدمات بانکی، 
کمک به رش��د اقتصاد کشور و ارائه  بهترین راهکارها با کمترین قیمت 
تمام ش��ده به بنگاه ها، از ویژگی های بسته حمایتی بانک  پاسارگاد است. 
این بسته شامل موارد زیر است: اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گشایش 
اعتبار اس��نادی داخل��ی، صدور انواع ضمانت نامه بانکی و ارائه  مش��اوره 

بانکی.
ش��ایان ذکر اس��ت که جامعه  اقتصادی کش��ور نیز درک مناسبی از 
این فرصت داش��ته است و براس��اس آمار ارائه شده بسته حمایتی بانک 
 پاسارگاد در س��ال ۱3۹۸ با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه شد؛ 
به طوری که نس��بت به سال پیش از آن، ش��اهد رشد ۱۸۷ درصدی در 
بخش گش��ایش اعتبار اس��نادی، رش��د ۱۴۹ درصدی در بخش صدور 
ضمانت نامه و رشد 3۱۸ درصدی در بخش اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
بودیم. بی ش��ک با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در سال جاری نیز 

شاهد رشد در ارائه این خدمات خواهیم بود.
ه��دف نهایی اقتصاد افزایش رفاه در جامعه اس��ت. یکی از مهم ترین 
پارامتره��ای تأثیرگ��ذار ب��ر باالرفتن رف��اه اقتصادی در جامعه ، رش��د 
اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است. به عبارت ساده تر هرچه 

رش��د اقتصادی یک کشور بیشتر باشد تولید ناخالص داخلی باال می رود 
و نتیجه آن افزایش درآمد سرانه و رفاه در جامعه است )توزیع این رفاه 
در جامعه موضوع این نوش��تار نیست(. بنابراین سیاست هایی که منجر 
به افزایش رش��د اقتصادی در یک کشور می ش��وند، به طور کلی مثبت 
ارزیابی می ش��وند، به ویژه اگر این رش��د در بخش مول��د اقتصاد اتفاق 
بیفتد. بس��ته های حمایتی اگر به درس��تی در یک اقتصاد به کار گرفته 
شوند، به طور قطع به رشد اقتصادی کشور کمک می کنند. البته معنای 
حمایت از تولید، این نیس��ت که از هر کسی و هر بنگاهی با هر طرحی 
حمایت ش��ود. بدیهی اس��ت که باید حمایت هدفمند باش��د و مؤثر. از 
س��وی دیگر، نباید آنقدر سخت گیری شود که عماًل حمایت تنها شامل 

طرح های محدودی شود.
بررس��ی کارشناس��ی در این زمین��ه برای موفقی��ت و تأثیرگذاری بر 
اقتصاد کشور بسیار حیاتی است. نکته مهم دیگر اطمینان از مؤثر بودن 
حمایت اس��ت. اگر حمایت ها جامعیت نداش��ته باشد، برخی از کسب و 
کارها از دامنه حمایت خارج می شوند. برای مثال اگر فقط حمایت پولی 
از بنگاه ها صورت گیرد چه بسا بنگاهی که به تسهیالت نیاز ندارد آلوده  
وام کنیم و کمک دیگری که نیاز داشته است -مثاًل حمایت تعرفه ای- را 
از آن دری��غ کنیم و در نهایت حمایت بی اثر ش��ود و یا نتیجه  معکوس 
داش��ته باشد؛ برای مثال بس��ته حمایتی بانک پاسارگاد که شامل چهار 
نوع حمایت متفاوت اس��ت از ارزش بیش��تری برخوردار اس��ت. اگر این 
حمایت محدود به مثاًل فقط تس��هیالت ارزان قیمت بود شاید اثرگذاری 

کمتری می داشت.
س��خن آخر آنکه حمایت مؤثر دولت و س��ایر بازیگران مهم اقتصادی 
مانند بانک ها از تولید و کس��ب و کار همواره می تواند بر رشد اقتصادی 
کش��ور اثر مثبتی داشته باشد، به ش��رط آنکه این حمایت ها به درستی 
و بج��ا مورد اس��تفاده قرار بگیرن��د. ارزش این حمایت ه��ا در برخی از 
دوران ها، مانند ش��رایط کنونی کشور ما که با بحران کرونا و تحریم های 
بین المللی مواجه هستیم، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت حیاتی 
اس��ت. همچنین نقش آفرین��ی همه  ذی نفع��ان از تولید کننده گرفته تا 
مصرف کنن��ده، از دولت گرفته تا س��ایر نهادهای عمومی، از رس��انه ها 
گرفته تا سیس��تم بانکی کش��ور، همه و همه در این فرآیند ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.

هجوم ۸۰درصدی به بازار طالی آب شده

چرا مردم طالی آب شده می خرند؟

نگاهی به بسته  حمایتی ویژه بانک پاسارگاد با هدف شکوفایی اقتصادی

از تحریم ها تا کرونا
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نیما از بازار فاصله گرفت
خرج درهم، بازی دالر

گرچ��ه کاهش عرضه دالر و عدم تامین نیاز ب��ازار از عوامل افزایش 
قیمت ارز عنوان می شود، اما بررسی آخرین وضعیت عرضه و تقاضای 
ارز در بازار نیمایی بیانگر پاسخگویی تمام تقاضای بازار است که در این 
بین، بیش از ۷۰درصد آن با فروش درهم که نیاز اصلی بازار کش��ور را 
دربر می گیرد، تامین ش��ده اس��ت نه دالر. به گزارش ایسنا، طی مدت 
اخیر به ویژه دو هفته گذشته قیمت ارز در بازار آزاد به صورت صعودی 
بوده و نرخ دالر تا بیش از ۱۹ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. گرچه 
بس��ته بودن مرزها به دلیل ویروس کرون��ا و کاهش صادرات و به تبع 
آن کاهش ارزآوری، عاملی بود که گفته می ش��د می تواند تامین ارز را 
تحت تاثیر قرار دهد، اما این روزها با وجود اینکه شرایط تامین ارزی در 
سامانه نیما تا حدودی به حالت عادی برگشته، همچنان قیمت در بازار 
رو به افزایش است. این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت عرضه 
ارز در سامانه نیما نش��ان می دهد در روز گذشته )3۱خرداد( مجموع 
فروش نیمایی و پتروش��یمی که توسط بانک مرکزی انجام شده، فقط 
در یک روز معادل ۷3 میلیون دالر بوده اس��ت که از این رقم، معادل 
۵۱ میلیون دالر آن از فروش درهم تامین ش��ده اس��ت؛ در واقع ۱۸۸ 
میلیون درهم در سامانه نیما فروش رفته که ۷۰درصد تقاضای عرضه 
بازار را تامین کرده و بقیه نیز با ارزهای دیگر تامین شده است. از سوی 
دیگر قیمت دالر در س��امانه نیما به حدود ۱6 هزار تومان می رس��د و 
اختالف 3۰۰۰ تومانی با قیمت روز دالر در بازار آزاد دارد که قابل تأمل 
است. بر این اساس، ظاهرا تامین ارز نمی تواند تنها عامل برای افزایش 
قیمت ارز در بازار آزاد باشد، چراکه طبق آمار سامانه نیما آنچه تقاضا 
در بازار نیمایی وجود داش��ته، پاسخ داده شده اس��ت. فعاالن بازار ارز 
معتقدند که روند افزایش قیمت ارز طی حدود دو هفته گذشته چندان 
طبیعی به نظر نمی رس��د و عامل اقتصادی مش��خصی برای آن وجود 
ن��دارد، ولی می تواند در کنار عامل تحریم که ویژه این روزها نیس��ت، 
ناش��ی از مسائل دیگری نیز باش��د، از جمله باال بودن قیمت درهم در 
امارات و عدم اجرای تعهد برخی صادرکنندگان. این در حالی است که 
اخی��را عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تعهدات 
ارزی تاکی��د کرده بود که صادرکنندگان باید هر آنچه از ارز حاصل از 
صادرات خود در سال گذشته بوده را به روش های اعالمی بانک مرکزی 
تا پایان تیرماه به چرخه اقتصادی برگردانند که با توجه به حجم باالی 
تعهدات می تواند در هفته های پیش رو در بازار موثر باش��د. همچنین 
فعاالن بازار می گویند برخی ش��یطنت ها یا پخش شایعات در بازار نیز 
در افزایش قیمت و نوسان بی تاثیر نیست. با این حال، رئیس کل بانک 
مرکزی در حالی محدودیت های ایجادش��ده برای ایران را در وضعیت 
موجود بی تاثیر ندانسته که معتقد است »ارزش ذاتی نرخ ارز با در نظر 
گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاس��ی و روانی در مقایسه با نرخی که 

امروز در بازار خرید و فروش می شود، حتما پایین تر است.«

تکذیب بازداشت رئیس کل سابق بانک مرکزی
برخی رس��انه ها در حالی اقدام به انتش��ار خبر بازداش��ت رئیس 
کل س��ابق بانک مرکزی ب��ه عنوان اخاللگر اقتص��ادی کرده اند که 
پیگیری ها نش��ان می دهد که اهمال خبرنگاران آن رس��انه ها باعث 
این اشتباه شده و آنها »محمود سیف« را با »ولی اهلل سیف« اشتباه 
گرفته ان��د. به گزارش ایرنا، پس از اظهارات رئیس س��ازمان قضایی 
نیروهای مس��لح درباره بازداش��ت دو اخاللگر اقتصادی به نام های 
ش��ریفی و سیف، برخی رسانه ها اقدام به انتساب این بازداشت ها به 
»ولی اهلل سیف« رئیس کل سابق بانک مرکزی کرده و حتی تصویر 
وی را نیز در کنار این خبرها منتش��ر کردند. این در حالی است که 
پیگیری ایرنا نش��ان می دهد که یک تش��ابه ن��ام فامیلی، باعث این 
سوءبرداشت ش��ده و نام اعالم شده توس��ط رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مس��لح هیچ ارتباطی با ولی اهلل س��یف، رئیس کل س��ابق 

بانک مرکزی ندارد.
با کمی دقت در اخبار مش��خص می ش��ود که »شکراهلل بهرامی« 
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرده که عیسی شریفی 
)قائم مقام ش��هردار اسبق تهران( و محمود سیف )مدیرعامل سابق 
ش��رکت تجارت الم��اس مبین( به جرم اخالل اقتصادی بازداش��ت 
ش��ده اند. ب��ه نظر می رس��د که برخی رس��انه ها به دلی��ل عجله یا 
س��هل انگاری و کم دقت��ی، به ن��ام کامل متهم توجه نک��رده و این 
بازداش��ت را به رئیس کل س��ابق بانک مرکزی نسبت داده  و جالب 
اینکه تصویر رئیس کل س��ابق بانک مرکزی نیز را در کنار عیس��ی 

شریفی منتشر کرده اند.

دریچه

فرص��ت ام��روز: ب��ازار س��رمایه در فص��ل به��ار پربازده تری��ن بازار 
سرمایه گذاری بود و شاخص کل بورس در سه ماه ابتدایی سال نزدیک 
به ۱۴۸درصد رش��د کرد. پس از بورس نی��ز رتبه دوم بازدهی بازارهای 
مالی در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال از آن بازار طالی ۱۸ عیار بود، به 
ط��وری که طالی ۱۸ عیار با رش��د 3۱ درصدی از ۵۹۷ هزار تومان در 
انتهای س��ال گذش��ته به قیمت ۷۸۰ هزار تومان��ی در پایان خردادماه 
رس��ید. قیمت س��که امامی نیز در این بازه زمانی حدود 3۰درصد رشد 
داش��ت و قیمت نیم س��که هم بیش از ۲۹درصد افزایش یافت. کارنامه 
بازارهای سرمایه گذاری در بهار ۹۹ نشان می دهد که پس از بورس، طال 
بیش��تر از دیگر بازارها مورد توجه س��رمایه گذاران بوده است؛ به ویژه در 
آخرین روزهای خردادماه که قیمت سکه و طال پا به پای افزایش قیمت 
دالر باال رفت. به نظر می رسد این روند بازدهی بازارها در فصل تابستان 
نیز ادامه داشته باشد، کما اینکه قیمت دالر هم اکنون به ۱۹ هزار تومان 
در بازار آزاد تهران رس��یده و با کاهش درآمدهای ارزی کش��ور به نظر 
نمی رس��د که این التهاب قیمتی به زودی فروکش کند، هرچند رئیس 
کل بانک مرکزی این نوید را داده که به زودی ش��اهد کاهش قیمت ها 
در ب��ازار ارز خواهیم بود. در گزارش حاضر ب��ه بازارهای مالی در اولین 

روز تابستان پرداخته ایم.
بورس وارد کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد شد

روند ش��اخص بورس در اولی��ن روز تیرماه صعودی بود و بیش از 3۰ 
هزار واحد رش��د کرد. ش��اخص کل بورس در این روز 3۰ هزار و ۲۰۱ 
واحد رش��د داشت و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد 
ایس��تاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار و ۹۷۱ واحد افزایش به 
۴۱۱ هزار و ۲۱۴ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 3۰۱ 
واحد رش��د به ۲۷۱ هزار و ۵۵3 واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۱ هزار 
و 3۵۵ واحد و ش��اخص بازار دوم 6۴ هزار و ۱۵۵ واحد افزایش داشت. 
در معامالت روز یکش��نبه همچنین بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴۵ هزار و 6۷۴ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3هزار و 3۵۰ واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۲ ه��زار و ۹۹۰ واحد، ملی صنایع 

مس ایران )فملی( با ۲ هزار و ۹۲۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و ۹66 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار 
ایران )همراه( با یک هزار و ۲۹۲ واحد، نفت و گاز و پتروش��یمی تامین 
)تاپیک��و( با یک هزار و ۲۱۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و ۲۱۵ واحد و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 

۱۵۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقاب��ل، نمادهای بانک مل��ت )وبملت( با ی��ک هزار و 6۸ 
واحد، توس��عه صنایع بهشهر )وبشهر( با 3۱۰ واحد، پتروشیمی پردیس 
)ش��پدیس( با ۲۸۰ واحد، سیمان فارس و خوزستان )سفارس( با ۱6۹ 
واحد، پرداخت الکترونیک س��امان کیش )س��پ( با ۱6۹ واحد و تامین 
س��رمایه بانک ملت )تملت( با ۱6۸ واحد و سرمایه گذاری سایپا )وساپا( 

با ۱۴۵ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنین نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ای��ران، بانک تجارت، بان��ک صادرات ایران، پاالی��ش نفت بندرعباس و 
س��رمایه گذاری ایران خودرو از جمله نماده��ای پربیننده بورس بودند. 
گ��روه بانک ها هم در معام��الت این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه ۵ میلیارد و 3۷۷ هزار برگه س��هم به ارزش 

۲3 هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۲۸۴ واحد رشد داشت و بر روی کانال 
۱۴ هزار و ۴6۴  واحد ثابت ماند. در این بازار 3 میلیارد و ۱۸۴ میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از 66 هزار و 3۴3 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماده��ای پتروش��یمی زاگرس )زاگ��رس(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیان��ه )میدک��و(، س��رمایه گذاری صباتامی��ن )صبا(، پتروش��یمی 
تندگویان )ش��گویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سهامی ذوب آهن 
اصفه��ان )ذوب( و بیمه پاس��ارگاد )بپاس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این 
ب��ازار را داش��تند. همچنین نمادهای فرابورس ای��ران )فرابورس(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، ویتانا )غویتا(، تولید برق عسلویه 
مپنا )بمپنا(، پخش البرز )پخش(، س��یمان الر س��بزوار )سبزوا(، گروه 
کارخانج��ات صنعتی تبرک )تبرک(، داروس��ازی تولی��د دارو )دتولید(، 
داروسازی سبحان انکولوژی )دس��انکو(   و پتروشیمی غدیر )شغدیر( با 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

سکه در کانال ۸ میلیونی؛ دالر در آستانه تغییر کانال
در نخس��تین روز تابستان، قیمت س��که و ارز نیز در بازار آزاد تهران 
ب��ه روند صعودی خود ادامه داد و همپ��ای ورود دالر به کانال ۱۹ هزار 
تومان، قیمت س��که هم به کانال ۸ میلیون تومانی وارد ش��د. هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه با افزایش ۱۸۰ هزار 
تومانی روبه رو شد و با قیمت ۸ میلیون و ۱۸ هزار تومان به فروش رفت. 
نیم س��که و ربع س��که اما کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و 
نیم س��که در بازار تهران ۴ میلیون تومان و ربع س��که ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان قیمت خورد. از س��وی دیگر، هر گرم طالی ۱۸عیار نیز در 
بازار ۷ هزار و 6۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت به قیمت ۷۹۷ هزار 
و ۴۰۰ تومان رس��ید. هر مثقال طال نی��ز 3 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان 
قیمت داشت. در این میان، قیمت دالر با ادامه پیشروی به سقف کانال 
۱۸ ه��زار تومان در صرافی های بانکی رس��ید و در ب��ازار آزاد تهران نیز 
در کان��ال ۱۹ هزار تومان جا خوش کرد. هر دالر آمریکا در صرافی های 
بانکی در اولین روز تیرماه به قیمت ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد 
ک��ه در قیاس با آخرین روز خردادماه، افزایش��ی ۲۰۰ تومانی را نش��ان 
می دهد. بر این اساس نرخ خرید دالر از مردم که غالبا ۱۰۰ تومان کمتر 
از قیمت فروش در صرافی ها تعیین می ش��ود، در روز یکشنبه فاصله ای 
3۰۰ تومان��ی با قیمت فروش دالر داش��ت. به ای��ن ترتیب در حالی که 
صرافان بانکی دالر را به قیمت ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان فروختند، این ارز 

را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کردند.
همچنی��ن نرخ فروش یورو در صرافی ه��ای بانکی به ۲۰ هزار و ۹۰۰ 
تومان رسید. نرخ خرید یورو همانند دالر فاصله ای 3۰۰ تومانی را نشان 
می ده��د و به این ترتیب ه��ر یورو از مردم به قیم��ت ۲۰ هزار و 6۰۰ 

تومان خریداری شد. 
به این ترتیب در اولین روز تابس��تان، افزایش قیمت ارز کماکان ادامه 
یافت. صرافان می گویند به نظر نمی رس��د این وضعیت ماندگار باش��د و 
تغییراتی در ب��ازار محتمل خواهد بودو. در این میان، عبدالناصر همتی 
رئی��س کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده اس��ت که قیمت دالر در بازار 
واقعی نیس��ت و این وضعی��ت به زودی با تعدیل قیمت ه��ا در بازار ارز 

همراه خواهد شد.

ماجرای راه اندازی بورس مسکن به کجا رسید؟

بازارهای مالی تابستان را چگونه آغاز کردند؟

یکه تازی بورس و دالر
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عضو شورای عالی بورس، آخرین وضعیت راه اندازی بورس مسکن را تشریح کرد.
سعید اسالمی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه هنوز جزییات فروش مسکن 
در بورس مش��خص نیس��ت، اظهار کرد این موضوع یک ایده بوده که چند هدف را 
دنبال می کند؛ نخس��ت شفاف شدن معامالت مسکن است و دوم اینکه افرادی که 
توان مالی آنها به اندازه خرید یک واحد مسکونی نیست، این امکان را داشته باشند 
که خود را در مقابل افزایش قیمت تا حدی پوشش دهند. برای مثال اندازه ۲۰ متر 
پول مسکن دارند و قادر نیستند یک واحد مسکونی بخرند، اما اگر خریدی هم نکنند 
و قیمت مسکن افزایش یابد، همین توان را هم از دست می دهند. در این راستا این 
امکان برای آنها فراهم می شود که به اندازه ۲۰ متر فعال خرید کنند که اگر افزایش 

قیمت شد، ۲۰ متر را داشته باشند.
وی ادام��ه داد: البته راه اندازی بورس های مس��کن مش��کالتی دارند؛ اوال به طور 
سراس��ری در دنیا تجربه جدی ندارد و بیش��تر بورس های محلی این کار را انجام 
می دهند. بیشتر ابزارهای وابسته در بورس ها معامله می شود و دالیل آن هم متعدد 
اس��ت. از جمله اینکه مس��کن خاصیت اصلی کاالهای بورسی را که مهم ترین آنها 
همگن بودن اس��ت را ندارد. برای مثال وقتی دو نفر سهم یک شرکت را می خرند، 
همه شرایط شان مانند کسب سود و... مشابه یکدیگر است اما در مورد مسکن اینطور 
نیس��ت. حتی قیمت واحدهای مسکونی در یک مجتمع مسکونی هم با هم تفاوت 

دارد. به همین دلیل راه اندازی بورس مسکن پیچیدگی فنی دارد.
عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه عزم جدی برای راه اندازی بورس مسکن 
وج��ود دارد، گفت: امی��دوارم در فروش واحدهای وابس��ته به نهاده��ای دولتی و 
حاکمیتی و ایجاد شفافیت سریع کار کنیم که گشایش هایی در اقتصاد  کشور ایجاد 
شود اما این موضوع پیچیدگی های فنی خود را دارد. شاید مجبور باشیم از ساده ترین 
نوع شروع کنیم و بعد اصالحاتی انجام دهیم. چندین جلسه حول محور این موضوع 

پیش رو است و درحال حاضر تا جایی که من اطالع دارم بیشتر شبیه یک ایده است 
که ساز و کارهای آن هنوز مشخص نشده است.

اس��المی ادامه داد: یکی از راهکارها این است که یک پروژه مشخص  برای مثال 
یک پروژه ۵۰ هزار متری را می توان به ابزارهایی که مورد معامله واقع شود تبدیل 
کرد. از این جنس کارها می شود انجام داد که به سادگی کمک کند که این ابزارها 
راه بیفتد. البته در آن صورت مسکن وارد بورس نشده است بلکه پروژه وارد بورس 

شده است.
براساس این گزارش، ۱6 اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه 
و شهرس��ازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه های مسکن و حمل و نقل از 
طریق بازار س��رمایه انجام و اعالم ش��د در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی 
از این طریق تامین مالی شود. فعال کردن صندوق های زمین و ساختمان و تامین 
زمین موردنیاز تولید مسکن با اصالح آیین نامه براساس مشکالتی که سازمان ملی 
زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی داشت در جریان 

است.
مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدند با اصالح قانون ساماندهی و تولید و عرضه 
مس��کن تحرکی در بخش تولید مسکن ایجاد می ش��ود و می توان عالوه بر تامین 

مسکن تامین خدمات و توسعه شهری را نیز همزمان انجام داد.
در حال حاضر تفاهمی با س��ازمان بورس انجام ش��ده تا تامین سرمایه مستقیم 
بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان محقق شود. چنانچه بخش خصوصی 
و فعاالن صنعت ساخت و ساز، بخشی از صندوق ها را اجاره کنند توان تامین اعتبار 
صندوق ها وجود دارد. از سوی دیگر آنطور که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه 
و شهرسازی - گفته است، امکان خرید و فروش سهام مسکن که تحت عنوان خرید 

متری مسکن شناخته می شد، در بازار سرمایه ایجاد شده است.

دوشنبه
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سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه 67 جهانی
 صعود ۱2 رتبه ای طی 2 ماه

متوس��ط س��رعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا ماه مه سال 
جاری میالدی، ۲۸.۸3 مگابیت برثانیه اس��ت که رتبه ایران را با ۱۲ 
پله صعود در مقایسه با ماه مارس سال ۲۰۲۰، به 6۷ از میان ۱3۸ 

کشور رسانده است.
به گزارش ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای 
کاربران دغدغه ب��وده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی 
محسوب می شود. در ایران در حالی که تا چندین سال پیش برخی 
معتقد بودند فناوری اطالعات و اینترنت، جزو کاالهای لوکس است 
و اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای دسترس��ی مردم کافی است، اکنون 
دیگر کمتر کسی از اهمیت استفاده از اینترنت غافل است و فناوری 

اطالعات به پدیده ای ضروری در زندگی افراد تبدیل شده است.
طبق اطالعات وب س��ایت Speedtest که ش��اخص های جهانی 
اینترنت را در کش��ورها بررس��ی می کند. در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، 
متوسط جهانی س��رعت دانلود اینترنت موبایل در تمامی کشورها، 
3۱.۹۵ مگابیت برثانیه و متوس��ط جهانی س��رعت آپل��ود، ۱۱.3۲ 
مگابیت برثانیه بود. متوس��ط جهانی سرعت دانلود اینترنت پهن باند 
ثاب��ت نی��ز در تمامی کش��ورها، ۷۴.۲3 مگابیت برثانیه و متوس��ط 

جهانی سرعت آپلود، ۴۰.۷۹ مگابیت برثانیه اعالم شد.
در ح��ال حاض��ر و طب��ق آخری��ن آمار منتشرش��ده ت��ا ماه مه 
۲۰۲۰، متوس��ط جهانی س��رعت دانلود اینترن��ت موبایل، 33.۷۱ 
مگابیت برثانیه و متوس��ط جهانی س��رعت آپل��ود اینترنت موبایل، 
۱۰.۸۹ مگابیت برثانی��ه اس��ت. همچنین در ح��وزه اینترنت ثابت، 
متوس��ط جهانی س��رعت دانلود، ۷6.۹۴ مگابیت برثانیه و متوس��ط 

جهانی سرعت آپلود ۴۱.۰۹ مگابیت برثانیه است.
رتب��ه یک ت��ا پنج اینترنت موبای��ل در جهان تا م��اه مه ۲۰۲۰، 
به ترتیب به ک��ره جنوبی )۱۰۰.۲۲ مگابیت برثانیه(، امارات متحده 
عرب��ی )۹۹.6۷ مگابیت برثانیه(، چین )۹۷.۱۰ مگابیت برثانیه(، قطر 
)۸۹.۱۱ مگابیت برثانیه( و هلند )۷3.6۹ مگابیت برثانیه( تعلق دارد. 
همچنی��ن رتب��ه یک تا پن��ج اینترنت پهن باند ثاب��ت در جهان، به 
ترتیب به سنگاپور )۲۰۵.۱3 مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۱۸3.۲۴ 
مگابیت برثانیه(، تایلند )۱۷۰.۱۴ مگابیت برثانیه(، رومانی )۱۵۹.3۱ 

مگابیت برثانیه( و سوییس )۱۵۵.۹۴ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

اینترنت موبایل ایران در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ با متوسط سرعت 
دانل��ود ۲۷.۵3 مگابیت برثانی��ه در رتبه ۷۰ قرار داش��ت، در بخش 
اینترنت پهن باند ثابت نیز ایران با متوس��ط س��رعت دانلود ۱۸.۴۱ 

مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده بود.

الزام نصب کد رهگیری روی لوازم خانگی
فقیه��ی با بیان اینکه از اول تیر براس��اس کد ه��ای روی کاالها، 
شناسه کاال تعلق می گیرد گفت خریداران مغایرت بین کد و شناسه 

کاال را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، هوش��یار فقیهی معاون 
اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در بخش خبری ۲۱ شبکه 
یک سیما تصریح کرد: شفاف سازی فرآیند توزیع در  زنجیره ارزش 
کل کاال های کش��ور یکی از اهداف ماست و مدیران اقتصادی کشور 

سال های متمادی در پی همین موضوع هستند.
وی ادام��ه داد: یکی از حوزه های موفق در این زمینه، رجیس��تر 

کردن موبایل بود که اکنون قاچاق این کاال به صفر رسیده است.
فقیه��ی با بیان اینکه ب��رای لوازم خانگی هم همی��ن روند را در 
راس��تای شفاف سازی ادامه خواهیم داد، افزود: در دولت تالش شد 
س��امانه ها به صورتی شکل داده ش��ود که توانایی ثبت و ضبط کل 

کاال ها در این فرآیند ها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه از فردا براساس کد های روی کاالها، شناسه 
کاال تعل��ق می گیرد، اضاف��ه کرد: با توجه ب��ه کنترلی که از طریق 
سامانه ۱۲۴ انجام می ش��ود انتظار می رود کنترل قیمتی هم انجام 

شود.
مع��اون اقتصادی و برنامه ریزی ات��اق اصناف گفت: اگر بتوانیم به 
ان��دازه کافی کاال را تأمین و عرضه کنیم قطعاً این موضوع قیمت ها 
را تنظیم می کند و تنظیم قیمت به صورت دس��توری مشکالتی را 

ایجاد خواهد کرد.
 فقیهی اف��زود: نهاد های حاکمیتی باید برای تأمین ارز و واردات 

کاال های موردنیاز لوازم خانگی، تمهیدات ویژه ای را بیندیشند.

اخبـــار

معاون ط��رح و برنامه وزارت صمت گفت احی��ای واحدهای صنعتی 
تعطی��ل از اولویت ه��ای وزارت صم��ت بوده که مهمترین مش��کل آنها 

کمبود نقدینگی است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، زرن��دی در برنامه گفت و گوی 
۱۸:3۰ ش��بکه خب��ر درخصوص تکمیل طرح های نیم��ه تمام و احیای 
واحده��ای راکد تصریح کرد: وزارت صمت ۷ محور برنامه و چهل پروژه 
صنعتی به منظور بهره وری سرمایه و توسعه تولید داخل دارد. باید ابتدا 
پروژه های نیمه تمام را به س��رانجام برسانیم و ظرفیت های نیمه تمام را 

به چرخه تولید بازگردانیم.
او ب��ا اش��اره به اهمی��ت راه اندازی مج��دد واحده��ای تعطیل گفت: 
واحدهای تعطیل در هر اس��تان به تفکیک شناس��ایی شده و مشکالت 
آنها بررس��ی شده است. بس��یاری از واحد ها مشکل مدیریتی دارند، اما 
مش��کل خود را کمبود نقدینگی عنوان می کنن��د که مهمترین چالش 

پیش روی تولید است.

زرندی افزود: کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختالفات حقوقی ش��رکا، 
تامی��ن مواد اولیه و ماش��ین آالت از جمله مش��کالت واحدهای تعطیل 
شده به شمار می رود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: ۹ 
هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی تعطیل در کش��ور وجود دارد که بس��یاری از 
صاحبان واحد های تعطیل یا نیمه تعطیل مشکالت نقدینگی، مدیریتی 
ی��ا فقدان بازار فروش را مطرح می کنند. این مقام مس��ئول گفت: طرح 
احیای واحدهای راکد را از س��ال گذشته شروع کردیم که در این مدت 
هزار واحد از واحدهای تولیدی تعطیل کاسته شده است. نباید بگذاریم 

سرمایه های کشور در جایی بدون استفاده حبس بشود.
زرندی گفت: پیش��نهاد ما به س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان جدید 

راه اندازی واحد های تعطیل است.
او ب��ا بیان اینک��ه واحد های تولی��دی ارزآور در اولویت حمایت دولت 
ق��رار دارد، گف��ت: ما از واحدی حمایت می کنیم ک��ه بازار فروش دارد. 
نقدینگی را می توان تامین کرد، اما محصولی که بازار ندارد در منجالبی 

فرو رفته اس��ت و هر روز به مش��کالت آن اضافه می شود. زرندی گفت: 
واحد تولیدی که بازار فروش و به خصوص بازار صادراتی داش��ته باش��د 
در اولوی��ت وام دهی ما ق��رار دارد. معاون ط��رح و برنامه وزارت صمت 
درخص��وص برنام��ه وزارتخانه ب��رای راه اندازی واحده��ای تعطیل طی 
امسال گفت: امسال برنامه ریزی شده ۷۰۰ مورد واحد  صنعتی تعطیل با 
سرمایه گذار جدید به چرخه تولید بازگردد و  ۱۵۰۰ واحد هم با مالکین 
قبلی راه اندازی مجدد ش��ود. وی گفت: در کشور ۷۱ هزار و ۲۰۰ جواز 
تاس��یس واحد های صنعتی صادر شده اس��ت که از این تعداد ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ واحد با 6۰درصد پیش��رفت هس��تند و در اولویت حمایت برای 

راه اندازی هرچه سریع تر قرار دارند.
زرن��دی ب��ه دو ن��وع تقس��یم بندی صنعت پیش��ران و اش��باع برای 
س��رمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ۹ صنعت پیشران در اولویت حمایت 
ق��رار دارن��د. باید س��رمایه گذاران جدید به س��مت س��رمایه گذاری در 

واحدهای پیشران هدایت شوند.

نقدینگی مهم ترین مشکل واحدهای تعطیل

واحد تولیدی دارای بازار صادراتی در اولویت وام دهی قرار دارد

ظف��ری گفت فاصله ما با خودکفایی ک��ره برخالف آنچه که گفته 
می شود تنها ۱۰ هزار تن است که این امر کامال شدنی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی احسان ظفری مدیرعامل 
اتحادی��ه تعاونی های تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران با انتقاد 
از انحص��ار در صنعت لبنی��ات اظهار کرد: انحصارگ��ران در صنعت 
لبنیات، تعدادش��ان به انگشت دس��ت هم نمی رسد. به عبارت دیگر 
این گروه سرنوش��ت صنعت لبنیات را به دست خود گرفته اند چراکه 
با نفوذی که دارند در همه کار ها اول هستند. مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ابت��دا به آنها داده می ش��ود و در ص��ادرات و واردات کار آنها اولویت 

است و حتی برخی مصوبات به قلم آنها تصویب می شود.
او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه کنترل صادرات ش��یر خش��ک در دس��ت 
انحصارگ��ران صنعت اس��ت، افزود: عل��ی رغم اینک��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی در نامه ای به وزارت صمت خواستار مجوز برای صادرات 
۱۰ هزار تن ش��یر خش��ک ش��د، اما این تعداد معدود بانفوذ در این 

وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایی را نمی دهند.
ظفری با اش��اره ب��ه اینکه کارش��کنی انحصارگ��ران در صادرات 
شیرخش��ک دلیل خاصی دارد، بیان کرد: آنها می خواهند ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند چراکه 
آنه��ا با عملیات دامپین��گ بازار های منطق��ه را در اختیار خود قرار 

داده اند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ه��ای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی 
ایران تاکید کرد: دولت در فروردین برای صادرات ۱۰ هزار تن ش��یر 
خشک موافقت کرده بود که در این زمان انحصارگران اولین ها بودند 

که حجم زیادی شیرخشک را صادر کردند.

به گفته ظفری، اخیرا مجوز صادرات ۵ هزار تن لبنیات به س��وریه 
از س��وی انحصارگران دریافت شد، در حالی که حتی صنایع خرد از 

آن بی خبر بودند.
او مصرف س��الیانه شیر خشک در کشور را ۱۵ هزار تن اعالم کرد 
و گفت: هم اکنون ۵ هزار تن ش��یر خشک در انبار ها و صنایع کشور 
وجود دارد و متاس��فانه با وجود مازاد در انبار ها انحصارگران بانفوذ و 

کارشکنی خود اجازه صادرات نمی دهند.
این مقام مسئول درباره تاثیر انحصارگران صنعت لبنیات در نقش 
تصمیم گیری وزارت صمت گفت: انحصارگران به هر حال نفوذ دارند 
یا حداقل اینکه با نظرات مخالفی که می دهند، در نظرات کارشناسی 

وزارتخانه تاثیر می گذارند.
ظف��ری افزود: با وجود کارش��کنی های متعدد ب��رای صادرات ۵۰ 
هزار تن شیرخش��ک مازاد، اما صنایع باید محصول خود را به فروش 
برس��انند تا پول دامدار را تهیه کنند و از س��وی دیگ��ر جامعه نیاز 
ب��ه ارز دارد ت��ا با صادرات ای��ن محصوالت بخش��ی از ارز موردنیاز 
جامع��ه را تامی��ن کند. او با اش��اره به اینکه انبار ه��ای صنایع لبنی 
مملو از ش��یر خشک شده اس��ت، اظهار کرد: با وجود تاریخ انقضا ۲ 
ساله شیرخش��ک و کلوخ شدن آن  پس از یکسال انتظار می رود که 

مشکالت موجود مرتفع شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ه��ای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی 
ای��ران از خودکفای��ی در تولید کره خب��ر داد و گف��ت: فاصله ما با 
خودکفای��ی کره برخالف آنچه که گفته می ش��ود تنها ۱۰ هزار تن 
اس��ت و این خودکفایی کامال ش��دنی است، اما در سال های گذشته 
و امس��ال این واردکنندگان به دلیل سود حاصل از واردات مرتب بر 

طبل واردات می کوبند.
انحصارگران صنعت لبنیات به دنبال قطع صادرات شیرخشک 

هستند
در ادامه این نشس��ت احمد اکبریان رئی��س هیأت مدیره اتحادیه 
دام��داران البرز اظهار ک��رد: امروز از انحصار گل��ه داریم، انحصار به 

معنای فساد در تولید است.
او اف��زود: با وجود ظرفیت های صادراتی انتظ��ار می رود که تولید 
تقویت ش��ود تا ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم، درحالی 

که انحصارگران بر سر صادرات می زنند.
اهمیت باالی بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی

اکبری��ان ادام��ه داد: با وجود اهمیت ص��ادرات غیرنفتی حال این 
س��وال مطرح اس��ت که چرا صادرات ما محدود به نفت و فوالد شده 
اس��ت؟ در حالی که یک پنجم جمعیت کش��ور در بخش کشاورزی 

است و می تواند در صادرات غیرنفتی جایگاه باالیی داشته باشد.
این مقام مس��ئول با انتقاد از سیاس��ت های صادرات��ی بیان کرد: 
متاسفانه بیشترین گیر ما در وزارت صمت است. آقای شریعتمداری 
در آخری��ن زمانی که در وزارت صمت بود ممنوعیت صادرات ش��یر 
خش��ک را صادر و مج��وز واردات ۲۰ تن ک��ره را داد که این امر به 
هیچ عنوان منطقی نیس��ت. او تاکید کرد: انحصارگران به دنبال این 
هستند که با قطع صادرات شیر خشک ارز وارداتی برای کره بگیرند.

رئیس هیأت مدیره اتحادی��ه دامداران البرز در پایان تصریح کرد: 
س��الیانه واردکنن��دگان ۲۰ ت��ا 3۰ میلیون یورو ب��رای واردات کره 
می گیرن��د، در حالی که ظرفیت های تولید این محصول در کش��ور 

وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم. 

رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی گفت توس��عه صادرات 
محصوالت کشاورزی در گرو اجرای الگوی کشت است.

رض��ا نورانی، رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی در گفت  
و گ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه چالش های پیش روی 
صادرات محصوالت کش��اورزی اظهار کرد: دولت برای صادرات س��یب 
در س��ال گذشته مش��وق هایی همچون واردات موز، آناناس و انبه را به 
صادرکنندگان داد، این در حالی است که هم اکنون مقدار زیادی از این 

محصوالت در بنادر رسوب کرده است.
رسوب مقدار زیادی میوه در بنادر

او افزود: با وجود آنکه مقادیر زیادی موز، آناناس و انبه به علت رسوب 

در بنادر در حال خراب شدن است، این سوال مطرح است که آیا با این 
وضعیت امکان توسعه صادرات وجود دارد؟

نوران��ی ادامه داد: ب��ا وجود فراهم  نبودن زیرس��اخت های صادراتی و 
اتخاذ تصمیمات یک شبه، از نهاد های تصمیم گیر انتظار می رود که زیر 
یک س��قف بنش��ینند و پیرامون صادرات تصمیم بگیرند چراکه افزایش 
ی��ک ش��به تعرفه صادرات موجب ش��ده محصول تولیدی روی دس��ت 

کشاورزان بماند.
تحقق شعار سال با جهش صادرات

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی با اش��اره به اینکه صادرات 
و واردات ج��اده دو طرفه اس��ت، بی��ان کرد: بی برنامگ��ی در هر یک از 

بخش ها، آس��یب جدی ب��ه بخش صادرات وارد می کن��د، این در حالی 
است که شعار سال تنها با جهش صادرات محقق می شود.

ب��ه گفت��ه او، افزای��ش ۴ براب��ری هزینه ه��ای حمل و نق��ل و نبود 
زیرس��اخت های مناس��ب در حمل و نقل دریایی و ریلی مانع توس��عه 

صادرات محصوالت کشاورزی شده است.
نوران��ی در پایان با اش��اره به راهکار های توس��عه صادرات محصوالت 
کش��اورزی تصریح کرد: توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی نیازمند 
متول��ی واقع��ی و اج��رای الگوی کش��ت اس��ت، در غیر ای��ن صورت 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی همانند هندوانه و پیاز دچار چالش 

می شوند.

خودکفایی کره شدنی است

 انحصار لبنیات در دست 4 نفر

توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در گرو اجرای الگوی کشت
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اخبار

بررسی اعتراض رسانه ها
به طرح ترافیک خبرنگاری

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از بررسی اعتراض سهمیه بندی 
ط��رح ترافیک رس��انه ها خبر داد. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به 
نقل از ایس��نا، مناف هاشمی صبح روز گذشته در حاشیه حضورش در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر تهران  با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اعضای 
ش��ورای اسالمی ش��هر تهران  در جلس��ه این روز یک فوریت اقدام یکپارچه 
بلیت الکترونیک را به تصویب رس��اندند که براساس آن در مورد ارائه تخفیف 
به س��ربازان، خانواده های شهدا و بازنشس��تگان شهرداری، افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و ... ارائه می ش��ود که در این جلس��ه کلیات این طرح به تصویب 
رس��ید. وی با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه روز گذشته شهرداری و ایران خودرو 
گفت: روز گذشته تفاهم نامه ساخت ۸۰۰ اتوبوس و مینی بوس بین شهرداری 
تهران و ایران خودرو به تصویب رس��ید. هاش��می با بیان اینک��ه از این تعداد 
3۰۰ مینی بوس و ۵۰۰ اتوبوس به مدت یک س��ال س��اخته می شود، تصریح 
کرد: البته مقرر ش��ده تا پایان شهریورماه ۱۲۰دستگاه اتوبوس و ۱3۰ دستگاه 
مینی بوس به شهرداری تهران تحویل داده شود. وی در مورد ارزش ریالی این 
تفاهم نامه نیز گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی این تفاهم نامه است 
که بخشی از آن را به عناون پیش پرداخت ارائه کرده و الباقی به صورت نقد و 
غیرنقد پرداخت می شود. وی همچنین در مورد طرح ترافیک خبرنگاران گفت: 
سهمیه بندی ها تعیین ش��ده و تعداد به رسانه ها ابالغ شده اما برخی رسانه ها 

اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراضات هستیم.

لزوم مداخله دولت در قیمت گذاری مواد اولیه 
صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور معتقد است درصورتی که 
قیمت خودرو بازنگری نشود به هیچ عنوان نمی توانیم انتظار جهش تولید تیراژ یا 
حتی در کیفیت را داشته باشیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
معتقد است درصورتی که قیمت خودرو بازنگری نشود به هیچ عنوان نمی توانیم 
انتظار جهش تولید تیراژ یا حتی در کیفیت را داش��ته باشیم. آرش محبی نژاد 
در گفت وگو با مردم س��االری آنالین، با بیان اینکه »متأسفانه دولت هیچ گونه 
مداخله ای در قیمت گذاری مواد اولیه صنعت خودرو انجام نمی دهد و این صنعت 
را رو به نابودی کشانده است، گفت: مواد اولیه از جمله مس، فوالد، آلومینیوم 
و محصوالت پتروشیمی که از خاک این وطن است با قیمت دالر و به روز برای 
تولیدکنندگان داخلی محاسبه می شود. در حال حاضر خودروسازان ما با چند 
هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته دست وپنجه نرم می کند و درصورتی که این 
قیمت ها ادامه داش��ته باشد صنعت قطعه سازی و خودروسازی تعطیل خواهد 
ش��د. وی تصریح کرد: قیمت قراردادهای قطعه سازی ما با خودروسازها با دالر 
۱۱ هزارتومانی تنظیم شده است درحالی که قیمت دالر در مرز ۲۰ هزار تومان 
اس��ت و هنوز این قراردادها به روز نشده اس��ت و خودروساز هم توانایی به روز 
کردن این قراردادها را ندارد. اگر بخواهیم این قراردادها را به روز کنیم منوط به 
این اس��ت که قیمت گذاری دستوری برداشته شده و قیمت های خودرو به روز 

شود در غیر این صورت این صنعت محکوم به فنا است.
محبی نژاد با بیان اینکه »متأس��فانه اقتصاد کالن کش��ور ما مریض است و 
م��ردم قدرت خرید ندارند«، ادامه داد: دولت از ترس افزایش تورم، قیمت ها را 
سرکوب می کند و ما با سیاست بازی های ناشی از اقتصاد مریض دست به گریبان 
هس��تیم و این باعث می ش��ود که  صنعت خودروی ما رو به نابودی برود. دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: دولت قصد دارد قیمت ها را در 
ح��د توان خرید مردم پایین نگه دارد ام��ا اگر دولت قصد چنین کاری را دارد 
این امر مستلزم روش خاص خود است. باید در کل شیوه قیمت گذاری زنجیره 
تأمین مواد اولیه قطعه و خودرو بازنگری کرده و قیمت ها را متعادل نگه داریم.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار داشت: در سال گذشته صنعت 
پتروش��یمی ما که از تأمین کنندگان مواد اولیه خودرو نیز هستند، ده ها هزار 
میلیارد تومان س��ود خالص داشتند. مواد اولیه ای که ۱۰۰درصد تولید داخلی 
دارد قیمت خام فروش��ی آن با بازار بین المللی محاس��به می شود درصورتی که 
دول��ت می تواند با مداخله گری برای تولیدکنندگان داخلی برای جهش تولید، 

قیمت های دستوری را برای آنها نیز اعمال کند.

چرا خودروسازان داخلی از بازار سرمایه 
دوری می کنند؟

در روزهایی که خودروسازی کشور به دنبال جذب نقدینگی برای بهبود روند 
تولید اس��ت، وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد اس��ت خودروسازان برای تامین 
مالی باید به جای دریافت تسهیالت از سیستم بانکی، سراغ بازار سرمایه بروند. 
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در روزهایی که خودروسازی کشور به دنبال 
جذب نقدینگی برای بهبود روند تولید اس��ت، وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد 
اس��ت خودروسازان برای تامین مالی باید به جای دریافت تسهیالت از سیستم 
بانکی، س��راغ بازار سرمایه بروند. خودروسازان اما از بازار سرمایه گریزان بوده و 
ترجیح می دهند کمبود منابع مالی خود را از مسیر تسهیالت بانکی جبران کنند. 
موضع وزیر اقتصاد به نوعی ریشه در کمبود منابع مالی بانک ها و البته مشکالت 
ارزی کش��ور دارد، چه آنکه به نظر می رسد دولت و سیستم بانکی از توان الزم 
برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان )و قطعه سازان( چه در بخش ارزی 
و چه در حوزه ریالی برخوردار نیستند. آنطور که فرهاد دژپسند در جلسه اخیر 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده، وزارت اقتصاد آماده همکاری 
با خودروس��ازان داخلی برای تامین مالی آنها از بازار س��رمایه است. وی تاکید 
کرده که اگر مدیران عامل خودروس��ازی به بانک مراجعه و درخواس��ت تامین 
مالی کنند، در واقع حق بنگاه های کوچک و متوسط را خواهند خورد. وزیر امور 
اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این حق خوری چند سال وجود داشته، عنوان کرده 
»خودروس��ازان )ایران خودرو( به تازگی عزم ش��ان را جزم کرده اند تا اشتباهات 
گذشته را )از طریق ورود به بازار سرمایه( ادامه ندهند. دژپسند این را هم گفته 
که در بازار سرمایه، فقط یک ابزار برای تامین مالی وجود ندارد، بلکه می توان از 
ابزار مختلف استفاده کرد. وی در نهایت تاکید کرده که قرار نیست بازار سرمایه 
جایگزین بازار پولی شود. با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی، به نظر 
می رسد بحث رشد تامین مالی خودروسازان از بازار سرمایه، جدی تر از گذشته 
شده است. اینکه چرا چنین شده، به نظر می رسد ریشه در مشکالت اقتصادی 
کشور و کمبود ارز دارد. خودروسازان قرار است طی سال جاری تیراژ را با رشدی 
۴۰درصدی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه برسانند و این در حالی است 
که تحقق این هدف، منابع ریالی و ارزی می خواهد. در واقع بهبود تولید خودرو 
در کشور وابستگی مستقیم به تامین قطعات از داخل و خارج دارد و اولی ریال 
می خواهد و دومی ارز. دولت اما با توجه به شرایط تحریمی به ویژه بلوکه شدن 
پول صادرات کاال به ویژه نفت در کش��ورهای مختلف )از جمله کره جنوبی که 
بحث بر سر آن باال گرفته بود( توان الزم را برای تامین مالی خودروسازان ندارد.

یک کارشناس خودرو اظهار کرد با فروش ۱۰۰ هزار خودرو توسط 
خودروس��ازان بازاری که در آن ۷ الی ۸ میلی��ون نفر متقاضی وجود 

دارد کنترل نخواهد شد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از گس��ترش نیوز، این روزها 
وضعی��ت ب��ازار خ��ودرو متفاوت تر از قبل ش��ده چرا که یک س��ری 
تصمیم��ات به خص��وص در زمینه فروش توس��ط کارخانجات گرفته 
ش��د. یکی از مهم ترین موارد قرعه کش��ی خودرو ب��ود که مخالفان و 
موافقان مختلفی نیز داش��ت. برای بررسی تاثیر این پیش فروش ها بر 
بازار خودرو گفت و گویی با امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو 

انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید:
کاکای��ی ابتدا درخص��وص قیمت ها در بازار گفت: طی بررس��ی که 
داش��تم و قیمت هایی را از فروش��ندگان بنگاهی خ��ودرو گرفتم نرخ 
خ��ودرو در بازار نه تنه��ا پایین نیامده بلکه کمی باال هم رفته اس��ت. 
سایت ها بس��ته اس��ت و قیمت خودرو اعالم نمی شود و حتی ممکن 

است گفته شود آماری که بنده می دهم غلط است.
وضعیت قیمت ها در بازار

وی ادام��ه داد: در حقیقت خریداران که همان حرفه ای ها هس��تند 
قیمت ها را پایین آوردند که موقع خرید ۲۰ الی 3۰ میلیون تومان با 
قیمت پایین تری خودرو بگیرند. ام��ا اگر خودتان بخواهید خودرویی 
بگیرید یا پیدا نمی کنید یا قیمت ها همان رقم هایی است که پیش از 

تصمیم گیری های جدید وجود داشت.

کاکای��ی افزود: متاس��فانه وقتی ب��ا بگیر و ببند برخورد می ش��ود 
نمی توان واقعیت ها را به صورت علمی بررسی کرد. این معضل بزرگی 
است که ما مکانیزم بازخورد از طرح هایی که می گذاریم نداریم. قطعا 
نظر من ناقص اس��ت اما برآوردی دارم مبنی بر اینکه در زمینه شیوه 
جدید فروش خودرو کار اشتباهی صورت گرفته است. ما البته قبل از 
این نیز پیش بینی کرده بودیم که این روش نادرس��ت است اما کسی 
ب��ه صحبت های ما گوش نک��رد. با فروش ۱۰۰ هزار خودرو توس��ط 
خودروس��ازان بازاری که در آن ۷ الی ۸ میلی��ون نفر متقاضی وجود 
دارد کنترل نخواهد شد. حتی اگر ۱۰۰ هزار خودرو برای یک میلیون 
نفر نیز باشد و مابقی را دالل یا سرمایه گذار بدانیم باز هم این راه حل 
برای کنترل بازار جوابگو نیس��ت. یک سری موارد با قوانین اقتصادی 

همخوانی ندارد.
تفاوت قرعه کشی با روش های قبلی

وی در ادامه به ماجرای قرعه کش��ی خودرو اشاره کرد و گفت: یک 
سری ضوابط در مورد فروش خودرو گذاشته شد که بد نبود، اما وقتی 
کلمه قرعه کش��ی گذاشته می ش��ود به مردم این هشدار داده می شود 
که یک جایزه داده می ش��ود و همه ش��رکت کنی��د. قبال برای خرید 
خودرو ۲ الی 3 میلیون نفر وارد می ش��دند که صاحب پول بودند اما 
در ح��ال حاضر ۸ میلیون نفر ثبت ن��ام کردند. حاال حداقل ۵ میلیون 
نفر چش��م انتظار برنده شدن هس��تند و به نوعی شاکی شده اند. حتی 
باقی مردم نیز رضایت ندارند چراکه با برنده شدن خودرو و فروش آن 

در بازار رقم های باالیی سود نسیب افراد می شود.
وی افزود: باید دولت و سیس��تم قانونگذار مکانیزم بازخورد از مردم 
داش��ته باش��ند. برآورد این است که نارضایتی بیش��تر خواهد شد. از 
طرف دیگر دردس��رهایی برای نظام قانونگذاری به وجود آمده اس��ت. 
برخی از افراد س��راغ فروش حواله ه��ا رفته اند اما قوه قضایی و نیروی 
انتظام��ی می گوید که با ای��ن افراد برخورد می ش��ود. در این صورت 
می توان گفت حق مالکیت از افراد گرفته ش��ده اس��ت. این کار باعث 

باالرفتن تنش ها در جامعه خواهد شد.
تبعات قیمت  گذاری دستوری

کاکایی در پایان اشاره کرد: اصل ماجرا برای یک کار نادرست است. 
تولی��د م��ا پایین آمده و ریال ما ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. 
فوالد و پالس��تیک و … در حال گران ش��دن اس��ت بماند که تولید 
به خاطر تحریم ها دچار چالش ش��ده اس��ت. تمام این موارد به دلیل 
این است که قیمت گذاری نادرست صورت گرفته است. قیمت گذاری 
دس��توری در آنجایی اشتباه است که آنقدر نرخ پایین تعیین می شود 
و خودروساز مستقیم روی هر خودرو 3۰ میلیون تومان ضرر می کند. 
در حال حاضر با قیمتی که گذاش��ته شده و با توجه به تورم همچنان 
خودروسازان به صورت متوسط روی هر خودرو دچار ضرر 3۰ میلیون 
تومانی می ش��وند. اگر این وضعیت ادامه داش��ته باشد و تا پایان سال 
یک میلیون خودرو تولید ش��ود در نهایت خودروسازان در پایان سال 

3۰ هزار میلیارد تومان دیگر به زیان رسمی شان اضافه می شود.

پیش فروش های خودرو چه تاثیری بر قیمت  ها داشت؟

بازار خودرو در ش��رایطی با صعود دوباره قیمت ها و نابسامانی روبه رو 
ش��ده که قرار اس��ت فرآیند قیمت گذاری خودروها دوباره از نقطه صفر 
آغاز ش��ود و دس��تورالعمل قیمت گذاری مورد بازنگری ق��رار گیرد. در 
نتیج��ه، اجرای مصوبه فروش ۱۰ درص��د باالی نرخ کارخانه نیز منتفی 

شده و ظاهراً معیار دیگری برای کنترل بازار وجود ندارد.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس 
با درج س��وژه ای تح��ت عنوان »قیمت گ��ذاری ب��ازار خودروها به کجا 
رس��ید؟« پیگیری موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی و در نتیجه 

تعیین تکلیف قیمت ها در بازار را خواستار شدند.
در این م��ورد قرار بود با تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی، فروش 
خودرو در بازار ۱۰ درصد باالتر از نرخ کارخانه صورت گیرد و اگر بیش��تر 
از این رقم، معامله ای انجام شود مورد پیگرد قرار گیرد. این در حالی است 
که با گذش��ت یک ماه از این مصوبه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، 
ذی نفع های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروس��از باید با تولید کافی و 
عمل به تعهدات، وجود کاال در کف بازار را تضمین کند و این ش��رط الزم 
برای رعایت حقوق مصرف کننده اس��ت. به گفته وی، ساالنه به حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما براساس آمار تولید خودروسازان، 
تولید خودرو حدود ۷6۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است 

و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند.
تابش اردیبهش��ت م��اه به مردم قول داده بود که با همت دس��تگاه های 
امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود اما این اتفاق عملی نشد و در حال 

حاضر شاهد صعودی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم.

فروش ۱۰ درصد باالی نرخ کارخانه منتفی شد
در عی��ن حال، تابش در مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش 
خودرو می گوید: پیش��نهاد س��ازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این 
ب��ود که ۱۰ درصد باالتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منش��أ تعزیر 
در نظر گرفته ش��ود که این موضوع به کمیته های مربوطه ارس��ال شده 

و در دست بررسی است.
وی ب��ا بیان اینکه ام��ا دیدگاه های متفاوتی در این ب��اره وجود دارد، 
می گوی��د: برخی معتقدند ک��ه قیمت مصوب برای خ��ودرو وجود دارد 
بنابراین قیمت های بازاری باید برمبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان 
حمای��ت در این خصوص معتقد اس��ت که باید س��قف قیم��ت در بازار 

تعیین شود.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به 
فارس گفت: هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابالغ نش��ده و زمانی که 
این مسئله را از مسئوالن مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای 

این طرح مخالفینی دارد و فعال اجرایی نمی شود.
وی ب��ا بیان اینکه ما تاب��ع قانون و مصوبات هس��تیم، افزود: اگر این 

مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.
بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری خودرو

بازار خودرو در حالی با بالتکلیفی روبرو است که اخیراً بحث هایی در 
مورد بازنگری در دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز مطرح ش��ده و 
قرار اس��ت فرمول قیمت گذاری شورای رقابت تغییر کند. بر این اساس 
مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول 

قیمت گذاری خودرو بازنگری شود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل 
قیمت گ��ذاری خودروها به خبرنگار فارس گفت: این فرمول باید اصالح 
ش��ود زیرا برمبنای قیمت خودرو در س��ال ۹۰ تدوین شده و با حقیقت 

قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.
وی تصریح کرد: قرار است سازمان حمایت مصرف کنندگان و شورای 
رقاب��ت کار تجدیدنظ��ر در روش قیمت گذاری خ��ودرو را تحت نظارت 

سازمان گسترش انجام دهند.
این اتفاق، اعالم قیمت جدید خودروها را همچنان در کما نگه خواهد 
داش��ت و عماًل با مش��خص نبودن قیمت های کارخان��ه ای، ابزاری برای 

کنترل بازار خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهش��ت امسال توسط 
ش��ورای رقابت، کش��مکش بر س��ر اعالم نرخ های نهایی بین س��ازمان 
حمای��ت و ش��ورای رقابت ادامه یافت و در نهای��ت هیچ کدام از این دو 

نهاد مسئول حاضر به اعالم نرخ های جدید خودروها نشدند.
فق��ط قیمت چن��د محصول ای��ران خودرو و س��ایپا ک��ه در فروش 
فوق العاده عرضه ش��دند، از س��وی این دو خودروساز اعالم شد که البته 
تفاوت قابل توجهی با نرخ های اولیه اعالم ش��ده از سوی شورای رقابت 
داش��ت. به این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای رقابت برای افزایش 
۱۰ درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو و رش��د ۲3 درصدی قیمت 
محصوالت سایپا تا چه حد بر قیمت هر کدام از خودروها تاثیرگذار بوده 
و چه نرخی باید برای فروش کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. حاال هم 
با تجدیدنظر در دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری خودروها باز همه چیز به 
نقطه اول خود باز می گردد و مش��تریان و بازار همچنان در مورد قیمت 

خودرو بالتکلیف هستند.

اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران در جلسه علنی شورا یک فوریت 
طرح اصالحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل 

و نقل عمومی شهر تهران را به تصویب رساندند.
ب��ه  گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از ایس��نا، محمد 
علیخان��ی در تش��ریح یک فوریت ط��رح اصالحیه م��اده واحده مصوبه 
نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی ش��هر تهران گفت: 
این مصوبه به دلیل برخی از ابهامات اجرایی نش��ده اس��ت و دستگاه ها 
و ذی نفعان این مصوبه س��ال ها طی مکاتباتی خواس��تار اجرایی ش��دن 
آن هس��تند که از جمله آنها می توان به س��ربازان وظیفه اشاره کرد که 
خواس��تار دریافت کارت بلیت مترو هستند؛ کارت بلیتی که ۸۰ درصد 

آن را شهرداری و ۲۰ درصد را نیروهای مسلح پرداخت می کنند.
وی اف��زود: ب��ا توجه به اینکه زم��ان زیادی از این مصوبه گذش��ته و 

پیگیری های زیادی هم در رابطه با آن انجام شده است، تصویب فوریت 
آن در جه��ت اجرایی ش��دن مصوب��ه موثر خواهد بود. وی در تش��ریح 
علت طوالنی ش��دن اجرای این مصوبه نیز گفت: ب��ا توجه به اینکه باید 
برای مثال س��ربازان وظیفه تعدادشان مش��خص می شد و این کار نیاز 
به بررس��ی و همکاری با نیروهای مس��لح داشت طوالنی شده لذا امروز 
اگر یک فوریت آن به تصویب برس��د گامی در جهت اجرای سریع تر آن 
خواهد بود. در ادامه مرتضی الویری، رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: ۷ ماه قبل 
ب��ه یک فوریت طرح��ی رأی داده ایم. امروز و پس از ۷ ماه کمیس��یون 
مربوط��ه گزارش رد این طرح را ارائه کرده در حقیقت نمی ش��ود ما به 
یک فوریت طرحی رأی دهیم و پس از ش��ش م��اه گزارش رد آن ارائه 
شود. به این ترتیب معنای فوریت در طرح های شورا از بین خواهد رفت.

وی افزود: به این ترتیب مخالف فوریت این طرح هس��تم و بهتر است 
خارج از نوبت این طرح رس��یدگی نشود. تنها طرحی که عدم رسیدگی 
خارج از نوبت آن موجب ضرر و زیان مهمی شود باید با فوریت پیگیری 
شود. این موضوع سال ۱3۹۲ بررسی شده لذا به صورت عادی می تواند 

مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه جلسه ساالری به عنوان موافق فوریت طرح نیز گفت: دغدغه 
آقای الویری درست است، اما ما در حال حاضر طرح هایی که به صورت 
یک فوریت نیز مورد بررس��ی قرار می گی��رد در فرآیند قانونی بعضا دو 
ماه به طول می انجامد. در این طرح نیز بررس��ی های کارشناسانه انجام 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا اعضای شورا نهایتا با ۱۴ رأی موافق از مجموع ۱۷ 

نفر حاضر در جلسه یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

بازگشت فرآیند قیمت گذاری خودرو به نقطه صفر

بازار دوباره رها شد

تصویب یک فوریت طرح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی
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کسب و کارامـروز۸

تابس��تان امس��ال با تخفیفات وی��ژه ای برای کارب��ران خدمات 
ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
همراه اس��ت. ش��رکت های دانش بنیان در تابس��تان ۹۹ می توانند 

ب��ا ۵۰ درص��د تخفی��ف از خدم��ات این 
شبکه اس��تفاده کنند. این طرح در ادامه 
طرح های تخفیفی ش��بکه ب��رای افزایش 
کیفی��ت خدم��ات آزمایش��گاهی اجرایی 

می شود.
فناوری ه��ای  آزمایش��گاهی  ش��بکه 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با هدف ارائ��ه بهتر خدمات به 
اعض��ای خود و ب��اال ب��ردن کیفیت این 
خدم��ات در س��طح جامع��ه، تخفیف��ات 

ویژه ای به اعضای خود ارائه می کند.
یک��ی از مخاطب��ان ای��ن تخفیف��ات، 
تابستان  هستند.  دانش بنیان  شرکت های 

۹۹، ای��ن ش��رکت ها می توانن��د ۴۰ میلیون ریال اعتبار از ش��بکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری دریافت کنند.

ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، پلتفرم به اش��تراک گذاری دستگاه ها و 
ارائه خدمات آزمایش��گاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی 

خدمات آزمایشگاهی در کشور است.
باشگاه مشتریان ش��بکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی نیز برای تس��هیل 
در دریافت خدمات ایجاد ش��ده اس��ت 
و تخفیف ه��ای متنوع��ی را ب��ه اعضای 
هیات علمی، دانش��جویان، شرکت های 
دانش بنیان و صنایع کشور ارائه می دهد.
در این ش��بکه خدمات آزمایشگاه های 
متنوع��ی مانند حوزه فنی و مهندس��ی 
مانن��د مکانیک، م��واد و متالورژی، برق 
و الکترونی��ک، ش��یمی، هوافضا، معدن، 
حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان 
داروی��ی، حوزه ه��ای زیس��ت فناوری و 
پزش��کی مانند داروس��ازی، س��لول های بنیادی، مهندس��ی بافت، 
حوزه های علوم ش��ناختی و مغز، صنایع دس��تی، مواد غذایی و ... 

ارائه می شود.

یک ش��رکت دانش بنیان با انجام ی��ک پروژه ملی با حمایت معاونت 
علمی و فناوری موفق ش��ده است فرآیندهای خدمات رسانی در حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی را اتوماسیون کند.
ش��اید بارها شنیده باش��ید برای کمک 
به فردی که دچار عارضه یا حادثه ش��ده 
است باید با اورژانس یا همان شماره ۱۱۵ 
تماس بگیرید. آیا تا به حال فکر کرده اید 
که در تماس با این شماره چه تعداد نیرو 
برای کمک ب��ه فرد یا افراد آس��یب دیده 

مهیای امداد می شوند.
 در این س��امانه پیش��رفته از لحظه ای 
که تماس با ش��ماره خدماتی ۱۱۵ برقرار 
می ش��ود تا رس��یدن امدادگران بر بالین 
بیمار و رس��اندن آن به بیمارس��تان کلیه 
فرآینده��ا از طری��ق این س��امانه کنترل 

می شود.
مژگان افشار کرمانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فنی و مهندسی 
فناوری الکترونیک آس��مان کارمانی��ا گفت: در حال حاضر تمام مراکز 
اورژانس در کشور از این محصول دانش بنیان استفاده می کنند. واحد 

تریاژ تلفنی ۱۱۵ نخس��تین بخش مرکزپاس��خگویی اورژانس اس��ت 
که مددجو ارتباط خود را مس��تقیم و بدون واس��طه ب��ا این بخش از 
طریق ش��ماره خدماتی ۱۱۵ آغاز می کند. عل��ت تماس در این واحد 
ارزیابی می شود و در صورت نیاز به اعزام 
آمبوالنس این درخواست به واحد اعزام 
و راهبری عملیات به صورت سیس��تمی 

ابالغ می شود.
وی همچنی��ن بیان کرد: اس��تفاده از 
فرم ه��ای تش��خیص و مش��اوره بالینی 
اس��تانداردهای  براس��اس  سیس��تمی 
بین الملل��ی، س��رویس کش��ف موقعیت 
جغرافیای��ی فرد تماس گیرن��ده بر روی 
نقشه های مبتنی بر GIS  و قابلیت های 
سیس��تمی فراوان دیگری در این واحد 
باعث ش��ده اس��ت تا امکان پاسخگویی 
به ش��هروندان در حداق��ل زمان ممکن 
انجام ش��ود. ای��ن بخش خط مق��دم عملیات حیاتی ام��داد در حوزه 
پیش بیمارس��تانی است. کارشناسان پرس��تاری در این واحد به مردم 

خدمات الزم را ارائه می دهند.

خدمات پیش بیمارستانی در مراکز اورژانس کشور یکپارچه سازی شددانش بنیان ها با 5۰ درصد تخفیف از خدمات آزمایشگاهی استفاده کنند

کرونا مثل عدویی بود که س��بب خیر ش��د و رش��د و توس��عه 
فناوری و بهره گیری از دانش را در ایران س��رعتی مضاعف بخشید. 
در عرص��ه عم��ل این اول بار بود که مردم و مس��ئوالن چش��م به 
دهان دانش��مندان دوختن��د و حرف و رأی و نظ��ر آنها را حجت 
گرفتند. الحق و االنصاف دانشمندان و پزشکان و کادرهای درمانی 
و دانش بنیان ها نیز از این آزمون بزرگ و س��خت س��ربلند بیرون 
آمدند و ایران را با کمترین هزینه ممکن از چنین گدار سهمگینی 
عب��ور دادند. س��همگینی گدار کرونا را به درس��تی و کما هو حقه 
درنمی یابی��م اگر به تجربه اروپا و آمری��کا در مواجهه با کووید۱۹ 
نگاه نکنیم. مطابق آنچه س��ازمان بهداش��ت جهانی گزارش کرده 
و بن��ا بر اخبار موثقی ک��ه خبرگزاری های و رس��انه های معتبر از 
آمری��کا مخابره می کنند دولت ترام��پ به بدترین وجه به مقابله با 
کرونا برخاست. کرونا چند روز بعد از انتشار خبر تلخش، در حالی 
که هنوز خبرنگاران و رس��انه ها و کارشناسان نتوانسته بودند طعم 
واقعی این خبر را بچش��ند و جوانبش را بس��نجند و مس��ئوالن و 
کارشناس��ان هنوز نرسیده بودند تا چنین بحرانی را برآورد کنند و 
وعده خود را برای مهار ویروس به کار ببندند به ایران رس��ید و تا 

حدودی دولت و ملت ایران را غافلگیر و دچار زحمت کرد.
م��ا خیل��ی زود با کرونا رودررو ش��دیم اما آمری��کا زمانی به اولین 
مبتاله��ای کووید۱۹ رس��ید که تجرب��ه چین و کره و ای��ران و اروپا 
قابل مشاهده بودند. به لحاظ زمانی نه تنها آمریکا غافلگیر نشد بلکه 
فرصت کافی برای تحقیق و برنامه ریزی و س��اماندهی ماجرا داشت. 
مع الوصف نه  تنها در برنامه ریزی به توفیق نرسید بلکه در مهار اپیدمی 
هم شکس��ت خورد. بگذارید یک مثال عینی بزنم. در ش��رایط عادی 
بیمارستان ها نیازی به تعداد زیاد گان، پد الکلی و دستکش و ماسک 
و تجهیزات پزشکی ندارند. در انبار مراکز درمانی بنابر تعداد مراجعات، 
وسایل مورد نیاز نگهداری می شود. گاه روزها می گذرد و در یک مرکز 
درمانی کسی نیاز به پوشیدن گان ماسک و ونتیالتور پیدا نمی کند، اما 

در شرایط شیوع بیماری قصه فرق می کند.
ب��رای همین در روزهای اول طبیعی بود که در چین یا در ایران 
یا در کره جنوبی کیت تش��خیص، دس��تکش و گان و پد الکلی و 
الکل و... کم بیاید، اما آمریکایی ها وقت داشتند تا کمبودهای شان 
را ت��ا پیش از آمدن ویروس جبران کنند و خود را برای مواجهه با 
شیوع آماده کنند، اما نکردند و به شکل شرم آوری مجبور شدند از 
کیس��ه های زباله به جای گان استفاده کنند و بنابر خالقیت فردی 
از پارچه و پالستیک ماسک و دستکش بسازند. البته در اروپا وضع 
به اندازه آمریکا وخیم نبود. ایتالیا و اسپانیا بیش از دیگران هزینه 
دادند اما به هر مصیبتی بود توانس��تند این بحران را پش��ت س��ر 
بگذارند. اروپایی ها تحریم نبودند، مشکالت ارزی نداشتند از حیث 

تکنولوژی هم در صدر دنیای امروز قرار دارند.
مردم از همه جای دنیا به اروپا و آمریکا می روند تا در دانشگاه های 
معتبر و مشهور و خوش سابقه درس بخوانند. اروپا هم علمش را داشت 
ه��م پولش را و ه��م امکاناتش را. مع الوصف پ��ای دولت و ملتش در 
گل کرونا گیر کرد و با پرداخت هزینه ای نس��بتا گزاف توانست از آن 
عبور کند. مقایس��ه های عینی و واقعی به ما می فهمانند که آنچه در 
ایران اتفاق افتاد کم از معجزه نداش��ت. ایران نه تنها ۴۰ سال گرفتار 
تحری��م بوده بلکه از زمان روی کار آمدن ترامپ، به دلیل خصومت ها 

و ایران ستیزی های اس��تکبار گرفتار تحریم های مضاعف، به تعبیری 
فلج کننده ش��د. ایران نه تنها مش��کل تبادالت ارزی دارد بلکه عمال 

نمی تواند با دنیا آسوده داد و ستد کند.
حتی ایران برای خرید و تهیه داروهای مورد نیازش دچار مشکل 
جدی اس��ت، ب��ا این ح��ال دانش بنیان ها و پزش��کان و کادرهای 
درمانی و متعاقب آنها مردم فهیم و صبور ایران توانستند با اتکا به 
خود و اس��تعانت از خدای متعال کمبودهای خود را جبران کنند 
و خیلی زود این ویروس تاجدار منحوس را تحت کنترل درآورند.

اینکه ما به س��رعت توانس��تیم کیت تشخیص بسازیم صرفا یک 
خبر علمی نیس��ت بلکه یک موفقیت و اقتدار ملی است که نشان 
می ده��د تحریم ها بی اثر بوده اند و نتوانس��ته اند ما را فلج کنند. اما 
عالوه بر توفیقات سیاسی و بین المللی ما از حیث علمی و اجتماعی 
هم به مدارج باالتری دس��ت یافته ای��م. همین که مرجعیت علمی 
ب��دون مقاومتی جدی از س��وی قاطبه مردم و مس��ئوالن و حتی 
علمای دینی پذیرفته ش��د نشان می دهد که در ایران با جامعه ای 
آگاه و پویا و فهیم سر و کار داریم. شاید جامعه شناسان پیش بینی 
می کردن��د که مرجعیت علمی در ای��ران باعث عکس العمل برخی 
گروه های دینی شود اما به مدد حمایت و هدایت رهبری نواندیش، 
آگاه، مقبول، ش��جاع و مقتدر نه تنها نش��د بلک��ه جامعه ایران از 
این حیث موفق تر از اروپا بود. مقاومتی که س��نت گرایان ایتالیایی 
و اس��پانیایی کردند و با دانش��مندان و پزشکان به مخالفت جدی 

برخاستند باعث تعجب ناظران علوم اجتماعی شد.
در ایران هیچ فروشگاهی غارت نشد، کمبود هیچ کاالیی تبدیل 
به مس��ئله نشد چه برس��د به آس��یب یا بحران. ما حتی دستمال 
کاغ��ذی هم کم نیاوردیم. مردم هم خیلی زود آداب ویژه مقابله با 
کرونا را آموختند و توصیه های علمی و بهداشتی را جدی گرفتند. 
اینه��ا روی هوا اتفاق نیفت��اده و قصه مقابله با کرونا به ش��انس و 
اقبال واگذار نش��ده بلکه این قصه به بهترین وجه مدیریت شده و 
مسئوالن امر به بهترین وجه کشتی ایران را در این دریای پرتالطم 
به س��احل امر رس��انده اند. این امر متحقق نشده مگر در شرایطی 
که نیروهای دانشمند و جوان و باانگیزه پا به میدان گذاشتند و به 
ش��یوه دانش بنیان موانع را از سر راه برداشتند. شاید بعد از تجربه 
دف��اع مقدس این جدی ترین و فراگیرترین تجربه ای اس��ت که در 
آن عارف و عامی دست به دست هم دادند و هر کس به قدر وسع 
و سهم خود دینش را به جامعه ادا کرد و کار مملکت را پیش برد.
نه فقط دانش��مندان و مخترعان پا به میدان عمل گذاش��تند بلکه 
هنرمن��دان و معلمان و روش��نفکران و طالب جوان و بس��یجی ها و 
مردم کوچه و بازار هم به کمک جامعه آمدند و تا هزینه های مادی و 
معن��وی عبور از چنین بحرانی را پایین بیاورند. این هماهنگی از دید 
جهانیان پنهان نمانده. به تبلیغات سطحی و مبتذل بعضی رسانه های 
فارسی زبان که دست شان با دست معاندان ایران در یک کاسه است، 
توجه نکنید. در عالم واقع اتفاقا دشمنان ما بهتر از دیگران می دانند ما 
چه کرده ایم و چه مسیر پرسنگالخی را پیموده ایم. اما آنچه مهم است 
این اس��ت که از این قصه کرونا پله ای بس��ازیم که به ارتقای مادی و 
معنوی جامعه ایران بینجامد. گفت اگر چیزی مرا نکشد قطعا قوی ترم 
خواهد کرد. قصه کرونا هم ما را قوی تر کرده و اعتماد به نفسی را به 

اقشار مختلف مملکت بازگردانده که سزاوار توجه و قدردانی است.

شرکت اپل بار دیگر از پذیرفتن پلتفرم بازی فیس بوک در فروشگاه محصوالت 
iOS امتناع کرده است.

به گزارش زومیت، اپل یک بار دیگر با انتش�ار پلتف�رم گیمینگ فیس بوک در 
اپ اس�تور مخالفت کرد تا این ش�ائبه را تقویت کند که کوپرتینویی ها هیچ وقت 
روی خوش�ی به رقبای شان نش�ان نمی دهند. این شرکت طی هفته های گذشته، 
اپلیکیش�ن بازی فیس ب�وک را مورد بازنگری دقیق قرار داده بود که باعث ش�د 
برخی احتمال ارائه  آن را در اپ استور، ممکن بدانند اما در نهایت از این تصمیم 

منصرف شد.
نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به این ماجرا، از این موضوع پرده برداشته 
اس�ت که مس�ئوالن فیس بوک، از قبل آمادگی ش�نیدن این خبر را داش�ته اند. 
براس�اس این گزارش، فیس بوک از بهمن  س�ال گذشته بارها برای حضور پلتفرم 
بازی خود در اپ اس�تور با اپل مشغول رایزنی بوده است، اما هر بار این تالش ها 

ناکام مانده است.
اپلیکیش�ن فیس ب�وک گیمینگ، یک پلتف�رم کامل بازی مختص ش�بکه های 

اجتماع�ی اس�ت و قابلیت اجرا به  صورت الیو اس�تریم نی�ز دارد. عالوه بر این، 
بازی ه�ای اختصاصی فیس ب�وک را نیز به کاربران پیش�نهاد می کند که احتماال 
همین موضوع، باعث مخالفت اپل با پذیرفتن عرضه  آن در اپ استور شده است.
در گزارش نیویورک تایمز به نقل از افراد مطلع آمده اس�ت: اپل، مدعی اس�ت 
که سیاس�ت ها و قوانین اپ استور به ش�رکت های دیگر اجازه مشارکت در ارائه 
بازی ه�ا در قالب یک پلتفرم مجزا را نمی دهد. همچنین این گزارش ادعا می کند 
که درخواس�ت فیس بوک برای حضور پلتفرم گیمینگ در اپ استور پیش از این 

نیز حداقل 5 بار دیگر از سوی اپل رد شده بوده است.
دلیل این اتفاق البته واضح اس�ت. اپل مایل نیس�ت تا کس�ب و کار پررونق اپ 
اس�تور و سرویس بازی خود، اپل آرکید را با ورود رقبای دیگر، به خطر بیندازد. 
مجوز حضور یک پلتفرم مخصوص بازی غیراختصاصی در اپ اس�تور به آن معنا 
اس�ت که ش�رکت های رقیب، بازی های خودش�ان را به صاحب�ان آیپد و آیفون 
معرفی و عرضه می کنند و مش�خص اس�ت که اپل تمایلی به از دست دادن حتی 

بخش کوچکی از مشتریان خود ندارد.

سربلند از آزمونی سخت
پرویز کرمی - مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

اپل با انتشار پلتفرم بازی فیس بوک در اپ استور مخالفت کرد

دریچــه

واقعیت��ی غیرواقع��ی و مجازی که در جهان بازاری رو به رش��د و س��ودده 
دارد. زیس��ت بوم واقعیت مجازی که با س��رعت باالیی در دنیا در حال رش��د 
اس��ت و شرکت ها و کس��ب وکارها برای بازنماندن از روند رشد این تکنولوژی 
و بهره  گیری بیش��تر از آن، در تکاپوی کسب این فناوری هستند. 3۰ شرکت 
دانش بنی��ان ایرانی هم با حمایت معاون��ت علمی و فناوری به این حوزه ورود 

کرده اند.
 ام��ا بازار واقعیت مجازی در دنیا با فعالیت بیش از ۵۵۰ ش��رکت به پیش 
می راند و س��هم ایران از این بازار پرتالطم و فناورانه 3۰ ش��رکت دانش بنیان 
است. شرکت هایی که در تالش هستند تا با رصد بازارهای جهانی و طراحی و 

تولید محصوالت بومی، نیاز کشور به این حوزه را مرتفع کنند.

زیست بوم واقعیت مجازی با کمک 3۰ 
شرکت دانش بنیان در کشور توسعه یافت
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فوم آلومینیوم سلول بسته از جمله محصوالت استراتژیک در حوزه مواد است 
ک��ه به روش ریخته گری متخلخل به دس��ت می آید، با ش��روع محدودیت های 
تحریم��ی، تولیدکنندگان جهانی از فروش آن به ایران خ��ودداری کردند و این 

موضوع، انگیزه ای شد تا فعاالن دانش بنیان، ایران 
را به تنها تولیدکننده منطقه ای این محصول تبدیل 
کنند. برخی م��واد و محصوالت صنعتی در حوزه 
فلزات و ریخته گری از نخس��تین اقالمی بودند که 
شامل محدودیت های تحریمی شدند. این موضوع 
جنبشی خودجوش را در میان فعاالن دانش بنیان 
به وجود آورد تا با اس��تفاده از این فرصت، ایران را 
برای همیشه از وابس��تگی به بیگانگان در واردات 
این محصوالت بی نیاز کنند. فوم آلومینیومی سلول 
بس��ته از جمله این محصوالت اس��ت که با همت 
فعاالن فناور، فناوری تولید آن بومی س��ازی شد. 
کیانوش عس��گری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان 
عل��وم و فناوری ه��ای نوین رهیاف��ت گفت: فوم 

آلومینیومی سلول بسته از جمله محصوالت پر کاربرد در صنایع مختلف محسوب 
می شود و همین تقاضای باال در کشور بر اهمیت آن افزوده است. این محصول، 
فلز آلومینیوم است که از روش ریخته گری به شکل متخلخل تولید می شود. به 

دلیل برخی ویژگی ها از جمله، وزن بس��یار پایین، قابلی��ت جذب باالی انرژی، 
قابلیت ج��ذب صدا، عایق حرارتی، قابلیت جذب ارتع��اش، قابلیت جذب امواج 
و مقاومت در برابر اش��تعال، این نوع خاص از فلز کاربردهای بس��یار متنوعی در 
صنایع مختلف دارد. وی در ادامه گفت: همچنین 
این محصول در برابر خوردگی نیز مقاوم است و 
با محیط زیست نیز سازگاری دارد. در رده بندی 
جهان��ی، ای��ن م��اده در زم��ره مواد پیش��رفته 
تلقی ش��ده و جزو ۱۰ ماده نس��ل فردا شناخته 
می شود. تعداد کشورهای دارنده دانش فنی این 
محصول، کمتر از ۱۰ کش��ور پیشرفته در جهان 
اس��ت. مدیر عامل ش��رکت دانش بنی��ان علوم و 
فناوری های نوین رهیافت در ادامه افزود: قیمت 
محصول تولیدش��ده در ایران تقریباً یک س��وم 
قیمت مشابه خارجی است و همین مسئله باعث 
ش��د تا تولیدکننده داخلی نسبت به وارد کننده 
از توان رقابتی باالتری برخوردار باش��د. با توجه 
ب��ه ویژگی های خاصی که دارد، این محص��ول در صنایع مختلفی مانند صنایع 
س��اختمانی )سبک سازی و مقاومت در برابر زلزله(، صنایع حمل و نقل، صنعت 

خودرو و استفاده در درب های ضدحریق و ضدسرقت کاربرد دارد.

با توج��ه به تاثیرگذاری ش��یوع وی��روس کووید ۱۹ ب��ر فعالیت های 
زیست بوم استارت آپی کش��ور، عالوه بر شرکت های دانش بنیان و فناور، 
اجزای مختلف زیس��ت بوم نیز از تسهیالت تخصیص یافته در این حوزه 

بهره مند ش��ده اند.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری، پس از همه گیری ویروس 
کرونا، ش��رکت های دانش بنیان و فناور عضو 
این زیست بوم، جزو اولین پیشگامانی بودند 
که محص��والت فناورانه خ��ود را برای مقابله 
با این بیم��اری روانه بازار کردن��د.  به تازگی 
نمایشگاهی سراسری با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در همین خصوص 
برگزار ش��د و ده ها شرکت محصوالت خود را 
اعم از دستگاه ها و خطوط تولید ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده، ونتیالتور و دیگر تجهیزات 
پزش��کی و درمانی مورد نیاز را عرضه کردند، 

ساخت کیت تشخیص کرونا و ادامه تالش برای ارتقای روش های درمانی 
در این حوزه، تنها بخشی از اقدامات موفقی است که توسط فعاالن نوآور 
کش��ور انجام گرفته اس��ت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

کنار حمایت از شرکت های فعال در این حوزه تالش کرده است تا مراکز 
مهم و حیاتی فعال در زیس��ت بوم، مانند ش��تابدهنده ها و مراکز رشد و 
نوآوری را نیز مورد حمایت قرار دهد تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری 
از پی��چ کرونا عبور کنند. مهدی عظیمیان، 
رئیس مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی 
با اش��اره به تاثیرگذاری شیوع بیماری کرونا 
بر زیست بوم استارت آپی کشور گفت: پس 
از همه گیری کرونا، شرکت های استارت آپی 
و اجزای مختلف زیست بوم نیز از آسیب های 
این بیماری مصون نماندند با این حال دولت 
ت��الش خود را برای حمایت از زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی ادام��ه می ده��د. عظیمیان در 
م��ورد اقدامات مرکز ش��تابدهی نوآوری در 
این ح��وزه، گفت: مرکز ش��تابدهي نوآوري 
معاونت علمی، با بررسی جوانب مختلف این 
مسئله و میزان تاثیر آن بر فرآیند برگزاري 
رویدادهاي کارآفریني و فعالیت شتابدهنده هاي نوآوري کشور، پیشنهاد 
کمک به ش��تابدهنده هاي نوآوري و فضاهاي کار اش��تراکي را به معاونت 

علمي و فناوري ریاست جمهوری ارائه کرده است.

بیش از 4۰ شتابدهنده نوآوری به کمک تسهیالت از پیچ کرونا عبور کردندایران به صف تولیدکنندگان جهانی فوم آلومینیوم با خواص ویژه پیوست

راه اندازی ش��بکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران 
دریچه ای به س��وی درم��ان بیماری های صعب العالج گش��ود تا کمکی 
برای بیماران نیازمند به پیوند س��لول باشد. س��تاد توسعه فناوری های 
سلول های بنیادی معاونت علمی نیز با این حرکت همگام شد تا با شتاب 

بیشتری این مراکز در کشور راه  اندازی شوند.
یکی از چالش های مهم پیوند سلول های بنیادی خونساز، لزوم سازگار 
ب��ودن ژنتیکی فرد اهداکننده و بیمار اس��ت. س��ازگار بودن ژنتیکی دو 
فرد از طریق آزمون ش��اخص های ژنتیکی خاص قابل بررسی است. فرد 

اهداکننده می تواند خواهر، برادر یا فامیل نزدیک بیمار باشد.
اما در حال حاضر با کوچک شدن خانواده ها و بروز پدیده تک فرزندی 
احتمال پیدا شدن فرد مشابه در خانواده فرد بیمار بسیار کم شده است. 
در نتیج��ه دریافت پیوند از افراد غیر خویش��اوند مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. از این رو تشکیل بانک داده های HLA اهداکنندگان داوطلب و 
خون بند ناف از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 

معاونت علمی و وزارت بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است.
در این راستا شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران 
با هدف کمک به بیماران نیازمند پیوند س��لول های بنیادی خونساز در 

کشور در خرداد ماه ۹۴ راه اندازی شد.
در ح��ال حاضر مراکز س��لول درمانی دارای مجوز در س��طح کش��ور 
مراکز فوق تخصصی پیوند س��لول های بنیادی خونس��از هستند که بر 
درمان انواع بیماری های صعب العالج مانند بیماری های خونی مادرزادی، 
بیماری نقص ایمنی اولیه، بیماری های متابولیک، سرطان های خونی و 
تومورهای توپور متمرکز هستند. نخستین مرکز پیوند سلول های بنیادی 
خونساز ایران در بیمارستان شریعتی سال ۹6 به بهره برداری رسید. پس 
از آن نیز ۱6 مرکز دیگر در بیمارس��تان های دانشگاهی و معتبر سراسر 
کش��ور ایجاد ش��د که احداث و تجهیز ۱۰ مورد از آنها در دوره ۴ ساله 
۹۲ تا ۹6 اتفاق افتاد. پیوند سلول های بنیادی خونساز در ابتدا تنها برای 
افراد بالغ در کشور انجام می شد اما از سال ۸۵ بخش مخصوص کودکان 

نیز در کشور راه اندازی شد.
 همچنی��ن برای تدوین نقش��ه ای جام��ع و دقیق مراک��ز مطرح در 
حیطه خدمات بالینی قابل انجام در س��طح کش��ور و دنیا مورد بررسی 

قرار گرفتند. جمهوری اس��المی ایران طی سال های گذشته همراستا با 
برجسته ترین مراکز تحقیقاتی دنیا و در سطح مرز دانش به تولید دانش 
و مهارت های الزم در حوزه خدمات بالینی سلول های بنیادی و پزشکی 

بازساختی همت گمارده است.
 با اهتمام و کوش��ش فراوان دانشمندان جوان کشورمان در سال های 
اخی��ر، مطالعات حیوان��ی کوچک، بزرگ و فازه��ای مختلف کارآزمایی 
بالین��ی در زمین��ه بیماری های گوناگون هم اکن��ون مراحل پایانی خود 
را س��پری می کند و در آس��تانه ورود به بازار ارائ��ه خدمات بالینی قرار 
گرفته اند. بدین ترتیب با تخمین تعداد بیماران در ۵ سال آینده با توجه 
به رش��د جمعیت پیش بینی مراکز بالینی س��لول درمانی الزم برای هر 

بیماری انجام شده است.
از س��وی دیگر تدوین استاندارد عرضه محصوالت و خدمات مبتنی بر 
س��لول از جمله موضوعاتی اس��ت که در صورت عدم توجه به آن شاهد 
نابسامانی هایی خواهیم بود. به طوری که می  توان گفت در مواردی حتی 
مهمتر از قوانین تولید نیز هس��تند. عدم وجود چنین اس��تانداردهایی 
می توان��د روش های درمانی کامال موثر را نیز به روش هایی منفور و غیر 

قابل پذیرش در جامعه پزشکی تبدیل کند.
در این راس��تا س��تاد با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت اقدام 
به بررس��ی و تبیین راهکارهای توس��عه خدمات بالینی در حوزه درمان 
مبتنی بر س��لول و پزشکی بازساختی کرده است. در چهار سال گذشته 
با تالش های س��تاد دستورالعمل ملی اس��تفاده از سلول، استانداردهای 
مرب��وط ب��ه مراک��ز ارائه دهنده خدمات مبتنی بر س��لول و نخس��تین 
دس��تورالعمل اس��تفاده بالینی از س��لول تدوین ش��ده است. همچنین 
تعرفه گذاری مناس��ب برای خدمات مبتنی بر سلول نه تنها می تواند به 
رش��د و رونق مراکز تولی��د و ارائه دهنده خدمات کم��ک می کند. بلکه 
می تواند موجب تسهیل دسترسی بیماران به درمان استاندارد و مناسب 
هم ش��ود. به عنوان مثال در مورد پیوند سلول های بنیادی خونساز که 
قدیمی ترین روش درمانی مبتنی بر س��لول دارای مجوز اس��ت می توان 
برآورد کرد که هزینه تمام شده این درمان در بیمارستان های دولتی به 
مراتب کمتر از هزینه ش��یمی درمانی های مکرر و هزینه درمان عوارض 

جانبی برای عالج سرطان باشد.

یک ش��رکت دانش بنیان به عنوان یکی از ش��رکت های فعال در زمینه جوش 
القایی، تیپ درزجوش، تیپ فورمینگ و سخت کاری سطحی کار خود را از سال 
۷۸ آغاز کرد. طی ۲۱ سالی که از عمر کاری این شرکت می گذرد، بیش از ۱۱۵ 

دستگاه جوش ترانزیستور در کشور تولید کرده است.
ش��رکت دانش بنیان تولیدی کوره شهاب موفق شده اس��تانداردهای داخلی و 
بین الملل��ی برای محصوالت تولیدی خ��ود دریافت کند. به گفته محمد رحیمی 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، توسعه بازار، تالش برای فرهنگ سازی و کمک 
به پیاده سازی و استفاده از فناوری ها و سیستم های نوین علمی در صنعت کشور، 
کنترل آالینده های ناش��ی از فعالیت ها بر محیط زیست و ... در اولویت کاری این 

شرکت قرار دارد.
وی افزود: محصوالت تولیدی ما شامل انواع کوره های القایی فرکانس باال به روش 
ترانزیس��توری می ش��ود. این محصوالت در صنعت لوله، پروفیل، صنایع پزشکی، 

صنعت خودرو و ... کاربرد دارد؛ محصوالتی که پیش از این با هزینه های باالیی از 
دیگر کشورها تامین می شد. پیشرفت های مهندسی سال های اخیر در حوزه کوره 
القایی میزان استفاده از سیستم کوره القایی و جوش القایی را افزایش داده است. 
توسعه این فناوری ها به بهره وری باالتر، افزایش اطمینان و کاهش هزینه تعمیر و 
نگهداری منجر ش��ده است. سیستم های کوره القایی، جوش القایی و درز جوش، 
سخت کاری سطحی، سیستم های القایی فرکانس باال، سیستم عملیات حرارتی و 
سیس��تم القایی به روش ترانزیستوری، جوش لوله و پروفیل و تیپ فورمینگ به 
منظور تضمی��ن باالترین بهره وری و کیفیت موردنیاز در ریخته گری مدرن امروز 
کاربرد دارند. این فعال دانش بنیانی ادامه داد: تولید محصوالت شرکت، به کاهش 
6۰۰ هزار دالری ارز از کش��ور کمک کرده اس��ت. این محصوالت دانش بنیانی به 
سه کشور امارات و عراق و افغانستان صادرات داشت اما شروع تحریم ها مانع ادامه 

صادرات این شرکت شد.

تولید انواع کوره های القایی از خروج 6۰۰هزار دالر ارز جلوگیری کرد

اجتماع�ی اس�ت و قابلیت اجرا به  صورت الیو اس�تریم نی�ز دارد. عالوه بر این، 
بازی ه�ای اختصاصی فیس ب�وک را نیز به کاربران پیش�نهاد می کند که احتماال 
همین موضوع، باعث مخالفت اپل با پذیرفتن عرضه  آن در اپ استور شده است.
در گزارش نیویورک تایمز به نقل از افراد مطلع آمده اس�ت: اپل، مدعی اس�ت 
که سیاس�ت ها و قوانین اپ استور به ش�رکت های دیگر اجازه مشارکت در ارائه 
بازی ه�ا در قالب یک پلتفرم مجزا را نمی دهد. همچنین این گزارش ادعا می کند 
که درخواس�ت فیس بوک برای حضور پلتفرم گیمینگ در اپ استور پیش از این 

نیز حداقل 5 بار دیگر از سوی اپل رد شده بوده است.
دلیل این اتفاق البته واضح اس�ت. اپل مایل نیس�ت تا کس�ب و کار پررونق اپ 
اس�تور و سرویس بازی خود، اپل آرکید را با ورود رقبای دیگر، به خطر بیندازد. 
مجوز حضور یک پلتفرم مخصوص بازی غیراختصاصی در اپ اس�تور به آن معنا 
اس�ت که ش�رکت های رقیب، بازی های خودش�ان را به صاحب�ان آیپد و آیفون 
معرفی و عرضه می کنند و مش�خص اس�ت که اپل تمایلی به از دست دادن حتی 

بخش کوچکی از مشتریان خود ندارد.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که حضور فیس بوک گیمینگ در رقابت 
مس�تقیم و رویارویی با اپل، ممکن بود برای فیس بوک نیز تبعات منفی بسیاری 
داشته باش�د. صنعت بازی های موبایلی، در سراسر جهان، کسب و کاری پرسود 
اس�ت. برای مثال، اپل تنها از فروش بازی در اپ اس�تور به عنوان تنها فروشگاه 
رس�می ارائه بازی و اپلیکیش�ن iOS، سال گذش�ته نزدیک به ۱5 میلیارد دالر 

درآمد داشته است.
ماجرای امتناع اپل از پذیرفتن فیس بوک گیمینگ دقیقا در زمانی اتفاق افتاده 
اس�ت که این ش�رکت به دلیل سیاس�ت هایش در اداره اپ اس�تور به رفتارهای 
ضدرقابتی متهم ش�ده اس�ت. چند روز قبل نیز س�رویس ایمیل HEY به دلیل 
اینکه به کاربران خود پیش�نهاد کرده بود برای ثبت نام از وب سایتی دیگر اقدام 

کنند، از اپ استور حذف شده بود.
ش�رکت اپل هنوز درباره دلیل رد درخواس�ت فیس بوکی ه�ا، اظهارنظر نکرده 
اس�ت اما به نظر می رسد که فیس بوک امیدوار است که کوپرتینویی ها در تصمیم 

خود بازنگری کنند.

دریچه ای به سوی درمان بیماری های صعب العالج

 پیوند سلول های بنیادی خونساز در ایران رونق گرفت

اپل با انتشار پلتفرم بازی فیس بوک در اپ استور مخالفت کرد

یادداشـت

یک ش��تابدهنده با انتش��ار فراخوانی نس��بت به جذب تیم های فناور حوزه 
مهندسی اقدام کرده است تا با پرورش ایده ها و نوآوری این تیم ها گامی برای 
طراحی و تولید دس��تگاه ها و تجهیزات خوانش کیت های تشخیصی برداشته 
شود. شتابدهنده س��یناپس با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی این فراخوان را منتش��ر کرده است. طراحی و ساخت تجهیزات 
آزمایش��گاهی با تکیه به توانمندی نیروی انسانی کاری است که با انتشار این 
فراخوان انجام می شود. مهندس��ی برق، مهندسی مکانیک، فسزسک اپتیک، 
مهندسی کامپیوتر حوزه های درگیر در این فناوری هستند. محدودیتی برای 

شرکت در این فراخوان از نظر زمانی وجود ندارد.

تیم های فناور برای تولید تجهیزات خوانش 
کیت های تشخیصی دعوت شدند



فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار هم��راه با نگرانی های دائمی اس��ت. 
ش��رکت ها باید همیشه جذابیت خاصی برای مشتریان داشته باشند. در 
غیر این صورت به س��ادگی مورد بی توجهی قرار خواهند گرفت. امروزه 
برنده��ای بزرگ بیش از هر زمان دیگری کار کس��ب و کارهای کوچک 
را دش��وار کرده اند. نکته جالب بررس��ی ویژگی های برندهای بزرگ در 
زمینه کس��ب موفقیت پایدار برای جلب نظر مخاطب هدف است. هدف 
اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی ش��یوه اطمینان از جذابیت برند برای 
مخاطب هدف اس��ت. ما در این راس��تا از تجرب��ه برندهای بزرگ برای 
موفقیت در این زمینه اس��تفاده کرده ایم. همچنین با هدف تاثیرگذاری 
بیش��تر مطالب اقدام به طراحی آنها در ۴ بخش به صورت پرس��ش های 

کلیدی کرده ایم. 
۱. برند شما از چه امری حمایت می کند؟

متاسفانه بس��یاری از شرکت ها زمان کافی برای کار بر روی برندشان 
را مدنظ��ر قرار نمی دهن��د. نتیجه این ام��ر فعالیت برنده��ا به صورت 
س��ازمان هایی بی ارتباط با یکدیگر اس��ت. تالش اصلی ما در این بخش 

باید معرفی دقیق برندمان و ارزش های اساسی اش باشد.
ام��روزه هر برندی باید دلیل فعالیتش در بازار کس��ب و کار را به خوبی 
مش��خص کند. همچنین حمایت از برخی از ارزش های اساس��ی در حوزه 
کس��ب و کار امری ضروری محسوب می گردد. بسیاری از برندها نسبت به 
این نکته غافل هس��تند. دلیل اصلی موفقیت برندهای بزرگ در جلب نظر 
مداوم مخاطب هدف فقط معطوب به کیفیت محصوالت ش��ان نیست. آنها 

توانایی بس��یار باالیی برای حمایت از ارزش های مهم برای مشتریان دارند. 
واضح ترین نمونه در این میان عملکرد برند نایک اس��ت. آنها به تازگی در 
اقدامی جالب به طور صریح نسبت به نژادپرستی در ایاالت متحده واکنش 
نشان داده اند. همین اعالم نظرهای بی پروا و دقیق موجب شهرت روزافزون 

نایک در طول دهه های متمادی شده است. 
2. ادراک مشتریان از برند شما چیست؟

اینکه یک برند با اهدافی مشخص در بازار کسب و کار فعالیت داشته 
باش��د، به هیچ وج��ه نکته منفی نیس��ت. امروزه بس��یاری از برندها با 
تعیین برخی از اهداف و ارزش های مرکزی برای خود ش��روع به فعالیت 
می کنن��د. نکته مهم در این میان توجه به ادراک مش��تریان از وضعیت 
برندمان است. امروزه بسیاری از شرکت ها در حال فعالیت و تالش برای 
جلب نظر مخاطب هدف هستند، اما تعداد بسیار اندکی از آنها در عمل 

توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند.
ما باید همیشه وضعیت برندمان را مبتنی بر ادراک و ارزیابی مشتریان 
از آن ق��رار دهیم. در غیر این صورت به ط��ور مداوم از وضعیت آرمانی 
ب��رای برندمان فاصله خواهیم گرفت. ایراد اصل��ی بی توجهی به نظرات 
مش��تریان در چنین وضعیتی مواجهه با شکست های ناگهانی است. اگر 
ما نس��بت به وضعیت جاری کس��ب و کارمان از نگاه مش��تریان ارزش 
قائل باشیم، کمتر با شوک های ناگهانی به برندمان مواجه خواهیم شد. 

3. آیا برند شما نیاز مشخصی را رفع می کند؟
اپل یکی از بهترین نمونه ها در زمینه رفع یک نیاز اساس��ی مشتریان 
اس��ت. پیش از فعالیت برند اپل مفهوم گوشی هوشمند معنایی نداشت. 
این برند با توجه به توسعه اینترنت و نیاز به گوشی های همراه با توانایی 

بسیار باال اقدام به تولید نخستین سری از گوشی های آیفون کرد. 

بدون تردید پس از اپل ش��مار باالی��ی از برندها اقدام به تقلید از این 
ش��رکت کردند. با این حال هیچ کدام موفق به رقابت جدی با این برند 
نش��دند. دلیل این امر یافتن س��ریع نیازهای مش��تریان از سوی اپل و 

تالش برای رفع آن با محصوالتی تازه است. 
گاه��ی اوقات برخ��ی از برندها برای مدتی طوالن��ی بدون رفع نیازی 
خاص از س��وی مش��تریان مشغول به فعالیت هس��تند. ایراد اصلی این 
رویکرد ناتوانی برای تعامل مناس��ب با مش��تریان اس��ت. به این ترتیب 
می��زان جذابیت برن��د موردنظر روز به روز برای مش��تریان کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
4. آیا تغییری در فعالیت شرکت موجب افزایش جذابیت آن 

خواهد شد؟
گاه��ی اوقات ما برای افزایش جذابیت برندمان باید دس��ت به تغییرات 
اساس��ی در نح��وه فعالیت آن بزنیم. بی تردید اغل��ب برندها در برابر تغییر 
مقاومت آش��کاری دارند. این امر واکنش��ی طبیعی از س��وی کارآفرینان و 
صاحبان کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. توصیه ما در این بخش تالش 
برای ارزیابی مزیت های تغییر در بازه های زمانی مش��خص بر روی وضعیت 
کسب و کار است. اگر هیچ شرکتی اقدام به اعمال تغییرات نمی کرد، اکنون 

هیچ کدام از برندهای مشهور و بزرگ نیز وجود خارجی نداشتند. 
ارزیابی وضعیت برند در بازه های زمانی مشخص اهمیت بسیار زیادی 
دارد. این امر به ما برای توسعه مداوم فعالیت و حفظ جذابیت های برند 
کمک خواهد کرد. ما گاهی اوقات باید ش��جاعت ایجاد تغییرات اساسی 
در برندمان را داش��ته باش��یم. در غیر این صورت به سرعت از فهرست 

شرکت های مورد عالقه مشتریان کنار خواهیم رفت. 
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ام��روزه دیگر تفاوتی ندارد که صاحب یک برن��د محلی و یا جهانی 
باش��ید، فعالیت در زمینه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی به یک اقدام 
کامال حیاتی تبدیل ش��ده است. درواقع تصور موفقیت یک برند بدون 
توجه به این بخش، عمال غیرممکن ش��ده اس��ت. ب��ا این حال چگونه 
می ت��وان اطمینان پیدا کرد که وضعیت ش��ما در ای��ن رابطه مطلوب 
اس��ت؟ در این رابطه به بررسی ۴ پرسشی خواهیم پرداخت که پاسخ 
مناسب دادن به آنها، به معنای قرار داشتن در وضعیت مناسب خواهد 

بود. 
۱-اهداف شما از فعالیت در شبکه های اجتماعی چیست؟ 

درواقع هی��چ اقدامی بدون هدف، نتیجه خوب��ی را به همراه نخواهد 
داشت. در این رابطه توجه داشته باشید که حتی تک هدفی نیز نتیجه 
الزم را به همراه ندارد. درواقع ش��ما حداقل به سه دلیل قانع کننده نیاز 
خواهید داشت. پس از پاسخ دادن به این پرسش و با آگاهی پیدا کردن، 

شما می توانید برنامه ریزی به مراتب بهتری را نیز داشته باشید. 

2-از کدام شبکه باید استفاده کنید؟
 آیا ش��ما تصور می کنید که هر ش��بکه ای می تواند برای فعالیت شما 
مناس��ب باشد؟ بدون ش��ک این تفکر تنها باعث خواهد شد تا نسبت به 
اقدامات خود ناامید ش��ده و این حوزه را به صورت کامل کنار بگذارید. 
درواقع اهمیت هر ش��بکه، در مناطق مختلف، کامال متفاوت بوده و در 
این رابطه باید به نوع کسب وکار خود نیز توجه داشته باشید. در نهایت 
بهتر اس��ت تا در 3 ش��بکه منتخب حضور داش��ته باشید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا شانس موفقیت شما بس��یار باال باشد. همچنین فراموش 
نکنید که ممکن اس��ت با گذشت زمان، ش��بکه اجتماعی منتخب شما 
دیگر جایگاه سابق را نداشته باشد. به همین خاطر ضروری است تا این 
پرسش را به صورت مداوم مطرح کرده و در صورت نیاز اقدام به اعمال 
تغییرات کنید. برای مثال پس از ظهور ش��بکه تیک تاک، بس��یاری از 

افراد و برندها به سمت آن متمایل شدند.
3-استراتژی  محتوای شما کدامند؟ 

آیا اس��تراتژی خاصی ب��رای اقدامات خود نداری��د؟ تبریک می گویم 
ش��ما تمامی ش��انس خود را برای موفقیت نابود کرده  ای��د. درواقع اگر 
نمی خواهید تا به صورتی حرفه ای فعالیت کنید، توصیه می شود که ابدا 

وارد این حوزه نشوید. این امر حداقل باعث خواهد شد تا زمان و هزینه 
ش��ما نابود نشود. درواقع استراتژی ها کمک خواهد کرد تا اقدامات شما 
از حالت پراکنده خارج ش��ده و نظم مناس��بی را پیدا کند. همچنین به 
این نکته توجه داشته باشید که هر استراتژی، یک محدوده تاثیرگذاری 
خاصی را داش��ته و به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا همواره به دنبال 

موارد جدیدتری باشید. 
4-آیا تنها می خواهید به بستر اینترنت محدود باشید؟ 

اگر پاس��خ شما به این پرس��ش مثبت است، متاس��فانه کل مسیر را 
اش��تباه طی کرده اید. درواقع اینترنت اگرچه بس��تر مناس��بی محسوب 
می ش��ود، با این حال نباید نقطه پایان ش��ما باشد. درواقع طبیعی است 
که مخاطب تمایل داش��ته باشد که پس از مدتی، ارتباط خود را با شما 
گس��ترش دهد. تحت این شرایط شما باید برنامه ریزی دقیقی را داشته 
و برای افزایش تعامل و ارتباط خود، از ارتباط مستقیم نیز غافل نشوید. 
ای��ن امر در نهایت کمک خواهد کرد تا وضعیت برند ش��ما، در بهترین 
جای��گاه ممکن قرار گیرد. درواقع در زمین��ه بازاریابی هرگاه که خود را 

محدود کنید، بازنده خواهید شد. 
hbr.org :منبع

4 پرسش ضروری برای بهبود بازاریابی شبکه های اجتماعی

"ProGrip آینده دوربین گوشی های
تلفن همراه 

اگرچه کیفیت تصاویر گوش��ی های تلفن همراه در چند س��ال اخیر 
به حدی زیاد ش��ده اس��ت که برخی دیگر تفاوت چشمگیری را میان 
آنها و دوربین های عکاس��ی احس��اس نمی کنند، با ای��ن حال یکی از 
ایرادهای همیشگی به آنها، عدم انتقال حس عکاسی است. درواقع شما 
هیچ گاه با در دس��ت داشتن حتی بهترین گوش��ی بازار نیز تجربه ای 
نظیر دوربین های DSLR را نخواهید داش��ت. در این راس��تا شرکت 
Shiftcam، اقدام به ایجاد ابزاری کرده است که به واسطه آن گوشی 
تلفن همراه ش��ما، شباهت بسیاری را به یک دوربین پیدا خواهد کرد. 
در این رابطه اس��تفاده از لنزهای گیره ای نیز با سهولت باالتری همراه 
خواهد بود. این ابزار کمک خواهد کرد تا میزان لرزش دست در هنگام 
عکس و فیلمبرداری به کمترین میزان ممکن رس��یده و این امر باعث 
افزایش کیفیت تصاویر خواهد شد. با این حال امکانات ابزار مذکور تنها 
به عکاسی محدود نبوده و می توان از آن به عنوان نگهدارنده گوشی نیز 
استفاده کرد. درست به مانند هر گریپ دیگری، این ابزار نیز برای حفظ 
باتری دس��تگاه برنامه ریزی ک��رده و درون آن یک پاوربانک قدرتمند 
وجود دارد که باعث خواهد شد تا افراد خیال راحتی را در هنگام عکس 
و فیلمبرداری برای مدت طوالنی داش��ته باشند. نکته جالب دیگر این 
است که این ابزار قابلیت استفاده برای انواع تلفن های همراه را داشته 
و این امر باعث ش��ده است تا تنها یک مدل از آن تولید شود که البته 
ممکن است این عدم تنوع حداقل در رنگ و طرح، باعث شود تا میزان 
استقبال از آن کاهش پیدا کند. با این حال مدیر این شرکت بر این باور 
است که برای ایجاد جذابیت بصری، افراد می توانند محافظ های طراحی 
شده را خریداری کنند که در انواع طرح و رنگ ها عرضه خواهد شد. به 
همین خاطر دلیل برای چنین اقدامی وجود ندارد. قیمت این محصول 
رقم��ی در حدود ۱۰۰ دالر را دارد. حال باید دید که واکنش ها به این 
طرح جذاب چه خواهد بود؟ درواقع ممکن اس��ت این طرح باعث شود 
تا میزان خرید دوربین های عکاس��ی حداقل در بین کاربران عادی، با 

کاهشی شدید مواجه شود. 
ubergizmo.com :منبع

به روز رسانی بسته بندی محصوالت برند هاینز
تداوم در برندسازی به سبک هاینز

برند هاینز در طول س��ال های متمادی فعالیت��ش به خاطر ثبات در 
برندسازی مورد تحسین قرار گرفته است. آنها در طول سال های اخیر بر 
روی تقویت این وجهه از برندشان تمرکز داشته اند. اگر شما از طرفدارهای 
برندهای تولیدکننده انواع ُس��س و دیگر محصوالت خوراکی باشید، به 
هیچ وجه برند هاینز را یک شرکت قدیمی ارزیابی نخواهید کرد. این امر 
به دلیل توانایی باالی بازاریاب های این شرکت در راستای معرفی کسب 
و کارش��ان به صورت نوآور است.  برند هاینز به تازگی در اقدامی جالب 
نزدیک ب��ه ۲۰ محصول مختلفش را مورد برندس��ازی دوباره قرار داده 
است. محور اصلی این فرآیند طراحی دوباره بسته بندی محصوالت است. 
نکته جالب در این میان اعمال تغییرات جزئی در طرح های اصلی شرکت 
اس��ت. به این ترتیب مش��تریان توانایی مشاهده نحوه ثبات بسته بندی 
هاینز در طول دهه های متمادی را خواهند داشت. در این راستا موسسه 
JKR به برند هاینز برای برندس��ازی دوباره محصوالتش کمک می کند. 
کمپین مورد نظر به مناسبت س��الگرد ۱۵۰ سالگی برند هاینز صورت 
گرفته است.  بدون شک کمتر مشتری ای در بازارهای جهانی نسبت به 
سابقه طوالنی برند هاینز در طول یک قرن و نیم اخیر آگاهی دارد. این 
امر به طور کامل موفقیت هاینز برای پوشش عرصه کسب و کار به عنوان 
یک برند همیشه تازه و نوآور را نشان می دهد. امروزه مشکل بسیاری از 
برندها ناتوانی برای ایجاد ثبات در کس��ب و کارش��ان است، با این حال 
هاینز برای بیش از یک قرن در قله صنعت تولید مواد غذایی ایس��تاده 
اس��ت.  کمپین تازه هاینز برای رونمایی از طراحی جدید محصوالتش 
به صورت همزمان در سراس��ر دنیا آغاز شده است بنابراین با بازگشایی 
دوباره کس��ب و کارها امکان مش��اهده محصوالت هاینز با طراحی تازه 
فراهم خواهد شد. شاید این امر بازگشایی کسب و کارها در شرایط دشوار 

کنونی را همراه با اندکی خالقیت سازد. 
marketingdive.com :منبع

شارژ بی سیم اقدام جدید تسال 

موس��س تسال آقای ایالن ماس��ک اگرچه روزهای پرحاشیه ای را 
س��پری می کند و از جه��ات مختلف در معرض ان��واع اتهام ها قرار 
دارد، با این حال نمی توان چشمان خود را از موفقیت های عظیم او 
خصوصا در چند ماه اخیر، پوشاند. درواقع تسال خود به عنوان اولین 
برند فعال در زمینه تولید اتومبیل های خودران با س��وخت پاک، به 
قدر کافی در بازار پررقیب تولید خودرو، متمایز محس��وب می شود. 
ب��ا این حال آنها طرحی را پیاده کرده اند که علی رغم آنکه کوچک 
تلقی می شود، با این حال با واکنش های مثبت بسیاری همراه بوده 
اس��ت. درواقع تسال به نخستین برندی تبدیل شده است که امکان 
ش��ارژ بی س��یم را برای اتومبیل های خود فراهم آورده و قرار است 
که این طرح بر روی تمامی تولید های جدید، به عنوان یک آپش��ن 
اضافه ش��ود. با این حال دارندگان مدل های قبلی نیز می توانند این 
اب��زار را با مراجعه به نمایندگی ها بر روی وس��یله خود نصب کنند. 
هزین��ه آن نیز ۱۵۰ دالر خواهد بود. نکته جالب این اس��ت که در 
تولید این ش��ارژرها از هیچ برند دیگری کمک گرفته نشده و تسال 
کام��ال خودکفا عمل کرده اس��ت. حال باید دید که واکنش س��ایر 

برندهای خودروسازی به این طرح محبوب، چه خواهد بود. 
engadget.com :منبع
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تبلیغات و بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه جزئی از برنامه های برندها برای 
جلب نظر مخاطب هدف بوده است. در این میان هر برندی دارای برنامه خاص خود است. 
به این ترتیب ما تنوع بسیار وسیعی در زمینه بازاریابی و فعالیت برندها مشاهده می کنیم. 
نکت��ه مهم در این میان آش��نایی کاربران ش��بکه های اجتماعی با ش��یوه تولید محتوای 
تبلیغات��ی اس��ت. نتیجه این امر هوش��مندی هرچه بیش��تر کاربران ب��رای نادیده انگاری 

محتوای بازاریابی و تبلیغاتی برندهاست. 
امروزه مردم نس��بت ب��ه اهداف صرفا فروش مح��ور برندها از بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی خسته شده اند. اینکه هر برند فقط برای فروش بیشتر با آنها تعامل داشته باشد، 
امری بیش از اندازه خودخواهانه اس��ت. همین نکته در س��ال های اخیر دردسرهای بسیار 
زیادی برای برندها ایجاد کرده است. بازاریابی مستقیم در بسیاری از شبکه های اجتماعی 
در دستور کار برندها قرار دارد، با این حساب مشاهده تضاد در فعالیت بازاریابی برندها و 

سلیقه مخاطب هدف امری طبیعی محسوب می شود. 
نیاز فوری برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات ش��ناخت هرچه بهتر س��لیقه مخاطب 
هدف اس��ت. در غیر این صورت هر روز از س��لیقه آنها دورتر خواهند ش��د. نتیجه نهایی 
ای��ن امر ناتوانی فوری برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف خواهد بود. وقتی 
ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نداش��ته باش��یم، کس��ب سود در حد رویایی صرف 

باقی خواهد ماند. 
ش��اید بحث من برای بس��یاری از بازاریاب ها دش��وار باش��د. آنها در ه��ر صورت برای 
سال های متمادی به بازاریابی با هدف فروش هرچه بیشتر محصوالت پرداخته اند بنابراین 
تالش برای تغییر جهت گیری ش��ان بسیار دش��وار خواهد بود. من در این بخش از مثالی 
روش��نگر برای پیشبرد بحث استفاده خواهم کرد. فرض کنید شما در نقش یک بازاریابی 
قرار دارید. اگر ش��ما قصد بازاریابی برای جلب نظر مخاطب هدف را داش��ته باشید، دست 
به چه کاری خواهید زد؟ انتخاب اغلب افراد بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی یا دس��ت 
کم انتخاب سرویس های ایمیلی است. نکته مهم در این بخش شیوه تعامل ما با مخاطب 
هدف اس��ت. آیا بدون هیچ مقدمه ای به سراغ معرفی خودمان و سپس محصول موردنظر 
خواهی��م رف��ت؟ تجربه عمومی بازاریابی ه��ا در دو دهه اخیر این روند را نش��ان می دهد. 
ارزیابی ما در اینجا براس��اس همین ش��یوه اش��تباه تعامل با مخاطب ه��دف و نتیجه آن 

برمبنای شکست کمپین های بازاریابی است. 
وقتی ما بدون هیچ گونه مقدمه ای به سراغ مخاطب هدف می رویم، نباید انتظار برخورد 
مناس��ب را داشته باشیم. امروزه کمتر مخاطبی بدون برنامه ریزی و تعامل سازنده با برند 
موردنظرش دس��ت به خرید خواه��د زد بنابراین ما به اندک��ی مقدمه چینی برای فروش 
بیشتر نیاز خواهیم داشت. نیاز اصلی برندها در دنیای کنونی درک تفاوت های میان شیوه 
بازاریابی آنالین با روند جاری زندگی در دنیای واقعی است. ما باید درست مانند روابط مان 
در دنیای واقعی اقدام به بازاریابی در عرصه آنالین کنیم. در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای موفقیت در عرصه بازاریابی نخواهیم داشت. 
برخی از برندها و بازاریاب ها برای جبران ناتوانی ش��ان برای ش��ناخت س��لیقه مخاطب 
هدف به س��راغ اس��تفاده از بودجه های کالن می روند. این امر نوع��ی گرایش متداول در 
میان برندها محسوب می شود. نکته مهم در این میان محدودیت بودجه اغلب برندهاست 
بنابراین همیش��ه امکان پوشش نقاط ضعف فعالیت برندمان با صرف هزینه بیشتر نیست. 
همچنین باید به امکان های جایگزین استفاده از بودجه های دیگر نیز توجه داشته باشیم. 
ه��دف اصل��ی ما در این مقاله بررس��ی ش��یوه های بازاریابی و تبلیغات در ش��بکه های 
اجتماع��ی بدون نیاز به صرف بودجه فراوان و تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. بدون تردید این شیوه در گام های نخست دش��واری بسیار زیادی برای بازاریاب ها 
دارد. همین امر دلیل انصراف بس��یاری از برندها و بازاریاب ها از ش��یوه تبلیغات بدون نیاز 
به بودجه فراوان است. نکته مهم در این میان عدم هماهنگی میان صرف بودجه های چند 
میلیون دالری و کس��ب موفقیت های بازاریابی اس��ت بنابراین شاید با بودجه های کم نیز 

امکان دستیابی به موفقیت های بزرگ وجود داشته باشد. 
گام اول: ارزیابی و برنامه ریزی برای جلب نظر مخاطب هدف در 

پلتفرم های مورد عالقه شان
گام نخس��ت در زمینه بازاریابی بهینه در ش��بکه های اجتماعی نظ��ارت بر روی محل 
حضور مخاطب هدف است. در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای جلب نظر مخاطب 
هدف نخواهید داش��ت. امروزه برخی از برندها علی رغم صرف هزینه های گزاف در حوزه 
بازاریابی کمترین موفقیت در این بخش پیدا نمی کنند. دلیل این امر ناتوانی مداوم چنین 
برندهایی برای حضور در ش��بکه های اجتماعی مورد عالقه مخاطب هدف است. برخی از 
برندها در فرآیند انتخاب شبکه اجتماعی مناسب برای فعالیت بازاریابی بیشتر به امکانات 

جانبی آن توجه دارند. این نکته در ارزیابی نهایی محل بحث و تردید است. 
هدف نخس��ت ما در زمینه انتخاب یک ش��بکه اجتماعی باید تعداد کاربران عالقه مند 
به کس��ب و کارمان باش��د. به عبارت دیگر، ما باید ش��بکه اجتماعی مورد عالقه مخاطب 
هدف م��ان را پیدا کنیم. در غیر این صورت ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

نخواهیم داشت. 
گام بعدی پس از شناسایی شبکه اجتماعی مورد عالقه مخاطب هدف برنامه ریزی برای 
شیوه مناسب در راس��تای جلب نظر آنهاست. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی 

انتظارات بس��یار باالیی از عملکرد برندهای محبوب ش��ان دارند بنابراین عملکرد نامناسب 
ما در این فضا موجب دلس��ردی بخش عمده ای از طرفدارهای برندمان خواهد شد. برخی 
از پرسش های مهم برای صورت بندی برنامه اساسی برندمان برای بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی به شرح ذیل است:
• مخاطب هدف ما به چه نوع کمپین های بازاریابی در گذش��ته روی خوش نش��ان داده 

است؟
• شما قصد چه نوع تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را دارید؟

• اقدام ه��ای قبلی ش��ما برای تعامل ب��ا مخاطب هدف چگونه ب��ود؟ آیا واکنش مثبت 
کاربران را در پی داشت؟

• آیا به نظر شما محصول تان برای مخاطب هدف جذابیت های الزم را دارد؟
• شما از مخاطب هدف دقیقا به اقدامی را انتظار دارید؟

ش��اید در نگاه نخس��ت پرس��ش های فوق بسیار س��اده باش��د. نکته مهم درخصوص 
پرس��ش های موردنظر س��طح تاثیرگذاری بس��یار باالی آنها بر روی مخاطب هدف است. 
وقت��ی ما برنامه مان را براس��اس الگوهای مطمئن و دقیق طرح کنیم، ش��انس بیش��تری 
ب��رای جل��ب نظر مخاطب هدف خواهیم داش��ت. ای��راد اصلی بس��یاری از برندها فقدان 
برنامه مش��خص برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. نتیجه نهایی این امر ناتوانی 
آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف اس��ت. یک��ی از دالیل اصلی صرف 
هزینه های باال از س��وی برندها همین نکته اس��ت. وقتی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با فقدان برنامه مناسب مواجه می شوند، تمایل بیشتری برای صرف بودجه 

فراوان پیدا خواهند کرد. این نکته اغلب مورد توجه بازاریاب های تازه کار قرار می گیرد. 
اگر ما به دنبال صرفه جویی در بودجه جاری برندمان هس��تیم، باید برنامه دقیقی برای 
صرف هزینه های مناس��ب در بخش بازاریابی داش��ته باش��یم. در غیر این صورت شانس 

چندانی برای موفقیت در تعامل با مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای آگاهی از س��لیقه مش��تریان تالش برای گفت وگوی 
مس��تقیم با آنهاس��ت. بسیاری از برندها نس��بت به این راهکار احس��اس تردید دارند. ما 
در هر صورت باید به ش��یوه ای مطلوب از س��لیقه مخاطب هدف آگاه شویم. در این میان 
هیچ ایرادی پیرامون طرح مس��تقیم مس��ئله با مشتریان هدف نیست. ما در نهایت امکان 

پیش بینی سلیقه مشتریان بدون کسب اطالعات معتبر از آنها را نخواهیم داشت. 
گام دوم: شروع فرآیند تولید محتوا

در گام دوم باید ش��روع ب��ه تولید محتوا کرد. برنامه ریزی برای دس��تیابی به ایده های 
جذاب تولید محتوا اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها صرفا برای نمایش محتوایی 
هرچن��د بی کیفیت ب��ه مخاطب هدف در حال فعالیت هس��تند. وقتی م��ا به طور مداوم 
محت��وای بی کیفی��ت در اختیار مخاطب ه��دف قرار دهیم، به تدریج س��طح تاثیرگذاری 
برندم��ان به ش��دت کاهش خواه��د یافت. این نکت��ه در مورد اغلب برنده��ای حاضر در 
شبکه های اجتماعی صادق است. همین نکته عامل اصلی بی توجهی مداوم مخاطب هدف 

به محتوای بازاریابی برندهاست. 
اگ��ر ما به دنبال تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف هس��تیم، باید عالوه بر 
شناسایی سلیقه آنها و شبکه های اجتماعی مورد پسندشان، به دنبال ایده پردازی خالقانه 
نیز باش��یم. امروزه کمپین های بازاریابی اغلب برندها بیش از اندازه به هم ش��بیه ش��ده 
اس��ت. نتیجه این ام��ر ناتوانی برندها برای جلب نظر دامنه موردنظر مخاطب هدف ش��ان 
اس��ت. این امر به تنهایی نقش مهمی در افزایش مداوم هزینه های بازاریابی برندها دارد. 
اشتباه هولناک در این بخش تالش برای پوشش کاستی های جانبی از طریق صرف هزینه 

بازاریابی بیشتر است. 
وقت��ی ما در ت��الش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف هس��تیم، باید بین ۲ 
رویکرد متفاوت تفاوت قائل ش��ویم. رویکرد نخست مربوط به تالش برای ساماندهی تمام 
بخش های کمپین به صورت درون سازمانی و بدیع است. ما در این رویکرد از گام نخست 
تا پایانی فرآیند بازاریابی برندمان را پوش��ش خواهیم داد. بدون تردید این ش��یوه نیازمند 
زمان و هزینه های به نس��بت باالیی اس��ت. راهکار دوم، الگوب��رداری از عملکرد برندهای 
بزرگ اس��ت. مزیت این ش��یوه امکان تاثیرگذاری بس��یار بیش��تر بر روی مخاطب هدف 

خواهد بود. 
وقتی از الگوبرداری برندها از یکدیگر صحبت می کنیم، این فرآیند با کپی برداری تفاوت 
دارد. م��ا در کپی برداری هیچ گونه تغییری در بدنه ایده موردنظر ایجاد نمی کنیم. با این 
حال در اینجا بخش های مهمی از فرآیند فعالیت ما دس��تخوش تغییرات اساسی می شود. 
یک��ی از نکات مهم در زمین��ه تقلید از الگوهای بازاریابی دیگ��ر برندها تالش برای ایجاد 
هماهنگی میان آن و ماهیت کس��ب و کارمان اس��ت. در غیر این صورت تضادهای درونی 

کمپین بازاریابی مان موجب کاهش انگیزه مخاطب هدف برای تماشای آن خواهد شد. 
کمپین های بازاریابی برندها باید ارتباط نزدیکی با ش��رایط روز داش��ته باش��د. این امر 
در بح��ران کرون��ا به خوبی تفاوت میان برندهای موفق با شکس��ت خورده را نش��ان داد. 
اگر ما به عنوان یک رس��توران پس از بازگش��ایی کسب و کارها در تالش برای جلب نظر 
مخاطب هدف هس��تیم، باید خطرهای ناشی از شیوع کرونا را مدنظر قرار دهیم. بسیاری 
از رستوران ها در دوران بازگشایی کسب و کارها به صورت زمان قبل از شیوع این ویروس 
فعالیت بازاریابی دارند بنابراین مش��اهده عدم تمایل مخاطب هدف برای تعامل با چنین 

برندهایی امری کامال طبیعی خواهد بود. 
کمپین های بازاریابی همیش��ه باید با ش��رایط جاری ارتباط مناسبی داشته باشند. این 
نکته موجب جلب توجه بیشتر مخاطب هدف به کمپین ما خواهد شد. یکی از توصیه های 

اساسی در این بخش تالش برای ارائه راهکاری مناسب به مخاطب هدف در شرایط دشوار 
ش��یوع کروناست. بدون تردید برندهای بس��یار زیادی در تالش برای جلب نظر مخاطب 
هدف هس��تند، با این حال هیچ ایده ای به اندازه ارائه راهکاری مناس��ب به مخاطب هدف 

دارای تاثیرگذاری نیست. 
گام سوم: تعامل نزدیک با مخاطب هدف

ما در این مرحله باید به دنبال تعامل نزدیک با مخاطب هدف باشیم. برنامه ریزی برای 
تولی��د محتوای ج��ذاب بدون تعامل نزدیک با مخاطب هدف هم��راه با تاثیرگذاری مورد 
انتظار ما نخواهد بود. ایراد بازاریابی بسیاری از برندها تولید محتوای بازاریابی جذاب و در 
عین حال عدم تالش برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است. نتیجه این امر 

ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
تعام��ل با مخاطب هدف به صورت های بس��یار متنوعی پدید می آی��د. اغلب برندها به 
منظور تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف به دنبال تبلیغات بیش��تر هستند. نکته 
مهم در این میان ناتوانی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط از طریق تبلیغات 
بیش��تر اس��ت. ما باید به دنبال راهکارهایی اساس��ی برای تعامل با مخاطب هدف باشیم. 
در غیر این صورت س��طح فعالیت برندمان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار 
کاهش خواهد یافت. برخی از راهکارهای اساسی برای تعامل بهتر با مخاطب هدف تقویت 

بخش خدمات مشتریان و روابط عمومی است. 
ام��روزه نارضایتی اغلب مش��تریان از برندها مربوط به ناتوانی ب��رای برقراری ارتباط با 
بخش های پشتیبانی است. به این ترتیب برندها در عمل توانایی چندانی برای تاثیرگذاری 
از طری��ق کمپین های بازاریابی نخواهند یافت. تعامل ب��ا مخاطب هدف یک فرآیند چند 
بخشی اس��ت. این فرآیند شامل تعامل با مخاطب هدف از طریق تولید محتوای جذاب و 
همچنین تالش برای پشتیبانی مطلوب از دیگر نیازهای آنهاست. اگر هر بخش از فرآیند 

مورد نظر همراه با مشکالتی باشد، تاثیرگذاری نهایی ما با مشکل همراه خواهد شد. 
برندهای بزرگ همیش��ه فرآیند تعامل با مخاطب هدف را در قالب یک بس��ته کامل و 
یکجا مورد توجه قرار می دهند بنابراین ارتباط معناداری میان فعالیت بخش های مختلف 
برن��د آنه��ا از نظر ارتباط مفهومی وج��ود دارد. امروزه برخی از برنده��ا به طور مداوم در 
تالش برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف هستند. این امر گاهی اوقات با عدم 
هماهنگی در میان بخش های مختلف شرکت به فاجعه های عجیب و غریب منجر می شود. 
امروزه برخی از برندها در ش��بکه های اجتماع��ی مختلفی فعالیت بازاریابی دارند. نکته 
مه��م درخصوص انتخاب چند پلتفرم برای فعالیت بازاریابی توجه به تفاوت های میان هر 
کدام از آنهاس��ت. بدون تردید میان فعالیت بازاریابی در اینس��تاگرام و توییتر تفاوت هایی 
وج��ود دارد بنابراین اگر برند ما به خوبی به چنین تفاوت هایی توجه نداش��ته باش��د، در 

بلندمدت دچار مشکالت بسیار زیادی خواهد شد. 
گام چهام: هدایت کاربران به سوی عملی خاص

تمام کمپین های بازاریابی با هدف هدایت کاربران به س��وی هدفی خاص س��اماندهی 
می شود. بی تردید هر برندی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با برنامه ای 
خاص اس��ت. مس��ئله مهم در اینجا ضرورت اس��تفاده از هدف هایی متنوع اس��ت. امروزه 
اغلب برندها در تالش برای هدایت مخاطب هدف به س��وی خرید بیشتر هستند. این امر 
شاید هدف نهایی هر برندی باشد، اما استفاده از آن در تمام کمپین های بازاریابی نتیجه 
مناسبی در پی نخواهد داشت. ما باید هدف های متنوعی مانند ارتباط عمیق تر با مخاطب 
هدف، آگاهی از دغدغه های مش��تریان، معرفی برندمان به دامنه وسیع تری از مشتریان و 

همچنین همکاری با دیگر برندها را مدنظر داشته باشیم. 
یکی از ش��کایت های همیشگی مشتریان از برندها معطوف به رویکردهای یکسویه آنها 
برای تعامل با مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب هیچ فضایی برای طرح ایده های متنوع 
و هدف های گوناگون باقی نخواهد ماند. این روند بس��یاری از برندها را دچار س��ردرگمی 
ب��رای فعالی��ت بازاریابی می کند. وقتی ما همیش��ه بر روی یک نکته واحد تاکید داش��ته 
باش��یم، به تدریج تمام برنامه های بازاریابی مان فاقد جذابیت های اساس��ی برای مخاطب 

هدف خواهد شد. 
توصی��ه نهای��ی ما در این بخش تالش برای اس��تفاده از تجربه موفق س��ایر برندها در 
زمینه بازاریابی و سایر بخش های مرتبط است. ما به این ترتیب توانایی تاثیرگذاری بسیار 
مناس��بی بر روی مخاطب هدف خواهیم یافت. امروزه بسیاری از برندها به دنبال تقلید از 
برندهای بزرگ هس��تند، اما فقط تعداد محدودی از آنها موفق به این کار می شوند. کلید 
موفقیت در زمینه تقلید و الگوبرداری مناسب از دیگر برندها توجه به ویژگی های منحصر 
به فرد برندمان اس��ت بنابراین ما باید همیش��ه تقلید از دیگر برندها را با توجه به وضعیت 

کنونی برند خودمان انجام دهیم. 
جمع بندی

بخش ه��ای مورد بررس��ی در این مقاله با هدف کاهش هزینه ه��ای بازاریابی و افزایش 
توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همراه اس��ت. اشتباه اساسی اغلب 
برنده��ا تالش برای صرف هزینه بس��یار باال برای موفقیت بازاریابی اس��ت. گام های مورد 
بررسی در این مقاله امکان تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف ایجاد می کند 
بنابراین ما باید همیشه در تالش برای استفاده از راهکارهایی با تاثیرگذاری باال، به جای 
هزینه بیشتر، باشیم.  توصیه پایانی ما در این بخش استفاده از توصیه های مطرح در این 
مقاله به صورت همزمان اس��ت. نتیجه این امر تاثیرگذاری بسیار بیشتر تکنیک های فوق 

بر روی فرآیند بازاریابی برندتان خواهد بود. 
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5 ترند بازاریابی دیجیتال که امسال شاهد آن 
خواهیم بود

اگرچه سال ۲۰۲۰ با ش��یوع ویروس کرونا به بدترین شکل برای 
زمینه  ه��ای مختلف تجارت در حال پیگیری اس��ت، با این حال این 
امر باعث نخواهد ش��د تا از بررسی ترندهای مهم سال غافل شویم. 
درواقع این ش��رایط سخت نیز زمانی به صورت کامل از بین خواهد 
رفت و اکنون نشانه های کمرنگ شدن آن در بسیاری از کشورها به 
چشم می خورد. توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر، 
وارد یک دهه جدید ش��ده ایم که براساس آن نیاز است تا تغییراتی 
در تمامی حوزه ها ش��کل گیرد. در ای��ن رابطه بازاریابی دیجیتال را 
می توان یک��ی از حیاتی ترین بخش ها برای هر برندی دانس��ت. در 

ادامه به بررسی ۵ ترند مهم سال، خواهیم پرداخت. 
۱-بازاریابی ایمیلی از بین خواهد رفت

اگرچ��ه بازاریاب��ی ایمیلی هم اکن��ون یک روش رایج محس��وب 
می ش��ود، با این حال آمارها حاکی از روند رو به کاهش میزان تاثیر 
آن دارد. درواقع این فعالیت برای کاربران بیشتر شبیه به یک اقدام 
مزاحم اس��ت. به همین خاطر نش��انه های جدی پایان این شیوه، به 
چشم می خورد. به همین خاطر پیش بینی می شود که تا پایان سال، 
حداقل برندهای بزرگ این ش��یوه را به صورت کامل کنار گذاش��ته 
و روش های جدیدتری جایگزین آنها ش��ود. درواقع روند نزولی این 
شیوه از زمانی شروع شده است که شبکه های اجتماعی، مورد توجه 
جدی مخاطبین قرار گرفت. با این حال بعید اس��ت که این ش��یوه 

امسال به صورت کامل نابود شود. 
2-همکاری با اینفلوئنسرها مورد توجه همگان قرار می گیرد 
اگرچ��ه در حال حاضر تنه��ا برخی از برندها با اینفلوئنس��رها به 
عنوان پادش��اهان ش��بکه های اجتماعی همکاری دارند، با این حال 
تا پایان س��ال ش��اهد همکاری گس��ترده و حتی طوالنی مدت نیز 
خواهی��م بود. این امر از چند منظر برای برندها بس��یار مهم خواهد 
بود. نخس��ت آنکه همکاری با این اف��راد به هزینه به مراتب کمتری 
در مقایس��ه با سلبریتی ها نیاز داشته و آنها به علت پایگاه قدرتمند 
خ��ود در ش��بکه های اجتماع��ی امکان انج��ام اقدام��ات تبلیغاتی 
جذاب-ت��ری را دارند. همچنین پیش  بینی ها حاکی از آن اس��ت که 
میکرواینفلوئنس��رها روزهای طالیی  را سپری خواهد کرد. در نهایت 
با افزایش تقاضا، ش��اهد افزایش چش��مگیر تع��داد فعاالن حرفه ای 

شبکه های اجتماعی خواهیم بود. 
3-استفاده از Chatbot الزامی خواهد شد 

هنگامی که یک قابلیت جذاب ارائه ش��ود، نیاز مخاطب براساس 
آن تغیی��ر پی��دا خواهد کرد. در این رابط��ه Chatbot یکی از این 
موارد اس��ت که امکان فعالیت را برای مشتری، بسیار ساده می کند. 
با این حال برای اس��تفاده از این قابلیت، برندها باید بسترهای الزم 
را ایجاد کرده باش��ند. بدون شک ویروس کرونا نیز باعث شده است 
تا توجه به فروش اینترنتی نیز تش��دید پی��دا کند. به همین خاطر 
پیش بینی می ش��ود که تعداد برندهایی که از این قابلیت اس��تفاده 
می کنند، تا پایان س��ال رشدی س��ه برابری را داشته باشد که رقم 

قابل توجهی محسوب می شود. 
4-تبلیغات کلیکی وارد مرحله جدیدی می شود 

در حال حاضر اگرچه این شیوه تبلیغاتی بسیار کارآمد ظاهر شده 
اس��ت، با این حال برندها باید اقداماتی نظیر بروز کردن اطالعات را 
انجام دهند. با این حال گوگل در حال پیاده سازی طرحی است که 
براس��اس آن، اطالعات الزم به صورت خودکار، به روزرسانی خواهد 
شد. درواقع ش��اهد اتوماتیک ش��دن تقریبا تمامی اقدامات در این 
زمینه خواهیم بود که باعث می شود تا تمایل افراد به استفاده از این 

بخش، افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
5-تولید محتوای ویدئویی به رایج ترین اقدام بازاریابی 

تبدیل خواهد شد
اگرچ��ه در حال حاضر ویدئو در صدر عالی��ق مخاطب قرار دارد، 
ب��ا این ح��ال هنوز هم فعالی��ت همه برندها در ای��ن زمینه چندان 
چشمگیر نبوده و تنها برندهای بزرگ فعالیت های مناسبی را دارند. 
با این حال تا پایان س��ال اوضاع تغییرات جدی را پیدا خواهد کرد. 
درواقع شرایط به نحوی رقم خواهد خورد که در ابتدای سال آینده، 
ویدئو به رایج ترین اقدام هر برندی حداقل در کش��ورهای پیشرفته 
تبدیل می ش��ود. با توجه به این امر که ش��بکه های اجتماعی نظیر 
اینستاگرام و پینترست نیز به دنبال استفاده بیشتر از این نوع محتوا 
هس��تند، این پیش بینی را نیز باید کامال درست دانست. با این حال 
در صورتی که روند بهبود شرایط در اثر ویروس کرونا تداوم نداشته 

باشد، ممکن است تحقق این ترندها به سال آینده موکول شود. 
smartbrief.com :منبع
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4 نشانه الزامی بودن تغییر شغل

یکی از س��واالت جدی تمامی کارمندان این اس��ت که چه زمانی 
باید بدون تردید، اقدام به تغییر شغل خود کنند. درواقع این تصمیم 
برای بس��یاری از افراد بسیار سخت بوده و تجربه نشان می دهد که 
ممکن است این تصمیم منجر به بیکاری برای مدت طوالنی و پیدا 
نکردن ش��غلی بهتر خواهد بود. در هر ص��ورت این نکته را نیز باید 
م��ورد توجه خود قرار دهید که معیار یک ش��غل خوب، صرفا توجه 
ب��ه وضعیت حال حاضر نبوده و ممکن اس��ت ش��غلی با درآمد کم، 
آینده بس��یار خوبی را داشته باش��د. در هر صورت برخی از نشانه ها 
وج��ود دارد که بیانگر آن خواهد بود که ش��ما بای��د اقدام به تغییر 

شغل خود کنید. 
۱-تالش های شما مورد توجه قرار نمی گیرد 

ممکن است شما تمایل به پیشرفت بسیار باالیی داشته باشید، با 
این حال در ش��رکت فضا برای رشد شما مهیا نبوده و تالش بیشتر، 
با توجه الزم همراه نخواهد بود. تحت این ش��رایط ماندن در شرکت 
تنها باعث خواهد ش��د تا ش��ما همواره در یک سطح مشخص، باقی 
بمانید. نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که قدردانی 
حتی از میزان درآمد نیز بیش��تر باعث رضایت ش��غلی افراد خواهد 
ش��د. به همین خاطر اگ��ر مهم ترین عامل ح��س رضایت در محل 
کار را ندارید، ضروری اس��ت تا س��ریعا به دنبال تغییر ش��غل خود 
باش��ید. این نکته را نیز فراموش نکنید که در مواردی، مدیر شرکت 
حمایت ه��ای الزم را انجام  دهید با این حال ش��رایط حال حاضر با 
ایده آل های ش��ما تفاوت دارد. علت این ام��ر می تواند دالیلی نظیر 
تازه تاس��یس بودن شرکت، باشد. تحت این شرایط دیگر دلیل شما 
چندان مناسب نخواهد بود. درواقع نحوه واکنش مدیر شرکت، باید 
معیار اصلی شما باشد. این نکته را نیز فراموش نکنید که نمی-توان 

انتظار داشت که همه چیز مطابق انتظار شما تغییر یابد.
2-خستگی و بی حوصلگی به عادت رفتاری شما تبدیل شده است

اگ��ر در محل کار از انرژی الزم برخوردار نیس��تید، بدون ش��ک 
مش��کلی جدی وجود دارد، با این حال همواره دلیل این موضوع به 
شرایط شرکت بستگی نداشته و ممکن است یک مشکل خانوادگی، 
تاثیر منفی خود را بر روی عملکرد ش��ما ایجاد کرده باش��د. با این 
حال اگر دلیل اصلی این امر، ش��رایط شرکت است، توصیه می شود 
تا به دنبال فرصت ش��غلی دیگری باشید. درواقع بدون انگیزه کافی، 
هیچ پیشرفتی به دست نخواهد آمد و عمر شما صرف کاری خواهد 
ش��د که بهترین نتایج را به همراه ندارد. برای سنجش میزان عالقه 
و انگیزه خود به کاری که مشغول آن هستید، تنها کافی است تا به 
میزان تمایل خود نس��بت به بیدار شدن از خواب، نگاهی بیندازید. 
درواق��ع افرادی که عمیقا عاش��ق کار خود هس��تند، به راحتی و با 
انرژی کافی از خواب بیدار شده و در شرکت نیز انرژی خوبی دارند.

3-یادگیری شما به صورت کامل متوقف شده است
بزرگترین اش��تباه این اس��ت که یک ش��غل را صرفا برای کسب 
درآمد انتخاب کنید. درواقع یک کار مناسب، باید همراه با یادگیری 
و پیش��رفت مداوم باش��د. درواقع اگر در س��طح خود قبل و بعد از 
حضور در ش��رکت، تفاوتی احس��اس نمی کنید، این امر یک نشانه 
مهم برای مناسب نبودن موقعیت شغلی فعلی و نیاز به اعمال تغییر 
است. به عقیده سایمون سینک، برندهای موفق، همواره به پیشرفت 
کارمن��دان خود توجه داش��ته و مدیران به مانند مربی ای دلس��وز، 
تالش می کنند تا شما به بهترین سطح ممکن برسید. در این رابطه 
اعمال برنامه های کلی در دستور کار نخواهد بود و تالش اصلی این 

است که هر فرد به شیوه خاص خود دست پیدا کند. 
4-ایده های شما مورد توجه قرار نمی گیرد 

ای��ن امر طبیعی اس��ت که هر کارمند، در بخ��ش تخصصی خود 
ایده هایی را داش��ته باشد. در این رابطه بس��یار مهم است که مدیر 
ش��رکت فرصت صحبت را به ش��ما بدهد. درواق��ع نمی توان انتظار 
داش��ت که تمامی موارد، مورد اس��تقبال قرار گیرد. با این حال بها 
دادن ب��ه صحبت ها کامال الزامی خواهد بود. در این رابطه حتی اگر 
پاسخ مدیر شرکت منفی است باید دالیل قانع کننده ای مطرح شود. 
در غیر این صورت بهتر اس��ت تا استعداد خود را در شرکتی ضعیف 
تلف نکنید. این امر بدون شک نوعی ظلم به خود محسوب می شود.
در نهایت توجه داش��ته باشید که بهتر است تا قبل از پیدا نکردن 
ش��غل دیگر، همچنان به کار خود ادام��ه دهید. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت در صورت طوالنی ش��دن مدت زمان پیدا کردن کار 
مناس��ب، به علت قرار گرفتن تحت فش��ار، حتی به پیش��نهادهای 
کاری به مراتب بدتر نیز پاس��خ مثب��ت بدهید. با این حال هنگامی 
که مش��غول ادامه فعالیت های خود هستید، هیچ گونه فشاری وجود 
نداش��ته و ش��ما زمان کافی را برای پیدا کردن ش��غلی مناس��ب تر 

خواهید داشت. 
influencive.com :منبع
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تعام��ل با دیگ��ران در حوزه کس��ب و کار از کاره��ای روزمره برندها 
محس��وب می شود. هر شرکتی در طول روز با هزاران نفر و گروه تعامل 
دارد. در ای��ن می��ان نقش بخش روابط عمومی برای س��اماندهی روابط 
شرکت و دیگران کلیدی است. بسیاری از کارشناس های روابط عمومی 
ب��رای فعالیت بهت��ر در جایگاه  سازمانی ش��ان اقدام به ط��ی دوره های 
آموزش��ی متعدد می کنند. این امر با هدف کاهش احتمال بروز خطا از 
سوی آنها روی می دهد. اگرچه چنین تالش هایی قابل ستایش است، اما 
بازهم احتمال بروز خطا و بحران روابط عمومی را منتفی نخواهد کرد. 
اغلب برندها در طول دوران فعالیت ش��ان دس��ت کم یک بار با بحران 
روابط عمومی مواجه می ش��وند. اگر نگاهی س��اده به اطراف مان داشته 
باشیم، فضای آنالین و واقعی اطراف مان پر از نشانه های شکست برندها 
در زمین��ه مدیریت روابط عمومی اس��ت. اغلب برنده��ا در تالش برای 
یافتن راهکاری تاثیرگ��ذار برای رفع کامل بروز بحران های حوزه روابط 
عمومی هس��تند. نکته مهم در این میان ناتوانی کارشناس ها برای ارائه 
ی��ک راهکار واحد و کامال تضمین کننده اس��ت بنابراین ما همیش��ه با 
سایه بحران روابط عمومی دست به گریبان خواهیم بود. هدف اصلی ما 
در این مقاله ارائه راهکارهای کامال نتیجه بخش و بی بدیل نیست. ما در 
عوض به س��وی بررسی ۷ تکنیک تاثیرگذار برای کاهش تاثیرات منفی 

بحران های روابط عمومی گرایش خواهیم داشت. 
۱. پیش بینی کردن بحران برای محافظت از برند در برابر آن

براساس گزارش موسسه Reputation Institute اغلب بحران های 
ح��وزه روابط عمومی ماهیت ناگهانی ندارند. این نکته در نگاه نخس��ت 
عجیب به نظر می رسد. بسیاری از برندها به طور ناگهانی با شکست های 
عجیب مواجه می شوند. چنین اظهارنظری از سوی یکی از موسسه های 

پژوهشی معتبر در زمینه روابط عمومی سخت باورپذیر خواهد بود. 
یک��ی از نکات مهم در این میان تالش ب��رای فهم ماهیت بحران های 
حوزه روابط عمومی اس��ت. بسیاری از بحران ها در این حوزه از مدت ها 
قبل آثار و نش��انه های واضح��ی دارند. با این حال مس��ئوالن برندهای 
موردنظر کمتر به فکر ارزیابی و تحلیل نشانه های موجود هستند. همین 
امر به تدری��ج موجب افزایش دامنه تاثیرگ��ذاری بحران ها و در نهایت 
ظهورش��ان به مثابه چالش های عظیم می شود. اغلب برندها در شرایط 
نهای��ی دیگ��ر توانایی برای مقابله با ش��رایط نخواهند داش��ت بنابراین 

شکست برندها در چنین موقعیت هایی یک امر طبیعی خواهد بود. 
بدون تردید مواجهه با شکس��ت در عرص��ه روابط عمومی برای اغلب 
برندها دشوار و پرهزینه است بنابراین شما باید به دنبال راهکاری برای 
کاهش احتمال بروز چنین مش��کالتی باش��ید. توصیه ما در این بخش 
بررس��ی و ارزیابی دقیق نش��انه های حاکی از وجود مشکالتی در عرصه 
روابط عمومی اس��ت. این نش��انه ها در بخش های مختلف شرکت قابل 
مش��اهده است. بنابراین ما به عنوان مس��ئول بخش روابط عمومی باید 
رابطه نزدیکی با مس��ئوالن س��ایر بخش ها داشته باش��یم. گاهی اوقات 
دالیل شکس��ت برندها در عرصه تبلیغات و بازاریابی ریشه در مشکالت 
روابط عمومی دارد. با این حساب ما باید بیش از هر زمان دیگری نسبت 
به همکاری نزدیک با دیگر بخش ها برای یافتن ایرادات موجود در کسب 

و کارمان فکر کنیم. 
توج��ه به مخاطب ه��دف و دغدغه ه��ای مش��تریان گام بعدی برای 
پیش��گیری از بروز چالش های روابط عمومی است. این امر باید پیش از 
ش��روع فعالیت در بخش روابط عمومی مدنظر برندها قرار گیرد. مزیت 
این نکته امکان برنامه ریزی دقیق و سپس عمل سریع براساس آن است. 
هرچه توانایی ما برای جلب نظر مشتریان به برندمان و تعامل نزدیک با 
آنها بیشتر باشد، در نهایت موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. نتیجه 
نهایی این امر کاهش احتمال بروز بحران در حوزه روابط عمومی است. 

2. شناخت عوامل مشکل ساز
اغل��ب برندها در زمینه تعامل با مش��تریان دارای برخی از عادت های 
مش��خص هس��تند. گاهی اوقات عادت های موردنظر بحران های بسیار 
زیادی در تعامل با مش��تریان ایجاد می کند. مشکل اصلی در این میان 
دش��واری ارزیابی عادت های منفی از سوی برندهاست. وقتی ما به یک 
ش��یوه مش��خص از فعالیت عادت داش��ته باشیم، به س��ختی حاضر به 
پذیرش ماهیت اش��تباه آن خواهیم بود. نتیجه این امر افزایش احتمال 

بروز بحران روابط عمومی برای برندمان است. 
ارزیابی مداوم برنامه های روابط عمومی ش��رکت ش��انس مناسبی در 
اختی��ار ما برای فهم الگوه��ای غلط خواهد داد. بس��یاری از برندها در 
زمینه بازبینی برنامه های کس��ب و کارش��ان بیش از ان��دازه کند عمل 
می کنند بنابراین مش��اهده عدم به روز رسانی شیوه های روابط عمومی و 

حتی بازاریابی از سوی برندها امری طبیعی خواهد بود. 
هر برند دارای برخی از نکات یا عادت های دردسرساز است. توصیه ما 
در این بخش تالش برای تغییر آنها پیش از بروز چالش های جدی است. 
این امر بدون هماهنگی با مدیران باالدس��تی شرکت امکان ناپذیر است 

بنابراین باید در سطحی وس��یع تر اقدام به هماهنگی نزدیک با مدیران 
ارش��د شرکت نیز کنیم. مزیت این شیوه امکان اقدام هماهنگ در تمام 

بخش ها برای رفع مشکالت روابط عمومی است. 
3. برنامه ریزی برای سناریوهای بحران

بدون ش��ک هدف اصلی هیچ بن��دی در زمینه فعالیت روابط عمومی 
مواجه با شکس��ت نیس��ت. اغلب کارش��ناس های روابط عمومی سال ها 
تحصی��ل و یادگی��ری مهارت های کارب��ردی را با ه��دف ارائه عملکرد 
مطل��وب به جان می خرند. با این حس��اب مواجه با شکس��ت  در اجرای 

برنامه ها برای تمام اعضای شرکت سخت خواهد بود. 
هدف گذاری بر روی دس��تیابی به نتایج مناسب اهمیت باالیی دارد. 
این نکته امکانات بسیار زیادی در اختیار برندها قرار می دهد. نکته مهم 
در این میان توجه به احتمال شکست برنامه هاست. بسیاری از برندها به 
دلیل باور عمیق به موفقیت برنامه های روابط عمومی ش��ان دیگر به فکر 
سناریوهای شکست نیستند. برندهای بزرگ همیشه احتمال بروز خطا 
و مواجه با شکست را مد نظر قرار می دهند. بنابراین قرصت مناسبی در 
اختیار آنها برای برنامه ریزی در راس��تای مدیریت شکست های احتمالی 

وجود دارد. 
توصیه ما در این بخش تالش برای تدوین یک س��ناوریوی محتمل از 
شکست برندمان است. به این ترتیب ما واکنش های احتمالی به شکست 
را م��رور خواهیم کرد. نگارش س��ناریوهای مختلف ب��ا توجه به تجربه 
ناموفق دیگر برندها مزیت آش��نایی با مش��کالت حوزه روابط عمومی را 
دارد. بنابراین ما در بلند مدت بس��یاری از نش��انه های بحران های روابط 
عمومی را پیش ار ظهور کامل مورد شناس��ایی قرار خواهیم داد. هرچه 
توانای��ی برند ما برای مه��ار و کنترل بحران های رواب��ط عمومی پیش 
از ظهورش��ان بیشتر باشد، شانس بیش��تری برای پرهیز از شکست های 

بزرگ خواهیم داشت. 
امروزه اغلب برندها دارای تیم های پیش بینی مش��کالت و چالش های 
احتمالی هس��تند. این امر آزادی عمل بس��یاری زیاد به تیم های مورد 
نظر برای بررس��ی بخش های مختتلف کس��ب و کار و ارائه توصیه های 
کاربردی به تیم مدیرتی می دهد. مسئله مهم در اینجا پذیرش احتمال 
بروز خطا در عملکرد برندهاس��ت. فقط در این صورت ما شانس فعالیت 
بر اس��اس الگوه��ای مطمئن را خوهیم داش��ت. وقتی مدی��ران برند از 
توانایی ش��ان برای کنترل تمام ش��رایط مسمئن هس��تند، دیگر فضایی 

برای فعایت تیم های پیش بینی شکست باقی خواهد ماند. 
4. یادگیری شیوه های عذرخواهی از مشتریان

بروز مش��کالت اساس��ی در زمینه روابط عمومی امری رایج در دنیای 
کس��ب و کار است. واکنش برندها در بدو وقوع چنین مشکالتی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها شیوه های درست واکنش در برابر 
چالش های روابط عمومی و حتی عذرخواهی از مش��تریان را نمی دانند. 
نتیجه این امر افزایش س��طح تاثیرگذاری مش��کالت ب��ر روی اعتبار و 

آینده برندهاست. 
برخ��ی از برندها در مواجهه ب��ا چالش های مهم کاری در تالش برای 
یافتن مقصری خارج از سازمان هستند. این نکته اغلب عصبانیت هرچه 
بیش��تر مخاطب هدف را در پی دارد. بنابراین ما باید مسئولیت اقدامات 
و اش��تباهات مان را پذیرا باشیم. برندهای بزرگ همیشه اشتباهات شان 

در حوزه های مختلف را به راحتی قبول می کنند. 
پذیرش اشتباهات گام نخست برای ارزیابی جبران وضعیت است. این 
نکته باید مدنظر تمام برندهای فعال در زمینه روابط عمومی باشد. وقتی 
ما اش��تباه مان را قبول می کنیم، مشتریان اعتماد بیشتری با ما خواهند 
داشت. البته این امر گام نهایی در زمینه تعامل سازنده با مخاطب هدف 
نیس��ت بنابراین ما باید ب��ه دنبال راهکارهایی بهت��ر و مطمئن تر برای 
تعامل با مخاطب هدف نیز باش��یم. توصیه ما در این بخش س��اماندهی 
اقداماتی برای جبران خس��ارت های ایجادشده به مشتریان پس از بروز 
مشکل است. این امر همراه با عذرخواهی رسمی از مشتریان تاثیر بسیار 

باالیی بر روی بهبود شرایط کسب و کارمان خواهد داشت. 
وقتی برندها دچار اش��تباه می ش��وند، باید آن را ب��ه طور صمیمانه و 
روشن با سایر برندها در میان بگذارند. حفاظت از برند با اقداماتی نظیر 
یافتن مقصرهای دیگر یا حتی عدم پذیرش مسئولیت تفاوت دارد. برند 
ما باید واکنش��ی مناس��ب با جایگاه و ارزش های اعالمی اش به مخاطب 

هدف داشته باشد. 
ش��هرت منفی برندها بس��یار س��ریع تر از اقدامات مثبت ش��ان در میان 
مشتریان می پیچد. بنابراین ما به محض وقوع بحران روابط عمومی فرصت 
بس��یار اندکی برای جب��ران وضعیت داریم. اغلب کارش��ناس ها به فرصت 
حداکثر ۱۲ س��اعته برای واکنش سریع در برابر بحران های روابط عمومی 

اشاره دارند بنابراین ما نباید زمان در دسترس برندمان را از دست بدهیم. 
5. بازخواست مدیر مسئول بخش

عذرخواهی رس��می از مش��تریان نباید موجب فراموش��ی دلیل وقوع 
بحران شود. ما باید از نظر سازمانی با افرادی که اشتباه کرده اند، برخورد 
کنیم. این نکته اهمیت بس��یار زیادی ب��رای تضمین عدم تکرار چنین 
اتفاقاتی در آینده اس��ت. هرچه توانایی برند ما برای تاثیرگذاری بر روی 

مس��ئول ارش��د بخش روابط عمومی در پی بروز اشتباه بیشتر باشد، در 
آِینده اش��تباهات کمتری را مش��اهده خواهیم کرد. بس��یاری از برندها 
در چنی��ن موقعیت هایی اقدام به اخراج مس��ئول بخش روابط عمومی 
می کنن��د. نکته مهم در ای��ن میان توجه به تجربه و تخصص مس��ئول 

موردنظر است.
ه��ر کارمند یا مدی��ری در طول دوران فعالیتش مرتکب اش��تباهاتی 
می ش��ود. با این حال همان اش��تباهات نیز در بهب��ود توانایی های وی 
تاثیرگذار اس��ت. نکته مه��م در این بخش ایجاد تعام��ل میان برخورد 
سازمانی با افراد مرتکب اشتباه در بخش روابط عمومی و حمایت از آنها 
برای بازگش��ت به عرصه فعالیت و تاثیرگ��ذاری مثبت بر روی برندمان 
اس��ت. با این حال اگر دامنه اش��تباه موردنظر بس��یار زیاد باشد، اخراج 
مدیر موردنظر اقدامی ضروری خواهد بود. در غیر این صورت مشتریان 
نسبت به صراحت ما برای جبران مشکل موردنظر تردید خواهند کرد. 

6. داشتن سخنگوی ماهر و آماده
بیان جزییات مش��کالت با دیگران اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب 
مردم به هنگام بروز یک چالش برای ش��رکت تمایل باالیی برای آگاهی 
از جزیی��ات آن دارند بنابراین اطالع رس��انی دقیق به مخاطب هدف در 
چنین شرایطی اهمیت باالیی خواهد داشت. برخی از برندها برای اطالع 
رس��انی به مخاطب هدف اقدام به همکاری با رس��انه ها می کنند. نکته 
مهم در این میان ضرورت آشنایی با زبان رسانه و همچنین تکنیک های 
بیان مطلب است. در غیر این صورت شاید دامنه بحران برندمان بیشتر 

نیز بشود. 
تالش برای آماده سازی شرایط به منظور حضور یک سخنگوی رسمی 
از س��وی برندمان در میان رس��انه ها اقدامی ضروری محسوب می شود. 
رس��انه ها همیشه س��وال های جنجالی از برندها دارند. اگر سخنگوی ما 
توانایی مدیریت سوال های دشوار و ارائه پاسخ های هوشمندانه در لحظه 
را نداشته باشد، سرنوشت برند ما نامشخص خواهد بود. برندهای بزرگ 
دوره های آموزش��ی مختلفی برای س��خنگوی رس��می برندشان برگزار 
می کنند. مزیت این شیوه امکان تاثیرگذاری سخنگوی موردنظر بر روی 

رسانه ها و مخاطب هدف در پی بروز بحران روابط عمومی است. 
ما در طرح مدیریت بحران های روابط عمومی باید همیش��ه به دنبال 
هم اندیش��ی با بخش های مختلف ش��رکت باشیم. بس��یاری از اقدامات 
انف��رادی در مدیریت بح��ران در عمل دامنه آن را بیش��تر خواهد کرد. 
سخنگوی شرکت باید در تمام جلسات مربوط به مدیریت بحران حضور 
داشته باشد. این امر اطالعات دست اول و کاربردی در اختیار وی برای 
تعامل با رس��انه ها قرار خواهد داد بنابراین توانایی کلی وی برای تعامل 

با دیگران و کاهش دامنه منفی بحران افزایش می یابد. 
7. برنامه ریزی برای بازگشت دوباره

شکس��ت های کاری برای بس��یاری از برندها روی می دهد. نکته مهم 
در این میان تالش برای بازگش��ت دوباره به عرصه کس��ب و کار است. 
برندهای��ی نظیر سامس��ونگ و آئ��ودی در طول دوران  فعالیت ش��ان با 
مشکالت و بحران های روابط عمومی بسیار زیادی مواجه  شده اند. با این 
حال هنوز هم در حال فعالیت و کارآفرینی در سطح بین المللی هستند. 
نکته مهم در اینجا روحیه برندها و برنامه ریزی شان برای بازگشت دوباره 

به عرصه کسب و کار است. 
همه ما از دشواری شکست در عرصه کسب و کار آگاهی داریم. نکته 
مهم در اینجا نوع واکنش ما به بحران هاس��ت. آیا ما پس از بروز بحران 
دیگر دست به هیچ اقدامی برای بازگشت به عرصه رقابت نخواهیم زد؟ 
متاس��فانه برخی از برندها چنین رویکردی را پی��ش گرفته اند بنابراین 
مشاهده شکست مداوم برخی از شرکت ها در عرصه کسب وکار طبیعی 
خواه��د بود. این نکته در م��ورد برخی دیگر از کس��ب و کارها به طور 
کامال برعک��س روی می دهد. چنین برندهای امیدواری بس��یار زیادی 
برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار دارند. به ای��ن ترتیب توانایی آنها 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در پی بروز چالش ها بس��یار 

بیشتر خواهد بود. 
بح��ران کرونا تفاوت می��ان برندهای مخلف را به خوبی نش��ان داده 
است. برخی از شرکت ها در پی بروز این بحران به طور کامل ورشکسته 
ش��ده اند، با این حال برخی دیگر به دنبال بازگش��ت به عرصه کسب و 
کار، حتی قوی تر از گذش��ته، هستند. این نوع گرایش ها در میان برندها 
موج��ب تاثیرگذاری نهایی آنها خواهد ش��د بنابراین م��ا باید به دنبال 
راهکارهای��ی برای افزایش تاثیرگ��ذاری برندمان بر روی مخاطب هدف 
باشیم. فقط در این صورت شانس مناسبی برای موفقیت در بازگشت از 

شکست های روابط عمومی خواهیم داشت. 
بدون ش��ک بحران ه��ای روابط عمومی پیچیدگی های بس��یار زیادی 
دارن��د، با این حال اگر ما دس��ت به اقداماتی س��ریع برای مدیریت آنها 
بزنیم، س��طح تاثیرگذاری ش��ان بر روی اعتبار برندمان بس��یار کاهش 
خواهد یاف��ت. نکته مهم در این بخش تالش ب��رای اجرای توصیه های 
مورد بحث در این مقاله در سریع ترین زمان ممکن است. همچنین تمام 
تکنیک های مورد بحث باید به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد. 
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تبریز – ماهان فالح: گازرسانی به ۱۵۰ روستای استان آذربایجان شرقی 
در دستور کار شرکت گاز قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
بر اساس برنامه چش��م انداز ۱۴۰۰ گازرسانی به ۱۵۰ روستای استان امسال 
اجرایی خواهد شد. س��ّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: اجرای بیش از ۱۰۰۰ 
کیلومتر شبکه گاز با نصب ۱۵ هزار انشعاب و جذب ۴۱ هزار مشترک جدید از 
اهداف کّمی سال ۹۹ در ارتقای شاخص های بهره مندی مردم از گاز طبیعی 
می باشد. وی ضمن اشاره به عملکرد قابل قبول شرکت گاز استان در اجرای 
شاخص های گازرسانی در سال ۹۸ ادامه داد: در سال گذشته تمامی تعهدات 
گازرسانی خود را علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت 
های بودجه ای و کمبود نقدینگی، تحقق بخشیده ایم. توحیدی تصریح کرد: 
هم اکنون 6۸/۹6 درصد خانوار روس��تایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری استان 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باش��ند که شامل یک میلیون و 6۲3 هزار 
مشترک تحت پوشش گاز طبیعی می گردد. مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شرقی خاطرنشان کرد: حرکت جهادی شرکت در اجرای پروژه های گازرسانی 
و ارتقای کیفیت خدمات از طریق عمل به مصادیق مسؤولیت های اجتماعی و 
بکارگیری شیوه های نوین ارائه خدمات، علی الخصوص در حوزه نرم افزاری، 
طی س��ال های اخیر نمود قابل توجهی داش��ته و امید است با تالش جمعی 
پرس��نل خدوم ش��رکت، این حرکت آغازی برای آبادانی استان و رفاه هر چه 

بیشتر مردم این خطه از کشور عزیزمان باشد.
تمامی شبکه های گازرسانی و انشعابات نشت یابی می شود

ای��ن مقام مس��وول اضافه کرد: در راس��تای حفظ و نگهداری تأسیس��ات 
گازرس��انی و جلوگیری از هدر رفت گاز، تمامی ش��بکه های گاز و انشعابات 
منصوبه، هر س��ال مورد نشت یابی قرار می گیرد. سّیدرضا رهنمای توحیدی 
در ادامه گفت: نشت یابی و شناسایی نقاط آسیب پذیر احتمالی در تأسیسات 
گازرسانی یکی از مهم ترین رویکردهای سازمانی در حفظ و نگهداری سرمایه 
ه��ای ملّ��ی، حفظ ایمنی و جلوگیری از هدر رفت انرژی می باش��د که بنا به 
اهمّیت آن، هر س��اله در دس��تور کار ش��رکت قرار می گیرد. وی با اش��اره به 
اینکه نش��ت یابی از طریق دستگاه های مجهز و بادّقت باال و نظارت نیروهای 
عملیاتی توانمند اجرایی می گردد، تصریح کرد: در س��ال گذش��ته ۲۱ هزار 

کیلومتر ش��بکه گاز و 6۷۰ هزار انش��عاب، نشت یابی گردیده است. توحیدی 
افزود: نشت یابی عالوه بر موارد عنوان شده تأثیر مستقیم در کاهش آالیندگی 
های زیست محیطی و جلوگیری از نشر گاز متان در محیط داشته و یکی از 
رؤوس اجرایی در حوزه مسؤولیت های اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست 
می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین به برنامه های این شرکت در 
حوزه نگهداری و تعمیرات شبکه های گازرسانی اشاره کرد و اظهار داشت: با 
عنایت به استقرار سامانه مکانیزه تعمیرات و نگهداری )IPCMMS (، تمامی 
تأسیسات موجود بصورت مکانیزه و بر اساس تقسیم بندی های مشخص مورد 

بررسی و اقدامات فّنی الزم و دوره ای قرار می گیرد.
نرخ مشارکت جویی کارکنان شرکت گاز 7۰ درصد است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: نرخ مشارکت کارکنان 
در امور شرکت طی سال ۹۸ قریب به ۷۰ درصد بوده است. سّیدرضا رهنمای 
توحی��دی با اش��اره به تجربیات مفید ش��رکت در حوزه نظام پیش��نهادات و 
الگوبرداری س��ایر ش��رکت هااز این تجربیات افزود: مقایسه روند ۵ ساله نظام 
پیش��نهادات در شرکت، حاکی از رشد بسیار چشمگیر در مشارکت کارکنان 
جهت نیل به اهداف سازمانی می باشد. وی ادامه داد: در مقایسه روند آماری 
س��ال ۹۴ و ۹۸ مش��ارکت جویی کارکنان از ۴3 درصد به ۷۰ درصد افزایش 
یافته که همین روند آماری نمایانگر اهمّیت ش��رکت به حوزه منابع انسانی و 
بهره گیری از نظرات و پیشنهادات پرسنل بوده و کارکنان بیش از پیش با ارائه 

پیشنهادات خود، در امور سازمان مشارکت می نمایند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان، با اشاره به هدف گذاری های صورت پذیرفته در حوزه نظام پیشنهادات 
تصریح کرد: در سال ۹۸ در حوزه سرانه پیشنهاد کارکنان، به عملکردی بیش 
از هدف گذاری ساالنه دست یافته ایم و امید است با مشارکت هر چه بیشتر 
کارکنان و ارائه پیشنهادات در حوزه کاری مربوطه، زمینه نیل به بهره وری و 

پیشرفت سازمانی فراهم گردد.
۸۰ درصد پیشنهادات کارکنان شرکت گاز اجرایی 

شده است
مدیرعامل ش��رکت گاز استان آذربایجان ش��رقی با نگاهی به عملکرد یک 
سال گذشته نظام پیشنهادات گفت: ۸۰ درصد پیشنهادات ارائه شده از سوی 
کارکنان در امور ش��رکت اجرایی گردیده است. س��ّیدرضا رهنمای توحیدی 
ضمن تقدیر از روحیه مش��ارکتی پرسنل ش��رکت در ارتقای اهداف سازمانی 
افزود: کارکنان شرکت در سال گذشته ۱6 هزار و 3۱3پیشنهاد ارائه نموده اند 
که ۸۰ درصد پیشنهادات مصوب اجرایی و منجر به بهبود و اصالح رویه امور 
در ش��رکت گردیده است. وی مش��ارکت جویی کارکنان و جاری سازی نظام 
پیش��نهادات در شرکت گاز اس��تان را از مهم ترین رویکردهای سازمان های 
موفق تلقی نمود و تصریح کرد: هر سازمانی صرف نظر از ماهّیت فرآیندهای 
اجرایی، ضرورت دارد در راستای رقابت با شرکت های همسان و ارتقای رضایت 
ذی نفعان خود، نس��بت به شناس��ایی نیازها و بکارگیری روش های نوین در 
اداره امور اقدام نماید که دس��تیابی به این ه��دف، صرفاً از طریق تجربیات و 
مشاهدات عینی کارکنان شاغل در اجزای سازمان و ارائه پیشنهادات اجرایی و 
همچنین وجود سیستم نظام مندی برای تحلیل پیشنهادات قابل تحقق است. 
توحیدی همچنین اظهار داشت: سیستم نظام پیشنهادات شرکت گاز استان 
از زمان اس��تقرار تاکنون، سیر صعودی و روندی چشمگیر را در شاخص های 
تدوین شده، دنبال نموده و جزو عملکردهای مطلوب شرکت در حوزه صنعت 
گاز کشور می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، کارکنان را 
مهم ترین سرمایه های شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد: این روند صعودی 
مشارکت کارکنان در امور سازمان تداوم داشته و با هدف گذاری هایی که برای 
سال جدید اتخاذ گردیده، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر عملکرد شرکت 

در خدمت رسانی صادقانه به مردم عزیز باشیم.

س�اری - دهقان : برخورداری ۹۹.۲ درصد خانوار ش��هری و روس��تایی 
شهرستان ساری از نعمت گاز طبیعی  مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان 
کرد: گازرسانی به 33 روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان ساری در 
حال انجام اس��ت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان مازندران، "جعفر احمدپور" در جلس��ه بررسی پروژه گازرسانی به 
روستاهای شهرستان ساری که با حضور معاون فرماندار ساری، بخشدار منطقه 
چهاردانگه و رئیس دفتر دکتر بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسالمی 
برگزار ش��د، بیان کرد: ۹۹.۲درصد خانوار شهری و روستایی شهرستان ساری 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. احمدپور، ۱۷۲ روستا از ۱۷6 روستای 
بخش دودانگه ، چهاردانگه و کلیجان رس��تاق و میاندرود س��اری را قابل گاز 
رسانی دانس��ت و افزود: در حال حاضر ۱3۹ روستای این مناطق گازدار بوده 
و پیمانکار در 33 روستای دیگر این شهرستان در حال انجام عملیات اجرایی 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران افزود: پیش بینی بالغ بر ۱۵ هزار 
انشعاب و جذب ۱۸ هزار مشترک از اهداف کّمی در ارتقای شاخص های بهره 

مندی مردم از گاز طبیعی در مناطق روستایی ساری می باشد.
وی با بیان اینکه گازرسانی به روستاهای دور دست دودانگه و چهاردانگه به 
دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه از طرح های مهم شرکت گاز استان 
طی چند س��ال گذشته بوده اس��ت، اظهار کرد: برای تحقق این مهم بیش از 
 CGS ۲۱۲ کیلومتر خط تغذیه، ۸۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و 3۹ ایستگاه گاز
TBS ، CPS ، اجرا و نصب ش��ده اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 

طی س��ال های اخیر در شهرستان  ساری، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و 
روس��تاهای محروم شاهد اجرای طرح های مهم و بزرگ گازرسانی بوده ایم که 
خوش��بختانه به بخش مهمی از اهداف خود در این زمینه رسیده  و برنامه ها و 

فعالیت های باقیمانده خود را نیز همچنان با جدیت ادامه خواهیم داد.
احمدپور در ارتباط با آخرین وضعیت پروژه گازرس��انی منطقه چهاردانگه 
ساری گفت: در حال حاضر پروژه ها متوقف نشده است مگر اینکه با اداره کل 
حمل و نقل و نگهداری راه ها دچار مش��کل شویم. وی در خصوص مشکل با 
اداره کل حمل و نقل و نگهداری راه ها ، افزود: این مجموعه معتقد اس��ت که 
عملی��ات لوله گ��ذاری نباید در محدوده راه ایجاد ش��ود در صورتی که در این 

محور بحث حریم جاده وجود ندارد. مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازندران 
یادآور ش��د: با توجه به ضوابط اداره راه یک طرف از محدوده این مسیر باالی 
کوه و در س��مت مقابل داخل دره باید تاسیسات خودمان را ایجاد کنیم. وی 
تصریح داشت: قانون رعایت حریم راه برای مسیرهای جلگه ای و کویری قابلیت 
اجرایی دارد، در مازندران و کوهپایه امکان رعایت حریم محورها وجود ندارد. 
احمدپور با اعالم اینکه تا حدودی همکاری وجود دارد، خاطر نشان کرد: این 

موضوع قابل حل است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران یادآور شد: همه پروژه ها با تاخیر انجام 
می شود و اگر قرار است با توجه به مشکالتی که اداره راه برای ما ایجاد می کند، 

تا حدودی با تاخیر در اجرای پروژه مواجه می شویم.
وی جمع کل اعتبارات هزینه ش��ده برای ۱۷6 روس��تا در بخش دودانگه ، 

چهاردانگه و کلیجان رستاق و میاندرود را ۲3۰ میلیارد تومان دانست.
در ادامه "لطف ا... عباسی" معاون عمرانی فرمانداری ساری تصریح داشت: 
حرکت جهادی ش��رکت گاز در اجرای پروژه های گازرسانی و ارتقای کیفیت 
خدمات، طی س��ال های اخیر نمود قابل توجهی داشته و امید است با تالش 
جمعی پرسنل خدوم شرکت، این حرکت آغازی برای آبادانی استان و رفاه هر 
چه بیشتر مردم عزیز این منطقه باشد. وی با اشاره به رشد گازرسانی روستایی 
طی چند س��ال گذشته در شهرس��تان س��اری، اظهار کرد: عملکرد جهادی 
کارکنان و پیمانکاران ش��رکت گاز مازندران، طی چند س��ال گذشته موجب 

شد تا عقب ماندگی چند دهه گذشته در یک بستر زمانی کوتاه جبران شود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای 
اس��المی از هماهنگی نمایندگان سه گانه استان برای رفع مشکالت مردم به 
وی��ژه افراد بی بضاعت خبر داد. به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، دکتر 
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه کمیته امداد به ویژه مدیران این نهاد در استان 
قم، اعتماد مردمی است گفت: الحمدهلل خیران به مدیرکل و قائم مقام این نهاد 
مقدس در استان قم اعتماد دارند، مراقب باشید این اعتماد را حفظ کنید. وی 
از برنامه ریزی و هماهنگی سه نماینده قم برای رفع مشکالت مردم خبر داد 
و گفت: قرار است هر سه نماینده کارهایمان را توأمان جلو ببریم و شما هم از 
این فرصت برای حل مش��کالت مددجویان استفاده کنید. امیرآبادی نکاتی را 

برای افزایش رضایتمندی مددجویان یادآور شد و تصریح کرد: حتی اگر امکان 
حل مش��کل مردم برای امدادگران وجود ندارد صبر ، گشاده رویی و دلسوزی 
برای مردم آرامش بخش اس��ت. نماینده مردم ش��ریف قم در مجلس شورای 
اس��المی تأکید کرد: در سطح کالن و اس��تانی هر کاری از دستمان بر بیاید 
برای رفع مشکالت فقرا و کمیته امداد انجام خواهیم داد. در ابتدای این دیدار 
اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم نیز گزارشی از عملکرد این نهاد 
در س��ال گذشته و دو ماهه نخست امسال ارائه کرد. وی از رشد ۴۴ درصدی 
درآمدهای مردمی در سال گذشته و ۱۰۹ درصدی در دو ماهه نخست امسال 
خبر داد و گفت: مردم اطمینان داش��ته باشند ما امانتدار وجوهات و صدقات 
آنها هستیم و کمکهای آنها را در اسرع وقت به دست نیازمندان خواهیم رساند.

ش�هریار – غالمرضا جباری: به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران 
شهرجدید اندیشه پیشرفت فیزیکی ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان فاز۴ شهر اندیشه که توسط شرکت عمران درحال اجراست از مرز۲۵ 
درصد گذش��ت .  احداث کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در راستای 
فعالیت های اجرایی شرکت عمران  و جهت  رفاه حال شهروندان و برخورداری 
مردم عزیز از فضاهای فرهنگی در محله یک فاز۴ اندیشه در زمینی به مساحت 
۲۰۷6 مترمربع  در بهمن ماه سال ۹۸ آغاز  و با سرعت  در حال اجرا  می باشد.

 این پروژه عمرانی – فرهنگی در تکمیل اقدامات شایس��ته و ارزنده قبلی 
ش��رکت عمران در مسیر ارائه خدمات مطلوب به ش��هروندان به خصوص به 
گروه ه��ای هدف طراحی و ب��ا زیربنایی به مس��احت ۲۵۷۵در حال احداث 
اس��ت. همچنین این پروژه دارای معماری برجس��ته و برگرفت��ه از الگوهای 
شهرسازی  جدیدو با هدف تامین و غنای فضاهای فرهنگی و اجتماعی مورد 
نیاز  ش��هروندان در این ش��هر جدید با اعتباری بالغ بر ۱3۰ میلیارد ریال در  
حال ساخت  می باشد    در طراحی این مجتمع،  فضاهای پیرا مونی و داخلی 
گوناگونی همچون کتابخانه ، محل کالسهای قرآن، آزمایشگاه ،کارگاه ،گالری 

چند منظوره، سالن انتظار ، سالن آمفی تاتر و… پیش بینی گردیده است
افزودنی اس��ت ش��رکت عمران پیش��تر از این در فاز ۲ شهر اندیشه کانون 
پرورش فکری   این فاز را در سال  ۸۴ احداث و به  بهره برداری رسانده است.

 هم اکنون  ش��رکت عمران  ، در ش��هر اندیش��ه با برنامه ریزی، احداث و 
بهره برداری از  فضاهای مختلف فرهنگی و همچنین   برگزاری  وحمایت  از 

برنامه های  ، اجتماعی و هنری   این شهر جدید را مبدل به شهری پیشرو در 
میان شهرهای استان تهران در زمینه سرانه های فرهنگی – اجتماعی و بالطبع  
انجام فعالیت های  گوناگونی همچون برپائی گالری ها، جش��نواره ها و اجراهای 
هنری در طول سال  نموده وبا توسعه و رشد این فضا های عمومی – فرهنگی  

در مسیر سالمت و بهداشت روانی جامعه و پویائی  شهر  تالش  می نماید.
از جمله پروژه های  فرهنگی   این ش��رکت  در  ش��هر اندیشه می توان به 
کتابخانه و س��الن آمفی تاتر امام علی )ع( فاز3،  مجموعه فرهنگی ش��هدای 
گمن��ام  فاز ۴ و همچنین  مس��اعدت  در واگذاری زمین به بخش خصوصی 
دراحداث س��ینما س��احل فاز  3 و چندین  و چند پروژه  دیگر از این دس��ت  
اشاره کرد و مجموعا  شرکت عمران تا کنون   3۲  هزار مترمربع زمین را  در 

قالب  قطعات مختلف فرهنگی در  ش��هر اندیش��ه  یا  واگذار نموده و ویا خود 
راسا در محله ها وفازهای   مختلف این  شهر  در سالیان گذشته احداث  وبه  
بهره برداری   رس��انده  اس��ت   همچنین  می بایست از پروژه فاخر وماندگار 
بازار نقش اندیش��ه یاد کرد که طراحی و معماری   بسیار زیبا و چشم نواز آن 
محفلی بی بدیل برای اجرای برنامه های فرهنگی – اجتماعی  در غرب استان 
تهران   شده  است از جمله  برنامه های فرهنگی که صرفا در سال۹۷و۹۸در 
نگارخانه این بازار برگزار گردیده  می توان  به برپایی گالری آثار هنری شهرهای 
جدید کشور شامل منتخبی از بهترین نقاشی ها ی هنرمندان سرشناس مهین 
عزیزمان چون استاد محجوبی ،تبریزی ، حیدری،  پیالرام و…  اشاره کرد  که 
به پاس یک عمر تالش و کوشش این هنرمندان طراز اول برپا و ضمن نمایش 
آثار ایشان در نگارخانه این مجتمع فرهنگی تجاری  از تعداد پرشماری از این 

بزرگان عرصه هنر و فرهنگ  توسط شرکت عمران  تقدیر و قدردانی شد.
ازدیگر گالری های هنری  که در نگارخانه نقش اندیش��ه به همت شرکت 
عمران در دو نوبت مجزا  برگزار ش��د باید از نمایش آثار استاد مراد فتاحی  و 
همچنین نمایش  آثار  گروه آژنگ نام برد. ضمنا از  برنامه های فرهنگی که در 
شهر  اندیشه با برنامه ریزی وهماهنگی شرکت عمران شهر جدید اندیشه برپا 
شده می توان به مسابقه عکاسی، جشنواره بزرگ  اقوام ایرانی وصنایع دستی 
اشاره و از برگزاری چند اجرای زنده موسیقی با حضور هنرمندانی چون گروه 
پازل بند در  محوطه جذاب و روباز بازارنقش اندیشه با حضور  چند ده  هزار 

نفر از شهروندان  یاد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

150 روستای آذربایجان شرقی به مدار مصرف گاز طبیعی متصل خواهد شد

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛
تداوم عملیات گاز رسانی به 33 روستای صعب العبور ساری

بزرگترین سرمایه کمیته امداد قم، اعتماد مردم و خیران به این نهاد و مدیران ارشد آن است

اندیشه پیشرو در احداث مراکز فرهنگی -اجتماعی در استان تهران

احداث دومین کانون  پرورش فکری  کودکان و نوجوانان توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان خبر داد
 CRM راه اندازی سامانه مدیریت 
در شعب تأمین اجتماعی خوزستان

اهواز – ش�بنم قجاوند: س��ید محمد مرعش��ی مدی��ر کل تأمین 
اجتماع��ی خوزس��تان از راه اندازی و بهره برداری از س��امانه مدیریت 
CRM یا همان ارتباط با مراجعین در ش��عب تأمین اجتماعی اس��تان 
خبر داد. س��ید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان با 
تأکید بر اینکه خدمت به جامعه بیمه ش��دگان عامل اصلی و فلس��فه 
وجودی ش��کل گیری س��ازمان تأمین اجتماعی بوده است و به همین 
دلی��ل توجه ب��ه مطالبات و ت��الش در جهت تأمین رضایت ش��رکای 
اجتماعی یکی از ارزشها و راهبردهای همیشگی این سازمان می باشد 
گفت : امروزه با توسعه تکنولوژی و ابزار الکترونیکی روشهای ارائه خدمات هر زمان دسترسی به خدمات 
س��ازمان را تسهیل نموده ، به طوری که مخاطبین سازمان بدون مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی 
و شعب تابعه می توانند خدمات خود را دریافت نمایند. مرعشی با اشاره به عملیات و اتوماسین نمودن 
فراینده��ای ارائ��ه خدمت به مخاطبان اف��زود : با توجه به تحوالت پیرامون و فراهم نمودن بس��ترهای 
مناس��ب و به بمنظور بهبود خدمات رس��انی ابزار دیگری بنام س��امانه مدیریت ارتباط با مش��تریان یا 
مراجعین تحت عنوان CRM در ش��عب تأمین اجتماعی اس��تان راه اندازی و م��ورد بهره برداری قرار 
گرفته اس��ت. وی تصریح کرد CRM  کمک می کند تا به بهترین ش��کل به نیازها و درخواس��ت های 
بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران پاسخ دهیم و در واقع این سامانه مجموعه گامها ، اقدامات 
و مراحلی اس��ت که از طریق ایجاد ، توس��عه ، نگهداری و بهینه س��ازی روابط بلند مدت با مش��تریان 
صورت گرفته و مدیریت می ش��ود. مدیر کل تأمین اجتماعی خوزس��تان افزود : سامانه مدیریت ارتباط 
با مشتریان CRM قابلیت دارد تا نظرات مراجعین را تحلیل نموده و از سویی ، مشکالت و نقاط قوت 

و ضعف کارکنان ، مقررات و سیستم های سازمان شناسایی نماید .

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبرداد : 
استقرار اتاق فکرشرکت گازاستان

باهدف اولویت بندی پروژه های بهبود
اراک - خبرن�گار فرص�ت امروز: محمدرضا س��میعی مدیرعامل 
ش��رکت گازاس��تان مرکزی گفت: در س��ال جهش تولید و باتوجه به 
منوی��ات مقام معظ��م رهبری)مدظله العالی( و باه��دف اولویت بندی 
پروژه های بهبود درراس��تای اجرای سیاس��تهای این ش��رکت وپیاده 
س��ازی نظام خالقیت  ونوآوری درامورپژوهش اتاق فکر این ش��رکت 
آغاز به کارنمود. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گازاس��تان مرکزی 
س��میعی در این خصوص گفت: با اس��تفاده از آزمون تورنس وعملکرد 
درسیستم پیشنهادها ، تعداد۲۱  نفرازکارشناسان وپرسنل این شرکت 
به عنوان  اعضای اتاق  فکر منتخب گردیده وسه اتاق فکر شامل: ۱-بهره برداری ،اندازه گیری وایمنی 
وبهداش��ت   ۲-خدمات مهندس��ی،اجرای طرحها وبازرس��ی فنی3-امورمالی ،منابع انسانی وپشتیبانی 
وتدارکات  تش��کیل وفعالیت خود را آغاز نمودند تا با بهره گیری از خرد جمعی  و دانش کارشناس��ان 

شرکت گاز استان مرکزی در پیشبرد اهداف تعالی سازمانی این شرکت پیشرو باشد. 

اجرای طرح ارتقاء بهداشت و سالمت  محیط شهری در گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات ش��هری ش��هرداری گ��رگان از اجرای طرح ارتقاء 
بهداش��ت و س��المت محیط ش��هری در گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی و 
امور بین الملل ش��هرداری گرگان موس��ی الرضا صفری از اجرای طرح ارتقاء بهداش��ت و سالمت محیط 
شهری در گرگان خبر داد و اظهار کرد: این طرح ضربتی از هفتم تیر ماه شروع و تا پایان تیرماه ادامه 
خواهد داشت .وی افزود: در این طرح به طور ویژه الیروبی، شستشو و گندزدایی ) آهگ پاشی ( نهرها 
و کانالها ، طعمه گذاری و مبارزه با حیوانات موذی ) موش و ... ( به طور اصولی انجام می ش��ود.معاون 
خدمات ش��هری شهرداری گرگان خاطرنش��ان کرد: پاکسازی دیوارنویس ها و پوس��ترها ، حذف زوائد 
بصری و همچنین نظافت و پاکسازی حاشیه رودخانه ها و تفرجگاهها از دیگر اقداماتی است که در این 
طرح انجام می ش��ود.صفری بیان کرد: در مدت طرح س��اماندهی مخازن )تعویض - تعمیر - شستشو و 
رنگ آمیزی ( در دس��تور کار قرار دارد.وی گفت: جمع آوری و کنترل جمعیت سگ های ولگرد از دیگر 
برنامه های پیش بینی ش��ده در طرح ضربتی ارتقاء بهداش��ت و س��المت محیط ش��هری در سطح شهر 
گرگان  است.صفری در پایان ضمن تشکر از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای طرح گفت: سامانه 
تلفنی  ۱3۷ و اپلیکیشن تلفن همراه شهریار آماده دریافت گزارش های مردمی در راستای رفع نواقص 

شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

جمع آوری 25۰ تن زباله در شبانه روز توسط شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات ش��هری شهرداری گرگان از جمع آوری ۲۵۰ تن 
زباله در ش��بانه روز توسط ش��هرداری گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��هرداری گرگان، موسی الرضا صفری گفت: در س��ه ماه نخست سال جاری به دلیل شیوع 
بیماری کرونا تولید زباله نزدیک به ۸3 تن نس��بت به 3 ماه نخس��ت سال گذشته افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف ش��هرداری ها در حوزه معاونت خدمات ش��هری جمع آوری و 
دفن زباله های ش��هری اس��ت که در شرایط معمول در شبانه روز  به طور متوسط ۲۵۰ تن زباله و  لجن 
از سطح معابر شهر گرگان جمع آوری می شود. معاون خدمات شهری شهرداری گرگان متذکر شد: در 
س��ال ۱3۹۸ نزدیک به ۱۸۰ هزار تن زباله جمع آوری و برای دفن بهداش��تی به محل سایت دفن زباله 
انتقال یافت.صفری بیان کرد: با توجه به افزایش تولید زباله در ایام شیوع کرونا انتظار داریم شهروندان 
با پیمانکار تفکیک زباله همکاری الزم را داش��ته باش��ند و زباله های خشک قابل بازیافت از درب منزل 
جدا س��ازی شود که عالوه بر کاهش حجم زباله از آسیب های زیست محیطی نیز کاسته شود.وی یکی 
از چالش های ش��هرداری با توجه به ش��روع فصل گرما را عدم رعایت قراردادن زباله در مخازن زباله در 
ساعت تعیین شده دانست و گفت: در صورت عدم رعایت، این موضوع مشکالتی را برای مدیریت شهری 
و ش��هروندان در پی خواهد داش��ت.صفری در پایان از عموم شهروندان خواست زباله های خود را راس 

ساعت ۱۷ الی ۲۱ در کیسه های دربسته در مخازن زباله قرار دهند.

اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت یادداشتها و مقاالت کوتاه 
حوزه شهری را ارائه می کند

رش�ت - مهناز نوبری:  فاطمه مهاجر مدیر نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری رشت با اعالم این 
مطلب گفت: به همین دلیل اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوس��ازی و تحول اداری شهرداری رشت 
اقدام به تهیه یادداش��تها، گزارشها و مقاالتی کوتاه مرتبط با مدیریت شهری و حوزه مسائل شهری اعم 
از تجارب ش��هرها، تحلیل مسائل شهری، رشت پژوهی و ... نموده که قابلیت بهره برداری برای مدیران 
ش��هری، پژوهشگران و همه عالقه مندان به موضوعات ش��هری را دارد.مهاجر گفت: این یادداشت ها و 
گزارش ها در پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به نشانی: http://rpcrasht.ir/ و 
زیرپرتال اداره مطالعات و پژوهش به نشانی: http://pajoohesh.rpcrasht.ir  در بخش بانک های 
اطالعاتی قابل دس��ترس است.همچنین اعالم شده که مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت 
آمادگی دریافت یادداش��ت ها و مقاالت کوتاه صاحبنظران در زمینه ی مدیریت شهری، تحلیل مسائل 
ش��هری، رشت پژوهی، تجارب دیگر شهرها، ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در زمینه چالش ها 
و پتانسیل های شهری را دارد.در این راستا نرجس محجوب رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری 
رش��ت نیز گفت: هم اکنون یکی از این یادداشتها با عنوان "دوچرخه بهترین وسیله نقلیه در پسا کرونا 

از نظر سازمان ملل متحد" در پرتال این مدیریت قابل بهره برداری است

اخبـــار
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امید هاشمی
 متخصص حوزه کارآفرینی، نوآوری و استارت آپ ها

چن��دی پیش آیین نامه حمایت از ش��رکت های نوپا و ی��ا همان طرح نوآفرین 
تص��وب ش��د؛ طرحی که ف��ارغ از نقد آن، نقط��ه آغاز و امیدی در اکوسیس��تم 
استارت آپی ایران بود. به یاد دارم وقتی فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
تهران، میزبان جدی ترین گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بودند تا طرح ها و برنامه های شان را از نزدیک بشنوند و نقد کنند، در حین جلسه 
و حتی پس از آن اعتراضاتی از طرف فعاالن باس��ابقه صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات شکل گرفت، اما موضوع این اعتراضات جالب بود، محتوای صحبت های 
آقای جهرمی تقریباً به کلی حول مساله استارت آپ ها بود و وی توجهی به سایر 

بخش های صنعت اطالعات و ارتباطات نداشت.
از آن پ��س بود ک��ه جهرمی و تی��م جوانش امیدهای زیادی در اکوسیس��تم 
استارت آپی کش��ور به وجود آوردند و تا حدودی توانستند وظیفه ای که پیشتر، 
بیش از ۱۰ س��ال بر دوش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود را طی 

دو سال تا حدودی انجام دهند.
قصد ندارم به این نکته بپردازم که حقیقتاً از نظر سیاست گذاری و حکمرانی، 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری می بایس��ت پیش��تر بهبوددهنده اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی می بود ی��ا وزارت ارتباطات، اما به ذکر همی��ن نکته در اینجا اکتفا 
می کنم که با توجه به ش��ناختی که از دکتر س��تاری به عن��وان معاون علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری دارم و نظرات و دیدگاه های مثبت ایشان درخصوص 
توسعه اکوسیستم استارت آپی را می دانم، اما متاسفانه وجود یک نگاه ساختاری 
و ریش��ه ای نسبت به نیاز کشور به توسعه فناوری های پیشرفته و بعضاً راهبردی 
و عدم لزوم توجه به نوآوری های فرآیندی و مساله محور در یک دهه اخیر باعث 
شده معاونت علمی کمی با رسالت اصلی خود فاصله بگیرد، هرچند در سال های 
اخیر بهبودهای چشمگیری حاصل شده است. من اسم این پدیده را برای خودم 

گذاشته ام »اپیدمی شیفتگی فناوری!«
اما از این مساله که بگذریم، طی دو سال اخیر آقای جهرمی با همکاری تعداد 
انگشت ش��ماری از مدیران جوان خوش فکرش توانس��ته زاویه دید دولتی ها را تا 
حدی به اس��تارت آپ ها تغییر دهد و فضای فکری این دو گروه را بیش��تر به هم 
نزدی��ک کند. البته از حضور پررنگ مدیران وزارت ارتباطات و ش��خص وزیر در 
رویدادهای اس��تارت آپی طی دو سال گذشته می توانستیم این برداشت را داشته 

باشیم که به دنبال شناخت بیشتری از اکوسیستم هستند.
ب��ه هرحال چندی پیش ماحصل فعالیت های این تیم فعال در قالب آیین نامه 
حمایت از ش��رکت های نوپا و یا همان طرح نوآفرین بود؛ طرحی که فارغ از نقد 

آن، نقطه آغاز و امیدی بود در اکوسیستم استارت آپی ایران.

اما درخصوص نقد این طرح اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی 
را نمی توانیم اضافه کنیم. قطعاً این طرح می توانس��ت بهتر از این هم باش��د اما 
م��ا باید محدودیت های س��اختارهای دولتی را در نظر بگیری��م و بعد این طرح 
را تحلی��ل کنیم. نکته اصلی در طرح نوآفرین نیس��ت، نکت��ه اصلی درخصوص 
نامناس��ب بودن فضای کس��ب و کارهای نوین در کش��ور، عدم وجود سیاس��ت 
یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک نظام ملی نوآوری 
کارا که چارچوب های سیاست گذاری را تبیین کرده و الهام بخش حکمرانی باشد، 
ش��اید اصلی ترین مشکلی است که باعث می ش��ود نیاز به چنین آیین نامه هایی 
وجود داشته باشد. نفس صدور آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل امتیاز خاصی 
ندارد و در نظر برخی صاحب نظران حتی مخل فضای کس��ب و کار است. تعیین 
چارچوب برای ش��رکت های م��ورد حمایت، ایجاد س��از و کار ارزیابی )ماده ۱(، 
درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره برداری )ماده ۲( و … هم انرژی و تمرکز 
بخش های دولتی را که می بایس��ت بابت اصالح ساختاری صرف شود، می گیرد و 
هم ذاتاً رانت پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تالش بیش از معمولی 

خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح هایی بهره مند شوند.
مطالع��ه آیین نامه نوآفرین نش��ان می دهد تدوین کنن��دگان آن قطعاً دانش و 
نگرش باالیی در زمینه حکمرانی و سیاست گذاری داشته اند و در بسیاری موارد 
قصد اصالح رویه و یکپارچگی اقدامات دس��تگاه های اجرایی داش��ته اند، اما این 
نکته هم به وضوح مش��هود است که کماکان دولت تصویری نزدیک و نه چندان 
ش��فاف از اکوسیستم استارت آپی دارد، که البته در ویرایش های بعدی این طرح 

قطعاً بهبود خواهد یافت.
نقص ها و مزایای طرح نوآفرین

اگر فارغ از ادبیات شبه علمی در یک بخش بندی ساده استارت آپ ها را به سه 
بخش تقس��یم کنیم، می توانیم بخش اول را استارت آ پ های بذری و پیش بذری، 
بخش دوم را در حال رش��د و بخش س��وم را اس��تارت آپ های رشدیافته عنوان 
کنیم. ش��ناختی که من از اکوسیستم دارم، با اندکی دست پایین گرفتن رقم ها 
ب��ه این صورت اس��ت که اگر اس��تارت آپ پیش بذری ط��رح و محصول خود را 
موفقت آمی��ز ارائه کند و از چالش های دره مرگ عبور کند در یک س��ال اول در 
قالب یک اس��تارت آپ بذری در رده درآمدی ساالنه کمتر از ۱۰۰میلیون تومان 
قرار می گیرد، پس از یکس��ال اس��تارت آپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی 
س��االنه ۱۰۰ میلیون الی ۲میلیارد تومان قرار می گیرد و در رده درآمدی ساالنه 
بیش از ۲ میلیارد تومان می توان اس��تارت آپ را یک اس��تارت آپ رش��دیافته و 
پایدار تلقی کرد. البته بس��یاری فاکتورهای دیگر نظیر تعداد سال فعالیت، تعداد 
منابع انس��انی، میزان جذب سرمایه محقق ش��ده و حتی بازاری که استارت آپ 
در آن فعالی��ت می کند می تواند این رقم ها را تغیی��ر دهد. بنابراین می توان این 
نتیجه را گرفت که هدف این طرح بیش��تر استارت آپ های در حال رشد هستند 

یعنی همان هایی که کمتر از سه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی به طور 
میانگی��ن در حدود س��االنه یک میلی��ارد تومان دارند )البت��ه در این طرح عدد 
۵۰۰ میلیون تومان اس��ت( توجه به ماده 3 و ماده ۸ آیین نامه و اش��ارات مکرر 
به ش��تاب دهنده ها هم تاییدی بر این مدعا اس��ت که تعریف وزارت ارتباطات از 
اس��تارت آپ همان هایی هستند که در یک شتاب دهنده مشغول فعالیت هستند، 

یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش بذری عبور کرده اند.
خ��وب نکت��ه اول اینجاس��ت ک��ه تکلی��ف دو طی��ف دیگ��ر چه می ش��ود؟ 
استارت آپ های پیش بذری و بذری و استارت آپ های بزرگ و رشد کرده، آیا این 
کارآفرینان به حمایت و توجه نیاز ندارند؟ هرچند استارت آپ های بذری و پیش 
بذری هم در این طیف حمایتی هس��تند، اما مزایای این طرح بیش��تر با نگاه به 
اس��تارت آپ های در حال رشد است، یعنی استارت آپ هایی که تبدیل به شرکت 
ش��ده اند. تقریباً این طرح دردی از تیم های اس��تا رت آپی پیش بذری و بذری که 
با ریس��ک های باالتری مواجه هس��تند درمان نمی کند. استارت آپ هایی که نیاز 
ب��ه کد بیمه و مالیات ندارند و صرفاً در حال توس��عه کمینه محصول پذیرفتنی 
خود هس��تند و نیاز به دسترس��ی به بانک های اطالعاتی، فضای کاری اشتراکی 
رایگان، همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی و نظام وظیفه عمومی و تسهیالتی 
از این دس��ت دارند. عدم توجه به امکان بیمه شدن این کارآفرینان و پاک کردن 
صورت مس��اله تحت ماده ۷ نش��انگر این اس��ت که فکری به حال شکست این 
تیم ها نش��ده است. اینکه ممکن است کارآفرین جوان ما بعد از چند سال تجربه 
و شکس��ت در کارآفرینی سراغ ش��غل کارمندی برود، تکلیف سابقه بیمه و کار 
چه خواهد ش��د!؟ البته حدس من این اس��ت که س��اختار بوروکراتیک و سنتی 
سازمان تامین اجتماعی و عدم وجود منابع مالی در دولت باعث شده ماده ۷ به 
وجود بیاید، چراکه قطعاً به ذهن تدوین کنندگان هم رسیده است که می شود با 
هزینه کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این کارآفرینان بیمه شوند!
مشکل بعدی اس��تارت آپ های مراحل ابتدایی، دسترسی به اطالعات مختلف 
است که عموماً در انحصار نهادهای دولتی است تا بتوانند مدل های نوآورانه خود 
را بر روی آن پیاده کنند. آنها نیازمند حمایت سیس��تم آموزش��ی دانشگاه خود 
هستند که بابت فعالیت های کارآفرینانه امتیازاتی در ادامه تحصیل داشته باشند، 
نیازمند تس��هیل در فرآیند خدمت سربازی هس��تند تا حتی پس از شکست در 
اولین تجربه کارآفرینی خود س��رخورده نشوند و امتیازاتی را کسب کرده باشند. 
درخصوص اس��تارت آپ های بزرگ تر هم از دیرباز نگرش��ی در حاکمیت کش��ور 
وجود دارد که مجموعه هایی که رش��د کرده اند و دارای سهم بازار خوبی هستند 
به حمایت نیازی ندارند! این مساله یکی از اصلی ترین دالیلی است که در کشور 
علی رغم وجود کسب و کارهای بزرگ و توانمند، کسب و کاری در حد بازارهای 
جهانی نداریم. بنابراین یکی از نواقص این طرح عدم توجه به اس��تارت آپ هایی 
اس��ت که رشد خوبی داش��ته اند و دولت باید از آنها حمایت کند تا در بازارهای 

جهانی هم حضور یابند. کمک به تس��هیل ورود برخی از اس��تارت آپ های بزرگ 
به بازار س��رمایه، کمک در تسریع و تسهیل جذب منابع مالی خارجی، کمک به 
توسعه بازارهای بین الملل از طریق ورود مستقیم این استارت آپ ها به دیپلماسی 
اقتصادی و ارتباط مس��تقیم با تصمیم گیرندگان در کش��ورهای خارجی و ده ها 
موردی که اگر در زمان بیش��تری بررس��ی ش��ود می تواند به رشد بیش از پیش 
اس��تارت آپ های رشدکرده کمک کرده و چه بسا به یونیکورن شدن تعداد زیادی 

از آنها که یکی از شعارهای وزیر جدید بود، هم کمک کند!
ام��ا یک نکت��ه مفهومی دیگر وج��ود دارد، اگر به مفهوم واژه نوآفرین بیش��تر 
توجه کنیم درمی یابیم امروز کش��ور ما نیازمند نوآفرینی در فضای کسب و کار و 
صنایع است. ورود نوآوری و فناوری به فضای کسب و کار سنتی و تحول آن اگر 
محقق ش��ود اقتصاد کشور به یکباره متحول می شود، شخصاً به این هم می گویم 
نوآفرینی. اکوسیس��تم اس��تارت آپی در همه جای دنیا وابستگی و ارتباط نزدیک 
به کس��ب و کاره��ای بزرگ و فعال دارد. هرچند ماده ۹ نش��انگر این اس��ت که 
توجهی به این مورد شده است، اما واحدهای نوآوری شرکتی، سرمایه گذاری های 
خطرپذیر ش��رکتی، تعامل شرکت ها با اس��تارت آپ ها و مواردی از این دست در 
ای��ن طرح مغف��ول مانده، چنانکه حتی در ماده ،۹ توجه بیش��تر به اس��تارت آپ 
ب��وده تا مجموعه بزرگ تر که طرف دوم تعامل اس��ت. در برخی کش��ورهای دنیا 
س��رمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در قالب تهاتر مالیاتی تلقی می شود، مثال های 
متنوعی از مشوق ها را البته با بررسی بیشتر می توان در ایران تدوین کرد که روی 
صحبت با ش��رکت های بزرگ دارند و قصد دارند آنها را تش��ویق کنند تا در قالب 
توسعه اسپین آف، سرمایه گذاری بر روی استارت آپ، ادغام و تملیک استارت آپ 
و … اقدام��ات نوآفرینانه خود را آغاز کنند. حتی در ماده ۴ که مش��ارکت منابع 
دولتی با بخش غیردولتی را جهت تاس��یس صن��دوق نوآفرین مطرح می کند به 
نظر می رس��د فکری به حال س��رمایه های نه چندان زیاد ش��رکت ها نشده است؛ 
س��رمایه هایی که کارآفرینان س��نتی از محل بنگاه داری خود کسب کرده اند و در 
بازار بی  س��امان امروز سردرگم فرصت سرمایه گذاری هستند، سرمایه هایی در حد 
کمت��ر از یک میلیارد تومان. طبیعتاً بخ��ش غیردولتی مورد توجه در ماده ۴ هم 
ناظر بر صندوق های خطرپذیری است که یا وابسته به بانک ها هستند و یا تعاونی 
و یا اصوالً مشخص نیست سرمایه گذاران آن چه کسانی هستند. کماکان راهکاری 
برای هدایت س��رمایه های خ��رد ولی در مجموع زیاد بخ��ش خصوصی واقعی به 

سمت اکوسیستم استارت آپی کشور اندیشیده نشده است.
به هرحال این طرح بسیار امیدوارکننده بود و من مطمئن هستم تقریباً تمامی 
موارد ذکر ش��ده و حتی بیش از اینها توسط تیم کارشناسی دولت بررسی شده 
اس��ت، اما ساختار بوروکراتیک دولت و مقاومت های موجود در بعضی دستگاه ها 
باعث ش��ده تا تیم نوآفرین قدم اول را کمی آهس��ته و محتاط تر بردارد باشد که 

پیوسته باشد!

بیم ها و امیدهای استارت آپی
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دو روی تحریم برای استارت آپ های ایرانی

تحریم برای اس��تارت آپ های جوان ایرانی به مثابه دو روی یک سکه است که 
یک طرف محدودکننده فعالیت های آنها و روی دیگرش آغاز فصلی نو برای رشد 

و خودکفایی در تولید و کسب و کار محسوب می شود.
حال که دش��من س��د تحریم را در برابر ایرانی های خالق و تالشگر قرار داده 
است چاره ای جز اتکا به توانمندی های داخلی و بهره گیری از ظرفیت های نیروی 
انس��انی خالق و مبتکر ایرانی نمانده و باید به هر نحو این ظرفیت های نهفته به 

فعل برسند.
عمر استارت آپ ها در ایران به چند سال هم نمی رسد، اما آنها در همین مدت 
کم به موفقیت های بزرگ دست یافته اند و آثار تالش آنها را می توان در کسب و 
کارهای اینترنتی مانند »دیجی کاال« یا تاکس��ی های اینترنتی، سایت های مبادله 

کاال یا بسیاری از درگاه های خدماتی اینترنتی مشاهده کرد.
استارت  آپ ها کس��ب و کارهای نوپایی هستند که با استفاده یا بدون استفاده 
از فن��اوری روز و فق��ط بر پایه ایده و فکر نو به وجود می آیند و به نظر می رس��د 
در شرایطی که فضای کشور برای فعالیت واحدهای قدیمی در صنعت و تجارت 
مناس��ب نیست و بازار دچار رکود ش��ده است، استارت آپ ها بهترین گزینه برای 

زدن جرقه امید و گرفتن نفس تازه در فضای کسب و کار باشند.
حال که امید کش��ور معطوف به کس��ب و کارهای نوی��ن و صاحبان اید ه های 
جدید برای رونق اقتصاد شده است، در این نوشتار جویای بررسی نقش تحریم ها 
در فعالیت استارت آپ  های ایرانی شدیم تا سیمای کلی از وضعیت استارت آپ ها 

در شرایط کنونی و راهکارهایی برای پیشرفت آنها ارائه شود. 
 ضرر و سود استارت آپ ها از تحریم ها 

یک مشاور کس��ب و کار و رئیس دبیرخانه استارت آپ های خراسان رضوی با 
اش��اره به فعالیت 3۵۰ استارت آپ در استان به خبرنگار ایرنا، گفت: برای توسعه 
پایدار و حل مس��ائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی ناگزیریم از روش توسعه 

استارت آپ ها بهره گیریم.
عل��ی جاهدی افزود: اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپ��ای کوچک یکی 
از بهترین روش هایی اس��ت که کشورهای پیش��رفته به عنوان راهکار اثربخش، 
کارآمد و کاربردپذیر برای حل مس��ائل و رس��یدن به توس��عه پایدار از آن بهره 

می گیرند.
وی اظهار داشت: استفاده از استارت آپ ها در دنیا باعث شده است هزینه  های 
تحقی��ق، توس��عه و پژوه��ش که بخش بزرگ��ی از آنها در کش��وری مانند ایران 

بی نتیجه و بی اثر بوده است، کاهش یابد.
این مشاور کسب و کار گفت: در کشورهای پیشرفته به جای اینکه سازمان ها 
هزینه های گزافی را صرف پژوهش برای حل مس��ائل خود و رس��یدن به توسعه 
کنند، این کار را به استارت آپ ها می سپارند و با فرصت  های کسب و کار که برای 

استارت آپ ها به وجود می آورند مسائل خود را حل می کنند. 
جاهدی افزود: یکی از مس��ائل جدی کش��ور، تحریم هاس��ت که استارت آپ ها 
و کس��ب و کاره��ای نو را مانند س��ایر بخش ها تحت تاثیر قرار داده اس��ت زیرا 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان بیش��تر از س��ایر کس��ب و کارها از 
فناوری ه��ای روز دنیا اس��تفاده می کنند و از این طریق ارزش افزوده به دس��ت 

می آورند.
وی اظهار داش��ت: کس��ب و کارهای نو یا استارت آپ ها برای توسعه فناوری و 
ارائه راهکارهای فناورانه نیازمند منابع علمی، آموزشی و دانش روز دنیا هستند.

وی گف��ت: با اعمال تحریم ها، بخش بزرگی از این دسترس��ی ها برای کاربران 
ایران��ی محدود یا مس��دود ش��ده و این مه��م، کار اس��تارت آپ های ایرانی برای 

دسترسی به منابع آموزشی را دشوار کرده است.
رئیس دبیرخانه استارت آپ های خراسان رضوی افزود: استارت آپ ها همچنین 
نیازمند دسترس��ی به بهترین و به  روزترین ابزارها و فناوری های جهان هستند تا 

بتوانند با استفاده از آنها ارزش آفرینی داشته باشند.
جاهدی اظهار داشت: بعد از تحریم ها، دسترسی استارت آپ ها به بخش بزرگی 
از ابزارها و فناوری های روز دنیا مس��دود ش��د و فقط به بخش اندکی از ابزارها و 

فناوری ها دسترسی دارند.
وی گفت: اس��تارت آپ های ایرانی مجبور هس��تند زمان بسیار صرف دور زدن 
تحریم ه��ا کنن��د تا در نهایت به س��خت ترین و پرهزینه ترین ش��یوه به ابزارها و 

فناوری های روز دنیا دسترسی پیدا کنند.
این مشاور کسب و کار افزود: یکی از ساده ترین ابزارها که در استارت آپ های 
نرم افزاری کاربری زیاد دارد، ابزارهای مبتنی بر نقش��ه اس��ت که شرکتی مانند 

گوگل استفاده از آن را برای استارت آپ های ایرانی محدود کرده است.

جاهدی اظهار داشت: برای استارت آپ های سخت افزاری، دسترسی به قطعات 
به روز دنیا به منظور تولید محصوالت فناورانه، به ش��دت محدود ش��ده و فرآیند 

کار آنها را سخت و پرهزینه کرده است.
وی ادام��ه داد: به غیر از محدودیت تحریم ها برای اس��تفاده اس��تارت آپ ها از 
منابع آموزشی و سخت افزارها و نرم افزارها، توسعه بازار نیز برای آنها محدود شده 
است، این در حالی است که خیلی از استارت آپ های ایرانی توانمندی حضور در 
بازاره��ای بین المللی را دارند اما به دلیل محدودیت های تبادل مالی و حضور در 

بازارهای خارجی، از این مزیت محروم شده اند.
وی گفت: در این ش��رایط خیلی از اس��تارت آپ های ایرانی مجبور می ش��وند 
کس��ب و کارهای غیرواقعی یا به اصطالح کسب و کارهای کاغذی درست کنند 
ت��ا بتوانند در قالب ش��رکت با هویت کش��ور ثالث، تحریم ه��ا را دور زده و وارد 

بازارهای جهانی شوند.
جاه��دی افزود: با ای��ن حال هم��ه محدودیت ها و چالش  ها ب��رای کارآفرین 
می تواند فرصتی ارزنده باش��د زیرا در این شرایط استارت آپ ها قادر خواهند بود 
مش��ابه ابزارها، پلتفرم ها و فناوری هایی را که از دسترسی به آنها محروم شده اند 

تولید کنند و از این نظر کشور را به خودکفایی برسانند.
وی اظهار داش��ت: تاکنون تحریم ها باعث شده اس��ت کشور در برخی جهات 
به خودکفایی برس��د، از جمله اینکه محدودیت هایی که ایران برای دسترسی به 
سرویس های مبتنی بر نقشه های شرکت های بزرگ داشت، باعث شد استارت آپ 

»مسیریاب نشان« به وجود آید.
وی گفت: با تولید این ابزار، ایران به بخش بزرگی از فناوری مسیریاب که در 

انحصار شرکت های بزرگ دنیا بود بی نیاز شد.
جاه��دی اف��زود: نبود دسترس��ی ب��ه بازارها ی��ا ابزارها فرص��ت خوبی برای 
اس��تارت آپ های ایرانی است تا مش��ابه آن ابزارها و فناوری ها را در داخل کشور 
تولید کنند تا کسب و کاری در کشور مبتنی بر این بازار به وجود آید و درآمدی 
که می توانس��ت به شرکت خارجی تعلق گیرد، در داخل بماند و صرف سازندگی 

این کشور شود.
وی ادامه داد: زمانی که دسترس��ی ایرانی ها به فروش��گاه »آمازون« به عنوان 
بزرگترین فروش��گاه مجازی آنالین دنیا محدود شد، کسب و کار جدیدی به نام 
»دیجی کاال« یا فروش��گاه های اینترنتی دیگر در کش��ور ش��کل گرفت و اکنون 

هزاران ایرانی در استارت آپ هایی از این دست اعضا هستند.
رئی��س دبیرخانه اس��تارت آپ های خراس��ان رضوی اظهار داش��ت: جوانان و 
کارآفرینان در شرایط تحریم باید به نیازهایی که ناشی از آن در جامعه به وجود 
می آید، توجه کنند و سعی نمایند آنها را مرتفع و کسب و کار پایدار ایجاد کنند 

و این مهمترین نقش استارت آپ ها در فضای تحریم است.
اثر تحریم بر کسب و کار اینترنتی استارت آپ ها

رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینان خراسان 
رض��وی در این باره به خبرن��گار ایرنا، گفت: تحریم روی کاالها و محصوالتی که 

مواد اولیه آنها از داخل کشور تهیه می شود، تاثیر نگذاشته است.
محمود جانی درمیان افزود: اما در عرضه محصوالت و کاالهایی که مواد اولیه 
آنها یا منشأ تولیدشان وارداتی است و توزیع آنها از طریق فروشگاه  های اینترنتی 

انجام می گیرد، موثر بوده است.
وی اظهار داش��ت: تحریم ها فعالیت همه فروش��گاه های اینترنتی که توس��ط 
اس��تارت آپ ها در حوزه تامین، حمل و نقل و فروش کاال اداره می شود را کاهش 

داده است.
وی گفت: با این حال تحریم ها اثرات مثبتی نیز بر فروش کاال داش��ته اند زیرا 
با توجه به اینکه روند خرید مردم در بستر اینترنت، رو به افزایش است، ظرفیت 

فروش محصوالتی که مواد اولیه آنها در داخل تهیه می شود، افزایش می یابد.
جان��ی درمیان افزود: در این ش��رایط اس��تارت آپ هایی که محصوالت خود را 

از مواد اولیه داخل کشور تهیه می کنند، از فروش بیشتری برخوردار می شوند.
اثربخشی استارت آپ ها در افزایش تاب آوری اقتصادی 

یک کارش��ناس حوزه استارت آپ و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
ش��هرداری مشهد هم در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: استارت آپ ها می توانند 

در کاهش اثرات تحریم و افزایش تاب آوری اقتصادی موثر باشند. 
ش��هریار آل ش��یخ افزود: فردی ک��ه خالقیت، نوآوری، انگیزه و س��واد علمی 
داشته باشد، قادر است مشابه تولیدات خارجی یا فعالیت شرکت های خارجی را 
انجام دهد. وی اظهار داشت: استارت آپ ها کسب و کارهای در حال شکل گیری 
هس��تند که رویکرد آنها مبتنی بر علم و فناوری روز جهان اس��ت و می توانند در 

بسیاری از صنایع، تامین کاالها، نرم افزارها یا ارائه خدمات موثر باشند.
وی با بیان اینکه استارت آپ ها می توانند رو ش های تولید را بهینه کنند، گفت: 
فعالیت استارت آپ ها در تامین مواد اولیه برای تولید و اصالح شیوه های تولید در 
کش��ور کمرنگ است در حالی که آنها می توانند در تامین نهاده، قطعات فناورانه 

برای بخش تولید و بهینه سازی روش تولید موثر باشند.
معاون شهردار مشهد افزود: هم اکنون مشکلی در حوزه قوانین و مقررات برای 
فعالیت اس��تارت آپ ها در کش��ور وجود ندارد اما خأل قانونی در جمع سپاری های 

مالی برای استارت آپ ها به شدت احساس می شود.
آل ش��یخ اظهار داشت: بهتر اس��ت با محرک های مصنوعی مانند حمایت های 

مالی یا پرداخت تسهیالت، ساختار استارت آپ ها حفظ شود.
وی گفت: البته گاهی تالش می شود همه مسائل کشور از طریق استارت آپ ها 
حل ش��ود ک��ه این امر باعث خروج آنها از مس��یر طبیعی رشدش��ان می ش��ود 
کما اینکه در چند س��ال گذشته که به اس��تارت آپ ها توجه زیاد نمی شد، آنها به 

طور طبیعی رشد کردند.
این کارش��ناس حوزه اس��تارت آپ ها اف��زود: بهترین کاری ک��ه می توان برای 
اس��تارت آپ ها انج��ام داد، گفت��ن صادقانه نیازهای کش��ور و کم��ک نکردن به 
آنهاس��ت، دولت تنها باید اطالعات درس��ت در اختیار استارت آپ ها قرار دهد و 

تضمین کند که نتیجه کار آنها را خریداری خواهد کرد.
 جای خالی استارت آپ ها در فناوری های »های تک«

کارش��ناس حوزه کس��ب و کارهای مجازی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی نی��ز در این باره ب��ه خبرنگار ایرن��ا، گفت: به دالی��ل متعدد، 
اس��تارت آپ های ایران��ی با وج��ود برخ��ورداری از دانش فنی موفق نش��دند در 

فناوری های »های تک« فعال شوند.
مهدی طاحونه بان افزود: حال آنکه ش��رکت های دانش بنیان در صنایع »های 

تک« ورود پیدا کرده و موفقیت های بسیار نیز به دست آورده اند.
وی اظهار داش��ت: طی چند س��ال اخیر اس��تارت آپ های موفقی در کشور و 
استان خراسان رضوی شکل گرفتند، اما همه آنها در حوزه خدماتی مانند فروش 
اینترنت��ی کاال، س��رویس حمل و نقل و مش��ابه آن فعالیت دارن��د و وارد حوزه 

فناوری های »های تک« نشده اند.
وی گفت: حضور نداش��تن اس��تارت آپ ها در حوزه فناوری های »های تک« و 
تولید خانه های هوش��مند و قطعات رایانه و امثال آن، نشأت  گرفته از چند عامل 
است که بخش عمده ای از آنها را می توان با تغییر نگرش ها و سیاست ها رفع کرد.

این کارش��ناس افزود: نخس��تین دلیل مربوط به حوزه جغرافیایی و فراگیری 
تولید اس��ت، ش��رکت هایی مانند »فیس ب��وک«، »گوگل« یا »مایکروس��افت« 
جغرافیای تولید گسترده دارند و این مهم برای تولیدکننده ارزش آفرینی می کند.

طاحون��ه بان اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که اگر ش��رکت ایرانی مانند 
»دیجی کاال« خود را به زبان انگلیس��ی به روز کند، موفقیتی را که با ارائه کاالها 

به زبان فارسی دارد به دست نمی آورد.
وی گف��ت: صنایع »های تک« س��رمایه گذاری عظیمی نی��از دارد که رغبت 
س��رمایه گذاری در فناوری ه��ای نوی��ن مش��ابه آنچه ش��رکت های »ال.جی« یا 

»مایکروسافت« انجام دادند، در ایران کمتر است.
وی افزود: به روز بودن، ش��رط اصلی در صنایع »های تک« اس��ت، در صنعت 
خودرو، اس��تارت آپ های ایرانی چون تنها بازار محدود ایران را در اختیار دارند، 

نمی توانند برای یک فناوری چند ۱۰۰ میلیون دالری هزینه کنند.
طاحونه بان ادامه داد: نگرش خوبی نسبت به سرمایه گذاران وجود ندارد و این 

مهم مانع از سرمایه گذاری آنان در حوزه صنایع »های تک« می شود.
وی گفت: بخ��ش خصوصی در ایران برای فعالیت در صنایع های تک، رقبای 
ج��دی دارد که یا دولتی و یا خصولتی هس��تند، به عنوان مثال اس��تارت  آپ ها 
نمی توانن��د در حوزه هایی مانن��د مخابرات و خودروس��ازی در برابر این رقبا قد 

علم کنند.
وی افزود: در ایران قوانین کس��ب و کار نه به س��ود سرمایه گذار است و نه به 
سود مشتری، افرادی که در شرکت های کوچک کار می کنند، نمی توانند مطمئن 
باشند که از امنیت شغلی برخوردار هستند و افراد فعال در شرکت های بزرگ هم 

نمی توانند مطمئن باشند که مورد حمایت قرار می گیرند. 
طاحونه بان اظهار داش��ت: نبود چش��م انداز درس��ت از آینده باعث می ش��ود 
س��رمایه گذار برای حمایت مالی از یک استارت آپ جوان دچار تعلل شود و نداند 

که آیا سرمایه گذاری او نتیجه بخش خواهد بود یا خیر.
این کارشناس گفت: ایران سرشار از افراد دارای دانش و هوش بسیار است که 

خود را در شرکت های بزرگ دنیا مانند گوگل و ناسا و امثال آنها اثبات کرده اند 
حت��ی ایرانی ها در ارائه طرح هایی در داخ��ل ایران مانند بازی اینترنتی موفق به 
نام »زوال« که هم تراز با نمونه های برجس��ته خارجی است، توانمندی خود را به 
نمایش گذاشته اند. وی افزود: استارت آپ های جوان ایرانی در صورت برخورداری 
از حمایت ها و تس��هیل فضای کس��ب و کار می توانند در صنایع »های تک« نیز 

کارایی خود را ثابت کنند.
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۱۰ توصیه به کارآفرین ها 

یکی از سخنران های پرطرفدار در زمینه مدیریت، جاستین کالدبرگ است که تاکنون موفق شده است با توصیه های خود، بسیاری از 
کارآفرین ها و مدیران حال حاضر را به شهرت و موفقیت برساند. وی در جدیدترین مصاحبه خود، به ۱۰ ویژگی کارآفرین های موفق پرداخته 

است که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-متفاوت باشید 

اشتباه بزرگ بسیاری از کارآفرین ها این است که تالش می کنند تا خود را کامال شبیه به یک مدیر دیگر درآورده و با این اقدام وارد یک 
حریم ایمن شوند. این امر در حالی است که شیوه مدیریتی و رفتارهای هر فرد، تنها با توجه به خصوصیت ها و شرایطی که دارند، معنا پیدا 
خواهد کرد. درواقع افراد به آن صورتی رفتار می کنند که کامال مناسب آنها باشد. تحت این شرایط تقلید کردن تنها باعث خواهد شد تا 
امکان رشد و نمایش بهترین عملکرد، کامال محدود شود. اگرچه اعالم گرفتن از برخی از موارد، اقدامی هوشمندانه است، با این حال تقلید 
بیش از حد، نتیجه ای کامال عکس را به همراه خواهد داشت. در این رابطه ضروری است تا به دنبال ساخت شخصیت منحصر به فرد خود 

باشید. با توجه به این امر که در زمینه برند، متفاوت بودن یک مزیت محسوب می شود. در زمینه مدیریت نیز این امر صادق خواهد بود. 
2-هیچ گاه یادگیری خود را متوقف نکنید 

این امر که تصور کنید ایجاد یک برند و یا رسیدن به صندلی مدیریت، نقطه پایان و هدف اصلی شما است، بزرگترین اشتباهی است 
که هر فرد می تواند انجام دهد. درواقع در جهان به ش��دت متغیر حال حاضر، اگر به دنبال یادگیری مداوم نباش��ید، در مدت زمانی کوتاه 
کنار گذاشته خواهید شد. نکته دیگری که باید در این بخش به آن توجه داشته باشید این است که تداوم داشتن اقدامات، به مراتب مهم تر 
از حجم اقدام ش��ما اس��ت. به همین خاطر به نحوی رفتار کنید که امکان پیگیری برنامه آموزشی شما، کامال امکان  پذیر باشد. در نهایت 

توجه داشته باشید که امروزه شیوه های آموزشی بسیار متنوع شده و شما دیگر صرفا به مطالعه کتاب های چاپی، محدود نخواهید بود. 
3-همواره رفتاری توأم با احترام داشته باشید 

این امر که با دیگران چگونه رفتار می کنید، شخصیت واقعی شما را نشان خواهد داد. در این رابطه توجه داشته باشید که احترام گذاشتن، 
ارتباطی به موقعیت افراد نداش��ته و باید به عادت رفتاری ش��ما تبدیل ش��ود. در نهایت این امر باعث خواهد شد تا شخصیت و کاریزمای 

فوق العاده ای را پیدا کنید. 
4-با ترس های خود رو به رو شوید 

شروع هر اقدامی چالش برانگیز خواهد بود، با این حال این امر نباید باعث شود تا شما احساس ناتوانی پیدا کنید. در این رابطه توصیه 
می شود تا برای تقویت روحیه مبارزه خود، همواره با یکی از ترس ها مواجه شده و آن را نابود کنید. این امر کمک خواهد کرد تا جسارت 

شما برای انجام کارهای جدید، افزایش پیدا کند. 
5-تعلل را کنار بگذارید 

بزرگترین دشمن برای یک کارآفرین، تعلل است. شما باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که فرصت ها ابدا برای شما ساخته نشده 
و در صورت عدم استفاده از آنها، بدون شک توسط فردی دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود 
که ۷۰درصد اطمینان، برای نهایی کردن یک تصمیم کافی خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که برای تصمیمات غیرمهم، حتی 
۵۰درصد اطمینان نیز کافی خواهد بود. به صورت کلی شما باید به سطحی برسید که سریعا بتوانید تصمیمات درستی را اتخاذ کنید. در 

این رابطه تمرین کردن و استفاده از تجربیات سایر افراد، بهترین اقدام ممکن محسوب می شود. 
6-تیم خود را از افراد باکیفیت پر کنید 

افراد باکیفیت کمک خواهند کرد تا شما ابزار الزم برای رسیدن به اهداف را داشته باشید. این امر در حالی است که اگر تیم خود را با 
افرادی نه چندان مناسب تشکیل دهید، حتی بهترین سطح مدیریتی نیز بدون فایده خواهد بود. در این رابطه مهم ترین معیار، هماهنگی 

افراد با فرهنگ شرکت و تمایل آنها به پیشرفت است. 
7-خود را محدود نکنید 

بسیاری از مدیران از همان ابتدای سال، اهداف کامال مشخص و محدودی را دارند. برای مثال رسیدن به یک سطح مشخصی از درآمد 
را کافی می دانند. این امر در حالی اس��ت که ش��ما در بازار خود تنها نبوده و باید به مسئله رقابت نیز توجه کافی داشته باشید. تحت این 
شرایط ضروری است تا یک حداقل-هایی را تعیین کرده و پیشرفت خود را ابدا محدود نکنید. این امر باعث خواهد شد که در پایان سال، 

با نتایج به مراتب بیشتری مواجه شوید. 
۸-اشتباهات خود را قبول کنید

حقیقت این است که هر فردی ممکن است اشتباه کند. با این حال برخی از مدیران اعتراف به این موضوع را به معنای از دست دادن 
جایگاه خود دانسته و در تالش هستند تا این مسئله را پنهان کرده و یا تقصیر را بر گردن فردی دیگر قرار دهند. این امر تنها باعث خواهد 
شد تا جو سالم شرکت نابود گشته و انرژی شما صرف اقدامی غیرحرفه ای شود که نتیجه ای را به همراه ندارد. به همین خاطر الزم است 

تا به راحتی اشتباهات خود را قبول کرده و در تالش برای جبران آنها باشید. 
9-شنونده خوبی باشید 

این امر که در کنار مهارت سخنرانی، شونده خوبی نیز باشید کمک خواهد کرد تا از بسیاری از مشکالت در امان نگه داشته شده و میزان 
رضایت شغلی کارمندان نیز افزایش پیدا کند. درواقع یک شنونده خوب، متوجه بسیاری از مواردی می شود که برای سایرین پنهان خواهد 
ماند. در نهایت افرادی که شنونده های خوبی هستند، مشورت گرفتن را امری بسیار ضروری دانسته و آستانه تحمل آنها در برابر انتقادات 

باال خواهد بود که هر دو این موارد برای پیشرفت، کامال الزامی محسوب می شوند. 
۱۰-لبخند بزنید 

لبخند زدن خود باعث خواهد شد تا به شخصیتی محبوب تبدیل شده و بسیاری از استرس های کارمندان، نابود شود. درواقع افرادی که 
همواره لبخند می زنند، قادر به ایجاد یک جو مثبت در محیط اطراف خود خواهند بود. 
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در هر ش��غل، بازی، حرفه و ورزش��ی قواعد خاصی وجود دارد. 
این قوانین باعث می ش��ود رقبا در مس��یر درست حرکت کنند و 
دچار خطا نش��وند. الزم اس��ت بدانید، در روابط عاطفی و ازدواج 
هم قوانینی وجود دارد که باعث می ش��ود زوج ها از اشتباهاتی که 
ممکن است زندگی مشترک ش��ان را دچار مشکل کند، اجتناب 
کنن��د. با ما همراه باش��ید تا قوانینی را ب��رای موفقیت در روابط 

عاطفی به شما معرفی کنیم.
۱. هرگز به یکدیگر فحش ندهید

فحش دادن و استفاده از کلمات وقیح، باعث تحقیر طرف مقابل 
می شود. هر چقدر هم بعد از دعوا عذرخواهی کنید، آن جمالت از 
حافظه شریک عاطفی تان پاک نخواهد شد. حتی دیر یا زود همان 
کلمات زشت در دعوای بعدی تکرار شده و باعث آزار طرف مقابل 
می ش��ود. پس عادت فحش دادن را ترک کنید و هرگز کلمات و 

عبارات ناپسند را در دعواهای خود به کار نبرید.
2. هرگز طرف مقابل تان را تهدید نکنید

نباید در برخورد با شریک عاطفی تان، از تهدید یا شرط و شروط 
گذاشتن استفاده کنید. جمالتی مانند »نمی تونی بدون من زندگی 
کنی« یا »جرأت رفتن نداری« باعث می ش��ود طرف مقابل بین 
رفتن و ماندن گیر کند و نتواند تصمیم درستی بگیرد؛ در حالی که 
ممکن است راه حل مناسبی برای آن مشکل وجود داشته باشد. 
همچنین، تهدیدهای ش��رطی مانند »اگر این کار را بکنی/نکنی، 
من هم فالن کار رو می کنم/نمی کنم« راهی برای وارد کردن شک 
و تردید به آینده  رابطه در طرف مقابل اس��ت. تهدید به رابطه تان 
آس��یب می زند و به ندرت باعث ایجاد تغییرات مثبت می شود؛ به 

ویژه اگر فرد، نگران تکرار دوباره  این رفتارها باشد.
3. از نامزد یا همسر قبلی تان چیزی نگویید

مقایسه ش��دن با شریک عاطفی قبلی آزاردهنده است و باعث 
می ش��ود زندگی تان خراب ش��ود. جمالتی مانند »نباید از او جدا 

می شدم...« یا »اون خیلی بهتر از تو بود...« خیلی مخرب هستند.
4.از شریک عاطفی تان حساب کشی نکنید

به زبان آوردن خاطرات گذش��ته هیچ فایده ای ندارد و نش��انه  
بی مالحظگی شماست. با گله کردن از مسائل جزئی هیچ کمکی 
به حل مش��کالت زمان حال تان نخواهید کرد. عالوه بر آن، اینکه 
ط��رف مقابل بتواند در مقابل اتفاقی ک��ه چند ماه پیش افتاده از 
خودش دفاع کند، س��خت و غیرمنصفانه است. چه کسی به یاد 
می آورد که 3 س��ال پیش در چه مش��کالتی غرق بوده یا با چه 

وضعیت و احساساتی هدیه  تولد خریده است.
5. قضاوت نکنید

جمالتی مانند »تو همیش��ه...« یا »تو هیچ وقت...« احساسات 
ط��رف مقابل تان را خدش��ه دار می کند، زی��را دو طرف به خوبی 
می دانند چنین حکم هایی درس��ت نیستند. مثال »تو هیچ وقت از 
لباسی که می پوشم تعریف نمی کنی« یا »هیچ وقت گوش شنوایی 
برای حرف ها و مش��کالتم نداری« منصفانه نیستند. طرف مقابل 
قطع��ا »از لباس تان تعریف کرده« و »به درد دل تان گوش داده«، 
این را خیلی خوب می دانید. اما ممکن اس��ت به اندازه  کافی این 
کارها را نکرده باشد. پس بهتر است احساسات تان را این گونه بیان 
کنید: »وقتی از من تعریف می کنی، حس خوبی پیدا می کنم« یا 
»چند دقیقه به من توجه می کنی، می خواهم در مورد مشکلم در 

محل کار باهات حرف بزنم«.
6. دعوای تان را وارد اتاق خواب نکنید

اتاق خواب جای خوابیدن، مطالعه، تماش��ای تلویزیون و رابطه 
جنس��ی با همسرتان اس��ت. اتاق خواب همیشه باید جایی برای 
رسیدن به آرامش باشد. بحث و دعوا در اتاق خواب باعث می شود 
انرژی منفی و احساسات ناخوشایند در آن به جریان بیفتد. پس 
هیچ وقت اتاق خواب را جایی برای بحث و جدل ندانید، زیرا بیرون 

کردن این احساسات منفی کار ساده ای نیست.

7. قبل از حل مشکل به تختخواب نروید
خوابیدن در کنار کسی که از دستش عصبانی و کالفه هستید، 
کار ساده ای نیس��ت. هر چقدر هم طول می کشد، مشکل را حل 

کنید و به توافق برسید؛ حداقل تا روز بعد.
۸. بیشتر از یک روز به سکوت خود ادامه ندهید

برخی افراد طاقت می آورند تا یک هفته با شریک عاطفی شان 
ح��رف نزنند. این کار برای خودتان و فرزندان باعث ایجاد تنش و 
ناراحتی ش��ده و روال زندگی روزم��ره را تغییر می دهد. گذراندن 
روزه��ا بدون هیچ حرف��ی، ناراحت کننده اس��ت و باع��ث ادامه 

جروبحث و دعوا می شود.
9. در حضور فرزندان داد و بیداد نکنید

فری��اد و داد و بیداد با همس��رتان، باعث ت��رس بچه ها و حتی 
حیوانات خانگی می ش��ود. بچه های کوچک به خاطر حساسیت 
بیش��تر، به س��ادگی دچار ترس می ش��وند؛ خصوصا وقتی دلیل 

مشکل را درک نکنند.
۱۰. جمالت تحقیرآمیز را به زبان نیاورید

وقت��ی دعوا باال می گی��رد و از کنترل خارج می ش��ود، جمالت 
تحقیرآمیز به زبان آمده و زوج ها دچار آسیب کالمی می شوند. یکی 
از بدترین حرف ها اش��اره به کمبودها و نقایص طرف مقابل مانند 
کچلی یا وزن باالی اوس��ت؛ همان مواردی که طرف مقابل به آنها 
حساسیت بیشتری دارد. به زبان آوردن این جمالت، مانند فحش 
دادن، هیچ فایده ای ندارد و نتیجه  منفی آن به خودتان برمی گردد.

۱۱. هنگام عصبانیت از پرتاب اشیا اجتناب کنید
وقتی عصبانی می ش��وید و ش��روع به پرتاب اشیای اطراف تان 
می کنید، به سادگی کنترل از دست تان خارج می شود. پرتاب اشیا 
باعث شدیدتر شدن دعوا شده و مشکل را بزرگ تر می کند، حتی 

ممکن است منجر به آسیب فرد و شکایت قانونی شود.
psychologytoday/ucan :منبع

۱۱ قانون مهم برای داشتن زندگی عاطفی موفق
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