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سازمان بورس روز دوشنبه با حضور خبرنگاران...

رئیس سازمان بورس از ورود 5٠ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی به بورس در فصل بهار خبر داد
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اقتصاد ایران در سال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را تجربه کرد

کارنامه 8 ساله نقدینگی
بررسی وضعیت نقدینگی در هشت سال گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را تجربه 
کرده است، به  طوری که نقدینگی در این سال بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و براساس پیش بینی ها امسال احتماال 
به یک میلیون میلیارد تومان هم می رسد؛ البته رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی، 
حجم نقدینگی کم می ش��ود اما کارشناس��ان این کاهش حجم نقدینگی را مشروط به انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار 
اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می دانند. به گزارش ایسنا، نقدینگی میزان حجم پول 
در گردشی است که از مجموع پایه پولی و شبه پول )هرگونه پولی که در بانک سپرده گذاری شده اما امکان برداشت از آن به زمان 
خاصی محدود شده است( خلق می شود و رشد بیش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثیراتی مخربی چون افزایش تورم و قیمت ها بر 
اقتصاد هر کشوری را دربر خواهد داشت که طبق گفته کارشناسان اقتصادی، برای مهار آن اگر عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق 
و عمق بخشیدن به بازار اوراق به درستی عملیاتی شوند و دولت هم از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی حمایت 

کند، آن وقت موتور خلق پول خاموش می شود. عالوه بر این، تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع...

تورم مهم ترین مانع شکست روند صعودی در بازار مسکن است

حال ناخوش 3 شاخص مسکن
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چقدر زمان الزم است تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد؟

نگاه کارآفرینان به کرونا

روایت »ویروس« و »وب« در دوران کرونا
چگونه از افسردگی ناشی از کار فاصله بگیریم 

برندسازی موفق با 5 اقدام ساده
پایان رسمی همکاری بنز و بی ام و 

تعطیلی مجدد فروشگاه های اپل در آمریکا 
5 دلیل عمده پایین بودن ترافیک سایت 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

موسسه خیریه سری بنیانگذار 
گوگل با پهباد و کشتی هوایی 

جان مردم را نجات می دهد

یادداشت
 کمبود مواد غذایی

در کمین کشورهای 
مبتال به کرونا

شیوع بیماری کرونا، اقتصاد جهان 
و کش��ورهای مبتال به آن را به شدت 
تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. برخالف 
برآورده��ای اولیه مبنی ب��ر اینکه آثار 
س��وء شیوع این بیماری تاثیر چندانی 
بر اقتصاد جهانی ندارد، اما با گسترش 
آن به کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا، 

اثرگذاری بسیار شدید آن نمایان شد.
تاثیر پاندمی کرونا به حدی بود که 
تم��ام بازارهای جهان��ی از جمله نفت 
و بورس ه��ا با کاهش و ریزش ش��دید 
مواجه و بنگاه های زیادی را به تعطیلی 
کش��اند. این ش��رایط س��بب تشدید 
بحران بیکاری در کشورها شد تا حدی 
که متعاقب آن، سازمان های بین المللی 
برای اقتص��اد جهانی پیش بینی رکود 
نمودند. اهمی��ت این موضوع تا حدی 
بود که س��ه سازمان بین المللی شامل 
س��ازمان جهانی خواربار و کش��اورزی 
ملل متحد )فائو(، س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی و س��ازمان تج��ارت جهانی 
بیانیه ای را درخصوص احتمال کمبود 
مواد غذای��ی در جهان صادر نمودند و 
هش��دار دادند که اگر مقامات کشورها 
نتوانن��د »ب��ه طور مناس��بی« بحران 
کرونا را کنترل کنند، احتمال کمبود 
موادغذایی در سراس��ر جه��ان وجود 

خواهد داش��ت. لذا بایستی 
2با حمایت از تولیدکنندگان..
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تازه  ترین رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان منتشر شد و 5 دانشگاه 
ایرانی در بین هزار دانشگاه برتر و معتبر دنیا حضور دارند. دانشگاه های 
ش��ریف، امیرکبیر، ایران، تهران و ش��یراز از جمله دانش��گاه های ایرانی 
رتبه بندی کیو اس در س��ال ۲۰۲۱ میالدی هس��تند. البته حضور این 
دانشگاه ها در این فهرست موضوع جدیدی نیست، چراکه در چند سال 
گذشته نیز این پنج دانشگاه همیشه در رتبه بندی بهترین دانشگاه های 
جهان حضور داشتند و تنها سال گذشته بود که دانشگاه شهید بهشتی 

هم به لیست ایرانی های فهرست کیو اس اضافه شد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، رتبه بندی دانش��گاه های »کیو اس« در حالی 
منتش��ر شده اس��ت که پنج دانش��گاه ایرانی نیز در میان هزار دانشگاه 
برتر و معتبر جهان حضور دارند. دانش��گاه های شریف، امیرکبیر، ایران، 
تهران و شیراز به ترتیب پنج دانشگاه برتر ایران در فهرست معتبرترین 

دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ هستند.
* رتبه 5 دانشگاه برتر ایران در جهان

جدیدترین رتبه بندی دانش��گاه های ایرانی از این قرار اس��ت: دانشگاه 
صنعتی ش��ریف با رتبه 4۰9، دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر با رتبه 477، 
دانشگاه تهران با رتبه 59۱ تا 6۰۰، دانشگاه ایران با رتبه 6۰۱ تا 65۰ و 
در نهایت دانشگاه شیراز با رتبه 8۰۱ تا ۱۰۰۰. چندی پیش، محمدجواد 
دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی جهان اسالم ISC در این رابطه گفته 
بود: در رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۱ دانشگاه های صنعتی امیرکبیر 
و تهران نس��بت به سال گذشته دارای رش��د رتبه نیز بوده اند؛ به طوری 
که دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با ۱۲ پله ارتقا از رتبه 489 به رتبه 477 
جهان رس��ید و دانش��گاه تهران نیز با 5۰ پله رشد از بازه 65۰-6۰۱  به 
بازه 6۰۰-59۱ ارتقا یافت. این در حالی است که تا سال ۲۰۱6 میالدی 
فقط دو دانش��گاه صنعتی ش��ریف با رتبه 48۰-47۱ و دانشگاه تهران با 
رتبه 6۰۰-55۱ در این نظام رتبه بندی حضور داش��تند. از س��وی دیگر 
رتبه دانشگاه شریف در این فهرست به اندازه کمی پسرفت کرده است و 

وضعیت دانشگاه ایران و شیراز نیز اصال تغییری نکرده است.
* دانشگاه شریف؛ بهترین دانشگاه ایران

دانش��گاه ش��ریف که در چند سال گذشته همیش��ه بهترین دانشگاه 
ایرانی فهرس��ت کیو اس، بوده است امسال هم کسب رتبه 4۰9 بهترین 
دانش��گاه ایرانی این انتخاب ش��د، سال پیش این دانشگاه در رتبه 4۰7 
قرار داش��ت. شریف با دانش��گاه تامپر فنالند هر دو امسال در این رتبه 
مش��ترک هستند. در مقایسه با 8 س��ال پیش دانشگاه شریف پیشرفت 
قابل مالحظه ای در این فهرس��ت داش��ته اس��ت. همچنی��ن در برخی 
رش��ته های خاص از جمله ش��اخه های مرتبط با مهندسی، شریف جزو 
۲۰۰ دانش��گاه برتر جهان است. برای مثال در بخش مهندسی برق این 
دانش��گاه سال پیش جزوه ۳۰۰ دانش��گاه برتر جهان بود و حاال در بین 
۲۰۰ دانش��گاه برتر قرار دارد. نمره این دانش��گاه در این فهرست ۲7.6 
اس��ت، اما درباره نمره ش��اخص »استنادش��دگی« این دانشگاه، شرایط 
عجیبی وجود دارد، چراکه نمره ش��ریف در این بخش برابر 87.9 است، 
این در حالی اس��ت که ش��اخص دانش��گاه کلمبیا که در رتبه ۱9 این 

فهرست قرار دارد، برابر ۱9 است.
* دانشگاه امیرکبیر؛ پیشرفت مالیم در چهار سال

دانشگاه امیرکبیر که حاال برای چهار سال پی در پی در فهرست کیو 
اس قرار دارد، امسال با نمره ۲4.8 )از ۱۰۰( عنوان دومین دانشگاه برتر 
ایران در این فهرس��ت قرار گرفته است. در این فهرست درباره دانشگاه 

امیرکبیر نوشته شده است: »امیرکبیر یک درخشش مداوم داشته است 
و در دس��تیابی به بسیاری از اهداف آموزش��ی و پژوهشی نقش داشته 
اس��ت. امروز دانش��گاه امیرکبیر یکی از بهترین دانش��گاه های منطقه و 
یکی از 4۰۰ دانش��گاه برتر دنیا حساب می ش��ود.« اما همانند دانشگاه 
ش��ریف، دانش��گاه امیرکبیر هم بخش زیادی از نمره خ��ود را از بخش 
استنادش��دگی کسب کرده است و نمره این دانشگاه در اکثر شاخص ها 
تک رقمی اس��ت. نمره این دانشگاه در قس��مت استنادشدگی 96 و در 

بخش هایی مثل دانشجویان علمی یا اعتبار آکادمیک ۲.4 و 5 است.
* دانشگاه تهران؛ رتبه خوب در بخش مهندسی

یکی از معروف ترین دانش��گاه های ایران یعنی دانشگاه قدیمی تهران، 
در این فهرست به عنوان سومین دانشگاه برتر ایران شناخته شده است. 
رتبه این دانش��گاه در سال های گذشته در فهرست کیو اس بارها کم و 
زیاد ش��ده است، اما در سه سال گذش��ته این دانشگاه روندی صعودی 
را طی کرده اس��ت. نکته قابل توجه در این میان، حضور دانشگاه تهران 
در رش��ته هایی خاص در بین ۲۰۰ دانش��گاه برتر جهان است. در رابطه 
با این دانشگاه در فهرس��ت کیو اس نوشته شده است: »دانشگاه تهران 
که در رش��ته های مهندسی عمران و معماری در بین ۲۰۰ دانشگاه برتر 
جهان قرار دارد، در بخش های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی قوی 
اس��ت.« اما برخالف دانشگاه ش��ریف و امیرکبیر، این دانشگاه در بخش 
استنادشدگی نمره بسیار زیادی ندارد و نمره این دانشگاه در این بخش 

4۳.6 است.
* دانشگاه ایران؛ روندی ثابت در ۳ سال گذشته

همچنین دانش��گاه ایران در س��ال ۲۰۱7 وقتی برای اولین بار نامش 
در فهرست کیو اس قرار گرفت، در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار 
داش��ت و بعد برای دو س��ال روندی نزولی را طی کرد، اما حاال در چند 

سال گذشته رتبه این دانشگاه ثابت باقی مانده و تغییری نکرده است.
* دانشگاه شیراز؛ ۳ سال حضور در فهرست برتر

دانشگاه ش��یراز به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور نیز 
روندی مشابه با دانشگاه شیراز را طی کرده است و در سه سال گذشته 
در رتبه 8۰۰ تا هزار این فهرست قرار گرفته است. کیو اس در رابطه با 
دانشگاه شیراز نوشته است: »دانشگاه شیراز همیشه جزو 5 دانشگاه برتر 
ایران بوده اس��ت و همیشه به آن احترام می گذارند، دانشگاه پنسیلوانیا 
به دولت ایران برای س��اخت این دانش��گاه کمک ک��رد، به همین دلیل 
شیراز تنها دانش��گاه خاورمیانه است که سیستم آکادمیک آن براساس 

سیستم آمریکایی است.«
*5 دانشگاه آمریکایی در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان

اما همانند س��ال های گذش��ته در جمع ۱۰ دانش��گاه برتر دنیا، پنج 
دانش��گاه آمریکایی حض��ور دارند. چهار مورد از دانش��گاه ها از انگلیس 
و یک مورد هم از س��وئیس اس��ت. فهرس��ت ۱۰ دانش��گاه برتر دنیا در 
ای��ن فهرس��ت از این قرار اس��ت: دانش��گاه  MIT)آمریکا(، دانش��گاه 
اس��تنفورد )آمری��کا(، دانش��گاه ه��اروارد )آمری��کا(، دانش��گاه کالتک 
)آمریکا(، دانش��گاه آکس��فورد)انگلیس(، دانش��گاه زوریخ )س��وئیس(، 
دانش��گاه کمبریج)انگلیس(، دانش��گاه امپریال کالج)انگلیس(، دانشگاه 
شیکاگو)آمریکا( و دانش��گاه UCL)انگلیس(. گفتنی است که دانشگاه 
MIT از س��ال ۲۰۱۲ تاکنون نمره ۱۰۰ در رتبه اول این فهرس��ت قرار 
دارد. این دانشگاه در سال ۱86۱ میالدی ساخته شده است و هم اکنون 

۱۱ هزار و ۱6۱ دانشجو دارد.

تازه ترین رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان منتشر شد

5 دانشگاه ایرانی در بین 1٠٠٠ دانشگاه معتبر

پریسا یعقوبی، حسن ثاقب
اعضای هیات علمی موسسه مطالعات 

و پژوهش های بازرگانی



ویروس کرونا چقدر بر کس��ب و کارهای ایرانی تاثیر گذاش��ته است؟ 
چقدر طول می کشد تا اقتصاد به وضعیت عادی بازگردد؟ تاثیر کرونا در 
کدامیک از بخش های اقتصادی بیش��تر بوده است؟ اینها سواالتی است 
که برای پاس��خگویی به آنها و سنجش درجه اثرگذاری کرونا در فضای 
کس��ب و کار باید به نظرس��نجی ها و پیمایش های میدانی مراجعه کرد. 
داده های مهم و اطالعات گرانقدری که به واس��طه آن می توان در باب 
بازخورد کرونا در کس��ب و کارهای ایران��ی گمانه زنی کرد و تحلیل های 

واقعی و درستی از مصاف ویروس و اقتصاد بیرون کشید.
تقریبا از اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که کرونا در ایران شایع شد 
و به س��رعت اثر خود را در معیش��ت و اقتصاد نشان داد. با تغییر سریع 
سبک زندگی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی، فعالیت های اقتصادی نیز 
تحت تاثیر ش��یوع ویروس کووید-۱9 قرار گرفت. اتفاقی که تا پیش از 
آن تنها در داس��تان های علمی-تخیلی تصورش می رفت و امکان وقوع 
آن محتمل بود. به اعتقاد اقتصاددانان، ریس��ک ویروس کرونا به حدی 
اس��ت که می ت��وان آن را آغازی ب��ر وقوع یک رک��ود در اقتصاد جهان 
دانست؛ بحرانی که در اقتصاد تحریم زده ایران می تواند بسیار مخرب تر 

از سایر اقتصادهای جهان عمل کند.
در همین راستا، پژوهشکده آمار ایران به تازگی در قالب یک پژوهش 
و نظرس��نجی از فعاالن اقتصادی، اثرگذاری ش��یوع کرونا بر کس��ب و 
کارهای ایرانی را بررسی کرده است. نتایج این نظرسنجی به خوبی نگاه 
کارآفرین��ان و فع��االن اقتصادی به بحران کرونا را نش��ان می دهد. این 
نظرس��نجی با عنوان »گزارش پژوهش��ی تأثیر ویروس کرونا بر کسب و 
کارهای ایرانی« به صورت آمارگیری تلفنی در سه گروه عمده اقتصادی 
)خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی( و در مدت 5 روز انجام شده است.

کرونا چقدر بر کسب وکارهای ایرانی اثر گذاشت؟
نظرس��نجی پژوهشکده آمار به روش��نی نشان می دهد که تحت تاثیر 
ش��یوع ویروس کرونا، میزان ف��روش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت 
اشتغال در کسب و کارهای ایرانی دستخوش تغییرات منفی شده است 
و در صورت توقف شیوع کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی 
کش��ور، حداقل سه ماه زمان الزم است تا کسب و کارها به حالت عادی 
)پیش از ش��یوع کرونا( برگردند. براس��اس نتایج این نظرسنجی، برخی 
از فعالیت ه��ای اقتص��ادی با ش��یوع کرونا به ویژه در ماه ه��ای ابتدایی 
ب��ا ظرفیت کمتر فعالی��ت کرده و برخی نیز مجبور به تعطیلی ش��دند. 
همچنین برخی از نیروی انس��انی کس��ب وکارها یا م��ورد تعدیل قرار 
گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت ش��دند که نش��ان دهنده تأثیر 

منفی بر وضعیت اشتغال است. 
قیمت ه��ا نی��ز در این دوره از تاثی��ر کرونا ب��ه دور نبوده اند، چنانچه 
یک��ی از عوامل��ی که بر قیمت کاال و خدمات اثر منفی گذاش��ته، تغییر 
قیمت مواد اولیه بوده است. البته تغییر قیمت مواد اولیه با توجه به اثر 
کرون��ا بر تمامی حوزه های اقتص��ادی جهان، امری قابل پیش بینی بوده 
اس��ت. کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت های اجتماعی 
نظیر قرنطینه در دوران ش��یوع ویروس کرونا یکی از مواردی اس��ت که 
فضای کس��ب و کارها را تحت تأثیر قرار داده و فروش اینترنتی در این 
دوران می تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای 
گذارد. همچنین در صورت ادامه یافتن این روند پیش بینی می شود که 
اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت 
توقف ش��یوع ویروس کرونا و ایجاد ش��رایط ع��ادی در فضای اقتصادی 
کش��ور حداقل س��ه ماه زمان الزم اس��ت تا کس��ب و کارهای ایرانی به 
حالت ع��ادی بازگردند. در ای��ن میان، حمایت دولت از فضای کس��ب 
و کار در دوران ش��یوع اپیدم��ی به  صورت »تأمین س��رمایه در گردش 

از طریق اعطای وام های با س��ود پایین«، »تعوی��ق بازپرداخت وام ها تا 
مدتی پس از پایان ش��یوع ویروس کرونا« و »معافیت مالیاتی در زمان 
اپیدمی« می تواند کمک زیادی برای فعاالن اقتصادی باشد. بررسی های 
اقتص��ادی که تاکنون و در زم��ان اپیدمی کرونا صورت گرفته، نش��ان 
می دهد که شیوع ویروس کرونا، بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله 
گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب 
و کارهای ُخرد، کسب و کارهای عمومی، قیمت کاالها و تولید ناخالص 
داخلی را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. با توجه به ضرر و زیان های ناش��ی 
از شیوع کرونا در اقتصاد ایران، در صورتی که در مورد جبران زیان های 
اقتصادی فورا چاره ای اندیشیده نشود و راهکاری عملی در پیش گرفته 
نش��ود، آس��یب های وارده به طور تصاعدی باال خواهد رفت و بس��یاری 

از کارآفرینان با چالش حذف از چرخه اقتصادی رو به رو خواهند شد.
بازگشت اقتصاد به شرایط عادی 3 ماه طول می کشد

درخص��وص پیش بینی تأثیر کرونا بر میزان تولید کاال یا ارائه خدمات 
ظرف س��ه ماه آینده نتایج به دست آمده نش��ان از کاهش تولید و ارائه 
خدمات طی س��ه ماه آینده با 6۲.8 درص��د دارد. این کاهش تولید در 
بخش کش��اورزی با 7۳.6 درصد بیش��تر نمود را خواهد داش��ت. نتایج 
نظرس��نجی همچنین نشان می دهد که در 76.4 درصد از موارد سه ماه 
و بیشتر زمان الزم اس��ت تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد. همچنین 
در بخش ه��ای خدم��ات و صنعت این می��زان تقریباً با هم برابر اس��ت 
درحالی که بخش کش��اورزی با 8۳ درصد زمان بیشتری برای بازگشت 
صرف خواهد کرد. درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط کسب 
و کار برای قطع زنجیره شیوع کرونا و رسیدن به شرایط عادی نیز تنها 
۲.۱ درصد از کل کس��ب و کارها اعالم کرده اند که این موارد را رعایت 

می کنند.
در این میان، اعطای تس��هیالت و کمک دولتی در دوران شیوع کرونا 
می توان��د به صاحبان کس��ب و کار ب��رای ادامه فعالیت کمک ش��ایانی 
باش��د. در ارتباط با انتظار کارآفرینان از دولت در دوران مش��ابه شرایط 
کرونایی برای حمایت از فضای کسب و کار 47.۳ درصد از پاسخگویان 
به »تأمین س��رمایه در گردش از طریق اعطای وام های با س��ود پایین« 
اش��اره کرده اند. از دیگر انتظارات مهم در دوران مشابه کرونا با توجه به 
پاسخ های دریافتی می توان به »تعویق بازپرداخت وام ها تا مدتی پس از 
پایان ش��یوع ویروس کرونا« با 4۱.۳ درصد و »معافیت مالیاتی در زمان 

اپیدمی« با ۳۰درصد اشاره کرد.
از سوی دیگر، میزان فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع 
کرونا براساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳8درصد کسب و کارها 
بر اثر کرونا در اس��فند و فروردین فعالیتی نداش��ته اند که این مقدار در 
اردیبهش��ت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایس��ه با ماه های اسفند 
و فروردی��ن فعالیت کس��ب و کارها در اردیبهش��ت ۱7 درصد افزایش 
داش��ته است. همچنین ۲۲درصد کس��ب و کارها در اسفند و فروردین 
ب��ا تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده اند که با افزایش ۱۲درصدی 
به ۳4درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. همچنین 4۰ درصد مابقی 
نمونه ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اس��فند و فروردین فعالیت 
داش��ته اند که این عدد در اردیبهشت ماه به 45 درصد رسیده است که 
حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت 

کامل است.
اثرسنجی کرونا بر فعالیت ها و متغیرهای اقتصادی

بیش��ترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کس��ب و کارهای 
اقتصادی براس��اس نتایج این طرح، اینگونه اس��ت ک��ه میزان فروش با 
48.8 درصد در اسفند و فروردین و 45.7 درصد در اردیبهشت بیشترین 
تأثیرپذیری را داشته است. گزینه های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، 
مق��دار تولید، بدون تأثیر و میزان پس انداز به ترتیب در رتبه های بعدی 
تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. الزم به ذکر اس��ت که این رتبه بندی در 

هر دو دوره یکسان بوده است. بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف 
فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش های خدمات با 4۱.۱ درصد 
در اسفند و فروردین و ۳7.8 درصد در اردیبهشت بوده است. بیشترین 
تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کس��ب و کارهای اقتصادی در 
بخ��ش صنعت و معدن ب��ا 45.9 درصد در اس��فند و فروردین و 44.4 
درصد در اردیبهش��ت بوده است. بیشترین تأثیر نیز در بخش کشاورزی 
با 69.8 درصد در اس��فند و فروردین و 56.6 درصد در اردیبهشت بوده 

است.
همچنی��ن در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش های کس��ب و کار 
۳۰ درص��د در اس��فند و فروردین حداقل یک نف��ر را تعدیل کرده اند و 
در اردیبهش��ت 7 درص��د حداقل یک نفر را تعدی��ل کرده اند. همچنین 
نتای��ج تعدیل نیرو به تفکیک بخش های خدمات، در بازه  زمانی اس��فند 
و فروردی��ن، در ۲5 درص��د از کل بخش های کس��ب و کار حداقل یک 
نفر از دورکاری اس��تفاده کرده و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل 
یک نفر از دورکاری اس��تفاده کرده  است. در ماه های اسفند و فروردین 
۱5.8درصد و در اردیبهشت ماه ۳.9درصد از کل بخش های کسب و کار 

حداقل یک نفر غیبت موقت داشته اند.
در مورد ب��ه خدمت گرفتن نیروی جدید انس��انی در کل بخش های 
کس��ب و کار نیز 8 درصد در اس��فند و فروردین حداقل یک نفر نیروی 
انسانی جدید به کار گرفته شده و در اردیبهشت نیز ۱۱.۳ درصد حداقل 
یک نفر نیروی انس��انی جدید ب��ه کار گرفته ان��د. همچنین درخصوص 
افزای��ش س��اعت کاری در کل بخش ه��ای کس��ب و کار 7.9 درصد در 
اسفند و فروردین حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته 
اس��ت و در اردیبهش��ت 8.7 درصد حداقل یک س��اعت افزایش ساعت 

کاری داشته اند. 
مهم ترین مشکالت کسب و کارها در بحران کرونا

تأثی��ر کرون��ا بر تغییرات قیمت نیز به این ش��کل بوده اس��ت که در 
کل بخش های کس��ب و کار ۲4.5 درصد در اس��فند و فروردین افزایش 
قیمت داش��ته اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و 5۳.5 درصد تغییر قیمتی 
نداشته اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲8 درصد، ۲۰.۲ درصد 
و 5۱.9 درصد اس��ت. بیش��ترین عامل تغییر قیمت، تغییر قیمت مواد 
اولیه با ۳۱.۳ درصد در اس��فند و فروردین و تغییر تقاضا با ۲۲.۳ درصد 

در اردیبهشت بوده است.
ام��ا در مورد تغییرات فروش در کل بخش های کس��ب و کار نیز 7۰ 
درص��د در اس��فند و فروردین کاه��ش فروش داش��ته اند، ۱6.۱ درصد 
افزایش ف��روش و ۱۳.۱ درصد ب��دون تغییر بوده اند. ای��ن درصدها در 
اردیبهشت به ترتیب 66.8، ۱6.7 و ۱6.6 درصد است. در کل بخش های 
کس��ب و کار 6۳ درصد در اس��فند و فروردین کاهش تولید داشته اند، 
۱5.۳ درص��د افزایش تولی��د و ۲۱.۲ درصد بدون تغیی��ر بوده اند. این 

درصدها در اردیبهشت به ترتیب 57.۲، ۱6.5 و ۲6.۳درصد است.
به گفته پژوهش��کده آمار، مهم ترین مش��کل در تمامی کسب و کارها 
طی اس��فند و فروردین پرداخت حقوق و دس��تمزد ب��ا ۲5 درصد بوده 
و بازپرداخ��ت وام ه��ا و پرداخت اجاره با ۲۱ درص��د در رتبه های بعدی 
قرار دارند. اردیبهش��ت ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲9 درصد، 
بازپرداخت وام ها با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱4 درصد در رتبه های 
بعدی قرار دارند. مهم ترین راهکار در کل کسب و کارها نیز دریافت وام 
از بانک ها با 44درصد اس��ت و دریافت وام از ش��رکت های مالی خرد یا 
اف��راد حقیقی و کاهش هزینه های عملیاتی )مانند تعدیل نیرو و کاهش 
حقوق( در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین فروش اینترنتی با ۲۲.4 
درصد در اس��فند و فروردین و با ۲5.۲ درصد در اردیبهش��ت به عنوان 
مهم ترین راهکار برای عبور از دوران کرونا در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
فروش اقس��اطی و فروش ب��ا تخفیف نیز در رتبه ه��ای بعدی راهکارها 

قرار دارند.

چقدر زمان الزم است تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد؟

نگاه کارآفرینان به کرونا

جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد دانشگاه و اولین رئیس شورای رقابت 
دیروز در اثر ابتال به کرونا درگذش��ت. این اقتصاددان نام آشنای ایرانی که 
به عنوان اولین رئیس ش��ورای رقابت در افکار عمومی شناخته شده است، 
صبح دوش��نبه در اثر ابتال به بیماری کرونا و تحمل یک دوره بیماری در 
بیمارستان کیان تهران درگذشت. پژویان، متولد ۲5 تیر ۱۳۲4 در سنندج 
ب��ود، اما به گفته خودش هیچ گاه در این ش��هر زندگی نکرد و چندی بعد 
به همراه خانواده اش به ش��هر قزوین نقل مکان کرد و تحصیالت مقدماتی 
خود را در این ش��هر انجام داد؛ تا اینکه پس از قبولی در دانش��گاه تهران 
به پایتخت مهاجرت کرد. او در س��ال ۱۳49 در مقطع کارشناس��ی رشته 
اقتصاد از دانش��گاه تهران فارغ التحصیل ش��د و مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکترای اقتصاد را در س��ال های ۱۳54 و ۱۳57 از دانشگاه ایالتی یوتا در 
ایاالت متحده گذراند. پژویان در س��ال ۱۳58 به عنوان مدیر گروه اقتصاد 
و مدیریت به تدریس مشغول شد و عضویت در هیات علمی دانشگاه های 
عالمه طباطبائی، الزهرا، دانش��گاه آزاد و معاون آموزشی دانشکده آموزش 
از راه دور را در کارنامه داش��ته اس��ت. پژویان اولین رئیس شورای رقابت 
بود که از زمان تأس��یس این س��ازمان فراقوه ای در تابستان 88 تا آذرماه 
9۲ ریاست این شورا را برعهده داشت و پس  از آن ترجیح داد در کسوت 
استاد اقتصاد در دانشگاه به تدریس مشغول شود. او همچنین از مدافعان 
سرس��خت طرح هدفمن��دی یارانه ها در دولت احمدی ن��ژاد بود. حمایت 
او از این طرح در س��ال های گذش��ته ب��ه حدی پررنگ بود که ش��ایعات 

متع��ددی نیز در م��ورد تاثیرگذاری او بر تیم اجرای��ی هدفمندی یارانه ها 
مطرح ش��د، چنانچه خودش در این باره گفته بود: »حدود 4۰ سال است 
ک��ه من به روش پرداخت یارانه در ایران انتقاد دارم و در تمام کالس های 
دانشگاهی نیز مرتباً این موضوع را تکرار کرده ام. آنچه بنده در کالس های 
دانشگاهی عنوان می کردم مورد پسند بسیاری از دانشجویان بود و برخی 
از کس��انی که این سیاس��ت را اجرایی کردند نیز از دانشجویان سابق من 
بودند که متأثر از صحبت ه��ای تئوری صورت گرفته، اقدام به اجرای این 
طرح کردند. از این رو ش��ایعه شد که من تئوریسین دولت بودم.« روزنامه 
»فرصت امروز« درگذشت جمشید پژویان را به خانواده او و جامعه علمی 

کشور تسلیت می گوید. روحش شاد و خدایش بیامرزاد.

جمشید پژویان صبح دوشنبه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

وداع با اقتصاددان باسابقه

یادداشت

 کمبود مواد غذایی
در کمین کشورهای مبتال به کرونا

شیوع بیماری کرونا، اقتصاد جهان و کشورهای مبتال به آن را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است. برخالف برآوردهای اولیه مبنی بر اینکه آثار سوء شیوع این بیماری 
تاثیر چندانی بر اقتصاد جهانی ندارد، اما با گس��ترش آن به کش��ورهای اروپایی و 

آمریکا، اثرگذاری بسیار شدید آن نمایان شد.
تاثیر پاندمی کرونا به حدی بود که تمام بازارهای جهانی از جمله نفت و بورس ها 
با کاهش و ریزش شدید مواجه و بنگاه های زیادی را به تعطیلی کشاند. این شرایط 
س��بب تشدید بحران بیکاری در کشورها شد تا حدی که متعاقب آن، سازمان های 
بین الملل��ی برای اقتصاد جهان��ی پیش بینی رکود نمودند. اهمی��ت این موضوع تا 
حدی بود که س��ه س��ازمان بین المللی شامل س��ازمان جهانی خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو(، س��ازمان بهداشت جهانی و س��ازمان تجارت جهانی بیانیه ای را 
درخصوص احتمال کمبود مواد غذایی در جهان صادر نمودند و هش��دار دادند که 
اگر مقامات کشورها نتوانند »به طور مناسبی« بحران کرونا را کنترل کنند، احتمال 
کمبود موادغذایی در سراس��ر جهان وجود خواهد داش��ت. لذا بایستی با حمایت از 
تولیدکنندگان موادغذایی در س��طح فرآوری و خرده فروش��ی به حفظ زنجیره های 
تأمین مواد غذایی کمک نمود. در غیر این صورت ضمن ایجاد موجی از محدودیت 
صادرات و کمبود مواد غذایی در بازار جهانی، موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و 

تقاضای موادغذایی شده و در نتیجه سبب افزایش نوسانات قیمت می شود.
کش��ورهای مختلف جهان سیاس��ت های محدودکننده تجاری مختلفی را برای 
مبارزه با شیوع کووید-۱9در رابطه با محصوالت غذایی و کشاورزی اتخاذ کرده اند. 
به عنوان مثال روس��یه که بزرگ ترین صادرکننده گندم در جهان اس��ت، صادرات 
غ��الت را از م��اه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰ متوقف کرده  اس��ت. مصر نیز که بزرگ ترین 
واردکننده گندم اس��ت، واردات غالت را افزایش و صادرات حبوبات را متوقف کرده 
است. اکثر کشورها مانند قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان و هند بر صادرات گندم و 
برنج ممنوعیت موقت وضع نمودند. کامبوج نیز سیاست محدودیت در سهم صادرات 
برنج از کل تولید را اعمال نموده اس��ت. در این میان، کشورهای عربی حوزه خلیج 
ف��ارس که حدود 8۰ درصد از نیازهای غذایی آنها وارداتی بود، س��از و کار ویژه ای 
را برای ذخیره مواد غذایی اتخاذ نمودند و همچنین ش��بکه  زنجیره ارزش و س��از و 
کارهای الکترونیکی برای امنیت غذایی راه اندازی کردند تا با پیامدهای کووید-۱9 در 
این زمینه مقابله کنند. این کشورها به ایجاد ساز و کارهای سریع در عملیات گمرکی 

جهت تسریع عبور کاالهای اساسی مانند مواد غذایی و دارویی بین خود شدند.
از سوی دیگر بررسی سیاست های محدودکننده تجاری کشورها در راستای تجارت 
مواد غذایی نش��ان می دهد که این کشورها، درخصوص مواد غذایی بیشتر از آنکه از 
ابزارهای تعرفه ای و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه بهداشتی و نباتی استفاده کنند در 
واردات خود ممنوعیت موقت ایجاد کرده اند. به عنوان مثال روسیه در انواع محصوالت 
لبنی و گوش��ت و ماهی، الس��الوادور با ح��ذف موقت تعرف��ه واردات، اقدام به ایجاد 
ممنوعیت موقت در خصوص گوشت و ماهی نموده و کشورهای قزاقستان، موریس 
و آرژانتین با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و نباتی در 
واردات، محدودیت و ممنوعیت موقت ایجاد نموده اند. واردات این محصوالت از ایران 
نیز از طرف کش��ور موریس تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. در این راستا 
کش��ورهای آفریقایی برای مقابله با شیوع بیماری کووید-۱9 با استفاده از توافقنامه 
AFCFTA در س��ال ۲۰۱8 در جهت تسهیل روابط تجاری و حرکت آزاد کاالها و 
خدمات حمل ونقل، تجارت مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار دادند.

نظیر همین تمهیدات، از سوی برخی کش��ورها در رابطه با فرآورده  های دارویی 
و تجهیزات پزش��کی نیز اتخاذ شده است. به عنوان مثال در 79 کشور جهان مانند 
چین، اتحادیه اروپا، هند، پاکس��تان و ... صادرات ماس��ک و تجهیزات محافظتی و 
ضدعفونی کننده ه��ا و م��واد اولیه تولید آنه��ا را ممنوع اع��الم کرده اند. همچنین 
کش��ورهای اوکراین، هند و روسیه، ممنوعیت موقت صادرات تجهیزات پزشکی را 
در پیش گرفتند. اروگوئه تعرفه واردات این کاالها را حذف کرده است. عالوه براین، 
برخی کش��ورها مانند اندونزی، هند، ساحل عاج، قرقیزس��تان، پاکستان، آفریقای 
جنوب��ی و اوکرای��ن محدودیت ص��ادرات را اعمال نمودند. هند نی��ز تعرفه واردات 

تجهیزات کمک تنفسی را کاهش داده است.
در مورد بسیاری از کش��ورها، سیاست های محدودکننده تجاری تا پایان مارس 
بوده اس��ت ام��ا به دلیل طوالنی ش��دن دوره ش��یوع بیماری، مجددا بین س��ه تا 
ش��ش ماه محدودیت تجاری برای مواد غذایی و کش��اورزی با استفاده از مقررات و 
ابزارهای تجاری و اقدامات بهداش��تی و گیاهی تمدید شده است. در این میان هند 
و پاکستان دوره محدودیت های تجاری را تا زمان پایان بیماری و الجزایر و کامبوج 
تا اط��الع ثانوی تعیین کردند. در زمینه فرآورده های دارویی و تجهیزات پزش��کی 
محدودیت های صادراتی اعمال شده، عمدتا شش ماهه بوده است، اما در این میان 
کشور تایلند، ممنوعیت صادرات ماسک را تا یک سال و کشور چین واردات برخی 
اقالم دارویی و پزش��کی از آمریکا را به مدت یکس��ال مع��اف از تعرفه و اخذ ارزش 

افزوده کرده است.
اتخاذ سیاست های محدودکننده تجاری توس��ط ایران درخصوص صادرات مواد 
اولیه تولید ماس��ک های پزش��کی و ابطال کلیه مجوزهای صادرات اقالم بهداشتی 
و محافظت ش��خصی: در ایران نیز همانند سایر کش��ورها برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، از هفتم اس��فند سال گذشته )۱۳98( پنج دستورالعمل و بخشنامه  
گمرکی مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد اولیه تولید ماس��ک های پزشکی تا اطالع 
ثانوی و همچنین ابطال کلیه مجوزهای صادرات اقالم بهداشتی محافظت شخصی 

ابالغ شده است.
با توجه به محدودیت های اعمال ش��ده بر صادرات مواد غذایی و کش��اورزی که 
سبب کاهش عرضه این محصوالت در جهان و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود 
و همچنین هشدارهای سازمان های بین المللی در این خصوص، بیم افزایش قیمت 

داخلی این محصوالت وجود دارد؛ لذا توجه به موارد ذیل توصیه می شود:
* دس��تگاه دیپلماسی کشور با رایزنی مناسب به ویژه با کشورهایی مانند هند و 
روس��یه و سایر کشورهای عمده مبدأ اینگونه واردات، از بروز اخالل در روند واردات 
غالت و سایر مواد غذایی و کاالهای اساسی موردنیاز کشور جلوگیری به عمل آورند.

* دستگاه هایی که متولی و سیاست گذار تامین اقالم کشاورزی و غذایی در کشور 
هستند فرآیند زنجیره تأمین )اعم از خرید، تامین ارز، انتقال کاال به کشور و ...( را 
به نحو موثر، مدیریت نمایند و با حساسیت بیشتر نسبت به حفظ ذخایر راهبردی 
کش��ور، در سقف های مصوب شورای عالی امنیت ملی برای این کاالها اقدام الزم را 

به عمل آورند.
* تمرکز ب��ر خودکفایی تولید در محصوالت وارداتی مواد غذایی و بهره گیری از 
سیس��تم های کنترل مدیریت زنجیره تأمین )SCM( در جهت ذخیره مواد غذایی 

وارداتی.
* ضرورت ایجاد ش��بکه  زنجی��ره ارزش محلی برای امنیت غذایی همانند توافق 
کش��ورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین توافق نامه AFCFTA  بین 

کشورهای آفریقایی.
* استفاده از فناوری اطالعات واسناد الکترونیکی در گمرکات کشور برای ترخیص 

هرچه سریع تر کاالهای اساسی از گمرک.
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گزارش مرکز آمار ایران از بخش مس��کن در زمس��تان سال گذشته 
نش��ان می دهد س��ه شاخص مهم بازار مس��کن یعنی »قیمت زمین«، 
»قیمت واحد مس��کونی« و »اجاره« افزایش��ی بوده اند. متوسط قیمت 
ف��روش هر متر مربع زمین یا زمین س��اختمان مس��کونی کلنگی در 
زمس��تان پارس��ال 4 میلی��ون و 68۰ هزار تومان بوده، که نس��بت به 
پاییز ۱۳98 افزایش ۱5.۳درصدی و نس��بت به زمس��تان سال ۱۳97 
افزایش 6۳.4درصدی داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
واحد مسکونی نیز در سراسر کشور 4 میلیون و 845 هزار تومان بوده 
که نس��بت به پاییز ۱۳98 افزایش ۱5.7 درصدی و نسبت به زمستان 
س��ال ۱۳97 افزایش 65.6 درصدی یافته اس��ت. همچنین متوس��ط 
اج��اره ماهانه به عالوه ۳درصد ودیعه در زمس��تان گذش��ته ۱6 هزار و 
6۰ تومان بوده که افزایش 44.6درصدی را نس��بت به زمستان ۱۳97 

نشان می دهد.
ب��ه موازات گزارش مرکز آمار ایران، آمارهای بانک مرکزی نیز گویای 
افزایش قیمت ها در مناطق ش��هری تهران است. به گفته بانک مرکزی، 
متوس��ط قیمت خرید یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در دومین 
ماه س��ال با افزایش ۳۳.9 درصدی نس��بت به اردیبهش��ت سال ۱۳98 
به ۱6 میلیون و 97۰ هزار تومان رس��ید. این افزایش قیمت ها در بازار 
اجاره نیز مشاهده می ش��ود؛ به طوری که نرخ اجاره واحدهای مسکونی 
در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته در تهران ۲8.5 درصد و در 

کل کشور ۳۱.۱ درصد افزایش یافته است.
تورم، مانع شکست روند صعودی مسکن

در حال��ی که آمارهای بان��ک مرکزی و مرکز آم��ار از افزایش قیمت 
مس��کن خبر می دهند، برخی از کارشناس��ان، معتقد به وجود حباب در 
بازار مس��کن هس��تند و انتظار فروکش کردن قیمت ها را دارند. این در 
حالی اس��ت که به عقیده یک کارش��ناس اقتصاد مسکن، مسئله اصلی 
این بازار، کمبود عرضه اس��ت که با مداخالت مقطعی جبران نمی شود. 
به اعتقاد مهدی سلطان محمدی، راهکار بنیادین برای حل مسائل کنونی 

بازار مسکن، اصالحات کالن اقتصادی است.
او در گفت وگ��و با ایرناپالس، تورم را مانع شکس��ت روند صعودی در 
بازار مس��کن می داند و در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن حبابی 
ش��ده و در آینده شاهد سقوط قیمت ها خواهیم بود، می گوید: اصطالح 
حباب در بازار زیاد به کار برده می ش��ود، اما باید توجه داشته باشیم که 
بسیاری از اقتصاددانان ها اساساً معتقد به وجود پدیده ای به عنوان حباب 
در بازارها نیس��تند. زمانی که مفهوم حباب به کار برده می شود، منظور 
این اس��ت که قیمت های کنونی از قیمت های ذات��ی فاصله گرفته اند و 
به زودی احتمال س��قوط قیمت ها وج��ود دارد. اگر بخواهیم حباب را به 

این معنا در نظر بگیریم، باید گفت برای بسیاری از اقتصاددان ها مفهوم 
قیم��ت ذاتی نیز مورد پذیرش نیس��ت و معتقدند قیمت، همان چیزی 
است که در بازار بین خریدار و فروشنده به تعادل می رسد و تحقق پیدا 
می کن��د بنابراین در کوتاه مدت ی��ا بلندمدت، احتمال کاهش قیمت در 

بازار مسکن وجود ندارد.
ب��ه گفته وی، هرچند قیمت های مس��کن از نظ��ر تاریخی در حد به 
نس��بت باالیی قرار دارد، اما این سطح قیمت ها، کم سابقه نیست؛ یعنی 
برخالف بازار س��هام که در آن ش��اخص های قیمتی از میانگین تاریخی 
خود فاصله زیادی گرفته اند، در بازار مسکن پیرامون سقف میانگین های 
تاریخ��ی خود قرار دارند و به طور معم��ول در انتهای دوره های افزایش 
قیمت مس��کن، به چنی��ن نقطه ای می رس��یم. در گذش��ته نیز چنین 
تجربه ای را داش��تیم بنابراین با اینکه قیمت ها باالس��ت، اما با توجه به 
ش��رایط تورمی احتمال اینکه قیمت ها سقوط کند، بسیار ضعیف است. 
در حال حاضر دو دیدگاه جدی درباره بازار مسکن در دو سر طیف دیده 
می ش��ود. عده ای معتقدند قیمت ها سقوط خواهد کرد که احتمال آن با 
توجه به تورم فعلی ضعیف اس��ت. عده دیگ��ر نیز انتظار دارند قیمت ها 
جهش های چشمگیری داش��ته باشد که احتمال چنین واقعه ای نیز در 
بازار مس��کن زیاد نیس��ت، اما به طور کلی روند صعودی قیمت در بازار 

مسکن با توجه به وضعیت تورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
2 عامل مهم و اساسی افزایش قیمت مسکن

سلطان محمدی با بیان اینکه بعید است که دخالت های کوتاه مدت در 
بازار مس��کن تأثیر تعیین کننده بر س��طح قیمت ها در این بازار بگذارد، 
می افزاید: دولت نقش عمده ای در تعیین جهت گیری بازار مسکن ندارد. 
واقعیت اینکه بیش از 95درصد عرضه مس��کن توسط خانوارها و بخش 
خصوصی انجام می ش��ود. عرضه مس��کن در طول چند سال گذشته به 
نس��بت پایین بوده زیرا شرایط س��رمایه گذاری در بخش ساخت و ساز 
مهی��ا نبوده اس��ت. از طرف دیگر، ت��وان خانوارها برای خرید مس��کن 

افزایش پیدا نکرده است.
به اعتقاد او، افزایش قیمتی که در حال حاضر مشاهده می شود تا حد 
زیادی ناش��ی از وضعیت تورمی است که بر بیش��تر بازارها و همچنین 
کاالهای س��رمایه ای اثرگذار بوده و مش��ابه آن را در بازار س��هام، ارز و 
فل��زات می بینیم. عامل دیگری که بر افزایش قیمت مس��کن تأثیرگذار 

بوده، کاهش نرخ سود بانکی است.
این کارش��ناس مس��کن به نتیجه معکوس مداخ��الت دولتی در بازار 
مس��کن اش��اره می کند و ادام��ه می دهد: ب��ا توجه به ش��رایط تورمی 
سپرده گذاری در بانک ها، سپرده گذار را با زیان مواجه می کند، بنابراین 
اف��راد برای حفاظت از دارایی های خود در برابر تورم به انواع دارایی های 

دیگر روی  آورده اند. همین موضوع موجب ش��ده است تا مسئله افزایش 
قیمت ها در بازار مس��کن تش��دید ش��ود. با این حال، مداخالت قیمتی 
در بازار و رویه های پلیس��ی معموالً نتیجه بخش نیس��ت و حتی ممکن 
اس��ت نتیجه معکوس دهد زیرا عرضه را، ک��ه در حال حاضر نیز دچار 
مسئله است، با مسائل بیشتری مواجه می کند. برای بهبود وضعیت بازار 
مسکن، سیاست درست و نتیجه بخش، تشویق طرف عرضه است تا بازار 

به تعادل برسد.
دلیل جاماندن قیمت  امالک تجاری از تورم

سلطان محمدی درباره »توکنایز کردن دارایی ها« و اینکه آیا می توان 
این روش را به بازار واحدهای مس��کونی نیز تس��ری داد، می گوید: این 
اتفاقی اس��ت که در بخش تجاری در حال رخ دادن است. بخش تجاری 
مقتضیات خود را دارد و ش��رایط آن نس��بت به بخش مسکونی متفاوت 
اس��ت. ما هم اکنون در بخش مسکونی با کمبود عرضه مواجه ایم، اما در 
بخش تجاری، نه تنها کمبود عرضه نداریم، بلکه با مازاد عرضه مواجه ایم. 
در حال حاضر بس��یاری از امالک تجاری حت��ی در مراکز خرید بزرگ 
به  فروش نمی رس��ند و بیشتر آنها در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با 
بحران های ش��دیدی هس��تند. این وضعیت امالک تجاری در شهرهای 
بزرگ و به خصوص در تهران در س��ال های آینده تش��دید خواهد ش��د 

چراکه عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.
او با بیان اینکه این موضوع نش��ان می دهد اگر بتوانیم مس��ئله عرضه 
در بخش مس��کونی را حل کنی��م نیازی به س��ایر روش ها و مداخالت 
نخواهیم داشت، می افزاید: در س��ال های گذشته افزایش قیمت امالک 
تج��اری کمت��ر از نرخ تورم بوده اس��ت؛ در نتیجه در بخش مس��کونی 
نیز باید سیاس��ت هایی را در پیش بگیریم که عرض��ه را افزایش دهند. 
در غی��ر این صورت اگر به دنبال این باش��یم ک��ه کنترل قیمت اعمال 
ک��رده و قیمت را پایین تر از تعادل بازار نگ��ه داریم، با دو پیامد مواجه 
خواهیم ش��د؛ نخس��ت، کاهش عرضه به دلیل کاهش س��رمایه گذاری و 
ساخت وس��از و دوم، افزایش تقاضاس��ت. بازار خودرو نمونه خوبی برای 
مش��اهده این پیامدهاس��ت. زمانی که کارخانه ها مکلف شدند تولیدات 
خ��ود را پایین تر از نرخ تعادلی بازار بفروش��ند، یک صف چند میلیونی 
تش��کیل شد. در مس��کن نیز اگر بخواهیم نرخی پایین تر از نرخ تعادلی 
تعیی��ن کنیم ک��ه البته انجام آن تقریباً غیرممکن اس��ت، نتیجه ای جز 
افزایش ش��دید تقاضا حاصل نخواهد ش��د و حت��ی از تعادل کنونی نیز 
خارج می شویم و برای بازگشت به تعادل، ناچار به استفاده از روش هایی 

مانند قرعه کشی خواهیم شد. 
به اعتقاد سلطان محمدی، هر روشی غیر از به تعادل رساندن عرضه و 

تقاضا، موجب اختالل در بازار و توزیع رانت می شود.

تورم مهم ترین مانع شکست روند صعودی در بازار مسکن است

حال ناخوش 3 شاخص مسکن
اقتصادکالن

جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی:
 صادرات غیرنفتی مهم ترین

پیشران اقتصادی است
نهمین جلس��ه شورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی کشور روز 
گذش��ته به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق 
جهانگی��ری ب��ا تأکید بر اینکه امس��ال موضوعی مهمتر از توس��عه 
ص��ادرات غیرنفتی برای اقتصاد کش��ور وجود ندارد، گفت: توس��عه 
صادرات غیرنفتی امس��ال برای کش��ور از هر ام��ر دیگری واجب تر 
اس��ت و همه دس��تگاه های مرتبط با امر ص��ادرات باید برای تحقق 
هدف گ��ذاری 4۱ میلی��ارد دالر صادرات غیرنفتی برای س��ال 99 
بس��یج ش��وند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، جهانگیری 
ادام��ه داد: اگر ب��ه دنبال جهش تولید، حفاظت از اش��تغال موجود 
و تأمی��ن ارز موردنی��از برای واردات مواد اولیه تولید هس��تیم، باید 
توس��عه صادرات غیرنفت��ی را در اولویت نخس��ت برنامه های خود 
قرار دهیم و دس��تگاه های اجرایی نیز بای��د بدانند که اصلی ترین و 
مهم ترین وظیفه آنها در س��ال جاری این است که موانع را از پیش 
روی توس��عه صادرات غیرنفتی بردارند. معاون اول رئیس جمهور از 
صادرات غیرنفتی به عنوان مهم ترین پیش��ران اقتصادی کش��ور یاد 
کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، 
اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامی دارد و بسیاری 

از مشکالت را برطرف خواهد کرد.
جهانگیری با اش��اره به برخی مش��کالت و موانع نظیر تحریم ها و 
ش��رایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مش��کالت و موانع پیچیده 
روبه رو هس��تیم، اما از ظرفیت های گسترده و توان مدیریتی باال در 
کش��ور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت ها 

مشکالت و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه نبای��د توانمندی و 
ظرفیت های کش��ور را دس��ت کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم 
مش��کالت و س��ختی ها ش��ویم و باید با جدیت برای حل مسائل و 
مش��کالت کش��ور تالش کنیم تا بتوانیم با س��ربلندی از این مقطع 
دش��وار عب��ور کنیم. جهانگیری اف��زود: تجربه دوران ش��یوع کرونا 
نش��ان داد که کش��ور از ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف 
از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار اس��ت چرا که فعاالن عرصه 
دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه عالوه بر تأمین نیازهای داخلی 
به تجهی��زات و اقالم بهداش��تی و درمانی، تولید ای��ن کاالها را به 
نقطه ای برس��انند که امروز آمادگی صادرات به کش��ورهای دیگر را 
نیز دارند. معاون اول رئیس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی 
را بزرگ ترین ضربه به صادرات کش��ور دانس��ت و گفت: پیدا کردن 
بازار صادراتی کار آس��انی نیس��ت و یک صادرکننده باید س��ال ها 
دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک 
از بازارهای صادرات کش��ور از دس��ت برود، به سختی می توان این 
کمب��ود را جبران کرد. در مواقعی که نی��از به اعمال محدودیت در 
صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت 

را اعمال کرد.
جهانگیری با اش��اره ب��ه برخی طراحی ه��ا و توطئه های خارجی 
برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کش��ور از 
این محل، از وزارتخانه های امور خارجه و راه و شهرس��ازی خواست 
برنامه ریزی ه��ای الزم را ب��رای تقوی��ت ترانزیت کش��ور و افزایش 

درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به موانع و مشکالت 
پیش روی تبادالت بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی 
اس��ت که می تواند نیازهای داخلی را بدون مبادالت بانکی برطرف 
کن��د و ات��اق بازرگانی ایران بای��د از طریق ایجاد تعامل گس��ترده 
میان بخش خصوصی کش��ور با بخش خصوصی کش��ورهای هدف 
صادراتی، بسترهای الزم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق 
تهات��ر فراهم کن��د.  جهانگیری از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
ب��ه چرخه اقتصاد کش��ور به عن��وان دغدغه ملی ی��اد کرد و گفت: 
حمای��ت از صادرکنندگان یک اولویت مهم اس��ت اما ارز حاصل از 
صادرات باید به چرخه اقتصاد کش��ور برگردد و مش��خص باشد که 
ما به ازای صادرات، کاال وارد کش��ور ش��ده است. معاون اول رئیس 
جمهور با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای 
دریافت کارت بازرگانی جهت انج��ام صادرات گفت: دریافت کارت 
بازرگانی برای صادرات نبای��د به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام 
برخی تخلفات تبدیل ش��ود. الزم اس��ت با اعمال برخی نظارت ها و 
تعیین سقف برای سال نخس��ت فعالیت صادرکنندگان، در صورت 
بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر 
برای س��ال های بعد به صادرکنندگانی که ب��رای اولین بار اقدام به 
صادرات می کنند،  داده ش��ود. جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خواس��ت کارگروهی را با عضویت دستگاه های مرتبط با امر 
صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان 
را مورد بررس��ی قرار دهن��د و گزارش این جلس��ات نیز به صورت 
هفتگی ارائه ش��ود. در این جلس��ه که وزیر امور خارجه، سرپرست 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��ور، رئیس کل گم��رک، رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و رئیس 
س��ازمان ملی استاندارد نیز حضور داش��تند، رئیس سازمان توسعه 
تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال 98 و الزامات 
موردنی��از به منظور تحقق اهداف کّمی صادرات غیرنفتی در س��ال 
جاری ارائه کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی از 
اهداف صادراتی به تفکیک گروه های کاالیی و طبقه بندی کشورهای 
هدف در س��ال 99 ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدف گذاری 
4۱ میلی��ارد دالری صادرات غیرنفت��ی و راهکارهای تحقق آن در 
س��ال ج��اری پرداخت. او همچنین گزارش��ی از عملک��رد کارگروه 
توسعه صادرات در سال ۱۳98 ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات 
این کارگروه به صورت مستمر و هفتگی برگزار می شود، عمده  ترین 
موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه سال ۱۳98 و تصمیمات 
اتخاذشده در این کارگروه را مطرح کرد. اختصاص بخشی از درآمد 
عوارض صادراتی به تقویت زیرس��اخت های توسعه صادرات، تقویت 
ساختار، تشکیالت و بودجه نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در ۲۰ کش��ور منتخب صادراتی در س��ال 99، تدوین برنامه جامع 
برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور 
و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توس��عه ص��ادرات نرم افزار و 
اص��الح آیین نامه حمای��ت از صادرات خدمات فنی و مهندس��ی از 
جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
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با س��قوط قیمت نفت در هفته های گذش��ته بس��یاری از اقتصادهای 
نفتی به دردس��ر افتادند. در همین راس��تا، اویل پرایس در گزارشی به 
بررسی بازیگران بازار نفت پرداخته که در پی سقوط قیمت های نفت در 

وضعیت خطیری قرار گرفته اند. 
* عم��ان: تحلیلگران ممکن اس��ت در ارزیابی نق��ش عمان به عنوان 
میانجی در یک منطقه پررویداد اغراق کرده باشند اما در اینکه این کشور 
از نظر مالی به دردسر افتاده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. مشکالت 
عمان با توجه به حساسیت این کشور به شوک های قیمت نفت، دور از 
انتظار نیست. در واقع عمان یکی از آسیب پذیرترین تولیدکنندگان نفت 
در این زمینه اس��ت. طبق گزارش موسس��ه اعتبارسنجی فیچ، عمان به 
قیمت 8۲ دالر هر بشکه نفت برنت نیاز دارد و این حداقل قیمتی است 
که این کشور برای متوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد در حالی که 

قیمت نفت برنت اکنون نصف این سطح هم نیست.
* آنگ��وال: آنگوال که دومین تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا اس��ت، به 
درآمدهای نفتی خود متکی اس��ت که در حدود 9۰درصد از کل درآمد 
صادراتی این کش��ور س��هیم اس��ت. ارزش صادرات نفت آنگوال در ماه 
مه نس��بت به آوریل نیمی کاهش پیدا ک��رد و برای آنگوال حدود ۳8۰ 
میلی��ون دالر درآمد از فروش نفت در این ماه به همراه آورد. طبق آمار 
اوپ��ک، تولید این کش��ور از ۱.4۰۲ میلیون بش��که در روز در مارس به 
۱.۳۱۳ میلیون بشکه در روز در آوریل و سپس به ۱.۲8۰ میلیون بشکه 

در روز در ماه مه کاهش پیدا کرد.
*  نیجری��ه: نیجریه ک��ه بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا اس��ت، با 
بح��ران تولیدکنندگان نفت مس��تقل مواجه اس��ت که ش��رکت نفتی 

مستقل شورالین گروپ آن را فاجعه تمام عیار خوانده است. در نیجریه، 
تولیدکنندگان نفت مس��تقل در حدود یک پنجم یا 4۰۰ هزار بشکه در 
روز تولید نفت نیجریه س��هم دارند. تولیدکنندگان مس��تقل نیجریه که 
زیر بار بدهی قرار دارند در ش��رایط نامساعدی قرار دارند به دلیل اینکه 
اکثر این ش��رکت ها دارایی های شان را شش س��ال قبل که قیمت نفت 

حدود ۱۰۰ دالر در هر بشکه بودند خریدند.
برای شرکت دولتی NNPC اوضاع بهتر نیست و این شرکت از شرکا 
و تامین کنندگانش درخواس��ت کرده است هزینه های شان را ۳۰ تا 4۰ 
درصد کاهش دهند. این ش��رکت قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود 
۱۰ دالر در هر بش��که از هزینه های تولید خود بکاهد. با توجه به اینکه 
نیجریه به قیمت ۱44 دالر هر بشکه نفت برای سودآوری نیاز دارد، این 

رقم کافی به نظر نمی رسد.
* ونزوئال: با در نظر گرفتن بحران اقتصادی عمیقی که ونزوئال در آن 
فرو رفته اس��ت، گفتن اینکه س��قوط قیمت نفت تا چه حد به مشکالت 
این کش��ور اضافه کرده، دشوار است. این کش��ور بزرگترین ذخایر نفت 
جه��ان را در اختی��ار دارد و با این حال ش��مار دکل ه��ای حفاری نفت 
فعال این کش��ور به یک حلقه کاهش پیدا کرده و میلیاردها بشکه نفت 
اس��تخراج نش��ده مانده در حالی که این کش��ور دچار مشکالت مالی و 
اقتصادی اس��ت. عالوه بر تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئال، 
تولید نفت این کشور به 57۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
* بحرین: افزودن بحرین به فهرس��ت کشورهایی که به دلیل سقوط 
قیمت نفت دچار مخاطره شده اند، قابل بحث است. این کشور به عنوان 
دست نشانده س��عودی ها ممکن اس��ت در صورت وجود مشکل واقعی 

از حمایت س��عودی ها برخوردار ش��ود اما قیمت نفت مورد نیاز بحرین 
96 دالر در هر بش��که اس��ت که دومین قیمت باال برای س��ودآوری در 
جهان پس از نیجریه محسوب می شود. عربستان هم که به دلیل سقوط 
قیمت نفت با مشکالت مالی مواجه شده است ممکن است در کمک به 
بحرین با محدودیت هایی روبه رو ش��ود. نفت 85 درصد از بودجه بحرین 
را تش��کیل می دهد. با وج��ود هزینه های باالی تولید نفت در ش��رایط 
تنگنای مالی، به نظر می رس��د بحرین به دنبال انجام اکتش��افات نفتی 

بیشتر است.
* عراق: عراق هم مانند ونزوئال حتی پیش از س��قوط قیمت های نفت 
با مشکالتی روبه رو بود. ناآرامی سیاسی، عدم بودجه سال ۲۰۲۰، شیوع 
ویروس کرونا و کسری مالی ۲۰ میلیارد دالری تنها بخشی از مشکالت 
این کشور است. عراق قادر نیست حقوق کارمندان دولتی را در ماه های 
ژوئن و ژوئیه پرداخت کند و از سوی اوپک برای کاهش تولید مطابق با 
توافق کاهش تولید اوپک پالس تحت فش��ار قرار دارد. تولید نفت عراق 
ک��ه به قیمت نفت 6۰ دالر نی��از دارد، از 4.57 میلیون بش��که در روز 

در مارس به 4.۱65 میلیون بشکه در روز در ماه مه کاهش پیدا کرد.
* قطر: قطر ممکن اس��ت یک قدرت نفتی نباش��د ام��ا مطمئنا یک 
تولیدکننده بزرگ LNG اس��ت و در حالی که قیمت های نفت سقوط 
کرده، قیمت های LNG هم به شدت افت کرده است و طبق اعالم اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، بازار LNG امس��ال با بزرگترین ش��وک تقاضا 
روب��ه رو خواهد ش��د. تجارت LNG قطر 6۲ درص��د از کل درآمدهای 
صادرات��ی این کش��ور را تش��کیل می دهد و بودجه ۲۰۲۰ این کش��ور 

برمبنای قیمت 55 دالر هر بشکه نفت بوده است. 

کدام اقتصادهای نفتی از سقوط قیمت نفت بدترین ضربه را خوردند؟

دام نفتی به روایت اویل پرایس

سه شنبه
3 تیر 1399

شماره 1567



دالر در مرز 19 هزار تومان درجا زد
سکه 161 هزار تومان باال رفت

فرصت ام��روز: پس از دو روز افزایش متوالی نرخ ارز، قیمت دالر 
روز دوشنبه در صرافی های بانکی در آستانه ورود به کانال ۱9 هزار 
توم��ان توقف کرد. صرافی های بانکی ه��ر دالر را در این روز بدون 
تغیی��ر به همان قیمت ۱8 هزار و 8۰۰ تومان به فروش رس��اندند. 
ن��رخ خری��د دالر از مردم نیز در صرافی ها براب��ر با ۱8 هزار و 5۰۰ 
تومان اعالم شد. صرافان غیربانکی اما دالر را به قیمت هایی پایین تر 
از این رقم از مردم خریداری می کنند. قیمت یورو نیز به تأس��ی از 
دالر ب��دون تغییر قیمت به ن��رخ ۲۰ ه��زار و 9۰۰ تومان فروخته 
ش��د. صرافی های بانک��ی همچنین هر یورو را  به ن��رخ ۲۰ هزار و 
6۰۰ توم��ان از مردم خریداری کردند. هم��واره افزایش فاصله نرخ 
خرید و فروش ارز از نظر معامله گران سیگنالی است که بازارساز به 
بازار مخابره می کند تا نشان دهد قیمت ها در روزهای آتی کاهشی 

خواهد بود.
در همین حال، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار آزاد تهران با رش��د ۱6۱ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه 
به نرخ 8 میلیون و ۲۱5 هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 8 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شد. قیمت نیم سکه نیز 4 میلیون و ۱5۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک 
میلیون و ۲۲۰ هزار تومان اعالم ش��د. هر گرم طالی خام ۱8 عیار 
نیز 8۱۲ ه��زار و 4۰۰ تومان و هر مثقال طال هم ۳میلیون و 558 
ه��زار تومان به فروش رس��ید. بهای اونس نیز ب��ه یک هزار و 748 

دالر افزایش یافت.

در صورت حذف یارانه بگیران
تکلیف اقساط وام یک میلیونی چه می شود؟

در حالی اقساط وام یک میلیونی یارانه بگیران از محل یارانه نقدی 
واریزی در هر ماه کس��ر می ش��ود که در صورت ح��ذف یارانه بگیر، 
مسئولیت پرداخت این اقساط به بانک ها برعهده دولت خواهد بود.

ب��ه گزارش ایس��نا، پرداخ��ت وام یک میلیونی ب��رای حدود ۲۳ 
میلیون خانوار یارانه بگیر، طرحی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و 
برای حمایت از اقش��ار آسیب پذیر در اردیبهشت  ماه به اجرا درآمد؛ 
به طوری که هر خانوار می توانس��ت با اعالم تقاضا و قرار گرفتن در 
لیس��تی که از س��وی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان 
هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی ارائه می ش��د، این تس��هیالت را 

دریافت کند.
جریان پرداخت وام یک میلیونی از این قرار بود که ابتدا پیش بینی 
ش��د با سود ۱۲درصد و با پرداخت ۲4 ماهه به حساب یارانه بگیران 
واریز و اقس��اط آن از همان حس��اب یارانه کسر شود. اما با توجه به 
اینکه در این شرایط مبلغ اقساط به حدود 47 هزار تومان می رسید 
و خانوار یک نفره در تامین قس��ط به مش��کل برمی خورد و از سوی 
دیگر س��ود آن برای این تس��هیالت باال به نظر می رس��ید، اینگونه 
تغییر کرد که س��ود ۱۲درصدی به نوعی بین دولت و مردم تقسیم 
ش��ود که 4درصد را یارانه بگیر و 8درصد دیگ��ر را دولت بپردازد و 
اقس��اط از ۲4 به ۳۰ ماه افزایش یابد. در این حالت قسط پرداختی 

به ۳5 هزار تومان در هر ماه کاهش پیدا کرد.
 در حال��ی ح��دود ۲۱ میلیون خانوار طی چن��د مرحله وام یک 
میلیون��ی را دریاف��ت کردند ک��ه این روزه��ا برخ��ی یارانه بگیران 
می گویند اخیرا یارانه آنها واریز نش��ده و به نظر می رسد یارانه شان 
قطع شده باشد و این سوال برای آنها مطرح است که در این شرایط 

قسط وام یک میلیونی آنها چگونه پرداخت خواهد شد؟
در این رابطه، الزم به توضیح اس��ت که قسط یارانه بگیران حذف 
ش��ده برعهده دولت خواهد بود. این در حالی است که طبق مصوبه 
هی��ات وزیران در رابطه با س��ازوکار پرداخ��ت وام یک میلیونی در 
صورت قطعی یارانه خانوار مانده اصل و سود در تعهد دولت بوده و 
س��ازمان برنامه و بودجه مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی 

پیش بینی و به نظام بانکی بازگرداند.
بر این اس��اس، ش��اید در ظاهر ماجرا اینگونه به نظر برس��د این 
حذف به ضرر دولت تمام خواهد ش��د و باید قس��ط وام را بپردازد، 
ولی در اصل اینگونه نیست. مثال برای یک خانوار پنج نفره که قرار 
اس��ت در هر ماه ح��دود ۲۲7 هزار و 5۰۰ تومان برای ش��ان یارانه 
واریز شود، فقط در این حالت یک قسط ۳5 هزار تومانی به جای او 
پرداخت خواهد ش��د که بسیار به صرفه تر از پرداخت یارانه خواهد 
بود. به عبارتی هزینه کمتر از پنج ماه یارانه این خانوار برابر وام یک 
میلیونی اس��ت که در این حالت هزینه پرداخت وام برای دولت به 

طور حتم به صرفه تر از ادامه پرداخت یارانه خواهد بود.
در ح��ال حاض��ر دولت در هر س��ال ب��رای ح��دود 78 میلیون 
یارانه بگی��ر حدود 4۲ هزار میلیارد توم��ان یارانه پرداخت می کند، 
این در حالی اس��ت که هزینه وام یک میلیونی که برای حدود ۲۱ 

میلیون خانوار به ۲۱ هزار میلیارد تومان می رسد.

بانکنامه

بررس��ی وضعیت نقدینگی در هشت س��ال گذشته نشان می دهد که 
اقتصاد ایران در س��ال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را تجربه کرده 
اس��ت، به  طوری که نقدینگی در این سال بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان رشد داشته و براساس پیش بینی ها امسال احتماال به یک میلیون 
میلیارد تومان هم می رسد؛ البته رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که 
با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی، حجم نقدینگی کم می شود 
اما کارشناس��ان این کاهش حجم نقدینگی را مشروط به انجام صحیح 
عملی��ات بازار باز بانکی، انتش��ار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک 

مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می دانند.
به گزارش ایس��نا، نقدینگی میزان حجم پول در گردش��ی است که از 
مجموع پایه پولی و ش��به پول )هرگونه پولی که در بانک سپرده گذاری 
ش��ده اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده است( خلق 
می شود و رشد بیش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثیراتی مخربی چون 
افزایش تورم و قیمت ها بر اقتصاد هر کشوری را دربر خواهد داشت که 
طبق گفته کارشناس��ان اقتصادی، برای مهار آن اگ��ر عملیات بازار باز 
بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به بازار اوراق به درستی عملیاتی 
شوند و دولت هم از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی 

حمایت کند، آن وقت موتور خلق پول خاموش می شود.
عالوه بر این، تامین و کنترل کس��ری بودجه، استقراض نکردن دولت 

از منابع بانکی، اس��تقرار نظام نظارتی بر بانک ها که مانع خلق نقدینگی 
ش��ود و کنت��رل و کاهش نرخ س��ود بانکی نیز از دیگ��ر ملزومات مهار 
رشد نقدینگی است. همچنین سهراب دل انگیزان، تحلیلگر اقتصادی درباره 
وضعیت نقدینگی در س��ال جاری پیش بینی می کند که امسال معادل یک 
میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق ش��ود که با این وضعیت، س��هم هر 
ایرانی از تورم بیش��تر از ۳۳ هزار تومان خواهد بود. در این زمینه براساس 
جدیدترین اعالم رئیس کل بانک مرکزی، در س��ال جاری با فروش سهام 
دولتی و انتش��ار اوراق بدهی حجم نقدینگی قرار اس��ت کم شود که البته 
کارشناسان نیز تحقق این امر را مشروط به موارد ذکرشده در باال می دانند.
همچنین بررس��ی وضعیت نقدینگی در هش��ت س��ال گذشته نشان 
می ده��د ک��ه نقدینگ��ی در س��ال ۱۳9۰ مع��ادل ۳54 ه��زار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان و در پایان س��ال گذشته طبق جدیدترین آمار اقتصادی 
منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی بیش از ۲4۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که با رش��د ۳۱درصدی مواجه شده است و سهم پول از این میزان 
4۲7 هزار میلیارد تومان و س��هم ش��به پول از نقدینگی در اسفند سال 
گذشته معادل ۲۰448 هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب نسبت به 
س��ال قبلش 49.8 و ۲8درصد افزایش یافته است بنابراین اقتصاد ایران 
در هشت س��ال گذشته بیشترین میزان نقدینگی و کمترین را در سال 
۱۳98 و ۱۳9۰ تجربه کرده و از سال ۱۳9۰ تا ۱۳98 نقدینگی با رشد 

بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
ع��الوه بر ای��ن، نقدینگی در س��ال های 9۱، 9۲ و 9۳ به ترتیب 46۰ 
ه��زار و 7۰۰ میلی��ارد تومان، 6۳9 ه��زار و 5۰۰ میلیارد تومان و 78۲ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین سال های 94 و 95 هر 
ی��ک به ترتیب دارای ۱۰۱7 ه��زار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۲5۳ هزار 
و ۳۰۰ میلی��ارد تومان نقدینگی بوده ان��د و ۱5۲9 هزار و 9۰۰ میلیارد 
تومان و ۱88۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان رقم نقدینگی در س��ال های 

96 و 97 است.
وضعیت نقدینگی از سال 139٠ تا 1398

سال  میزان نقدینگی
۳54 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان   ۱۳9۰
46۰ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان   ۱۳9۱
6۳9 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان   ۱۳9۲
78۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان   ۱۳9۳
۱۰۱7 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان   ۱۳94
۱۲5۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان   ۱۳95
۱5۲9 هزار و 9۰۰ میلیارد تومان   ۱۳96
۱88۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان   ۱۳97
بیش از ۲4۰۰ هزار  میلیارد تومان   ۱۳98

هرچن��د قیمت دالر این روزها رش��دی قابل توج��ه را تجربه کرده و 
پ��ای هر دالر آمری��کا به نزدیکی کانال ۱9 ه��زار تومان در صرافی های 
بانکی رس��یده است، اما هنوز ساکنان س��اختمان شیشه ای میرداماد از 
کاهش قریب الوقوع نرخ ها می گویند و صرافان نیز احتیاط بیش��تری را 

در معامالت به کار می بندند.
ب��ه گزارش خبرآنالین، قیمت دالر در این روزها رکوردهای تازه ای را 
تجربه کرده و س��دهای مقاومتی یکی پس از دیگری شکسته می شود. 
دالر هرچن��د در صرافی های بانکی به نزدیکی ۱9 هزار تومان رس��یده 
اس��ت اما در بازار آزاد این س��د را شکس��ته و باالتر از ۱9 هزار تومان 
معامله می ش��ود. در حالی که برخی انتظارات تورمی را عامل رشد دالر 
می دانند و در عین حال به جو روانی ناش��ی از قطعنامه جدید ش��ورای 
حکام اش��اره می کنند، مس��ئوالن بانک مرکزی از بازگشت وضعیت به 
حالت عادی س��خن می گویند و معتقدند ش��رایط به زودی دستخوش 
تغییر می ش��ود. نکته مهم در این میان، بررسی دالیلی است که افزایش 
قیمت دالر در بازار را موجب ش��ده اس��ت. گذشته از عوامل پیش گفته 
یعنی انتظارات تورمی و جو روانی قطعنامه ش��ورای حکام، دالیل عینی 
و اقتصادی دیگری نیز عامل تغییرات قیمتی در بازار ارز بوده اند. ش��اید 
یکی از مهمترین دالیل را باید در رفتار صادرکنندگان غیرنفتی جستجو 
ک��رد آنجا که هم از بانک مرکزی اخطار می گیرند هم از وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت. ارزهای حاصل از صادرات غیرنفت��ی گویا حاال طبق 
روال همیشه به کشور باز نمی گردند  این مهم خود در کنار تحریم های 
نفتی فش��ار اقتصادی ناشی از کرونا، مش��کلی ویژه تر را متوجه اقتصاد 

ایران کرده است.
همتی می گوید قیمت دالر واقعی نیست 

از سوی دیگر، رفتار کره جنوبی در بلوکه کردن منابع ارزی ایران که 
به گفته حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره در حدود 6.5 
تا 9 میلیارد دالر برآورد می شود، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. 
در این میان، سوال این است که چه عواملی سبب شده است مسئوالن 

بان��ک مرکزی و در رأس آن عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
خبر از بازگشت وضعیت در بازار ارز بدهند؟

هرچن��د رئیس کل بانک مرکزی قیم��ت واقعی دالر را صراحتا اعالم 
نکرده اس��ت اما می گوید طبق داده ه��ای اقتصادی قیمت کنونی ارز در 
بازار واقعی نیست و قیمت ها پایین تر از این محدوده قرار می گیرند. این 
در حالی اس��ت که قیمت در هر بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و به این ترتیب کمبود ارز حتی به صورت مصنوعی می تواند در 

تعیین قیمت باالتر برای آن موثر واقع شود.
ج��دا از این مولفه اس��تناد همت��ی به ابزارهایی اس��ت که نهاد تحت 
تصدی اش ب��رای مدیریت بازار ارز در اختی��ار دارد؛ ابزارهایی که البته 
هیچ گاه به طور ش��فاف درباره آنها س��خنی گفته نشده است اما در یک 
س��ال و اندی گذش��ته با اس��تفاده از آنها بانک مرکزی مهار بازار ارز را 
در دس��تور کار قرار داده است. همتی تاکید دارد نهاد تحت تصدی اش 
پس از وقایع آبان 98، ورود ایران به لیس��ت سیاه FATF و حتی افت 
ش��دید قیمت نفت توانسته است نس��بت به اعاده ثبات اقدام کند. حاال 
نه تنها وی این بحران را موقت��ی می داند بلکه همکارانش در راهروهای 
س��اختمان بلندمرتبه میرداماد نیز می گویند وضعیت در بازار ارز عادی 
خواهد ش��د. در دیگر س��وی شهر و در میدان فردوسی اما آنها که هنوز 
ب��ه رغم تمام محدودیت ها در خیابان مش��غول معامله ارز هس��تند، از 
باالتر رفتن قیمت ها س��خن می گویند و بر طبل گرانی می کوبند. رفتار 
بازارهای موازی ارز نیز نش��ان از رشد قیمت ها دارد. رصد بازار مسکن، 

خودر و طال و سکه گواه این مدعاست.
صادرکنندگان دالرها را برمی گردانند؟

همتی تاکید دارد صادرکنندگان باید تتمه ارزهای صادراتی شان را به 
کشور بازگردانند، این تاکید از سوی سایر دستگاه های اجرایی نیز دیده 
می ش��ود. پایان تیرماه مهلتی است که از سوی همتی برای بازگرداندن 
ارزهای صادراتی مش��خص شده است. اعالم اس��امی متخلفین و ابطال 
کارت بازرگانی و ... اقداماتی اس��ت که پس از بی توجهی صادرکنندگان 

اجرایی خواهد شد. حاال اما هرچند کره جنوبی وضعیت خاصی را ایجاد 
کرده اس��ت، مذاکرات با عراق، شرایط تازه ای را پیش روی بازار ارز قرار 
می دهد. آل اس��حاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته اس��ت این 
تواف��ق می تواند زمینه را برای بازپرداخت بدهی برقی عراق به ایران نیز 

فراهم کند.
یحیی آل اس��حاق درباره جزییات این بدهی به ایلنا، گفته است: آقای 
همتی اخیراً همراه هیأتی برای مذاکره درباره نحوه تس��ویه حس��اب ها 
و مبادالت مالی و ارزی به عراق رفته اس��ت. در این س��فر نحوه تسویه 
حس��اب بدهی عراق به ایران که ناش��ی از صادرات برق و انرژی به این 
کش��ور است، مشخص شد. این بدهی به علت صادرات مداوم برق ایران 
به عراق مرتباً تغییر می کند اما اکنون در حد ۳ تا 4 میلیارد دالر است.

او ادامه داد: ایران برای حل و فصل تس��ویه حس��اب ها توافقاتی انجام 
داده و سیس��تمی را ایجاد کرده است. طی توافقات سفر همتی به عراق 
مقرر ش��د ت��ا از محل مطالبات ای��ران در حوزه برق و ان��رژی از عراق، 
خریدهای ایران از طریق بانک مرکزی به فروش��نده تس��ویه ش��ود. ارز 
موردنیاز برای کاالهای خریداری ش��ده توسط ایران را عراق می پردازد 
و کاال بدون دخالت عراق و از مبدأ فروش��نده به کش��ور می آید، مبالغ 

درواقع از طلب ایران پرداخت می شود.
 TBI آل اس��حاق تصریح کرد: پرداخت پول از طریق واحدی است که
ع��راق آن را به عهده دارد. ما در اولین فرصت سفارش��ات کاالیی خود 
را خواهی��م داد و مق��داری از طلب م��ان را از طری��ق واردات کاالهای 
غیرتحریمی وصول خواهیم کرد. متاسفانه نمی توانیم کاالهای تحریمی 

را به این طریق وارد کنیم.
به نظر می رسد ش��مارش معکوس برای عادی سازی وضعیت در بازار 
ارز آغاز ش��ده اس��ت، بازپرداخت بدهی عراق به ای��ران در کنار تالش 
برای آزادس��ازی منابع ایران در دیگر کشورها و بازگشت ارزهای حاصل 
از صادرات غیرنفتی س��ه مولفه ای اس��ت که بازار ارز را تحت تاثیر قرار 

خواهند داد.

رئیس کل بانک مرکزی از دالیل انتظار برای کاهش قیمت دالر می گوید
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صعود چشمگیر بورس در سومین روز پیاپی
شاخص بورس صعودی ماند

شاخص کل بورس در سومین روز هفته به روند صعودی خود 
ادامه داد و با رشد4۰ هزار و 7۱9 واحدی در ارتفاع یک میلیون 
و ۳4۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 8 هزار و 
۱۰۳ واحد افزایش به 4۱9 هزار و ۳۱4 واحد و ش��اخص قیمت 
)ه��م وزن( با 5 هزار و ۳49 واحد رش��د ب��ه ۲76 هزار و 8۰6 
واحد رسید. ش��اخص بازار اول ۳۰ هزار و ۱76 واحد و شاخص 
بازار دوم 8۰ هزار و 7۳۰ واحد افزایش داش��ت. در معامالت روز 
دوش��نبه بیش از 9 میلیارد و 4۳7 میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۱۲4 هزار و 5۳ میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳ هزار و 5۰7 واحد، 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۳ هزار و ۲۱۱ واحد، 
مل��ی صنایع مس ای��ران )فملی( با ۳هزار و 5۲ واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۲ هزار و ۱۱۰ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 5۲6 واحد، نفت 
و گاز پتروش��یمی تامی��ن  )تاپیکو( با یک ه��زار و ۳۰۲ واحد، 
معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ی��ک هزار و ۲7۱ واحد و 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نمادهای خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۳87 واحد، 
نفت بهران )ش��بهرن( با ۲۱4 واحد، پارس مینو )غپینو( با ۱6۲ 
واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۱59 واحد، تولدی فوالد س��پید 
ف��راب کویر)کویر( با ۱59 واحد و بانک س��ینا )وس��ینا( با ۱4۱ 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، فوالد مبارک��ه اصفهان، بانک 
تج��ارت، ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، گس��ترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو و سالمین در گروه نمادهای پربیننده 
قرار داش��تند. گروه بانک ها هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳ میلیارد و 45 هزار 
برگه سهم به ارزش ۱4 هزار و 995 میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲5۱ واحد رشد داشت و بر روی 
کانال ۱4 ه��زار و 7۱5  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد 
و 747 میلی��ون برگه س��هم به ارزش بی��ش از 55 هزار و 9۱6 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری 
صب��ا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی 
تندگویان )شگویا(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
بیمه پاس��ارگاد )بپاس( و بانک دی )دی( تاثیر مثبت بر شاخص 
این بازار را داش��تند. همچنی��ن نمادهای پتروش��یمی زاگرس 
)زاگ��رس(، ویتانا )غویت��ا(، بیمه کوثر )کوثر(، کش��ت و صنعت 
ش��هداب ناب خراسان )غش��هداب(، صنایع ماش��ین های اداری 
ایران )مادیرا(، جنرال مکانیک )رنیک(، کش��تیرانی دریای خزر 
)حخزر(، اعتباری ملل )وملل( و گروه کارخانجات صنعتی تبرک 

)تبرک( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

مدیرعامل فرابورس خبر داد
 اصالح قواعد معامالتی
اوراق تسهیالت مسکن

مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران از اص��الح قواعد معامالت��ی اوراق 
تسهیالت مسکن در بازار فرابورس خبر داد.

ب��ه گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، امیر هامونی با اش��اره به 
معامالت اوراق تس��هیالت مس��کن در بازار عنوان ک��رد: این اوراق 
ش��امل اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در نماد »تسه« و بانک 
ملی در نماد »تملی« است که در بازار فرابورس معامله می شود و با 
توجه به بررس��ی های انجام شده ضرورت ایجاد تغییراتی در قوانین 

معامالتی این بازار در دستور کار فرابورس قرار گرفت.
هامون��ی هدف از اصالح قواع��د معامالتی ای��ن اوراق در بازار را 
دس��تیابی به اهدافی نظیر بهبود روند معامالت اوراق تسه و تملی، 
کش��ف قیمت بهتر این اوراق و کنترل هیجانات اعالم کرد و افزود: 
با تدابیری که برای معامالت این اوراق اندیش��یده ش��ده امیدواریم 
ش��اهد مدیریت هرچه بهتر و واقعی تر شدن قیمت اوراق تسهیالت 

مسکن در بازار باشیم.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: اولین نشس��ت خبری س��کاندار جدید سازمان بورس 
روز دوش��نبه با حضور خبرنگاران برگزار ش��د و حس��ن قالیباف اصل 
از پاس��خگویی و ش��فافیت به عنوان اولویت نخست سازمان بورس نام 
برد. قالیباف اصل همچنین از واگذاری س��هام دولتی، آزادسازی سهام 
عدال��ت و افزای��ش نقش بورس در تامین مالی بخ��ش مولد اقتصاد به 
عنوان س��ه ماموریت مهم بازار س��رمایه در ۱5 سال گذشته یاد کرد و 

اتمام این ماموریت ها را رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه دانست.
رئیس س��ازمان بورس با بیان اینکه س��ازمان ب��ورس به عنوان نهاد 
ناظر متولی ش��فافیت بازار سرمایه است، گفت: پاسخگویی و شفافیت 
از اولین اولویت های سازمان بورس و اوراق بهادار است. فراموش نکنیم 
که س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر متولی ش��فافیت بازار س��رمایه 
اس��ت، بنابراین خود این نهاد باید پاس��خگو باشد و شفاف عمل کند. 
البته بخشی از ش��فافیت بازار سرمایه محصول تالش رسانه ها است و 
س��ازمان بورس تعامل بیش��تر با رسانه ها را در دس��تور کار خود قرار 

داده است.
قالیب��اف اصل اف��زود: توجه آحاد جامعه به بورس معطوف ش��ده و 
در این ش��رایط، به فرهنگ س��ازی، آموزش و ارتقای دانش مالی بیش 
از گذش��ته نیاز داریم و همراهی رس��انه ها با نهاد ناظر بازار س��رمایه 
راهگشای س��ختی ها است. امیدوارم با کمک رس��انه ها شاهد افزایش 
آگاهی عمومی جامعه نسبت به سرمایه گذاری صحیح در بازار سرمایه 

باشیم.
او افزایش نقدش��وندگی، بهبود زیرس��اخت های مبتن��ی بر فناوری 
اطالعات، ارتقای سواد مالی، توسعه منابع انسانی و افزایش نقش بازار 
س��رمایه در تامین بنگاه های اقتصادی را از اهداف مهم سازمان بورس 
دانس��ت و گفت: شاخص نقدشوندگی بازار سرمایه رشد چشمگیری را 
تجربه کرده با این حال سازمان بورس با توسعه نهادها و ابزارهای مالی 

جدید به دنبال بهبود این شاخص است.
ب��ه گفته وی، مقررات صندوق توس��عه تامین  مال��ی مصوب و ابالغ 
شده است تا به سهام شناور بازار کمک کند. همچنین افزایش ظرفیت 
تامین مالی از مهمترین رس��الت ها و فلسفه وجودی بازار سرمایه است 
و در س��ال 99 هم انتش��ار اوراق بدون ضامن در بازار س��رمایه برای 

شرکت هایی که رتبه بندی سطح باال دریافت کرده اند، اجرایی شد.
رئیس س��ازمان ب��ورس ادام��ه داد: ارتقای جای��گاه بین المللی بازار 
س��رمایه ایران هم از جمله اهداف جاری س��ازمان است. افزایش سواد 
مالی در کشور نیز از راهبردهای ویژه نهاد ناظر است. همچنین ارتقای 

سالمت نظام بازار به صورت خاص در سازمان بورس در جهت ارتقای 
ش��فافیت عملیاتی می ش��ود و در عین حال کنترل و پایش ریس��ک، 

اصالح قوانین و مقررات هم در دستور کار قرار دارد.
به گفته قالیباف اصل، الیحه ارتقای نظام مالی در دس��تور کار قرار 
دارد تا با بررس��ی کانون ها و فعاالن بازار سرمایه به صورت یک برنامه 

مهم در بازار سرمایه عملیاتی شود.

او س��پس به ورود 5۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار س��رمایه 
در فصل بهار اش��اره کرد و گفت: س��ال 98 به میزان ۳۰  هزار میلیارد 
تومان وارد این بازار ش��د که در سه ماه ابتدایی امسال این رقم به 5۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنا بر اعالم پایگاه خبری بازار س��رمایه، قالیباف اصل در مقایسه سه 
ماهه نخس��ت سال 99 با دوره مشابه س��ال گذشته اعالم کرد: ارزش 

معامالت کل سال 98 ، رقم 8۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در 
حال حاضر به 87۰ هزار میلیارد تومان رس��یده است. همچنین تعداد 
کدهای صادره در کل س��ال پیش 8۲۰هزار کد بوده که در س��ه ماهه 

نخست امسال به یک میلیون و 6۰۰ هزار کد رسیده است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: تسهیل ورود و پذیرش شرکت ها به 
بازار سرمایه در سطح کالن کشور مطرح و پیگیری شد تا تسهیلگری 
برای اینگونه شرکت ها ایجاد شود و یک  امتیاز مالیاتی نیز به شرکت ها 

داده می شود تا بتوانند تامین مالی آسان انجام دهند.
او ضمن اش��اره به برخی اختالالت هس��ته معامالت نیز گفت: برای 
بهبود اوضاع در این زمینه، دو اقدام کوتاه مدت و بلندمدت در دستور 
کار نه��اد ناظر بازار ق��رار دارد. در گام اول و در اق��دام کوتاه مدت به 
دنب��ال خرید نرم افزار الزم هس��تیم. اما قطعا این اقدام کافی نیس��ت. 
همچنین در اقدام پایدار و بلندمدت س��امانه معامالتی ملی، طراحی و 

بهره برداری از آن عملیاتی خواهد شد.
دبیر شورای عالی بورس به موضوع اصالح حد دامنه نوسان و حجم 
مبنا اش��اره کرد و گفت: اص��الح حد دامنه نوس��ان و حجم مبنا نیاز 
به مطالعه بیش��تر دارد اما مطالعات آن آغاز ش��ده و امکان اصالح آن 

وجود دارد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا احتمال برخ��ورداری از رانت 
اطالعاتی در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر؟ گفت: اطالعات شرکت ها 
به س��رعت و مس��تقیم روی س��امانه کدال قرار می گیرد و ش��رکت ها 
حداقل ۱6 مرتبه در س��ال گزارش های مالی خود را در کدال منتش��ر 
می کنند. بازار س��رمایه نماد ش��فافیت اقتصاد کش��ور است و احتمال 

برخورداری از رانت اطالعاتی در این بازار نزدیک به صفر است.
به گفته قالیباف اصل، هر کسی در هر جایی و با هر ابزاری در بازار 
سرمایه اختالل ایجاد کند، دس��تکاری قیمت انجام دهد یا توسط هر 
فردی حق س��هامداران نادیده گرفته ش��ود نهاد ناظر بازار سرمایه به 

موضوع ورود می کند.
رئی��س س��ازمان بورس در پایان با اش��اره به ثبت ن��ام 9 میلیون و 
5۰۰ هزار نفر در س��جام گفت: تعداد کدهای معامالتی در سال 98 به 
میزان 8۲۰ هزار کد معامالتی بوده و این در حالی اس��ت که در س��ه 
ماه ابتدایی سال 99 این عدد به یک میلیون و 6۰۰ هزار کد معامالتی 
رسیده است. در سال 98 دو میلیون و 95۰ هزار نفر در سجام ثبت نام 
کردند که در س��ال 99 به 9 میلیون و 5۰۰ هزار نفر رسیده که بیش 

از 6 میلیون نفر احراز هویت هم شده اند.

قیمت دالر از جمله مس��ائلی است که به دلیل وابستگی آن با قیمت 
جهانی محصوالت می تواند تاثیرگذارترین شاخص بر روند معامالت بازار 
سرمایه ایران باشد. هرچند که نرخ دالر را نمی توان تنها عامل تاثیرگذار 
بر تعیین مسیر شاخص بورس دانست چرا که بورس در کنار قیمت دالر 
تحت تاثیر دیگر عوامل مانند میزان ورود نقدینگی به این بازار، اتفاقات 
سیاس��ی و مسائل اقتصادی در داخل کش��ور که در راستای تصمیمات 

مسئوالن حاضر در دولت اتخاذ می شود قرار خواهد گرفت.
 به گفته اکثر کارشناس��ان تا چند وقت گذش��ته ورود گسترده حجم 
نقدینگی به بورس تنها عامل تاثیرگذار در ایجاد روزهای بی سابقه رشد 
بازار بود، حال اکنون قیمت دالر در کنار ورود س��رمایه گذاران تازه وارد 
و گس��تردگی حجم ورود نقدینگی ها به این بازار باعث یکه تازی بورس 

ایران نسبت به دیگر بازارهای موازی برای سرمایه گذاری شده است.
ب��ا توج��ه به قیمت گ��ذاری محص��والت جهانی با ن��رخ دالر هرگونه 
تغیی��ری در ن��رخ ارز به مراتب ب��ر قیمت محص��والت و روند معامالت 
ب��ورس تاثیرگذار خواهد بود و ب��ه مراتب تغییراتی را بر ارزش س��هام 

شرکت های حاضر در بورس ایجاد می کند.
قیم��ت دالر در ب��ازار س��رمایه ایران را می ت��وان به عن��وان یکی از 
س��تون های اصلی تعیین کننده روند معامالت این بازار تلقی کرد، طبق 
تجربیات به دس��ت آمده افزایش قیمت دالر، سهام شرکت های صادرات 
محور را در بورس افزایشی و در مقابل با توجه به اینکه افزایش نرخ دالر 
می توان��د باعث افزایش هزینه تولید در بنگاه های تولیدی و ش��رکت ها 
ش��ود بنابراین منجر به کاهش ارزش س��هام ش��رکت های واردات محور 

خواهد شد.
براساس بررس��ی های صورت گرفته سهام ش��رکت های پاالیشگاهی، 
پتروش��یمی، فلزی، معدنی و …  از افزایش قیمت دالر منتفع خواهند 
ش��د و در اکثر مواقع س��هام ش��رکت هایی مانن��د خودرویی ها، صنایع 
دارویی و غذایی که مواد اولیه آنها از خارج کش��ور تامین می شود تاثیر 

منفی را از افزایش قیمت دالر خواهند گرفت.
ب��ا توجه ب��ه اینکه بیش از 7۰درصد از ش��رکت های حاضر در بورس 
کامودیتی محور و متأثر از نرخ کاالهای جهانی هستند، بنابراین با ایجاد 
هرگونه نوسانی در قیمت دالر می توان شاهد تاثیر آن در بازار سرمایه و 

افت و خیز قیمت سهم های شاخص ساز بازار سرمایه بود.
با وجود اقدامات زیادی که از س��وی بان��ک مرکزی به منظور کنترل 
قیمت ارز صورت گرفته و برنامه های زیادی از سوی رئیس بانک مرکزی 
برای این بازار مطرح ش��ده است اما اخیرا شاهد رشد بی محابای قیمت 
ارز در بازار هس��تیم که این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار س��رمایه، 
افزایش قیمت س��هام ش��اخص ساز و نیز رش��د بی وقفه شاخص بورس 

شده است.
قیم��ت دالر روز یکش��نبه دوم تیرماه به م��رز قیمتی ۲۰ هزار تومان 
نزدیک ش��د و در چند روز گذشته ش��اهد تاثیر افزایش قیمت دالر در 
بازار س��هام بودیم، حال س��والی که  ذهن بس��یاری از فعاالن بازار را به 
خود مش��غول کرده مقصد نهایی رشد قیمت دالر و میزان تاثیرپذیری 

بازار سرمایه از این افزایش بی وقفه قیمتی است، 
در ای��ن زمینه، حمیدرضا مهرآور در گفت و گو با ایرنا، گفت که بازار 
در روزهای اخیر رش��د بس��یار خوبی را تجربه کرد که می توان بخش��ی 
از آن را ناش��ی از افزایش قیمت دالر و قس��مت دیگر را مربوط به ورود 

نقدینگی مازاد در کشور به این بازار دانست.
وی ادامه داد: رش��د برخی از صنایع مانند پتروش��یمی ناشی از  رشد 
قیمت جهانی پتروش��یمی در سطح دنیا بود که تا چند وقت گذشته به 

دلیل کرونا با کاهش قیمت همراه شده بودند اما اکنون قیمت ها به نرخ 
قبل از شیوع ویروس کرونا بازگشته است. مهرآور به کمک افزایش نرخ 
دالر به رش��د شرکت های صادرات محور اشاره کرد و افزود: قیمت دالر 
و همچنی��ن نرخ کامودیتی ها به س��رعت تاثیر خود را بر بازار س��رمایه 
می گذارد، به طور معمول س��رمایه گذاران بر س��یگنال هایی که از بازار 
ارز اعالم می ش��ود بسیار حساس هس��تند و بالفاصله شاهد تاثیر آن در 
محاس��بات ارزش جایگزینی و نرخ فروش محصوالت شرکت ها خواهیم 
بود. این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه تاثیر مثبت قیم��ت دالر بر بازار 
س��رمایه تاکید کرد و گفت: افزای��ش قیمت دالر تنها زمانی تاثیر منفی 
خ��ود را بر معامالت بورس ایج��اد می کند که قرار باش��د در کنار بازار 

سرمایه بازاری جداگانه برای بازار دالر ایجاد شود.
وی ب��ه کنت��رل مصرف دالر در کش��ور تاکید کرد و گفت: براس��اس 
پیش بینی های صورت گرفته مصرف دیگری در کش��ور برای دالر وجود 
ندارد بنابراین به نظر نمی رس��د قیم��ت ارز بیش از اینها افزایش یابد و 

بازار ارز به عنوان بازاری رقیب برای بورس مطرح شود.
مهرآور درباره احتمال افزایش مجدد قیمت دالر در بازار گفت: میزان 
افزایش نرخ دالر در کش��ور وابسته به سیاست بانک مرکزی، تعامل در 

نظر گرفته شده در بانک مرکزی و دستورالعمل های صادر شده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: صحبت های اخیر همتی نش��ان 
می دهد که قیمت دالر بیش��تر از اینها نباید رش��د کند و با برنامه هایی 
که قرار اس��ت در دس��تور کار قرار دهند نرخ ارز در معرض کنترل قرار 

خواهد گرفت.
وی افزود: عوامل متعددی بر رشد بازار سرمایه و افزایش قیمت سهام 
تاثیرگذار اس��ت که دالر جزو یکی از آنها تلقی می ش��ود و این شاخص 

می تواند تاثیر زیادی را بر روی شرکت های صادرات محور داشته باشد.
مه��رآور با بیان اینکه دولت و نظام حس��اب وی��ژه ای را در بورس باز 
کرده اس��ت، گفت: مسئوالن در صدد هستند تا بازار سرمایه را بیش از 
همه سال ها به مردم معرفی کند و از طریق آموزش راه های ورود به این 
بازار، سرمایه های در اختیار مردم را به سمت این بازار سوق دهند و در 

انتها وارد تولید کنند.
 همچنین وحید ویسی زاده، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد 
ش��اخص بورس ادامه دار اس��ت، گفت: به طور سنتی بازار سرمایه ایران 
بازاری اس��ت که سهام بزرگ و کامودیتی محور ارزش زیادی از بازار را 
به خود اختصاص داده است، همیشه افزایش نرخ دالر با تاخیر در رشد 
س��ودآوری ش��رکت های اصلی بورس اثر مثبت داش��ته که در دو سال 
اخیر و نیز در بحران ارزی سال 9۱ و 9۲ هم شاهد این موضوع بودیم.
وی افزود: اکنون در برخی از س��هام شاهد تاثیرگذاری رشد نرخ دالر 
بر س��ودآوری برخی از شرکت ها به صورت مستقیم و در برخی دیگر به 

صورت غیرمستقیم هستیم.
ویس��ی زاده با بیان اینکه بخش زیادی از رش��د نرخ ارز از گذش��ته بر 

قیمت فعلی س��هام پیش خور شده اس��ت، گفت: بیش از آنکه رشد نرخ 
دالر بخواهد از دریچه س��نتی بر روند بازار تاثیرگذار باشد به طور حتم 

بیشتر از اینها بر نسبت P/E شرکت ها تاثیر نمی گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بحث انتظارات تورمی از 
جمله مس��ائلی اس��ت که اکنون در مورد رشد نرخ دالر مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، گفت: با رشد نرخ دالر، انتظارات تورمی در کشور تشدید 
می شود که در این راستا همه آحاد مردم با سرمایه کمی که در اختیار 
دارن��د نمی توانند به بازار مس��کن ورود کنند و در مورد بازار دالر هم با 
برخ��ی از ممنوعیت های معامالتی مواج��ه خواهند بود، به همین دلیل 
بهترین حوزه برای س��رمایه گذاری که دولت هم در حال حمایت از آن 

است بازار سرمایه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: رشد نرخ دالر در روزهای اخیر در شکل افزایش 
انتظ��ارات تورمی منجر به این می ش��ود که افراد ب��ه دنبال نگهداری از 
ریال نباش��ند و در بورس اقدام به خرید سهم کنند مگر اینکه آن سهم 
به لحاظ ش��اخص سودآوری یعنی نسبت قیمت به سود و نسبت قیمت 

به فروش از قیمت اصلی فاصله گرفته باشد.
ویس��ی زاده با بیان اینکه با توجه به رشد نرخ دالر در چند وقت اخیر 
و نیز وضعیت فعلی کش��ور به نظر می رس��د روند صعودی بازار در میان 
مدت ادامه دار باش��د، گفت: در کنار ادامه رش��د بازار سهام، از اینجا به 
بعد ش��اهد ایجاد اصالحاتی هم در این بازار هستیم و کمتر شاهد رشد 

دو ماه ابتدای سال و رشد فراگیر بازار در همه سهم ها خواهیم بود.

گرانی دالر با رشد بورس چه می کند؟
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تنظیم بازار لوازم خانگی با قیمت گذاری یک 
هزار و 5٠٠ قلم کاال

تابش گفت در راس��تای تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار، اقدام 
ب��ه قیمت گذاری برای هزار و 5۰۰ قلم ل��وازم خانگی در قالب ۳۲ 

شرکت از 4۰ شرکت موجود در سامانه ۱۲4 کرده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عباس تابش رئیس سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در رابط��ه با جزییات 
جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در 
جلسه ستاد تنظیم بازار  بررسی شد، اقدامات انجام شده درخصوص 
س��اماندهی بازار لوازم خانگی ب��ود و نهادهای مربوط اقدامات خود 
را ارائه و گزارش دادند. وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان 
در راستای تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار، اقدام به قیمت گذاری 
ب��رای ه��زار و 5۰۰ قلم ل��وازم خانگی در قالب ۳۲ ش��رکت از 4۰ 
ش��رکت موجود در س��امانه ۱۲4 کرده اس��ت. رئیس ستاد تنظیم 
ب��ازار بیان کرد: کاالها براس��اس معیارهای معین در س��امانه ۱۲4 
قیمت گذاری شده اند و مصرف کنندگان در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف می توانند از طریق روش های از قبل تعیین ش��ده نس��بت به 
ثبت ش��کایت خود اقدام کنند. تاب��ش ادامه داد: برند و قیمت تمام 
اقالم لوازم خانگی باید در س��امانه ۱۲4 ثبت شود و در صورتی که 
ش��رکت یا برندی به غیر از این س��امانه ۱۲4 اقدام به قیمت گذاری 
کند، س��ازمان تعزیرات حکومت��ی و حمایت مصرف کنندگان با این 
واحد ه��ا برخورد خواهند ک��رد. وی تصریح کرد: ۳۲ ش��رکتی که 
هم اکنون کاال های خود را در سامانه ۱۲4 ثبت نکرده اند، حدود 98 
درصد از فروش بازار س��هم دارند، اما 8 ش��رکت باقی مانده از سهم 
کمتری برخوردارند. به گفته رئیس س��تاد تنظیم بازار، ثبت کاال در 
س��امانه ۱۲4 هم اکنون ادامه دارد و ش��رکت ها همچنان می توانند 
نسبت به این مهم اقدام کنند. تابش افزود: در جلسه  این روز ستاد 
تنظیم بازار به سازمان پشتیبانی امور دام مکلف شد که تا پایان این 
هفته مرغ منجمد به بازار عرضه کند. وی بیان کرد: عرضه مناسب 
کاال در بازار، قیمت گذاری صحیح و برخورد با متخلفان س��ه حلقه 
اساسی برای تنظیم بازار هستند که هر کدام نقش به خصوصی در 
این خصوص دارند. رئیس ستاد تنظیم بازار با اشاره به قیمت گذاری 
محص��والت لبنی اظهار ک��رد: هم اکنون ۱۰ قل��م از کاال های لبنی 
مکلف به قیمت گذاری هس��تند و قیمت ها پی��ش از عرضه در بازار 
باید در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان تصویب 
ش��وند، ام��ا مابقی محصوالت لبن��ی باید براس��اس مصوبات هیأت 
تصویب قیمت، اقدام به قیمت گذاری و ثبت در سامانه ۱۲4 کنند.

زمزمه واردات 2 میلیون تن گندم
 خلف وعده مسئوالن در خرید تضمینی پای 

دالالن را به بازار گندم باز کرد
مطالبات گندمکاران همچنان با تاخیر پرداخت می شود که ادامه 

این روند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار می دهد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، چند س��الی اس��ت که 
بی تدبی��ری در قان��ون خرید تضمینی گندم به اوج خود رس��یده و 
علی رغم وعده و وعید های مختلف مسئوالن، مطالبات گندمکاران 
همچنان با تاخیر پرداخت می ش��ود که اس��تمرار ای��ن روند، آینده 

تولید این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار می دهد.
در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور و بی نیازی 
به کش��ور های دیگ��ر از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، تاخیر چند 
هفت��ه ای در پرداخت مطالبات گندمکاران، پ��ای دالالن به چرخه 
خرید گندم را باز کرده اس��ت چراکه کشاورزان بسیاری از استان ها 
برای کش��ت دوم محصول نیاز به نقدینگی دارند یا به سبب نوسان 
نرخ نهاده های دامی، بخش��ی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام 
مورد استفاده قرار می گیرد که بی توجهی به این روند منجر به تکرار 

داستان خرید تضمینی گندم در سال گذشته خواهد شد.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود چراکه با وجود پیش بینی تولید 
بی��ش از ۱4 میلیون تن گن��دم، زمزمه های واردات این محصول به 
گوش می رسد که این امر نتیجه به ثمر نشستن تالش وارداتچی ها 
در پی نقض قانون خرید تضمینی گندم اس��ت و در صورت تحقق، 

حاصل تالش کشاورزان بر باد می رود.
محمدش��فیع ملک زاده، رئی��س نظام صنفی کش��اورزی و منابع 
طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه 
خبرنگاران جوان از ورود دالالن به چرخه خرید تضمینی گندم خبر 
داد و گف��ت: از همان ابتدا که قیمت خرید تضمینی بس��یار پایین 

اعالم شد، کشاورزان حاضر به فروش با این نرخ نبودند.
وی افزود: در اس��تان های جنوبی دالالن ب��ا ورود به امر خرید با 

قیمت های باالتر گندم تولیدی را از کشاورزان خریداری می کند.
مل��ک زاده ادام��ه داد: با توج��ه به افزای��ش هزینه ه��ای تولید، 
کش��اورزان ب��رای تامین نقدینگی م��ورد نیاز چ��اره ای جز فروش 

محصول به دالالن ندارند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: دالالن با 
ورود به چرخه خرید، بخشی از گندم تولیدی را خریداری می کنند 

که با تاخیر در روند پرداخت، این موضوع شدت می گیرد.
وی با بیان اینکه س��الیانه ۱۱ میلیون ت��ن گندم در داخل مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، گفت: زمانی که دولت نتواند گندم  مصرفی 
موردنیاز کش��ور را تامین کند، چاره ای جز واردات ندارد. همانگونه 
که س��ال قبل علی رغم پیش بینی ۱4 میلیون تن گندم، دولت 6.5 
ت��ا 7 میلیون تن گندم خریداری و مابقی را از طریق واردات تامین 
کرد. این مقام  مسئول مقرون به صرفه نبودن قیمت ها را علت اصلی 
کاهش میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان  اعالم  کرد و گفت: 
ب��ا وجود افزایش هزینه های تولید، خری��د تضمینی گندم با چنین 
نرخ هایی ظلم آش��کار اس��ت. وی درباره آخری��ن جزییات واردات 
گندم بیان کرد: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که س��ال قبل برای 
تامین بخشی از نیاز کشور واردات صورت گرفت، اما آمار دقیقی از 
میزان واردات در دسترس نیس��ت. رئیس نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی ادامه داد: امس��ال با استمرار تاخیر در نحوه پرداخت 
مطالبات، بخش��ی از گن��دم تولیدی از چرخه خری��د دولتی خارج 
می ش��ود که با ای��ن وجود دولت برای تامین گندم مصرفی کش��ور 
چاره ای جز واردات ندارد که این امر ضمن خروج ارز از کشور منجر 

به واردات گندم تولیدی بی کیفیت به کشور می شود.

اخبـــار

وزیر نیرو گفت در حال حاضر میزان صادرات برق به افغانس��تان کم 
اس��ت اما یکی از پروژه های وزارت نیرو سرمایه گذاری برای احداث یک 
خط ۲۲۰ کیلوولت جدید اس��ت که طبیعتا با احداث این خط ظرفیت 

صادرات به افغانستان افزایش می یابد.
به گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان روز دوش��نبه در حاش��یه نشست با 
حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در جمع خبرنگاران و در 
پاس��خ به ایسنا درخصوص اقدامات صورت گرفته برای افزایش صادرات 
ب��رق به کش��ور افغانس��تان گفت: صادرات برق به افغانس��تان و س��ایر 
کش��ورهای همس��ایه یکی از اجزای طرح جامع همکاری های اقتصادی 
است لذا آنچه بنا داریم این است که سهم خودمان را در توسعه صنعت 

برق کشور همسایه و برادرمان افغانستان ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه  برقی برای کش��ور افغانستان تعریف شده 
اس��ت، تصریح کرد: این پروژه های بیس��ت گانه بعد از سفر سال گذشته 
من به کشور افغانستان طراحی شد که شامل ایجاد ظرفیت تعمیر برای 
توربین های آسیب دیده در افغانستان، ایجاد ظرفیت تعمیر برای هزاران 
ترانس آسیب دیده در افغانستان و همچنین شامل کاهش تلفات انرژی 
در شبکه توزیع افغانستان و ایجاد ظرفیت های تخصصی آموزش نیروی 

انسانی می شود.
وی افزود: طبیعتا تا زمانی که این کشور نیاز داشته باشد و امکان آن 
نیز برای ما فراهم باش��د صادرات برق خواهیم داشت و اکنون به دنبال 

ایجاد راهکارهایی برای توسعه صادرات به این کشور هستیم.
وزی��ر نیرو با بی��ان اینکه وزارت نیرو به عنوان مس��ئول کمیس��یون 
مشترک همکاری اقتصادی مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
اسالمی افغانستان میزبان سرپرست وزارت خارجه افغانستان بوده است، 
گفت: این مسئله توفیقی برای ما است که گفت و گوهای بسیار سازنده 
برای اس��تفاده حداکثری در جهت توس��عه رواب��ط اقتصادی در فرصت 

باقی مانده دولت دوازدهم داشته باشیم.
وی افزود: ۱۱ ماه پیش در سفری که به کابل داشته ام محورهای مهم 
برای همکاری اقتصادی مطرح شد که مسائل مختلفی مربوط به وزارت 
نیرو و وزارتخانه ه��ای دیگر را دربرمی گرفت امروز نیز این امکان فراهم 
ش��د تا بعد از استقرار دولت جدید در کابل این محورها را مرور کنیم و 

به نتایج خوبی برسیم.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک ش��اهد اثرات خوب سفر 
مس��ئول عراقی به تهران در راستای توس��عه روابط اقتصادی باشیم که 

البته تاکنون نیز توافقات خوبی صورت گرفته است.
وزیر نیرو افزود: از جمله این توافقات می توان به برگزاری دو نمایشگاه 
تخصص��ی برای عرضه ظرفیت خدمات فنی و مهندس��ی ایران در کابل 
و هرات در س��ال جاری و همچنین برگزاری اجالس شش��م کمیسیون 

مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در کابل اشاره کرد.
وی ب��ا بیان اینکه تا آن زمان س��ند جامع همکاری های درازمدت دو 

کش��ور نهای��ی و امضا خواهد ش��د، تاکید کرد: در چارچ��وب کلی این 
س��ند و فعالیت های کمیسیون مشترک پروژه های متعددی را در زمینه 
انرژی های با منشأ تجدیدناپذیر، تجدیدپذیر و انرژی های فسیلی تعریف 
کرده ایم؛ به گونه ای که ۲۰ پروژه برقی در نظر گرفته شده و پیش بینی 

می شود که هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.
ب��ه گفت��ه وی، در عرصه آب و محیط زیس��ت با توجه ب��ه اینکه  با 
خواهران و برادران افغانس��تانی در دو حوضه آبریز مش��ترک به تعبیری 
زندگ��ی در س��رزمین مش��ترک داری��م همکاری های خوب��ی در قالب 
همکاری های آبی بین دس��تگاه های مذکور وجود دارد که در آن زمینه 
نیز صحبت های خوبی مطرح شده است. به ویژه در مورد اجرای توافقات 
مرب��وط به معاهده هیرمن��د و بحث های که در حوضه آبریز مش��ترک 

هریررود مورد عالقه دو کشور بوده توافقاتی صورت گرفته است.  
 اردکانی��ان اظهار کرد: همچنین در اواخر پاییز قطعه س��وم راه آهن 
خواف - هرات را افتتاح خواهیم کرد و این یک جلوه دیگری از سرعت 

دادن به پروژه های اقتصادی مشترک دو کشور است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافقات امروز مشکالت حق آبه 
کشاورزان هیرمند و سیستان را حل می کند، گفت: آنچه که کشاورزان 
در مورد حق آبه، مطرح می کنند، عمدتاً داخلی اس��ت و از رودخانه ها و 
قنوات و س��ایر منابع حق آبه هایی دارند. آنچه بین ما و افغانستان مطرح 

می شود مربوط به معاهده سال 5۱ است.

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش می یابد

کدام مشتریان تاالر های پذیرایی با لغو قرارداد جریمه می شوند؟
رئیس اتحادیه تاالر های پذیرایی و تجهیز مجالس از اعمال جریمه 
برای برخی از مش��تریانی که در دوران کرونا قرارداد بسته و حال در 

پی کنسلی آن هستند خبر داد.
خس��رو ابراهیمی  نیا، رئی��س اتحادیه تاالر ه��ای پذیرایی و تجهیز 
مجال��س، در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت 
کارکرد تاالر های عروس��ی، بیان کرد: در حال حاضر با تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا، تاالر های پذیرایی با 5۰ درصد ظرفیت با رعایت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی می توانند فعالیت کنند و مش��کلی در این 
رویه وجود ندارد. این مقام مس��ئول درخصوص اعمال جریمه برای 
مشتریانی که مراس��م خود را لغو می کنند، گفت: تاالر های پذیرایی 

براس��اس شرایط و قوانینی که اعمال ش��ده اقدام به جذب مشتری 
می کنن��د و در صورتی که قوانین را زیر پ��ا بگذارند و دیگر تابع آن 

چارچوب مشخص شده فعالیت نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس اتحادیه تاالر های پذیرایی و تجهیز مجالس با تاکید بر اینکه 
تاالر ها در صورت بس��تن قرارداد در ماه های مش��خص حق کنسلی 
ندارن��د، ادامه داد: روال کار در این زمان این گونه اس��ت، در صورتی 
ک��ه تاالری در ماه های مهر، آبان، آذر و دی قراردادی بس��ته باش��د 
نباید افراد را در صورت کنسلی مراسم جریمه و از آنها حق کنسلی 
دریاف��ت کند. ابراهیمی نیا تش��ریح ک��رد: اگر ت��االری در ماه هایی 
که درگیر مش��کالت کرونا بودیم قراردادی را با مش��تریان ببندد و 
هم اکنون آن مش��تری مراس��م خود را کنسل کنند، تاالر ها مجاز به 

دریافت حق کنسلی هس��تند چراکه این افراد با علم و آگاهی اقدام 
به بستن قرارداد کرده اند و شکایتی در این مورد نباید داشته باشند.

این مقام مس��ئول با ارائه مثالی این حق کنس��لی را تشریح کرد و 
گفت: فرض کنید تاالری با مشتری در ۲۰ خرداد قرارداد بسته، بعد 
از آن مش��تری تاریخ مراسم را تغییر داده و به دلیل شرایط کرونایی 
۲۰ تی��ر مراس��م خواهد گرفت، اما همچنان در ای��ن تاریخ به دلیل 
تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا تاالر ها همچنان بس��ته هستند و 
در نهایت مش��تری تاریخ ۲۰ شهریور را برای برگزاری مراسم تعیین 
می کند، اما در زمان بازگش��ایی تاالر ها در نهایت مراسم را لغو کرده 
و واری��زی خ��ود را طلب می کند در این مرحله تاالر مجاز اس��ت تا 

براساس قوانین حق کنسلی بگیرد.

رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت 75درصد واکسن های طیور 
در کش��ور از محل واردات تامین می شود، اما در بخش واکسن  های دام 

9۰درصد خودکفا هستیم.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، علی صفر ماکنعلی در نشس��ت 
خبری روز گذش��ته با اش��اره ب��ه اینکه در تولید طی��ور جایگاه ویژه ای 
در دنیا داریم، اظهار کرد: کش��ور ما در تولید گوش��ت مرغ و تخم مرغ 

رتبه های تک رقمی در دنیا را به خود اختصاص داده است.
او افزود: ایران با تولید س��الیانه ۲.7 میلیون تن گوش��ت مرغ رتبه 7 

و در تولید تخم مرغ رتبه 9 را در دنیا به خود اختصاص داده است.
ماکنعلی ادامه داد: در حال حاضر گوش��ت مرغ و تخم مرغ به عنوان 
ارزان ترین پروتئین در دس��ترس افراد اس��ت که ام��کان صادرات آن به 

بازار های هدف عالوه بر تامین نیاز داخل وجود دارد.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی افزود: ما برای تولید تخم مرغ و گوشت 

مرغ در کشور بیش از ۱.۲ میلیارد دز واکسن استفاده می کنیم.
رشد 25درصدی جمعیت دام سبک در کشور

او از افزایش ۲5درصدی جمعیت دام در کشور خبر داد و گفت: بنابر 
آمار جمعیت دام س��بک همچون گوس��فند، بز، بره و بزغاله 67 میلیون 
رأس اس��ت که علی رغ��م افزایش جمعیت برنامه وی��ژه ای درخصوص 

پایش و کنترل آن داریم.
ماکنعلی س��رانه مصرف مرغ در کشور را سال ۳۲ کیلوگرم اعالم کرد 

و گف��ت: ای��ران با تولید ی��ک میلیون و 4۰ هزار تن تخ��م مرغ رتبه 9 
بزرگ ترین تولیدکننده دنیا را در اختیار دارد.

او افزود: ایران تا س��ال 96 س��الیانه ۳ هزار و 5۰۰ تن تخم مرغ وارد 
می ک��رد، در حالی که هم اکنون یک��ی از ارزان ترین ماده های پروتئینی 

دنیا را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهیم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه دولت به دنبال افزایش س��رانه 
مصرف گوشت مرغ نیست، بیان کرد: براساس برنا مه ها، دولت به دنبال 
افزایش س��رانه ۳۲ و نیم کیلوگرمی مصرف مرغ در کشور نیست، بلکه 
برنامه ریزی شده است که سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ارتقا یابد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از توقف خام فروشی نهاده های دامی 
به تولیدکنندگان دام و طیور خبر داد و گفت: نهاد ه های دام و طیور در 
اختیار کارخانه های خوراک دام قرار می گیرد تا با تبدیل آنها به خوراک 
آماده، این محصول با ش��رایط کیفی بهتری در اختیار مصرف کنندگان 

قرار گیرد.
به گفته او، براساس بررسی های انجام شده با تحقق این امر ۱۳درصد 

در مصرف نهاده های دامی در کشور صرفه جویی انجام می شود.
ماکنعلی با اش��اره به اینک��ه ضریب تبدیل نهاده ه��ا در کارخانه های 
خ��وراک دام بهب��ود می یابد، اظهار ک��رد: با جلوگیری از خام فروش��ی 
نهاده ها، ضریب تبدیل مص��رف این محصوالت بهبود می یابد به طوری 
که از 9 و نیم میلیون تن ذرت مصرفی در کش��ور س��االنه یک میلیون 

تومان صرفه جویی صورت گیرد.
این مقام مس��ئول افزود: ۲5 میلیون ت��ن ظرفیت تبدیل خوراک دام 
در کارخانه های خوراک دام کش��ور وجود دارد که پاسخگوی نیاز فعلی 

است.
پیگیر فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی از شهرداری هستیم

او در ارتباط با بسته شدن مراکز درمانی دامپزشکی اظهار کرد: اقدام 
ش��هرداری تهران برای گذاش��تن جدول و نیوجرس��ی در مقابل مراکز 
درمانی دامپزشکی را در جلسه ای در مجلس با حضور شهرداری تهران، 
نظام دامپزش��کی کشور و سازمان دامپزشکی مطرح کردیم و مقرر شد 
که شهرداری پیگیری کند که آیا فعالیت های مراکز درمانی دامپزشکی 
حول محور فعالیت های س��المت محور به حس��اب می آیند یا خیر، اما 

براساس اطالعات واصله این پیگیری ها جواب نداده است.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت های 
مراکز درمانی دامپزش��کی س��المت  محور اس��ت، نامه ای به شهرداری 

تهران نوشتم و پیگیر آن هستیم که مشکالت این بخش رفع شود.
او با اشاره به دالیل پلمب شدن مراکز درمانی دامپزشکی گفت: دلیل 
تمام این اتفاقات و پلمب ش��دن مراکز درمانی دامپزشکی بروز بیماری 
کووید- ۱9 اس��ت که ش��هرداری تهران نیز براساس تصمیم ستاد ملی 
مب��ارزه با کرونا اقدام ب��ه پلمب مراکز درمانی دامپزش��کی می کند که 

امیدواریم مشکل این بخش رفع شود.

خبری از قاچاق دام  نیست؛ ثبات نرخ گوشت در بازار

در تولید 9٠درصد واکسن دام خودکفا هستیم

 تلفاتی از تب کریمه کنگو نداشتیم

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

پیشنهاد افزایش 5٠ درصدی در قطعات خودرو
دبیر انجمن قطعه س��ازان با اش��اره به اینکه در صورت عدم تعدیل 
قیمت ها امکان فعالیت خودروسازان وجود ندارد، افزایش 5۰ درصدی 
برای قیمت قطعات را مناس��ب دانس��ت. به گزارش جی پالس، دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه اگر خودروسازان قیمت 
خرید را تعدیل نکنند، فعالیت برای قطعه  سازان غیرممکن خواهد بود، 
گفت: امروز قطعه س��ازان بر س��ر دوراهی ضرر و زیان هستند و در این 
رابطه باید حمایت های الزم از تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد.  
آرش محبی نژاد با اش��اره به اینکه قیمت فعلی قطعات خریداری شده 
توس��ط خودروس��ازان از تولیدکنندگان با دالر ۱۱  هزار تومانی است، 
اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر دالر بیش از 8۰ درصد گران ش��ده اما 
هیچ تغییری در قیمت محصوالت قطعه سازان با شرکت های خودروساز 
اعمال نشده است. وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت 
دالر رشد قابل توجهی پیدا کرده است، افزود: عالوه بر این نرخ دستمزد 
و هزینه های تولید نیز بس��یار افزایش پیدا کرده اس��ت، به نحوی که 
قطعه ساز امروز با افزایش فجیع هزینه ها روبه روست. دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه س��ازان کشور با تاکید بر اینکه اگر خودروسازان قیمت ها 
را تعدی��ل نکنند، فعالیت برای قطعه س��ازان غیرممک��ن خواهد بود، 
گفت: امروز قطعه س��ازان بر سر دوراهی ضرر و زیان هستند و در این 
رابطه باید حمایت های الزم از تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد. 
محبی نژاد با بیان اینکه خودروس��ازان نی��ز به دلیل قیمت گذاری های 
دس��توری نمی توانند تغییرات آنچنانی را در قیمت های قطعات اعمال 
کنن��د، تصری��ح کرد: درحال حاض��ر به نظر ما باید ی��ک افزایش 5۰ 
درصدی در قیمت محصوالت ما اعمال شود، عالوه بر این شناور بودن 
قیمت قطعات هم باید اجرایی شود تا بخشی از مشکالت قطعه سازان 

در تأمین هزینه های تولید برطرف شود.

مراجعه روزانه بیش از 5 هزار خودرو به مراکز 
معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره آخرین میزان 
مراجعه ش��هروندان به مراکز معاینه فنی و س��امانه نوبت دهی برخط 
توضیحاتی داد. حسین مقدم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در 
تشریح آخرین وضعیت مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی گفت: 
آمار مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی در طول روز عددی نزدیک 
به 5 هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو است، به عقیده ما این تعداد مراجعه 
ش��کل عادی حضور شهروندان در مراکز معاینه فنی است. مدیرعامل 
س��تاد معاینه فنی خودرو های تهران در پاس��خ به این سوال که تا به 
امروز چند درصد از ظرفیت نوبت دهی برخط از سوی شهروندان اشغال 
می شود، بیان کرد: در حال حاضر 6۰درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی 
از طریق نوبت دهی برخط اش��غال می ش��ود و این اتفاق نیز زمانی رخ 
می دهد که س��اعت فعالیت مراکز در حال پیک مراجعه باش��د. مقدم 
ادامه داد: زمانی که ش��رایط حضور در مراکز معاینه فنی عادی باشد، 
ش��هروندان رغبتی به اس��تفاده از نوبت دهی برخط ندارند و از همین 
رو در س��ال 99 با فاوای ش��هرداری تهران تفاهم نامه ای امضا کردیم تا 
بتوانیم لینک نوبت دهی برخط مراکز معاینه فنی را در سامانه تهران من 
داشته باش��یم. او تصریح کرد: برنامه ای در دست اجرا داریم تا بتوانیم 
براساس آن در برخی از مراکز ساعات انتهای فعالیت روزانه را به نوبت 
دهی بر خط اختصاص دهیم و الزمه این اقدام فرهنگ س��ازی در بین 
شهروندان جهت اس��تفاده از این امکان است. مدیرعامل ستاد معاینه 
فنی خودرو های تهران با تأکید بر اینکه شهروندان می توانند با استفاده 
از نوبت ده��ی برخط ثبت نام خود را انجام و پس از پرداخت هزینه آن 
به مرکز دلخواه خود مراجعه کنند، گفت: در کنار آن که هش��ت مرکز 
معاینه فنی در تهران در سامانه نوبت دهی برخط فعال هستند، ۳ مرکز 
ش��قایق، چمران و دماوند نیز از س��اعت ۱6 تا ۱7 به نوبت دهی برخط 
می پردازند. مقدم در پاس��خ به این سوال که چه خودرو هایی مشمول 
دریافت معاینه فنی در س��ال 99 هستند، گفت: خودرو های مدل 94 

)۲۰۱5( به قبل مشمول دریافت معاینه فنی هستند.

عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم 
راهنمایی و رانندگی

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران از عدم واریز س��هم 
شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گالیه کرد و گفت جرایم 
راهنمایی و رانندگی تهران براس��اس قانون باید صرف حل مش��کالت 
تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود. به گزارش 
اقتصادآنالین، »سید مناف هاشمی « صبح روز یکم تیرماه در شورای 
مدیران حوزه حم��ل و نقل و ترافیک که با حضور »محمد علیخانی« 
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر در معاونت 
حمل و نقل و ترافیک برگزار ش��د با اش��اره به اینکه باید برای منابع و 
بودجه تصویب شده شهرداری تهران برنامه ریزی داشته باشیم، گفت: 
توس��عه مترو یکی از اولویت های مدیریت ش��هری است و بهره برداری 
از ۱۲ ایس��تگاه در خط 6 و 7 تا پایان س��ال در دستور کار قرار دارد از 
این رو باید 5۰ درصد بودجه حمل و نقل و ترافیک از س��وی معاونت 
برنامه ری��زی در اختی��ار ما ق��رار گیرد. معاون حمل ونق��ل و ترافیک 
شهرداری تهران از مجتمع های ایستگاهی مترو به عنوان یکی از منابع 
درآمدی شهرداری در بخش حمل و نقل یاد کرد و تصریح کرد: کسب 
بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مجتمع های ایس��تگاهی 
مترو هدف گذاری شده است و معتقدم مسیرهای که برای رسیدن به 
منابع مالی طی می کنیم تحقق پذیر است . هاشمی با بیان اینکه برای 
تکمیل و تجهیز خط 6 و 7 مترو با دستور شهردار تهران مقرر شد ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای خط 6 و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط 7 از سوی 
ش��هرداری تهران در اختیارمان قرار گیرد،  تصریح کرد: تاکنون برای 
خط 6 و 7 مترو بالغ بر ۱5 هزار میلیارد تومان هزینه شده این در حالی 
اس��ت که هدف گذاری بهره برداری از ۱۲ تا ۱4 ایس��تگاه تا پایان سال 
ج��اری در این دو خط  حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما برابر 
توافقاتی که با پیمانکاران داشتم اکنون با تزریق ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
می توانیم درصد بیشتری از کار را به سرانجام برسانیم . معاون شهردار 
تهران در ادامه به منابع دولت اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ساالنه 
بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دوربین های ثبت تخلف شهرداری 
تهران به عنوان جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز می ش��ود که برابر 
قانون س��همی از آن به ش��هرداری تهران تعلق می گیرد این در حالی 
است که متاسفانه دولت این پول را به شهرداری پرداخت نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم شورای اسالمی درخصوص 
طرح های خودروسازان مبنی بر فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو 

و راهکارهای مدیریت تقاضا در بازار به نکاتی اشاره کرد.
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص طرح 
پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو اظهار داش��ت: نقش طرح های 
فروش در بازار خودرو صرفا به منزله نظم دهی به صف انبوه متقاضیان 
خودرو اس��ت و به لحاظ منطقی و اقتص��ادی مزیتی برای آن متصور 

نیست.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار در مقایسه با قیمت 
کارخانه عامل ایجاد رانت اس��ت، گفت: یک نوع رانتی ایجادش��ده که 
نتیجه مابه التفاوت قیمت خودرو و بازار اس��ت و مردم را برای حضور 
گس��ترده در عرضه خرید فوری یا پیش خرید که همراه با ایجاد تعهد 
برای خودروس��ازان مبنی بر تحویل خودرو در ماه های آینده است، با 

هدف کسب سود از رانت ایجادشده، تشویق می کند.
نماین��ده مردم اراک، کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره مجلس 

ش��ورای اس��المی تاکید کرد: قیمت یکی از مولفه های مهم اقتصادی 
اس��ت که هم��واره مصرف کنن��ده را راهنمایی می کند و ت��داوم این 
روش ه��ا، ت��ب موجود در ب��ازار و هیجان تقاضای خ��ودرو را افزایش 
خواه��د داد. کریمی ضمن اش��اره به آمار 6 ت��ا 7 میلیونی متقاضیان 
خرید خ��ودرو در طرح های فروش و پیش فروش خودروس��ازان بیان 
کرد: قطعا بازار خودرو نیازمند این تعداد خودرو نیس��ت و این تعداد 
متقاضیان��ی که در طرح های پیش فروش ثبت ن��ام کرده اند، قطعا در 
آمار مصرف کنندگان واقعی خودرو در کشور جای نمی گیرند زیرا این 

میزان مصرف کننده در کشور وجود ندارد.
وی درخصوص روش قرعه کش��ی در طرح های فروش خودروسازان 
تصریح کرد: ش��کاف قیمتی موجب ش��ده تا حجم انبوه متقاضیان به 
صف خرید متقاضیان خودرو بپیوندند و روش قرعه کشی اگرچه روش 
نس��بتا عادالنه اس��ت و فرصت برابری به تمام متقاضیان در آزمایش 
ش��انس خود برای تحصیل خودرو و برخورداری از امتیاز کسب رانت 
حاص��ل از مابه التفاوت قیمت کارخانه و ب��ازار می دهد اما به هر حال 

متقاضیان واقعی خودرو که به این کاال نیاز دارند، می بایست همچنان 
با قیمتی گران آن را خریداری کنند.

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی در یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: تولیدکننده خودرو نیز از قیمت باالی بازار منتفع 
نمی گ��ردد بلکه دالالن و بورس بازان هس��تند که همواره از ش��رایط 
حاک��م بر بازار منتفع می ش��وند و این بار نفع حاصل��ه، در طرح های 
فروش فعلی، میان تمامی متقاضیان منتخب توزیع ش��ده اس��ت. این 
روش ها منطقی نیست و راهکارهای منطقی و مناسب تری می بایست 

در این صنعت در راستای عرضه خودرو داشته باشیم.
کریم��ی در پایان درخص��وص راهکارهای منطقی ب��رای مدیریت 
تقاضا در بازار خودرو خاطرنشان کرد: اولویت بندی متقاضیان، اصالح 
قیمت ها، اخ��ذ مابه التف��اوت از فروش خودرو توس��ط دولت همانند 
روش ه��ای موجود طی س��ال های گذش��ته و در نهایت س��اماندهی 
تقاضای موجود در بازار یک اصل بس��یار مهم اس��ت که می بایس��ت 

مورد توجه قرار بگیرد.

افزایش هیجان تقاضای خودرو با طرح های فروش خودروسازان

 متقاضیان��ی که نمی توانن��د نیاز خود را از طری��ق طرح های فروش 
خودروسازان تامین کنند، چیست؟

بس��ته جدید فروش خودرو که یک ماه پیش توس��ط سیاس��ت گذار 
خودرویی کش��ور رونمایی ش��د اگرچه توهم توزیع عادالنه و رس��اندن 
خودرو به دست مصرف کننده واقعی را دارد، اما در عمل دست بسیاری 

از متقاضیان را از بازار کوتاه کرده است.
به گزارش پدال نیوز، بس��ته جدید فروش خ��ودرو که یک ماه پیش 
توسط سیاست گذار خودرویی کش��ور رونمایی شد؛ اگرچه توهم توزیع 
عادالنه و رس��اندن خودرو به دس��ت مصرف کننده واقعی را دارد، اما در 
عمل دس��ت بس��یاری از متقاضیان را از بازار کوتاه کرده است. پیش از 
این خودروسازان با عرضه ۳۰ درصدی از فروش روزانه خودرو در قالب 
فروش ه��ای فوری، موظف به تامین خودروی موردنیاز بازار بودند، حال 
آنکه در طرح جدید، فروش و عرضه به طور فصلی و کمتر از قبل است و 
از سوی دیگر منتخبان قرعه کشی هم تا یک سال حق معامله و فروش 
خودروی خریداری ش��ده را ندارند. بنابراین بس��یاری از دست اندرکاران 
خودروی��ی پیش بینی می کنند که با تداوم طرح های جدید فروش، بازار 

طی ماه های آتی، خودرویی برای معامله نداشته باشد.
براس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت های خودروساز 
موظف هس��تند که ع��الوه بر برنامه ری��زی برای به روزرس��انی تحویل 
خودروهای معوقه به مش��تریان خود، س��ایر محص��والت تولیدی را در 
قالب سه طرح فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه 

کنند.
توزیع خودرو در س��ه طرح یادش��ده به این صورت برنامه ریزی شده 
اس��ت که ۱5۰ هزار دس��تگاه خودرو ت��ا پایان س��ال جاری در فروش 
فوق العاده میان متقاضیان توزیع خواهد ش��د. همچنین قرار است 75۰ 
هزار دس��تگاه خودرو نیز در قالب پیش فروش عرضه شود و حدود ۲۰۰ 

هزار دستگاه خودرو نیز در چارچوب طرح مشارکت در تولید در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد بنابراین جمع اعداد مذکور نش��ان دهنده این است 
که در مجموع 9۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری در این سه 

طرح عرضه خواهد شد.
از آنجا که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه خودرو از س��وی 
مسئوالن ارشد وزارت صمت برای سال جاری هدف گذاری شده است، به 
 نظر می رس��د الباقی تولید خودروسازان که ۳۰۰ هزار دستگاه را شامل 

می شود، صرف عمل به تعهدات معوق خواهد شد.
ب��ا توجه به این هدف گذاری و برنامه ری��زی صورت گرفته برای توزیع 
خودروهای تولیدی در طرح های فروش خودروس��ازان، به  نظر می رسد 
سیاس��ت گذار کالن خودرو برنامه ای برای عرضه خودرو صفر به بازار در 
نظر نگرفته اس��ت و این مس��ئله به نوعی نقطه کور این برنامه محسوب 

می شود.
پیش تر خودروی صفر بازار از مس��یر طرح ه��ای فروش فوری )طرح 
ف��روش فوق العاده فعلی( و طرح پیش فروش ش��رکت های خودروس��از 
تامین می ش��د، اما با اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم امکان خرید و 
فروش خودروهای عرضه ش��ده در طرح های جدید فروش خودروسازان 
به مدت یک س��ال و همچنین خارج شدن خودرو از شمول گارانتی در 
صورت عدم مراجعه ب��ه نمایندگی، بیش از پیش تامین خودروی صفر 

در بازار با چالش مواجه شود.
همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که در میان سه طرح مدنظر 
سیاس��ت گذار کالن خ��ودرو، دو طرح فروش فوق الع��اده و پیش فروش 
بی��ش از طرح مش��ارکت در تولید مورد توجه متقاضی��ان قرار دارد. از 
آنجا که طی دو س��ال گذش��ته تیراژ تولید خودروس��ازان با افت همراه 
بوده و آنها نتوانس��ته اند به میزان نیاز بازار خودرو تولید کنند، مشخص 
اس��ت که عرضه 8۰۰ هزار خ��ودرو طی س��ال جاری در قالب دو طرح 

فروش فوق العاده و پیش فروش نمی تواند تمام تقاضای واقعی موجود در 
بازار را پوش��ش دهد. حال معلوم نیس��ت با توجه به این مسئله تکلیف 
الباقی متقاضیان خودرو که نمی توانند نیاز خود را از طریق ش��رکت در 

طرح های فروش خودروسازان تامین کنند، چیست؟
 مسیرهای تامین خودرو

مش��تریان خودرو پیش تر از مس��یرهای فروش فوری، پیش فروش و 
فروش های اعتباری که در دس��تور کار خودروس��ازان قرار داشت، نیاز 
خودرویی خود را تامین می کردند. آن بخش از متقاضیان که به نوعی از 
مسیر طرح های یادشده امکان دسترسی به خودرو پیدا نمی کردند، این 
امکان را داش��تند تا نیاز خود را از بازار )نمایشگاه های خودرو یا فضای 
مجازی( تامین کنند. البته با گسترش عرضه و تقاضای خودرو طی یک 
دهه گذشته هم اکنون فضای مجازی حرف اول را در معامالت خودرویی 

می زند و نمایشگاه های خودرو تا حدودی به حاشیه رانده شده اند.
در هر صورت با بازگشت تحریم ها از سال 97 و همچنین تحوالتی که 
در خودروسازی کشور به واس��طه اعمال محدودیت های بین المللی رخ 
داد، مس��یر عرضه خودروسازان تغییر کرد که همین امر سبب گسترش 

معوقات خودرویی و به دنبال آن نارضایتی مشتریان شد.
ب��ه این ترتی��ب، چالش عرضه در کنار افزای��ش تقاضا منجر به ایجاد 

فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار شد.
بر این اساس، سیاست گذار کالن خودرو به منظور ایجاد تعادل قیمتی 
در ب��ازار و کاه��ش فاصله قیمتی ایجادش��ده میان کارخان��ه و بازار به 
مدیران خودروس��از اعالم کرد ک��ه ۲۰ درصد تولیدات روزانه خود را به 
فروش های فوری اختص��اص دهند که چندی بعد این میزان با افزایش 

۱۰درصدی به ۳۰درصد رسید.
اما این سیاس��ت هم نتوانست مس��یر ناهموار عرضه خودرو را به بازار 

هموار کند و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را بهبود ببخشد.

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران از تأثیر سیاس��ت های 
اخیر دولت بر کنترل بازار خودرو سخن گفت.

ابوالفض��ل خلخالی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، گفت یکی از 
ایرادات بازار خودرو انحصار آن است. زیرا به دلیل عدم رقابت مشکالتی 
در قیمت تمام ش��ده به وجود خواهد آمد بنابراین باید به سمتی پیش 
برویم که این انحصار شکس��ته ش��ود و بخش��ی از صنعت خودرو را به 
واردات و بخش دیگر را به حمایت از خودروس��ازهای نوظهور در بخش 
خصوصی ب��ا طراحی های داخلی اختصاص دهی��م. در غیر این صورت 

سیاست هایی مانند قرعه کشی مقطعی خواهند بود.
وی اظهار داش��ت: زمانی که بازار محصولی انحصاری می ش��ود همراه 
آن رانت و فس��اد به وجود می آید و التهاباتی که در بازار صنایع مرتبط 

ب��ا خودرو مانند تایر، لوازم یدکی و ... به وجود آمده نیز متأثر از همین 
قضیه است.

این کارش��ناس حوزه خودرو تصریح کرد: در کش��ورهای توسعه یافته 
بخ��ش اعظم��ی از تولید ناخال��ص ملی از محل صنعت خ��ودرو تأمین 
می شود. خودروسازی اقتصاد بزرگی را به خود اختصاص داده و با وجود 
پیچیدگی ه��ای فراوان در این صنعت، اگر مبانی مربوط به آن را رعایت 
نکنیم با مش��کالتی که در حال حاضر در صنعت خودرو کشور به وجود 

آمده مواجهه خواهیم شد.
خلخال��ی خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاض��ر سیاس��ت هایی مانند 
قرعه کش��ی در فروش خودرو موجب کاهش قیمت ها در بازار ش��ده اما 
نس��بت عرض��ه و تقاضا در ای��ن پیش فروش ها متعادل نیس��ت چرا که 

طرح ه��ای پیش فروش با عرضه پایین میزان تقاض��ا را تحریک کرده و 
موجب ایجاد تقاضا غیرواقعی ش��ده اس��ت بنابراین این سیاس��ت ها در 

بلندمدت جوابگو نخواهد بود.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران بیان کرد: برای اینکه 
صنعت خودرو به صنعتی مولد در کشور تبدیل شود باید مشخص شود 
متولی آن دولت اس��ت یا بخش خصوصی. اگر در دس��ت بخش دولتی 
باشد باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به آن نگریست و برای سودآوری 
آن برنامه مدونی در نظر گرفت و زمانی که به س��ودآوری رس��ید، آن را 
به بخش خصوصی واگذار کرد. همچنین می بایس��ت تحقیق و توسعه و 
نوآوری در س��اخت خودرو به عمل آورد و مشکالت تأمین مواد اولیه و 

انتقال ارز را رفع کرد.

سهم بازار در بسته جدید فروش خودرو چقدر است؟

از خودروسازان نوظهور در بخش خصوصی حمایت کنیم
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متخصصان کش��ور موفق ب��ه تولید نمونه کیتی برای جداس��ازی و 
شمارش سلول های سرطانی در خون فرد بیمار شدند که کمک بزرگی 
برای پزش��کان است تا از ش��یوه درمان خود اطمینان یابند.  گاه یک 

سلول در بدن رش��دی غیرطبیعی را پیش 
می گی��رد. به طور غیر قاب��ل کنترلی تکثیر 
می شود و س��رطان به وجود می آید. درمان 
این بیم��اری اکن��ون دغدغ��ه متخصصان 
بسیاری است. محققان با ابزار علم و فناوری 

به جنگ این بیماری رفته اند.
به ط��ور کلی ح��دود عامل م��رگ و میر 
بیماران مبتال به س��رطان متاستاز یا پخش 
و انتقال سلول های توموری در گردش خون 
است. اما ش��یمی درمانی یکی از درمان های 
رایج این بیماران اس��ت. اینک��ه پس از این 
ش��یوه درمانی بدن چه پاس��خی به بیماری 
داده ب��رای ادامه درمان بس��یار مهم اس��ت. 

در ای��ن زمینه متخصصان کش��ور نوعی کیت جداس��ازی و ش��مارش 
سلول های س��رطانی از خون طراحی و تولید کرده اند. مهدی رحیمیان 
از اعض��ای این تی��م فناور گفت: در برخی بیماران مبتال به س��رطان با 

عمل جراحی بخش��ی از بافت مبتال به بیماری برداش��ته می شود. پس 
از جراحی درمان های بعدی مانند ش��یمی درمانی برای کنترل بیماری 
انجام می ش��ود. در اینجا قبل از شروع شیمی درمانی سرطان شناسان با 
استفاده از کیت »سی تی سی« جداسازی 
و شمارش سلول های سرطانی در خون فرد 
بیمار را انجام می دهند. وی همچنین بیان 
کرد: درمان ادامه می یابد. اما پس از گذشت 
زمانی باید از ش��یوه درمانی مطمئن شد و 
اینکه این شیوه درمانی اثربخش بوده است 
ی��ا خیر. پس بار دیگر نیاز به کیت »س��ی 
تی سی« اس��ت. با اندازه گیری سلول های 
سرطانی در خون فرد اگر تعداد آنها تغییر 
نکرده باش��د یا با افزایش همراه باشد باید 
خط درمان را تغییر داد. به گفته وی، نمونه 
آزمایشگاهی این محصول داخلی طراحی و 
ساخته شده است و با شرکت در دوره های 
پیش شتابدهی مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی برای ورود به بازار 
آماده ش��دیم. این دوره ها کمک بزرگی بود تا بازار محصول را شناسایی 

کنیم و مطابق با نیاز مصرف کننده به تولید دست بزنیم.

پارک ه��ای علم و فناوری تح��ت حمایت معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، امکانات متعددی به ش��رکت های مستقر در پارک 
و صنای��ع بزرگ کش��ور عرضه می کنن��د، ارائه خدم��ات تخصصی به 

رشته های علمی از جمله اقالم پیش بینی 
ش��ده در بس��ته خدمات��ی ارائه ش��ده از 
س��وی این مراکز اس��ت.  به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری، پارک های 
علم و فناوری تاس��یس ش��ده در سراسر 
کشور، بس��ته های حمایتی مختلفی را به 
ش��رکت ها و تیم های فناور مستقر در این 
پارک ه��ا عرضه می کنن��د. مراکز خدماتی 
متعدد مستقر در پارک های علم و فناوری 
سراس��ر کش��ور، اعم از مرکز رشد فناوری 
نخبگان، ش��بکه فن بازار، مرکز شتابدهی 
و نوآوری و دیگر مراک��ز حمایتی، وظیفه 

پش��تیبانی از این تیم ها و شرکت های نوآور را برعهده دارند. پارک علم 
و فناوری پردیس معاونت علمی نیز در ش��مال شرقی تهران با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های بزرگ فعال در 

حوزه لیزر دعوت کرده اس��ت تا از امکانات این مجموعه بازدید کنند. 
در آخری��ن فراخ��وان پارک فناوری پردیس معاون��ت علمی و فناوری، 
این مجموعه از مدیران صنعت لیزر کش��ور دعوت کرده است تا ضمن 
بازدید از امکان��ات مختلف این پارک، با 
توانمندی ها و ظرفیت ش��رکت های عضو 
پارک آش��نا ش��وند. این بازدید با هدف 
شناس��ایی ظرفیت ه��ای فنی و دانش��ی 
ش��رکت های عضو پ��ارک در حوزه های 
الکترونی��ک، دیجیتال، مکانیک  اپتیک، 
و طراح��ی صنعت��ی مرتبط ب��ا صنعت 
لیزر و در نهایت برون س��پاری موضوعات 
تحقیقات��ی و تولی��دی به ش��رکت های 
توانمن��د برگزار می ش��ود. ش��رکت هایی 
ک��ه در ای��ن ح��وزه فعالی��ت می کنند، 
می توانن��د توانمندی خود را به اداره کل 
سرمایه گذاری و بومی سازی این مجموعه 
معرفی کنند. متقاضیان می توانند برای معرفی توانمندی خود یا کسب 
اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی پارک علم و فناوری پردیس معاونت 

علمی به نشانی  https://techpark.ir/ مراجعه کنند.

حضور رشته های تخصصی در پارک های علم و فناوری تقویت می شود سلو ل های سرطانی در خون با محصول ایران ساخت رصد می شود

توس��عه فن��اوری اطالعات و ارتباطات و تش��کیل ش��بکه های 
اجتماع��ی تأثیر بس��زایی بر ش��ناخت اجتماعی داش��ته اس��ت 
و موجب تحوالت اجتماعی و سیاس��ی در جوامع بش��ری ش��ده 
اس��ت. حجم اطالعاتی که اینک از طریق شبکه های اجتماعی در 
اختیار مردم ق��رار می گیرد به صورت روزافزونی افزایش می یابد، 
ب��ه طوری که مقول��ه داده های حجیم و نحوه پ��ردازش آن خود 
به یک رش��ته جدید علمی تبدیل ش��ده اس��ت. داده های خام و 
اطالعاتی که اینک در ش��بکه های جهانی در اختیار پژوهشگران 
قرار دارد اطالعات ذی قیمت��ی را برای مطالعات اجتماعی فراهم 

ساخته است.
 پژوهشگران می توانند با تحلیل اطالعات موجود در شبکه های 
اجتماعی الگوهای حاکم بر ش��ناخت گروه های مختلف اجتماعی 
در یک جامعه معین را ترس��یم کنند.  مثاًل فرض کنید بخواهیم 
الگوی حاکم بر ذهن جوانان ایرانی را مطالعه کنیم. بیشتر جوانان 
ایرانی در ش��بکه تلگرام فعال هس��تند و روزانه محتویات ذهنی 

خود را بدون تحفظ بر روی این شبکه ثبت می کنند.
ب��ا تحلیل این اطالع��ات به خوبی می توان پ��ی برد که فضای 
حاک��م بر ذهن جوانان ایرانی چیس��ت و مس��ائل مهم آنها کدام 
اس��ت. یکی از فناوری هایی که برای اس��تفاده از داده های حجیم 
به کمک پژوهش��گران ش��ناخت اجتماعی آمده است شبکه های 
عصبی مصنوعی اس��ت که به کمک آن می توان داده های مربوط 
به موضوع خاص را از روی شبکه جمع آوری و سپس بر روی آنها 

پژوهش الزم را انجام داد.
همچنی��ن عالقه من��دی روانشناس��ان اجتماع��ی ب��ه مطالعه 
همبس��ته های عصبی رفتارهای اجتماعی، منجر به ش��کل گیری 
یک حوزه میان رشته ای به نام عصب شناسی شناختی- اجتماعی 

شده است. درواقع، پیدایش عصب شناسی شناختی-اجتماعی به 
زمانی بر می گردد که روانشناسان اجتماعی مطالعه بیماران آسیب 
مغ��زی را آغاز کردند و مقارن با آن، فناوری های تصویربرداری از 
مغز مانند برش نگاری انتش��ار پوزیترون  و تصویربرداری تشدید 
مغناطیس��ی کارک��ردی مغز به طور وس��یع مورد اس��تفاده قرار 
گرف��ت. این فناوری ها امکان مطالعه مغ��ز افراد را در حین انجام 
فعالیت ه��ای ش��ناختی و اجتماعی از جمل��ه ادراک اجتماعی و 

قضاوت فراهم کرده است.
 در مطالع��ات عصب شناس��ی ش��ناختی-اجتماعی به آزمودنی 
تکلیف��ی ارائ��ه می ش��ود و درحین انج��ام آن تکلی��ف از مغز او 
تصویربرداری انجام می ش��ود تا مشخص شود کدام بخش مغز او 
فعال شده است. با استفاده از فناوری تصویربرداری تاکنون بیست 
و یک نقطه از مغز شناس��ایی شده است که در حین فعالیت های 
ش��ناخت اجتماعی فعال می ش��وند. البته، نباید فراموش کرد که 
این یافته ها تنها در محدوده تکلیف طراحی ش��ده اعتبار دارند و 

الزاماً قابل تعمیم به موارد دیگر نیستند.
روانشناسان همواره عالقه مند به شناسایی ارتباط ذهن و بدن و 
آنچه در نورون های مغز می گذرد بوده اند. برای مدت های مدیدی، 
روانشناس��ان اجتماع��ی تص��ور می کردن��د تعامالت و ش��ناخت 
اجتماعی بس��یار پیچیده تر از آن هس��تند که بتوان با روش های 
ناپیوسته و تکراری که در روانشناسی اولیه وجود داشت سنجیده 
ش��وند. اما، اینک علم با استفاده از ابزارهای مدرن تصویربرداری 
مغ��ز در جایگاهی قرار گرفته اس��ت که می تواند همبس��ته های 
عصبی فعالیت های ذهن را مش��خص کند؛ کاری که در گذش��ته 

هرگز قادر به انجام آن نبوده است.
isti.ir :منبع

ب��رای فهمیدن آنچه ک��ه کارآفرینان پیش��رو و مدیران اجرایی 
انجام می دهند، تا ش��رکت های س��ودآور، نوآورانه و موفق داش��ته 
باشند، نیازی نیست به دوردست ها نگاه کنید، کافی است در مورد 
چیزهای��ی که از انجام آن اجتناب می کنند بدانید. مانند کریپتون 
برای س��وپرمن، برخی از فعالیت ها برای هر کس��ب و کاری سمی 
هستند. در اینجا چهار چیز که رهبران هوشمند با هر هزینه ای از 

انجام آن اجتناب می کنند را معرفی خواهیم کرد. 
تالش برای تصمیم گیری بی عیب و نقص

»فلج شدن توسط تجزیه و تحلیل« نقص جدی برای بسیاری از 
مدیران اجرایی اس��ت. ذهنیتی که شما هرگز نمی توانید داده های 

کافی داشته باشید فقط شرکت تان را به عقب نگه می دارد.
برعهده گرفتن نقش های زیاد

رهبران هوش��مند ش��رکت هایی را ایجاد نمی کنن��د که به طور 
کامل مسئولش باشند. هیچ کس نمی تواند در هر جنبه ای از کسب 
و کار متخصص باشد. تخصص خود را بشناسید و آن را دنبال کنید 

و برای دیگر تخصص ها متخصصین همان حوزه را به کار بگیرید.
شرکت در تمام جلسات

این می تواند برای تان یک تجربه مثبت باش��د که یک زیردست 
در جلس��ه به جای شما حضور داشته باشد و سپس آنچه رخ داده 
اس��ت را به صورت مختص��ر توضیح دهد. انجام ای��ن کار موجب 
صرفه جویی در زمان می ش��ود بنابراین اصرار نداشته باشید که در 

تمام جلسات حضور پیدا کنید.
داشتن ارتباط کم

رهبران موفق به ارتباطات ش��ان بسیار اهمیت می دهند، همواره 
با کارکنان ش��ان در ارتباطن��د و از اینکه چندین ب��ار یک پیام را 
تکرار کنند، هراس ندارند. آنها گاهی اطالعات و داده های مشابه را 
چندین بار تکرار می کنند؛ ارائه اطالعات مشابه از طریق کانال های 
مختل��ف، ای��ن احتمال را افزای��ش می دهد که کارکن��ان در واقع 

یادشان بماند.
Success/ucan :منبع

»پشـتیبانی و توسـعه جهانی« )GSD( یک موسسه خیریه برای فجایع طبیعی است که 
توسط »سرگی برین«، هم بنیانگذار گوگل تاسیس شده و توسط محافظان سابقش مدیریت 
می شود. به تازگی اطالعات جدیدی از نحوه کار این موسسه پس از وقوع »توفان دوریان« 

در »باهاما« در سال گذشته میالدی منتشر شده است.
به گزارش ورج »مارک هریس« در گزارشـی در رسـانه »The Daily Beast« نوشته که 
در 5 سـال گذشـته، GSD بی سـر و صدا در حال استفاده از سیسـتم های پیشرفته برای 
ارائه سـریع کمک های بشردوسـتانه در زمان بروز فجایع شامل کووید-19 بوده است. این 
فناوری ها شـامل پهبادها، کشتی ها و کشـتی هوایی غول پیکر جدیدی می شود که توسط 

آنها می توان کمک ها را به مناطق آسـیب دیده رسـاند. همانطور کـه گوگل برای کارمندان 
خود تجهیزات رفاهی زیادی مانند باشـگاه و ماسـاژ در محـل کار در نظر گرفته، برخی از 
کارکنان GSD از بسـتنی توت فرنگی و لباس های جدید لذت می برند. این موسسـه پس 
از برخورد »گردباد پم« با کشـور »وانواتو« در سـال 2٠15 شکل گرفت. کشتی 8٠ میلیون 
دالری برین، »دراگون فالی« به همراه یک پزشک و چندین پیراپزشک نزدیک این منطقه 
در حال حرکت بودند: »تیم دراگون فالی 62 تن آب تازه به این منطقه منتقل کرد، بیش از 

25٠ بیمار را درمان کرد و چندین پناهگاه در روستاهای مختلف ساخت.«
اقدامات بشردوستانه برین تفاوت چندانی با دیگر میلیاردرهای سیلیکون ولی مانند بیل 

گسترش فناوری اطالعات و تاثیرات آن بر شناخت اجتماعی
عذرا جهانی تابش / عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی

4 چیزی که می تواند یک رهبر را درهم بشکند

موسسه خیریه سری بنیانگذار گوگل با پهباد و کشتی هوایی جان مردم را نجات می دهد

دریچــه

طرح ملی »پوش��ش بیمه تکمیلی تیم های اس��تارت آپی و آزادکارها« برای 
اعضای پردیس های نوآوری یا کارآفرینان، آغاز ش��د. این طرح برای توس��عه 

چتر حمایت بیمه ای استارت آپ های ایرانی تدوین شده است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در سال های اخیر ده ها پردیس نوآوری در کشور تاسیس شده است 
که تیم های اس��تارت آپی، صاحبان ایده و خالقیت در آنها مس��تقر شده اند و 

ایده های خود را به محصوالت و خدمات فناورانه تبدیل می کنند.
توس��عه بیمه  تکمیلی نوآورانه در میان این اعضا از جمله ابتکاراتی است که 

به همت شبکه فناوری و نوآوری ایران انجام گرفته است.

چتر حمایت بیمه ای از استارت آپ  ها 
گسترده تر می شود

سه شنبه
3 تیر 1399

شماره 1567
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متخصصان کش��ور موفق به تولید بذر هیبرید با خواص ویژه شدند. 
ای��ن محصول دانش بنیان با عملکرد خود مقاومت در برابر بیماری ها و 
آف��ات را افزایش می دهد و یکی دیگر از نگرانی های کش��اورزان یعنی 

کیفیت پایین را رفع می کند.
 این روزها توان و تخصص نیروی انسانی 
با تولید محص��والت دانش بنیان خودنمایی 
می کن��د. متخصصان��ی ک��ه در حوزه های 
گوناگون با س��الح علم وارد میدان شده اند. 
کش��اورزی یکی از حوزه های مهمی اس��ت 
ک��ه اقدام��ات فناورانه در توس��عه آن تاثیر 
چش��مگیری دارد. در همی��ن راس��تا یک 
ش��رکت دانش بنی��ان با فعالی��ت در زمینه 
اص��الح بذر صیفی ج��ات گوناگون��ی مانند 
خیار، گوجه، فلفل، بادمجان، پیاز، هندوانه، 
خرب��زه و دان��ه روغني کنجد باع��ث تولید 

محصوالت باکیفیت شده است.
 مری��م گل آبادی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان نگین بذر دانش 
ه��دف اصلی این مجموعه را تولید بذر هیبرید با عملکرد باال، کیفیت 
مطل��وب، مق��اوم ب��ه بیماری ها و آفات و س��ازگاری با ش��رایط آب و 

هوایی ایران دانس��ت و گفت: در این مجموعه که متش��کل از اعضای 
هی��ات علمی و متخصصان اصالح نبات��ات، بیوتکنولوژی، بیماري های 
گیاهی، زراعت و ... اس��ت، ایجاد خط های مناسب برای ایجاد هیبرید 
از روش ه��اي اص��الح کالس��یک و دابل 

هاپلوئیدي استفاده می شود.
دانش بنیان  ای��ن ش��رکت  مدیرعام��ل 
همچنی��ن گفت: ما در ش��رکت با تکیه بر 
دانش بومی و اعتماد به متخصصان ایرانی 
  )F۱( توانستیم به حوزه تولید بذر هیبرید
صیفی جات مهم ورود کنیم. میزان گردش 
مال��ی واردات بذر هیبری��د صیفی جات به 
ده ها میلیارد دالر در س��ال می رسد که در 
صورت تحقق اهداف چند س��اله ش��رکت 
نگین بذر دانش باعث جلوگیری از خروج 

این مقدار ارز از کشور می شود.
 محصول اصلی این ش��رکت، تولید بذر 
هیبرید صیفی جات اس��ت که در ح��ال حاضر تولید تجاری بذور خیار 
انجام ش��ده اس��ت و بذر س��ایر محصوالت مانند گوجه و فلفل هم به 

زودی تجاری سازی خواهد شد.

بذرهای هیبریدی تولید شد

تیک تاک نیز مانند بسیاری از ش��بکه های اجتماعی، برای پیشنهاد 
محت��وا به کارب��ران از الگوریتم هوش مصنوعی اس��تفاده می کند. این 

شبکه  اجتماعی جزییاتی از الگوریتم خود را منتشر کرده است.
سیس��تم پیش��نهاددهی تیک ت��اک مانن��د بس��یاری از پلتفرم ها و 
اپلیکیشن های ش��بکه های اجتماعی با اس��تفاده از الگوریتم هایی کار 
می کن��د که ب��ا بهره گیری از ابزاره��ا و عوامل متن��وع، محتوا را برای 
هر کاربر شخصی س��ازی می کند. تیک تاک اکنون در پس��تی وبالگی، 
سیس��تم فید پیش��نهاددهی خود را توضیح و با انتش��ار برخی نکات، 
شخصی س��ازی فید را ب��رای جلوگیری از نمای��ش محتوای بی ربط به 

کاربران آموزش داده است.
الگوریت��م پیش��نهاددهی تیک ت��اک با اس��تفاده از عوام��ل ورودی 

متعددی کار می کند که رویکردی شبیه به 
یوتیوب در اندازه گی��ری و نظارت بر تعامل 
و جذابی��ت محتوا برای کارب��ر دارد. روش 
تعامل کارب��ران با اپلیکیش��ن تأثیر زیادی 
روی پیش��نهادهای ارائه ش��ده می گذارد. به 
 عنوان مثال، ارس��ال کامنت یا دنبال کردن 
حس��اب کاربری می تواند به عن��وان عاملی 
مهم در تعامل و جذابیت محتوا برای کاربر 
به  حس��اب بیاید. به بیان  ساده، اگر کاربری 
فقط ویدئوهای ج��ذاب از حیوانات خانگی 
را دنب��ال و تنها آنها را الیک کند، تیک تاک 
ه��م ویدئوهای مرتبط ب��ا همین موضوع را 
بیش��تر نمایش می دهد. با استفاده از همین 
الگوریت��م و عامل می ت��وان موضوع هایی را 

شناسایی کرد که دلخواه کاربر نیستند.
تعامل کاربر، تنها بخشی از معادله  تنظیم 
فید تیک تاک محس��وب می شود. تیک تاک 
می گوید بخش توضیحات ویدئو که می تواند 
ش��امل توضیحات، هشتگ، صدا و... باشد و 
تنظیمات گوشی هوشمند و حساب کاربری 
هر فرد، در شخصی سازی فید تأثیرگذارند. 
تنظیم��ات زبان و کش��ور محل س��کونت و 
حتی نوع دس��تگاه کاربر هم روی فید تأثیر 

می گذارند تا سیس��تم بیش��تر به  س��مت بهبود تجربه کاربری حرکت 
کند. البته تنظیمات و مشخصات دستگاه و حساب کاربری قطعا تأثیر 
کمتری در مقایسه  با عوامل دیگر در شخصی سازی فید کاربران دارند.

همان طورک��ه گفته ش��د، تیک تاک مانند یوتی��وب تمرکز زیادی بر 
تعام��ل کاربران می کن��د. اگر کارب��ری ویدئو را تا پایان تماش��ا کند، 
به معن��ای عام��ل مهمی مبنی بر عالق��ه  او به موض��وع در حال پخش 
ش��ناخته می شود. در بخش دیگری از پست توضیحی تیک تاک، گفته 
می شود سیس��تم پیشنهاددهی و الگوریتم تنظیم فید بیش از حساب 

کاربری روی محتوای پست ها متمرکز می شود.
سیستم پیشنهاددهی تیک تاک را می توان یکی از سیستم های قوی 
در میان ش��بکه های اجتماعی دانست؛ به همین  دلیل، کاربران پلتفرم 
اعتیاد زیادی به آن پیدا می کنند. به گواه کارشناسان فناوری، به محض 
ورود به تیک تاک و تنظیم و پیکربندی مناس��ب فید، دل کندن از آن 
دشوار خواهد بود. البته درنهایت الگوریتم پیشنهاددهی تیک تاک هم 

ضعف های خاص خود را دارد که خود شرکت هم به آن اشاره می کند.
تیک تاک در پست خود به »حباب فیلتر« اشاره می کند که به عنوان 
یک��ی از ضعف ه��ای مهم در تمام��ی الگوریتم های پیش��نهاددهی در 
شبکه های اجتماعی شناخته می ش��ود. این الگوریتم ها با درگیرکردن 
کارب��ر با محتوای دلخ��واه، او را از تجربه های جدی��د و حتی نظرهای 
مخال��ف محروم می کنن��د. به عالوه، احتم��اال کاربر پ��س از مدتی با 
انبوهی از ویدئوهای مشابه و تکراری روبه رو می شود. تیک تاک تصمیم 
گرفته اس��ت روی بهبود همین بخش در توسعه های آتی تمرکز کند. 
البته درحال حاضر این ش��بکه  اجتماع��ی راهکارهایی هم ارائه می کند 
 For You تا تجربه کمی بهینه س��ازی ش��ود. به عنوان مثال، در فید
اپلیکیشن، هیچ گاه دو ویدئو با صدا یا از تولیدکننده  مشابه پشت سر هم 

نمایش داده نمی شود.
یک��ی از برتری ه��ای مه��م الگوریت��م 
تیک تاک در  مقایس��ه  با رقبا، در مدیریت 
دقیق محتوای آزاردهنده دیده می ش��ود. 
یوتی��وب به دلیل ضع��ف الگوریتم در این 
بخش، تاکنون با انتقادهای شدیدی مواجه 
شده است. تیک تاک حتی در برخی مواقع 
محت��وای دارای درون مای��ه  قانونی را هم 
در سیستم پیش��نهاددهی ارائه نمی کند. 
سران شبکه  اجتماعی مذکور اعتقاد دارند 
نمایش ناگهانی برخی از انواع محتوا حتی 
در صورت قانونی بودن،  ش��اید برای برخی 
بااین حال،  از کارب��ران آزاردهنده باش��د. 
برخ��ی گروه های اجتماع��ی خاص هم از 
الگوریت��م تیک تاک گله  مند هس��تند که 
محتوای آنها را در صفحه  پیشنهاد نمایش 

نمی دهد.
درنهای��ت، پس��ت وبالگ��ی تیک ت��اک 
جزییات زیادی از الگوریتم پیش��نهاددهی 
سرویس ارائه می کند. ارائه  چنین جزییاتی 
از اپلیکیش��نی کم س��ابقه به نظر می رسد 
که حت��ی اطالعاتی ب��رای بهینه س��ازی 
اختصاصی کردن فید برای هر کاربر را نیز 
ش��امل می ش��ود. الگوریتم تیک تاک یکی از دالیل اصلی موفقیت آنها 
اس��ت که حتی در خود پلتفرم هم موضوع بحث و گفت وگوی بسیاری 

از کاربران محسوب می شود.
بس��یاری از کاربران تیک تاک تالش می کنن��د با راهکارهای متنوع، 
الگوریتم تیک تاک را به سمت خود متمایل کنند تا محتوای آنها بیش 
از دیگران پیش��نهاد داده ش��ود. آنها حتی روش ه��ای گوناگون را در 
داخل اپلیکیش��ن به بح��ث و گفت وگو می گذارند. چنی��ن کاربرانی با 
ارائه  اطالعات گوناگون و تنظیمات متعدد تالش می کنند تا سیس��تم 
پیش��نهاددهی تیک تاک را به  س��مت خود متمایل کنند. اطالع رسانی 
اخیر شرکت و کنارزدن پرده ها برای نمایش بهتر جزییات الگوریتم، به 
کاربران عادی امکان می دهد فید را بس��ته به نیاز خود شخصی سازی 
کنن��د؛ رویکردی که ش��اید تالش ه��ای تولیدکنن��دگان محتوا برای 

دورزدن الگوریتم را تا حدودی خنثی کند.
THEVERGE/zoomit :منبع

آنها می توان کمک ها را به مناطق آسـیب دیده رسـاند. همانطور کـه گوگل برای کارمندان 
خود تجهیزات رفاهی زیادی مانند باشـگاه و ماسـاژ در محـل کار در نظر گرفته، برخی از 
کارکنان GSD از بسـتنی توت فرنگی و لباس های جدید لذت می برند. این موسسـه پس 
از برخورد »گردباد پم« با کشـور »وانواتو« در سـال 2٠15 شکل گرفت. کشتی 8٠ میلیون 
دالری برین، »دراگون فالی« به همراه یک پزشک و چندین پیراپزشک نزدیک این منطقه 
در حال حرکت بودند: »تیم دراگون فالی 62 تن آب تازه به این منطقه منتقل کرد، بیش از 

25٠ بیمار را درمان کرد و چندین پناهگاه در روستاهای مختلف ساخت.«
اقدامات بشردوستانه برین تفاوت چندانی با دیگر میلیاردرهای سیلیکون ولی مانند بیل 

گیتس و ایالن ماسـک ندارد.GSD در زمان شیوع کووید-19 نیز فعالیت داشته که شامل 
راه اندازی مرکز تست کرونا در کالیفرنیا و تامین منابع برای 8 ایالت می شود.

براسـاس گزارش جدید، نیمی از کارکنان GSD سـابقه نظامی دارند، البته شـاید چنین 
موضوعی برای همه افراد هیجان انگیز نباشـد. اسـتفاده از افراد نظامی باعث می شـود که 
تیـم امداد و نجات عملکرد بهینه تری داشـته باشـد و با بالیای طبیعی مانند یک دشـمن 

برخورد کند.
در حالی که اطالعی از انگیزه برین برای راه اندازی این تیم امداد و نجات نداریم، یکی از 

پولدارترین افراد جهان بی سر و صدا در حال نجات جان هزاران نفر است.

تیک تاک بخش هایی از پشت صحنه الگوریتم پیشنهاد محتوای خود را شرح داد

موسسه خیریه سری بنیانگذار گوگل با پهباد و کشتی هوایی جان مردم را نجات می دهد

یادداشـت

ب��ا حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، »کارگاه بلندمدت آنالین صادرات عملیاتی در سال ۲۰۲۰« 
برگزار می شود. ش��رکت های دانش بنیان و خالق با تخفیف ویژه می توانند در 
این دوره آموزش��ی ش��رکت کنند. کارگاه بلندمدت آنالین صادرات عملیاتی 
در س��ال ۲۰۲۰ با سرفصل های »مش��تری یابی بین المللی و اصول صادرات«، 
»قراردادخوان��ی و قراردادنویس��ی در ص��ادرات« و »مکاتب��ات بازرگان��ی در 
صادرات« از ۳۱ خردادماه آغاز ش��ده و به مدت 6 هفته برگزار خواهد ش��د. 
ش��رکت های دانش بنیان و خالق ب��ا تخفیف ویژه ۲ میلی��ون تومانی در این 

رویداد فناورانه شرکت می کنند.

شرکت های خالق با تخفیف ویژه اصول 
صادرات می آموزند

نشست تخصصی پیشران های توسعه خودروی الکتریکی با حضور طیف 
وسیعی از بازیگران این عرصه در ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 

نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
نشست تخصصی پیشران های توسعه خودروی 
الکتریکی به همت گروه خودروی ستاد توسعه 
فناوری ه��ای فضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری با هدف توس��عه این 
صنعت و بررس��ی وضعیت فعلی و چشم انداز 
آینده آن با حضور طیف وس��یعی از بازیگران 
این عرصه برگزار شد. در این نشست تخصصی، 
راهکارهای تس��هیلگری و حمایت از توس��عه 
اکوسیستم وس��ایل حمل و نقل الکتریکی در 

کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نشس��ت تخصصی پیش��ران های توس��عه 

خودروی الکتریکی در کشور توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی 
و حمل و نقل پیش��رفته و با همکاری دبیرخانه برنامه آینده نگاری صنعت 
حمل و نقل جاده ای با استقبال و مشارکت طیف وسیعی از متخصصان و 

فعاالن مرتبط با صنعت خودروی الکتریکی از جمله ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت، انجمن خودروس��ازان ایران، ایران خودرو، سایپا، سازمان 
اس��تاندارد، بیمه جمهوری اسالمی ایران، س��ازمان محیط زیست، ایدرو، 
پژوهش��گاه نیرو، انجمن قطعه سازان، وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، اعضای هیات 
علمی دانش��گاه، فعاالن بخش خصوصی و . . 

. برگزار شد.
در این نشست تخصصی، منوچهر منطقی 
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نق��ل پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، ضمن تش��ریح اهداف 
بلندمدت س��تاد، از همه شرکت کنندگان در 
نشس��ت دعوت به همفک��ری و همیاری در 

توسعه خودروهای الکتریکی در کشور کرد.
وی ب��ا بیان ضرورت توس��عه حمل و نقل 
الکتریک��ی در کش��ور از همه س��ازمان ها و 
متخصصان و بازیگران این عرصه خواس��ت در مسیر ایجاد زیرساخت های 
الزم برای تجاری سازی این صنعت و توسعه آن همکاری های الزم را داشته 

باشند.

ایجاد زیرساخت های الزم برای تجاری  سازی صنعت خودروهای الکتریکی



یکی از اش��تباهات بزرگ افراد در زمینه برندینگ این اس��ت که در 
ابتدا روش های بس��یار سخت را انتخاب کرده و این امر باعث می شود 
تا به موفقیت های سریع موردنیاز برای تداوم اقدامات خود، دست پیدا 
نکنند. این امر در حالی اس��ت که همواره روش های س��اده تری وجود 
دارد که برای ش��روع کار ش��ما، بهترین گزینه خواهد بود. بدون شک 
پس از کس��ب تجربه الزم و بهبود ش��رایط، فرصت برای پرداختن به 
اقدامات س��خت تر نیز خواهد بود. نکته جالب این است که بسیاری از 
برندها، پس از انجام اقدامات س��اده، دیگر نیازی به انجام موارد سخت 
را احس��اس نکرده و این امر یکی دیگر از دالیلی است که این اقدام را 
کامال حیاتی می دانیم. در ادامه به بررس��ی راهکارهای بسیار ساده ای 
خواهیم پرداخت که باعث می ش��ود تا روند برندسازی و ارتقای آن، با 

سرعت خوبی همراه باشد. 
1-متمرکز فعالیت کنید

نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه داش��ته باشید این است که شما 
باید حوزه مش��خصی را ب��رای خود انتخاب کنی��د. درواقع بیش از حد 
بزرگ بودن برای ش��روع کار، یک ریسک جدی محسوب شده و آمارها 
در ای��ن رابطه حاکی از آن اس��ت که اکثر چنین برندهایی با شکس��ت 
مواجه می شوند. در این راستا پس از کسب پیشرفت های الزم، می توان 

محدوده خود را گسترش داد. برای مثال برخی از افراد در ابتدا یک برند 
شخصی را برای خود ایجاد می کنند. پس از رسیدن به جایگاه موردنظر 
خ��ود، با یک برند دیگر ادغام ش��ده و یا برندس��ازی جدی��دی را انجام 
می دهند. این امر باعث خواهد شد تا زمینه رشد برای آنها مهیاتر باشد. 

2-اهداف مشخصی داشته باشید
هدف ش��ما از ایجاد برند چیست؟ درواقع اگر هدف شما صرفا حضور 
در یک عرصه تجاری باش��د، اقدامات ش��ما در یک راس��تا قرار نخواهد 
گرفت. در نهایت با چنین وضعیتی، امکان رش��د سریع عمال غیرممکن 
خواهد بود. در این رابطه مش��ورت گرفت��ن از افراد باتجربه، می تواند به 
ش��ما برای پیدا کردن اهداف کارآمد، کمک بس��یار خوبی باشد. با این 
حال به صورت یک قاعده کلی، تا زمانی که احس��اس نیاز در این زمینه 

وجود ندارد، بهتر است تا به دنبال برندسازی نباشید. 
3-داستان سرایی را جدی بگیرید 

اگرچه داستان س��رایی یک شیوه رایج در زمینه تولید محتوا محسوب 
می ش��ود، با این حال در این بخش منظ��ور از آن کمی متفاوت بوده و 
شما باید یک داس��تان جذاب برای دلیل ایجاد برند خود را بیان کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا مخاطبان شما تحت تاثیر قرار گیرند. برای 
مثال همه ش��ما با این مورد مواجه شده اید که وقتی یک نفر از داستان 
ایجاد برند خود صحبت کرده است، به علت شناخت باالتری که دارید، 
تمایل به اس��تفاده از آن کامال جدی شده است. این امر در حالی است 
که اگر زمینه آش��نایی ش��کل نگرفته باشد، بدون شک شانس موفقیت 

ش��ما تنها به کیفیت محصول، محدود خواهد شد که در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، نمی توان توقع داش��ت که محصول ش��ما، به مراتب 

بهتر از سایرین باشد. 
4-تا حد امکان برای خود اعتبار به دست آورید 

معتبر بودن کمک خواهد کرد تا افراد بتوانند با س��رعت بیش��تری به 
اطمینان الزم برای خرید خود دس��ت پیدا کنند. در این رابطه صحبت 
کردن هیچ گونه فایده ای نداش��ته و شما باید سند و مدرک ارائه دهید. 
بدون ش��ک در هر حوزه  ای، ان��واع گواهی نامه ها وج��ود دارد که باعث 
خواهد شد تا اعتبار برند شما افزایش پیدا کند. همچنین مشتری سازی 
از بین افراد شناخته شده و یا همکاری با آ نها، از دیگر مواردی است که 

باعث خواهد شد تا اعتمادسازی بهتری شکل گیرد. 
5-تاثیر مثبت ایجاد کنید

برای ایجاد تاثیر مثبت، ش��ما با تنوع بسیار باالیی برخوردار خواهید 
بود. برای مثال حمایت از یک نهاد دغدغه مند نسبت به محیط زیست، 
یکی از اقداماتی است که در حال حاضر به ترندی پرطرفدار تبدیل شده 
است. علت این امر به این خاطر است که در چند سال گذشته، ضرورت 
توجه به این بخش، اهمیت باالتری را پیدا کرده است. با این حال شما 
در ای��ن رابطه بای��د به خصوصیات جامعه هدف خود نیز توجه داش��ته 
باشید. به صورت کلی، هر اقدامی که باعث شود تا تصویر ذهنی از برند 

شما در وضعیت بهتری قرار گیرد، بسیار مهم خواهد بود. 
influencive.com :منبع

درست در زمانی که تصور می شود یک شبکه اجتماعی دیگر ظرفیت رشد 
چندانی را نخواهد داشت، شگفتی رقم می خورد. این امر درست اتفاقی است 
که در رابطه با توییتر شاهد آن هستیم. این شبکه در راستای کسب جایگاه 
بهتری در بازار پررقیب خود، اعالم کرده اس��ت که به کاربران اجازه ارسال 

توییت ه��ای صوتی را داده اس��ت. این قابلیت ابتدا ب��رای کاربران آی او اس 
فعال شد و اکنون برای اندرویدی ها نیز در دسترس قرار گرفته است. علت 
اهمیت این طرح به این خاطر اس��ت که آمارها بیانگر آن است که افراد به 
صحبت کردن بیش از نوشتن تمایل داشته و این امر می تواند باعث شود تا 
فعالیت کاربران، افزایش پیدا کند. همچنین این امر می تواند باعث شود تا 
تعامل های صمیمانه تری شکل گیرد. با این حال برای این قابلیت نیز کامال 
استراتژی توییتر به چشم می خورد و تنها ۱4۰ ثانیه اجازه ضبط وجود دارد. 

یکی از تردیدها این اس��ت که قابلیت جدید، امکان فعالیت افراد ناشنوا را 
کام��ال از بین خواهد برد که مدیران توییتر در این رابطه اعالم کرده اند که 
طرح فوق، مراحل اولیه خود را س��پری می کند و درست به مانند هر مورد 
دیگر، بهبودهایی را خواهد داش��ت. درواقع اگرچه نمی توان زمان دقیقی را 
برای حل این مشکل اعالم کرد، با این حال برطرف شدن آن در دستور کار 
قرار دارد. حال باید دید که واکنش ها به این قابلیت جدید چه خواهد بود. 
techcrunch.com :منبع

انقالب توییتر در زمینه ارسال محتوا

پایان رسمی همکاری بنز و بی ام و 

هنوز یک سال از شروع همکاری دو ابر قدرت آلمانی خودروسازی 
جهان نگذشته اس��ت که خبر پایان آن ، باعث تعجب بسیاری شده 
است. درواقع این دو برند قرار بود تا بر روی نسل جدید اتومبیل های 
خ��ودران فعالیت کنند که قادر به انجام اقداماتی نظیر رانندگی در 
بزرگراه و پارک کردن خودرو حتی تحت س��خت ترین ش��رایط نیز 
می باش��د. با این حال همانطور که مدیر ف��ورد این طرح را بیش از 
حد رویاپردازانه توصیف کرده بود و رس��یدن به این س��طح را طی 
۳ س��ال عمال غیرممکن می دانس��ت. همه چیز مطابق انتظار پیش 
نرفته و هزینه باالی اجرای آن حداقل در کوتاه مدت، باعث ش��ده 
اس��ت تا این دو برند، طرح خود را به حالت تعلیق درآورند. درواقع 
به نظر می رس��د ک��ه جامعه نیز هنوز ب��رای پذیرش چنین طرحی 
آمادگی نداش��ته و این امر می تواند به یک شکس��ت تبدیل ش��ود. 
در ای��ن بین برخی از افراد نیز اختالف��ات بین این دو برند را دلیل 
جدای��ی می دانند، با این حال با توجه به این امر که همچنان برخی 
از همکاری ها ادامه خواهد داش��ت، این فرضیه را نمی توان منطقی 
تصور کرد. همچنین در بیانیه های رس��می اعالم شده است که این 
جدایی، کامال دوس��تانه انجام ش��ده و احتماال ش��اهد پیگیری این 
طرح در چند سال آینده خواهیم بود. در این رابطه نظرسنجی هایی 
نیز انجام شده اس��ت که برطبق آن، رانندگان تمایلی به این حجم 
از اتوماتیک ش��دن فرآیند رانندگی ندارند. درواقع اگر قرار نباشد تا 
افراد خود اقدام به رانندگی کنند، دیگر مواردی نظیر فرمان پذیری، 
سرعت، شتاب و بسیاری از موارد دیگر بی معنا خواهد بود. همه چیز 
در امکانات رفاهی خالصه می ش��ود. ح��ال باید دید که با اتمام این 
طرح، تمرکز این دو برند بر روی چه طرح های دیگری خواهد رفت. 
engadget.com :منبع

تاثیر اعتراضات ضدنژادپرستانه بر روی پپسی
پپسی و صرف نظر از ادامه برندسازی برای 

آنت جمیما

برند پپسی در تازه ترین اقدامش اعالم انصراف از ادامه برندسازی 
برای برند آنت جمیما را اعالم کرده اس��ت. براساس گزارش رسمی 
مس��ئوالن پپس��ی این برند در پایان س��ال جاری با نامی دیگر به 
فعالیت��ش ادامه خواه��د داد. هنوز نام جدید آن��ت جمیما به طور 
رسمی تایید نشده است. نکته جالب در این میان قدمت باالی برند 
موردنظ��ر در عرصه تولید ش��ربت های کیک و س��ایر مواد خوراکی 
صبحانه اس��ت. این شرکت از س��ال ۱889 با همین نام مشغول به 
فعالیت بوده اس��ت، با این حساب اقدام پپس��ی برای تغییر نام آن 

بسیار عجیب و جنجالی به نظر می رسد. 
کریس��تین کورپفل، یکی از مدیران ارش��د پپسی، در مورد دلیل 
تغییر نام این برند بر روی ریشه های نژادپرستانه آن تاکید دارد: »ما 
اخیرا نس��بت به ریشه های نژادپرستانه نام گذاری برند آنت جمیما 
آگاهی پیدا کرده ایم، با این حس��اب دیگر ادامه برندسازی برای این 

زیرشاخه مان تحت همین نام منطقی نخواهد بود.«
اس��تفاده از تصویر یک پیرزن سیاه پوست به عنوان لوگوی اصلی 
برند آنت جمیما از س��وی پپس��ی همراه با ریش��ه های نژادپرستانه 
ارزیابی شده است. همین امر مدیران شرکت را به منظور جلوگیری 
از بروز اعتراضات مشتریان و دیگر واکنش های منفی به سوی اقدام 
سریع ترغیب کرده است. مدیران ارشد پپسی در تالش برای تحول 
برندش��ان در راس��تای جلب توجه تمام گروه های نژادی در سراسر 
دنیا هس��تند. نخستین نکته مهم در این میان تالش برای پرهیز از 

کاربرد المان های نژادپرستانه است. 
بی تردید اعتراضات اخیر در ایاالت متحده نس��بت به نژادپرستی 
نق��ش مهمی در تصمیم تازه پپس��ی داش��ته اس��ت. آین��ده کلی 
کس��ب و کارها در ب��ازار ایاالت متحده و دیگر نق��اط جهان همراه 
با تالش بیش��تر برای توجه به المان های نژادپرستانه و حذف آنها از 
فعالیت شان است. در غیر این صورت واکنش مشتریان به آنها بسیار 

تند و خشن خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

تعطیلی مجدد فروشگاه های اپل در آمریکا 

اگرچه مدت زمان زیادی از بازگش��ایی فروشگاه های اپل نگذشته 
اس��ت، با این حال با توجه به رون��د صعودی تعداد مبتالیان به این 
ویروس در آمریکا، مدیران این ش��رکت تصمیم گرفتند تا بار دیگر 
فعالیت فروش��گاه های خود را متوقف کنند. در بیانیه رسمی اعالم 
شده اس��ت که هیچ چیز مهم تر از سالمت افراد نبوده و امید است 
ک��ه هرچه زودتر همه چیز به ش��رایط عادی بازگ��ردد، با این حال 
برخ��ی از افراد عقیده دارند که ویروس کرونا تنها دلیل این تصمیم 
نبوده و اعتراضات ضدنژادپرس��تی در آمریکا که با خسارت به تعداد 
زیادی از فروش��گاه ها همراه بوده اس��ت، از دیگر دالیل این تصمیم 
محسوب می شود. درواقع ممکن است دلیل دیگر این تصمیم حفظ 
امنیت فروش��گاه ها تا زمان آرام تر شدن اوضاع باشد. پس از انتشار 
این خبر، ارزش س��هام اپل با اندکی کاهش مواجه ش��د. حال باید 
دی��د که برنامه اپل برای جب��ران ضررهای این مدت و عقب ماندن 
از طرح های خود، چه خواهد بود. درواقع این خبر در حالی منتش��ر 
ش��ده است که س��ایر برندهای بزرگ آمریکایی تصمیمی را در این 

رابطه اتخاذ نکرده اند. 
wsj.com :منبع
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امروزه عرصه کسب و کار درگیر تغییر و تحوالت بسیار سریعی است. اغلب کارآفرینان 
در چنین فضایی باید به س��رعت نس��بت به تغییر ش��یوه های کس��ب و کار، بازاریابی و 
مدیری��ت برند اقدام کنند. در غیر ای��ن صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را 
نخواهند داش��ت. چالش اصلی در این میان سختی های موجود در راه توسعه کسب و کار 
در شرایط بی ثبات بازارهای مختلف است. بدون تردید معرفی برخی از فناوری های نوین 
مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی اهمیت بسیار زیادی دارد، اما همچنان مشکل 

اصلی پابرجا باقی مانده است. 
هر چقدر در مورد دش��واری های سازگاری با شرایط متغیر کسب و کار صحبت کنیم، 
هیچ کدام به اندازه ش��یوع ویروس کرونا برای اهالی کس��ب و کار ش��گفت آور نبوده است. 
ویروس کرونا بی ثباتی در عرصه کس��ب و کار را آشکار ساخته است. این امر در بازارهای 
مهم، حتی آنهایی که دارای ثبات حداقلی بودند نیز قابل مش��اهده اس��ت. با این حساب 
وضعیت برای فعالیت برندها بس��یار دش��وار ش��ده اس��ت. هدف ما در این مقاله بررسی 
شیوه های توسعه کسب و کار در شرایط بی ثباتی ناشی از ویروس کروناست. بدون تردید 
این شرایط به تنهایی وضعیت ناگوار کنونی را پدید نیاورده است. نکته مهم در این میان 
ترکیب این عامل با سایر بی ثباتی های طبیعی و ذاتی عرصه کسب و کار است. ما در ادامه 
به بررس��ی ۱۱ نکته و راهکار عملی برای رهایی از دش��واری های موجود در مسیر توسعه 

کسب و کار خواهیم پرداخت. 
1. اهمیت تبلیغات

بس��یاری از برندها به محض شروع یک بحران در عرصه جهانی شروع به حذف بودجه 
بخ��ش بازاریاب��ی می کنند. این نوع گرای��ش به نوعی در میان تمام کس��ب و کارها قابل 
مش��اهده اس��ت. شاید در نگاه نخست این اقدام برای پیش��گیری از بروز بحران های مالی 
س��نگین برندها طبیعی باش��د، با این حال تحلیل ما در این بخش بر روی ضرورت حفظ 

جایگاه برندمان حتی در شرایط ناگوار ویروس کروناست. 
اغلب برندها در طول هفته های گذشته فعالیت شان را دوباره شروع کرده اند. نکته جالب 
در این میان مواجهه اغلب ش��رکت های غیرفعال در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات در طول 
کرونا با فقدان جذابیت برای مشتریان است. شاید همین شرکت ها تا پیش از شیوع کرونا 
جذابیت های بس��یار زیادی برای مشتریان داشتند، اما اکنون کمترین تغییر و ترغیبی در 

مشتریان ایجاد نمی کنند. 
بس��یاری از کارش��ناس ها کاه��ش تمایل مش��تریان برای خری��د از برنده��ا را تحت 
دش��واری های مالی ناش��ی از کرونا تحلیل می کنند. بدون تردید این رویکرد برای تحلیل 
مش��کالت جاری اهمیت باالیی دارد، با این حال تمام وضعیت جاری بر این اس��اس قابل 
تحلیل نیس��ت. توجه ما در این بخش بر روی موفقیت برخی از برندهای فعال در زمینه 
بازاریابی تبلیغات در طول دوران اوج کرونا در مقایسه با رقبای غیرفعال شان است. بر این 
اس��اس هرچه برندها در این بحران دارای فعالیت بیشتری از نظر بازاریابی بودند، توانایی 
حفظ و حتی جلب نظر مش��تریان تازه ش��ان افزایش پیدا کرده است. این نکته در ابتدای 
شیوع ویروس کرونا به خوبی مدنظر برخی از برندهای بزرگ قرار گرفت. همین نکته آنها 

را نسبت به سایر برندهای محلی متمایز کرد. 
شاید برخی از برندها به دلیل مشکالت مالی ناشی از کرونا توانایی سرمایه گذاری برای 
بخش بازاریابی را نداشته باشند بنابراین ظاهرا چنین برندهایی عذر موجهی برای انفعال 
در عرص��ه بازاریابی و تبلیغات دارند. نکته مهم در این میان یافتن فرصت ها و منابع مالی 
مناس��ب برای فعالیت در عرصه بازاریابی و تبلیغات اس��ت. اگر م��ا به دنبال ادامه حضور 
در بازار و رقابت با دیگر برندها هس��تیم، باید هرگونه ش��رایط دش��واری را نیز پشت سر 
بگذاریم. در غیر این صورت ادامه فعالیت مان، به ویژه در دوران پس��اکرونا، در س��ایه ای از 

ابهام قرار خواهد گرفت. 
یکی از صنعت های موفق در زمینه تبلیغات و کسب سود از این طریق در دوران کرونا 
حوزه مد و پوش��اک اس��ت. بدون تردید این صنعت در ط��ول دوران کرونا با افت فروش 
وحش��تناکی مواجه ش��د. دلیل این امر نیز دغدغه های مهم تر مش��تریان برای خرید بود. 
بنابراین در ابتدا مش��تریان هیچ تمایلی برای خرید محصوالت برندهای بزرگ این عرصه 
نش��ان نمی دادند. نکته مهم در این میان ارزیابی درس��ت برندهای فعال در صنعت مد از 
ماهی��ت موقتی ای��ن دوران بود. به این ترتیب با ادامه س��رمایه گذاری در بخش بازاریابی 
موفق به جلب نظر مش��تریان در مدت زمانی طوالنی ش��دند. اکنون با افت شرایط بسیار 

بحرانی کرونا دوباره مشتریان این برندها اقدام به خرید انواع پوشاک می کنند. 
2. ارزیابی ترندهای موجود در بازار

آی��ا ش��ما تصمیم به عدم کاهش بودج��ه بخش بازاریابی گرفته ای��د؟ این نکته یکی از 
تصمیم های مهم مدیریتی ش��ما در طول س��ال ج��اری خواهد بود، اما ب��ه تنهایی برای 
موفقیت کس��ب و کارتان کافی نیس��ت. مس��ئله اساس��ی در این میان انتخاب ترندهای 
بازاریابی و تبلیغات مناس��ب اس��ت. امروزه بسیاری از برندها مشغول به سرمایه گذاری در 
بخش بازاریابی هس��تند، اما تعداد بس��یار اندکی از آنها توانایی تاثیرگذاری مثبت بر روی 

مخاطب هدف را دارند. 
پیام های بازاریابی ما در تمام وضعیت ها باید ارجاع مس��تقیمی به نیازهای مش��تریان 
داش��ته باش��د. در غیر این صورت توانای��ی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهند داش��ت. 
اش��تباه برخی از برنده��ا در طول دوران ش��یوع ویروس کرونا فقدان توج��ه به نیازهای 
اساس��ی مش��تریان بود. برخی از برندها مانند جنرال موتورز، عل��ی رغم فقدان تخصص 
در زمینه تولید لوازم بهداش��تی، با هدف حمایت از مش��تریان اق��دام به تولید تجهیزات 
موردنیاز تیم های پزشکی و انواع ماسک های کاربردی کرد. این نکته شاید در ابتدا بسیار 
عجیب یا حتی س��اده به نظر برس��د، با این حال تاثیرگذاری بسیار باالیی بر روی ذهنیت 

مشتریان از یک برند دارد.
امروزه مرز میان فعالیت های بازاریابی و اقدامات اساسی برندها بسیار خدشه پذیر شده 
است. ما باید به دنبال راهکارهایی برای توسعه نام برندمان در وضعیت های مختلف باشیم. 
یکی از بهترین گزینه ها در این میان فعالیت بازاریابی با محوریت نیازهای مش��تریان در 

طول اوج ویروس کروناست.
بدون تردید برندها در طول دوران ش��یوع ویروس کرونا دش��واری های بسیار زیادی از 
نظ��ر جلب نظر مخاطب هدف دارند. یکی از توصیه های اساس��ی م��ا در این میان تالش 
برای درک دش��واری های عمیق مش��تریان اس��ت. بدون تردید ما در طول شیوع ویروس 
کرونا از منظر کس��ب و کار چالش های بس��یار زیادی را تجربه کرده ایم. این نکته در افق 
دید مش��تریان نیز وجود دارد. نکته مهم در اینجا تالش برای مش��اهده وضعیت ناپایدار 
ویروس کرونا از نقطه نظر مش��تریان است. وقتی ما درک درستی از وضعیت مشتریان در 
شرایط کنونی پیدا کنیم، امکان تحلیل شرایط به صورت کاربردی تر را نیز خواهیم یافت. 
ایراد اصلی بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی اس��تفاده از کلیشه های قدیمی است. 
نتیج��ه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. وقتی کمپین های 
بازاریابی ما شباهت بسیار زیادی به رقبا داشته باشد، در عمل توانایی تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مش��تریان را از دست خواهیم داد. تبلیغات موفق در طول تاریخ همیشه یک پیام 
تازه و جذاب برای مخاطب هدف داش��ته اند. دش��واری های یافتن پیام جذاب و تازه برای 
مخاطب هدف بر هیچ کس پوش��یده نیست بنابراین ما باید خود را آماده فعالیتی همراه با 

سختی قابل توجه در عرصه بازاریابی کنیم. 
3. تنظیم پیام های بازاریابی

بررس��ی ترنده��ای بازاریابی گامی دیگر برای بهبود ش��رایط برندم��ان در طول بحران 

کروناست. بسیاری از برندها در جست وجو برای یافتن پیام های بازاریابی به سراغ الگوهای 
بس��یار قدیمی می روند. شاید این الگوها در ش��رایط عادی همچنان تاثیرگذاری مناسبی 
بر روی مخاطب هدف داش��ته باشد، اما شرایط شیوع ویروس کرونا نوع دیگری از ترندها 

را طلب می کند.
بی تردید تالش برای ایجاد ترندهای برتر برای هر برندی دش��وار خواهد بود. نکته مهم 
در ای��ن میان ارزیاب��ی وضعیت بازاریابی برندهای بزرگ و تالش برای تقلید از آنهاس��ت. 
فق��ط در این صورت ما بدون ص��رف هزینه های گزاف امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را خواهیم داشت. 
برندهای بزرگ دارای الگوی منحصر به فردی برای طراحی پیام های بازاریابی هستند. 
تیم های توس��عه و تحقیقات آنها از ش��یوه های بس��یار متنوعی برای بازاریابی اس��تفاده 
می کنن��د. اگر ما به عنوان یک کس��ب و کار کوچک به دنبال راه اندازی بخش توس��عه و 
تحقیقات باش��یم، باید مقدار بس��یار زیادی از بودجه مان را صرف کنیم. این امر اغلب از 
س��وی برندها با تردید همراه اس��ت بنابراین راهکار جایگزین تالش برای تقلید از فعالیت 

بازاریابی برندهای بزرگ است. 
نکت��ه مهم در این میان ایجاد تمایز میان تقلید و الگوبرداری از برندهای بزرگ با کپی 
برداری اس��ت. ما همیش��ه باید تغییراتی در پیام اصلی برندهای مدنظرمان ایجاد کنیم. 
در غی��ر این ص��ورت مخاطب هدف به س��ختی متوجه ویژگی منحصر ب��ه فرد تبلیغات 

شما خواهد شد. 
امروزه مشتریان هوشمندی بسیار زیادی در بررسی تبلیغات دارند. اگر ما پیام تبلیغاتی 
دیگر رقبا را بدون هیچ تغییری در کمپین مان پیاده کنیم، به سرعت با واکنش های منفی 
آنها مواجه خواهیم ش��د بنابراین برای حفظ جایگاه برندمان هم که ش��ده، باید تغییراتی 

اساسی در پیام های بازاریابی ایجاد کنیم. 

بدون شک کس��ب و کارها در شرایط کنونی هنوز هم تحت تاثیر تردیدهای مشتریان 
برای خرید کاال و خدمات هستند. نکته مهم در این میان ایجاد انگیزه و ترغیب مشتریان 
برای خرید است. بهترین نمونه در این میان برندهای فعال در زمینه اجاره خودرو هستند. 
این برندها براساس الگوی رایج توانایی تاثیرگذاری چندانی برای فروش بیشتر در شرایط 
کنون��ی را ندارند، با این حال در بازار ایاالت متحده اقدام به تبلیغات گس��ترده برای عید 
پاک کردند. این امر موجب ترغیب هرچه بیش��تر مش��تریان برای اجاره خودرو، حتی در 
ش��رایط دشوار کرونایی، شد. این ایده باید از سوی بس��یاری از برندها مورد استفاده قرار 
گیرد. ما همیشه امکان استفاده از ایده های جذاب برای توسعه کسب و کارمان  را داریم. 

نکته مهم در این میان بهره گیری از الگوهای شخصی سازی شده برای برندمان است. 
4. ارزیابی فرآیند بازاریابی و فروش

تحلی��ل عملکرده��ای بازاریابی و فروش ب��رای برندها مزیت های بس��یار زیادی دارد. 
براساس گزارش موسسه مک کنزی، ارزیابی دوباره فعالیت فروش از سوی برندها حداکثر 
ت��ا 5۰ درص��د افزایش فروش را همراه خواهد آورد. امروزه بس��یاری از برندها در س��طح 
شعاری مش��غول به ارزیابی مجدد کمپین های بازاریابی شان هستند، با این حال کمترین 
اقدام واقعی در این حوزه انجام نمی دهند بنابراین گام نخست برای موفقیت در این عرصه 

تغییر دیدگاه مان به فرآیند بازنگری در کمپین های بازاریابی است. 
بی تردی��د همه م��ا توصیه هایی در زمین��ه بازاریابی و فروش خوانده ایم. ش��اید برخی 
از برنده��ا چنی��ن توصیه هایی را اج��را نیز بکنند، با ای��ن حال تاثیرگ��ذاری توصیه ها و 
تکنیک ه��ای مختلف با هم تفاوت بنی��ادی دارد. نکته مهم از نظر ما در این بخش تالش 
برای ارزیابی انتقادی فرآیند بازاریابی و فروش برندمان اس��ت. ما همیش��ه امکان تمجید 
از فرآینده��ای جاری را داریم، اما ای��ن امر کمک چندانی به برند ما نخواهد کرد بنابراین 

انتقاد از فرآیندهای جاری امری ضروری در میان کسب و کارهای مختلف خواهد بود. 
انتقاد از فرآیندهای بازاریابی و فروش نوعی فشار مضاعف برای یافتن راهکارهای بهتر 
ایجاد می کند. نکته مهم در این میان ادراک تیم بازاریابی و فروش ش��رکت از انتقادهای 
ماس��ت. اگر آنها برداشت نامناس��بی از انتقادهای ما داشته باش��ند، فرآیند تعامل درون 
سازمانی با دش��واری های بسیار زیادی همراه خواهد ش��د بنابراین ما باید انتقادهای مان 

نسبت به فرآیند بازاریابی را در نهایت دقت و به صورت دوستانه بیان کنیم. 
5. ترک الگوهای بازاریابی بی ثمر

اغلب برندها در فرآیند بازاریابی بر روی اس��تفاده از تمام شیوه های در دسترس تاکید 
دارن��د. نکته مه��م در این میان تالش برای اس��تفاده از الگوهای همراه با نتیجه  بخش��ی 
بیش��تر است. بودجه شرکت ها برای بازاریابی همیش��ه با محدودیت همراه است بنابراین 

برنامه ریزی به منظور استفاده درست از چنین بودجه ای ضروری خواهد بود. 
برخی از ش��یوه های بازاریابی در کس��ب و کارهای مختلف دارای تاثیرگذاری موردنظر 
نیس��تند. این امر در میان برندهای مختلف کامال طبیعی محس��وب می ش��ود بنابراین ما 
در زمین��ه انتخ��اب رویکرد بازاریابی برندمان باید نس��بت به تم��ام الگوها و نکات جانبی 
توجه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 

نخواهیم داشت. 
ش��اید بیان حوزه های نامناس��ب ب��رای بازاریابی و تبلیغات برای تمام کس��ب و کارها 
امکان پذیر نباش��د، با این حال اش��اره اجمالی به این حوزه بی فای��ده نخواهد بود. یکی از 
حوزه ه��ای دارای کمترین ب��ازده برای برندها مربوط به بخش تبلیغات تلویزیونی اس��ت. 
امروزه کاربران توجه بس��یار اندکی به ش��بکه های تلویزیونی دارن��د. این امر نوعی بحران 
برای چنین شبکه هایی محسوب می شود. نکته مهم در اینجا تالش ما برای استفاده بهتر 
از الگوه��ای جایگزین بازاریابی اس��ت. فقط در این صورت فرص��ت کافی برای جلب نظر 

مخاطب هدف پدیدار خواهد شد. 
6.  ضرورت طراحی استراتژی بازاریابی

برنامه ریزی در ش��رایط کنونی دش��واری های بس��یار زیادی دارد. اغل��ب برندها برای 

برنامه ریزی با دشواری های بسیار زیادی مواجه هستند. وقتی شرایط کسب و کار به طور 
مداوم در حال تغییر اس��ت، ما نیز باید فضای مناس��ب برای تغییرات س��ریع و در لحظه 
برندم��ان ایجاد کنیم. ایراد اصل��ی برنامه های بازاریابی اغلب برندها در ش��رایط کرونایی 
ت��الش ب��رای ایجاد نوعی ثبات اس��ت. وقتی عرصه بازاریابی و به طور کلی کس��ب و کار 
فاقد چنین ثباتی اس��ت، بنابراین تالش برای ایجاد ثبات از س��وی ما به طور قطع همراه 

با شکست خواهد بود. 
بدون تردید مخاطب هدف ما در عرصه بازاریابی دارای مشکالت مختلفی است بنابراین 
ما باید براس��اس نیازهای روز مش��تریان اقدام به طراحی پاسخ ها و پیشنهادهای بازاریابی 
کارب��ردی کنیم. گروه بندی مش��تریان در قالب های گوناگون امری ض��روری برای تولید 

کمپین های بازاریابی تاثیرگذار است. 
برندهای بزرگ همیش��ه براساس تفاوت های موجود در نیازها و سلیقه مشتریان اقدام 
به شخصی س��ازی محتوای بازاریابی شان می کنند. نکته مهم در این میان شناخت درست 
مش��تریان و تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنهاست. ما فقط در این صورت شانس کافی 

برای تعامل با مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
طراح��ی اس��تراتژی های بازاریابی باید م��ورد بازبینی کلی قرار گیرد. هدف س��نتی از 
طراحی اس��تراتژی بازاریابی ایجاد نوعی ثبات در فعالیت برند است. شرایط کنونی دنیای 
کس��ب و کار هرگونه ثباتی را نفی می کند بنابراین م��ا باید به دنبال رویکردهای دیگری 

برای انطباق با شرایط ناپایدار کنونی باشیم. 
7.  آگاهی از خطرهای پروژه های بلندمدت

اکنون اغلب ش��رایط و فرآیندهای کس��ب و کار در بازارهای مختلف دستخوش تغییر 
ش��ده اس��ت. این نکته برای برندها ش��رایط دشواری را ایجاد کرده اس��ت. با این حساب 
هرگونه ثباتی دس��ت نیافتنی خواهد بود. ش��اید در ادامه با کاهش دشواری های بازاریابی 
در فعالیت کس��ب و کارها نوعی افق مثبت برای ثبات برندها قابل ارزیابی باش��د، با این 
ح��ال وضعی��ت کنونی به هیچ وجه اینگونه نیس��ت. نکته مهم در ای��ن میان تالش برای 
پرهی��ز از برنامه ریزی های طوالنی مدت اس��ت. این نکته ش��رایط دش��واری برای برندها 

ایجاد خواهد کرد. 
اغلب برندها تمایل به برنامه ریزی طوالنی مدت برای بازاریابی و تبلیغات دارند. بنابراین 
پرهیز از چنین رویکردی برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. توصیه ما در این بخش ترک 
کام��ل رویکردهای بلندمدت در عرصه بازاریابی نیس��ت. ب��دون تردید هر برندی نیازمند 
برنامه ریزی مقطعی اس��ت. توصیه اساس��ی ما آگاهی از ریس��ک های موجود در وضعیت 

کنونی برای فعالیت طوالنی مدت در عرصه بازاریابی است. 
اگر ش��ما از ریس��ک های حوزه بازاریابی بلندمدت به خوبی آگاهی دارید، امکان نوعی 
برنامه ری��زی برای مقابله با تاثیرات منفی ش��رایط کنونی، با دش��واری های فراوان، وجود 
خواهد داش��ت. با این حال هرگز راهکار س��اده و یکدس��تی برای موفقیت بازاریابی پیش 

روی تان نیست. 
8. بهینه سازی فرآیندهای جاری

پیش از پایان بحث پروژه های طوالنی مدت بازاریابی باید به یک نکته 
دیگر نیز اشاره کنیم. این نکته مربوط به بهینه سازی فرآیندهای جاری 
برند اس��ت. بدون تردید تمام کسب و کارها در شرایط مختلف نیازمند 
طراحی الگوهای بازاریابی برای جلب نظر مخاطب هدف هس��تند. نکته 
مهم در این میان استفاده از شیوه های متنوع برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف است. 
وقت��ی ما از ایجاد تنوع و تاثیرگذاری بیش��تر فرآینده��ای بازاریابی صحبت می کنیم، 
باید بهینه س��ازی فرآیندهای بازاریابی جاری را نیز مدنظر قرار دهیم. بس��یاری از برندها 
در طول سال های متمادی از یک الگوی بازاریابی استفاده می کنند. این امر دشواری های 
بسیار زیادی در بلندمدت ایجاد خواهد کرد. توصیه ما در این بخش ایجاد بخش خدمات 
مش��تریان برای ارائه سرویس های مطلوب به مش��تریان و همچنین آگاهی از نظرات آنها 

برای بهینه سازی فرآیند بازاریابی برندهاست. 
بدون تردید ویروس کرونا تاثیر بس��یار منفی بر روی وضعیت کس��ب و کارها داش��ته 
اس��ت. با این حال مزیت بازاندیش��ی کلی بر روی فرآینده��ای بازاریابی کنونی برندها را 
نیز به ارمغان آورده اس��ت. بی شک در وضعیت عادی کمتر برندی اقدام به بازاندیشی در 

بنیان های فعالیت بازاریابی اش می کرد. 
9. اخذ رویکرد آنالین

بس��یاری از برندها هنوز هم درگیر چالش های اساس��ی در س��طح تصمیم گیری برای 
مقابله با تاثیرات ناگوار ویروس کرونا هس��تند. بی تردید این نکته عجیب به نظر می رسد. 
ام��روزه برندهای ب��زرگ در کمترین زمان ممکن توانایی مدیریت ش��رایط کنونی را پیدا 
کرده ان��د. بنابراین ناتوانی برخی از برندها برای س��ازگاری با ش��رایط جاری امری عجیب 

خواهد بود. 
یکی از ترندهای مهم بازاریابی در طول مدت شیوع کرونا استفاده از پلتفر م های آنالین 
برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف است. بازاریابی دیجیتال در طول سه ماه 
اخیر توس��عه بسیار زیادی پیدا کرده است بنابراین ما نیز باید از شیوه موردنظر به خوبی 
اس��تفاده کنیم. بسیاری از برندها در طول ماه های اخیر با تمرکز بر روی بازاریابی آنالین 

موفق به توسعه کسب و کارشان شده اند. 
بی تردید در هر ش��رایط بحرانی برخی از برندها رویکردهای بهتری اخذ می کنند. نکته 
مه��م برای کس��ب و کارهای میان رده و کوچک تالش ب��رای الگوبرداری از رویکرد موفق 
برندهای بزرگ اس��ت. این امر بدون هزینه ای گزاف موجبات موفقیت در عرصه کس��ب و 

کار را فراهم خواهد کرد. 
وقتی ما به سراغ رویکرد آنالین برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف می رویم، باید 
اطالع س��انی قوی داش��ته باش��یم. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از بین خواهد رفت. نکته مهم در اینجا بیان دش��واری های فعالیت کنونی در عرصه 
کس��ب و کار اس��ت. برخی از برندها چنین نکته ای را با مشتریان به اشتراک نمی گذارند. 

نتیجه این امر ناتوانی برندهای موردنظر برای کنترل انتظارات مشتریان است. 
1٠. ارتباط تان با مشتریان را قطع نکنید

تعامل با مش��تریان همیش��ه دارای اهمیت اس��ت. برخی از برندها پس از شیوع بحران 
کرونا کانال های ارتباطی شان با مخاطب هدف را مورد بی توجهی قرار دادند. نتیجه این امر 
فراموش��ی برندهای موردنظر از سوی مشتریان شان بود بنابراین شما باید در هر شرایطی 

ارتباط سازنده تان با مخاطب هدف را حفظ کنید. 
وقتی ما در تعامل مداوم با مش��تریان هس��تیم، آگاهی از ش��رایط جاری بسیار ساده تر 
خواهد ب��ود بنابراین چنین نکت��ه ای دارای مزیت های دوطرفه برای برندها و مش��تریان 

خواهد بود. 
11. تولید محتوای تعاملی تر

تعامل با مخاطب هدف فقط با بیان شعارهای جذاب امکان پذیر نیست. ما باید در عمل 
نیز اقدامات مفیدی برای جلب نظر مش��تریان انجام دهیم. یکی از توصیه های اساسی ما 
در این میان تالش برای تولید محتوای تعاملی تر اس��ت. چنین محتواهایی تاثیرگذاری به 
مراتب بیشتری بر روی مشتریان دارد. همچنین موجب جلب نظر مشتریان و ترغیب شان 

برای ارائه بازخورد به برند ما خواهد شد. 
بدون تردید بازاریابی در شرایط کنونی امر بسیار دشواری محسوب می شود. نکته مهم 
تالش برای یافتن راهکارهایی به منظور مدیریت ش��رایط سخت کنونی است. هدف ما در 

این مقاله بررسی دشواری های بازاریابی و ارائه برخی از راهکارهای مناسب بود. 
business.com :منبع

5 دلیل عمده پایین بودن ترافیک سایت 

بدون شک هدف اصلی هر سایتی، رسیدن به تعداد مخاطبان باال است. با این 
حال این امر برای بیش از 6۰ درصد س��ایت هایی که ایجاد می شود، رخ نمی-

دهد. اگرچه دالیل مختلفی برای این موضوع وجود دارد، با این حال برخی از 
این موارد کامال مشترک بوده و می توان آنها را موانع اصلی نام برد. در ادامه به 

بررسی این پنج مورد خواهیم پرداخت. 
1-عدم استفاده از تکنیک های سئو 

نکته مهمی که در زمینه سئو باید توجه داشته باشید این است که روش های 
آن به صورت مداوم در حال به روزرسانی بوده و ممکن است دیگر یک تکنیک 
که در پنج س��ال گذشته مورد اس��تفاده قرار می گرفته است، بهترین انتخاب 
موجود محس��وب نش��ود. تحت این شرایط ضروری اس��ت تا همواره به دنبال 
جدیدترین ها باشید. با توجه به این امر که حوزه مذکور کامال تخصصی است، 

استفاده از فردی حرفه ای نیز یک انتخاب کامال مناسب خواهد بود.
2-محتوای بی کیفیت 

با توجه به این امر که رقابت در تمامی عرصه ها به باالترین حد خود رسیده 
اس��ت، حتی عملکردی متوسط را هم باید ضعیف تلقی کرد. درواقع مخاطب 
ح��ال حاضر از گزینه های مختلفی برخوردار بوده و این امر طبیعی اس��ت که 
م��وارد ضعیف را نادیده بگی��رد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که به جای 
تالش برای اقداماتی نظیر تبلیغات که هزینه بسیار باالیی را نیز به همراه دارد، 
در ابتدا اطمینان پیدا کنید که محتوای ش��ما از نظر مخاطب، بس��یار خوب و 
حرفه ای خواهد بود. درواقع ممکن اس��ت تصورات ش��ما با نظر واقعی جامعه 
هدف، تفاوت هایی را داشته باشد. همچنین این نکته را فراموش نکنید که در 
هر جامعه ای، مخاطبان تفاوت هایی را با یکدیگر دارند. به همین خاطر بس��یار 

مهم است که بهترین لحن ممکن را انتخاب کنید. 
3-عدم همکاری با سایرین 

اگر تنها به س��ایت اصلی خود محدود باش��ید، در بهترین حالت با س��رعت 
رش��د پایینی مواجه خواهید شد. این امر ممکن است باعث شود تا سایر رقبا، 
به صورت کامل توجه جامعه هدف ش��ما را به س��مت خود جلب کرده باشند. 
به همین خاطر ش��ما باید به سرعت رشد خود نیز توجه داشته باشید. در این 
رابطه همکاری با سایر برندها و افراد تاثیرگذار نظیر اینفلوئنسرها باعث خواهد 
ش��د تا رش��دی انفجاری را تجربه کنید. همچنین نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که محتواهای شما باید تنوع بسیار باالیی را داشته 
باشد تا قدرت جذب مخاطبان مختلف را داشته و به پایگاهی جامع در عرصه 

خود تبدیل شوید.  
4-تجربه کاربری نامناسب 

بس��یاری از سایت  ها از نظر مخاطب جذابیت و راحتی الزم را ندارند. در این 
رابطه تنها سرعت باالی س��ایت مالک نبوده و نوع طراحی، امکانات موجود و 
هماهنگی با تلفن های همراه نیز از دیگر موارد تعیین کننده محسوب می شود. 
در این رابطه ضمن نظرس��نجی، ضروری است تا همه چیز را به صورت مداوم 
بررسی کنید. در نهایت مشاهده اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها نیز در 

این رابطه می تواند راهنمای عمل شما باشد. 
5-حضور نامناسب در شبکه های اجتماعی

اگر بخواهیم بزرگترین پایگاه حال حاضر افراد در اس��تفاده از اینترنت را نام 
ببریم، شبکه های اجتماعی گزینه  ای بدون رقیب خواهند بود و درواقع به طور 
میانگین هر فردی حداقل دو س��اعت از زمان خود را به آن اختصاص می دهد. 
تحت این شرایط فعالیت در آنها کامال حیاتی خواهد بود. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که سرعت مشاهده مطالب یک سایت در مقایسه 
با محتواهای شبکه اجتماعی بسیار پایین بوده و شما می توانید از آن به عنوان 
مبلغ سایت اصلی خود استفاده کنید. در نهایت این اقدام شما باعث می شود تا 

محتواها، فضای بیشتری جهت دیده شدن را داشته باشند. 
azbigmedia.com :منبع

بازگشت فولکس  واگن به عرصه بازاریابی

فولکس واگن پس از رس��وایی ناشی از نمایش تبلیغ نژادپرستانه در ماه های 
اخیر دوباره پروتکل بازاریابی اش را به روز رس��انی کرده اس��ت. اگرچه این برند 
هنوز هم درگیر رسوایی های بازاریابی و تبلیغات در سال جاری است، اما امید 
بس��یار زیادی برای بهبود وضعیتش دارد. پس از ماه ها انتقاد کوبنده نسبت به 
فعالیت این غول آلمانی اکنون ش��رایط برای فعالیت این برند بسیار مساعدتر 

شده است. 
دلیل اصلی انتقادها به کمپین بازاریابی فولکس واگن در ماه های 
اخیر تحت عنوان تمس��خر سیاه پوس��تان ارزیابی شده است. بر این 
اس��اس در کمپین موردنظر بازیگر نقش سیاه پوس��ت به طور مداوم 
از س��وی یک دس��ت بزگ و س��فید مورد ضربه و پرت ش��دن قرار 
می گرفت. تجرب��ه کمپین موردنظر ب��رای فولکس واگن درس های 
زیادی به همراه داش��ت. البته این نکته ب��ا هزینه باالیی نیز همراه 
بود. نتیجه این درس ها در کمپین تازه فولکس واگن به خوبی قابل 
مشاهده است. بر این اساس در کمپین تازه این برند چند زوج جوان 
از نژاده��ای مختلف در حال گفت وگو و بازی های س��رگرم کننده به 
تصویر کش��یده ش��ده اند. هدف از کمپین موردنظر نمایش فضایی 

تعاملی میان گروه های نژادی مختلف است. 
بس��یاری از برندها در دوران فعالیت ش��ان با مش��کالت بازاریابی 
و تبلیغات مواجه ش��ده اند. بدون تردی��د فولکس واگن آخرین برند 
مواجهه با چنین مش��کالتی نیست. نکته مهم تالش برای رهایی از 
بار مش��کالت و انتقادهای قبلی به منظور ش��روع دوباره فعالیت در 
عرصه بازاریابی اس��ت. فولکس واگن با بهره گی��ری از تیم بازاریابی 
مج��رب و تحلیل بازخوردهای منفی ب��ه کمپین قبلی اش به خوبی 
فرصت بازس��ازی پروتکل های بازاریابی اش را پیدا کرده اس��ت. این 
نکته باید به مثابه راهنمای کاربردی از س��وی دیگر برندها نیز مورد 

بررسی قرار گیرد. 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی برای بازاریابی امر تازه ای نیست. 
بس��یاری از برندها به منظور توس��عه کمپین های بازاریابی ش��ان از 
شبکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. نکته مهم در مورد فولکس 
واگن اس��تفاده از ابرداده ها و تحلیل آنها با نرم افزارهای دارای هوش 

مصنوعی برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف است. 
marketingdive.com :منبع
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تفاوت های اساسی حوزه مد و پوشاک با 
کسب و کارهای کوچک

بسیاری از کارآفرینان ایده های جذابی برای فعالیت در عرصه مد 
و پوشاک دارند. تصور اغلب مردم از صنعت مد و پوشاک مانند سایر 
حوزه های کاری است بنابراین در نگاه نخست نباید تفاوت معناداری 
میان صنعت پوش��اک و دیگر کس��ب و کارهای کوچک باش��د. این 
پیش��فرض اغل��ب اوقات کارآفرینان را در دام س��اده انگاری بس��یار 
وسیعی گرفتار می سازد. امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
در صنعت مد و پوش��اک با گذش��ت تنها چند ماه از فعالیت شان با 
شکس��ت های عمده مواجه می ش��وند. مس��ئله مهم در اینجا تفاوت 
میان کس��ب و کارهای کوچک با حوزه مد و پوش��اک است. اگر ما 
از تفاوت های موردنظر آگاهی نداش��ته باش��یم، ب��ه احتمال زیاد با 

شکست های سنگین مواجه خواهیم شد. 
هدف م��ا در مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از تفاوت های بنیادی 
عرصه مد و پوشاک با سایر کسب و کارهای کوچک است. ما در این 

راستا بر روی چهار نکته اساسی تاکید خواهیم داشت. 
1. ضروت نظارت بر تمام جزییات

راه اندازی کس��ب و کاری کوچک در زمینه مد و پوشاک نیازمند 
توجه گس��ترده به نحوه فعالیت برندمان اس��ت. بس��یاری از کسب 
و کارهای کوچک در س��ایر حوزه های کاری با اس��تفاده از خدمات 
جانب��ی و همچنین امکان همکاری با مدیران میان رده کارش��ان را 
ش��روع می کنند. با این حال وضعیت کس��ب و کارهای عرصه مد و 
پوشاک بسیار متفاوت است. اگر شما قصد فعالیت در زمینه طراحی 
لباس ه��ای مختلف را داش��ته باش��ید، باید بر روی تم��ام جزییات 
فعالیت برندتان نظارت داش��ته باش��ید. در غیر ای��ن صورت امکان 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
امروزه تقسیم کار در برندهای مختلف امری طبیعی است، با این 
حال در عرصه مد و به ویژه طراحی لباس ش��ما تنها هس��تید. البته 
گاهی اوقات امکان همفکری های بس��یار مح��دود با دیگران وجود 

دارد، اما در مقیاسی وسیع شما باید به صورت انفرادی کار کنید. 
2. تغییرات مداوم صنعت مد و پوشاک

نگاهی به تغییر س��لیقه مردم در زمینه انتخاب پوش��اک اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. این امر بیانگر تغییرات مداوم و سریع در حوزه 
مد و پوشاک است. بس��یاری از برندها توانایی مدیریت تغییرات در 
این حوزه را ندارند. به همین خاطر همیشه با مشکالتی عمیق برای 

بازاریابی مواجه هستند. 
وقتی ما در عرصه مد و پوش��اک فعالیت داریم، عالوه بر آمادگی 
برای تغییرات س��ریع باید به عنوان یک��ی از عناصر فعال در زمینه 
ایجاد تغییر نیز نقش آفرینی کنیم. در غیر این صورت به طور مداوم 
با مش��کالتی برای جلب نظ��ر مخاطب هدف مواج��ه خواهیم بود. 
برندهای بزرگ در صنعت مد به طور مدام در حال اعمال تغییراتی 
هس��تند. این امر به آنها برای فعالیت بهینه در عرصه کسب و کار و 

مد کمک می کند. 
ترندهای بازاریابی و طراحی لباس در صنعت مد و پوشاک به طور 
فصلی در حال تغییر است. شاید این نکته در ابتدا مدنظر بسیاری از 
کارش��ناس ها و کارآفرینان عالقه مند برای فعالیت در این حوزه قرار 
نگیرد، اما تاثیر بسیار زیادی بر روی فعالیت بلندمدت برندها دارد. 

3. توانایی ایجاد تمایز با رقبا
ام��روزه برندهای بس��یار زیادی در صنعت مد و پوش��اک فعالیت 
دارند. این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی برای برندهای فعال در 
این صنعت اس��ت. وقتی ما در تالش ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هس��تیم، بای��د تمایز های قابل درکی با دیگر 
برندها داش��ته باش��یم. در غیر این ص��ورت مخاطب هدف کمترین 

توجهی به ما نخواهد کرد. 
یکی از ن��کات عجیب در مورد فعالیت برندها در ش��رایط کنونی 
ناتوانی آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف است. 
این امر با توجه به ش��باهت برخی از برندها در زمینه تولید پوشاک 
و حت��ی کمپین های بازاریابی ب��ه هم بیش از هر زمان دیگری قابل 
تامل است. هرچه توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ش��یوه های منحصر به فرد کمتر باشد، ش��انس بسیار پایین تری 

برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داشت. 
4. استفاده از مشتریان به عنوان منبع ایده

استفاده از مشتریان به عنوان منبع ایده پردازی در کسب و کارها 
دش��واری بسیار زیادی دارد. اغلب برندها، به ویژه برندهای فعال در 
عرصه های تخصصی، نس��بت به این نکته تردیدهای اساسی دارند. 
مزیت اصلی صنعت مد و پوش��اک امکان اس��تفاده ساده و راحت از 

مشتریان برای ایده پردازی است. 
ام��روزه هیچ ممنوعیتی برای ایج��اد تنوع در طرح های مربوط به 
لباس ها نیس��ت. در این میان نظرخواهی از مشتریان در شبکه های 
اجتماعی تاثیر بس��یار زیادی بر روی نتیجه نهایی کار برندها دارد. 
بس��یاری از ایده های بازاریابی جذاب در صنعت مد و پوشاک از دل 
همین همکاری میان برندها و مش��تریان بیرون آمده است بنابراین 
ما حتی امکان استخدام برخی از مشتریان دارای ایده های جذاب به 
عنوان طراح را نیز خواهیم داشت. این امر سطح ارتباط میان برندها 
و مخاطب هدف در صنعت مد و پوشاک را به خوبی نشان می دهد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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اگرچه عجیب به نظر می رس��د، با این حال افسردگی ناشی از کار، با 
س��رعتی فوق العاده باال در حال تبدیل ش��دن به یک تهدید جدی برای 
کارمندان اس��ت. تحت این شرایط صحبت کردن پیرامون این موضوع، 
به امری حیاتی تبدیل شده است. مهم ترین دلیل این امر، درگیر شدن 
با روزمرگی و اس��ترس مداوم کاری است که در درازمدت، سالمت افراد 
را با بدترین تهدید ها مواجه خواهد ساخت. تحت این شرایط سوالی که 
مطرح است این است که چگونه می توان احتمال درگیر شدن به چنین 
وضعیت��ی را کاهش داد؟ اگرچه نظرات در این رابطه متفاوت اس��ت، با 
این حال انجمن کارآفرین های جوان، به بررس��ی کارآمدترین و در عین 
حال ساده ترین راهکارها پرداخته است که در ادامه آنها را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
1-به فضای آزاد بروید 

قرار داشتن در یک محیط ثابت بدون شک برای هر فردی ناخوشایند 
خواه��د بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود ک��ه اقداماتی نظیر زمان 
ص��رف ناه��ار را در محیط های آزاد نظیر پ��ارک نزدیک محل کار خود 
انج��ام داده و فرصت��ی برای تغیی��ر محیط، ایجاد کنی��د. در این رابطه 
روانشناس ها نیز عقیده دارند که گیاهان کمک بسیار خوبی برای بهبود 
روحیه و کاهش استرس ناشی از کار هستند. اگر به این اقدام خود کمی 
پیاده روی را نیز اضافه کنید، در بازگش��ت به شرکت، با انرژی به مراتب 

بیشتری مواجه خواهید شد. 
2-سرگرمی برای خود داشته باشید 

س��رگرمی ها کمک خواهد کرد تا اف��راد از وضعیت حال حاضر فاصله 
گرفته و دقایقی را به کاری بپردازند که کامال مطابق عالقه آنها اس��ت. 
برای مثال ممکن است یک بازی در گوشی تلفن همراه شما، سرگرمی 
م��ورد عالقه تان باش��د. در این رابطه هر اقدامی که حس��ی خوب را در 
ش��ما ایجاد کند، گزینه ای کامال مناس��ب خواهد بود با این حال توجه 
داشته باشید که الزم است تا از زنگ هشدار استفاده کنید، در غیر این 
صورت ممکن است زمان از دست شما خارج شده و بیش از حد درگیر 
سرگرمی خود شوید. در نهایت این سرگرمی را می توان به عنوان پاداش 

هر بخش از اقدامات خود در نظر گرفت که باعث می ش��ود تا تمایل به 
انجام سریع تر آنها افزایش پیدا کند. این امر در حالی است که در حالت 
عادی، ممکن است تاخیرهایی را در حین انجام کار خود ایجاد کنید که 

نتیجه آن طوالنی شدن بیش از حد یک اقدام خواهد بود. 
3-وقت گذراندن در کنار خانواده را جدی بگیرید 

ش��ما می توانید استرس و خستگی ناشی از یک روز کاری سخت را با 
گذراندن وقت در کنار خانواده خود به صورت کامل برطرف کنید. برای 
این منظور تنها کافی است تا برنامه ریزی مناسبی داشته باشید. در این 
رابطه به دنبال اقدامات بیش از حد بزرگ نباشید. این امر می تواند باعث 
ش��ود تا خستگی شما افزایش یابد. همچنین توجه داشته باشید که در 
زمان حضور در کنار خانواده، باید دغدغه های کاری را فراموش کنید. در 
این رابطه عدم چک کردن ایمیل ها یک اقدام کامال سودمند خواهد بود. 

4-مطالعه داشته باشید 
مطالع��ه نه تنها یک اقدام ضروری ب��رای افزایش موفقیت های کاری 
و زندگی شخصی اس��ت بلکه باعث خواهد شد تا آرامش بیشتری را به 
دست آورید. در این رابطه خود را محدود به تعداد مشخصی از صفحات 
یک کتاب نکرده و حتی چند دقیقه را نیز مورد توجه قرار دهید. در این 
رابطه اگر تمایل دارید که اس��تراحتی را به چشمان خود بدهید، توصیه 

می شود که از کتاب های صوتی استفاده کنید. 
5-مدیتیشن 

مدیتیش��ن از جمله اقداماتی محس��وب می ش��ود که علی رغم تاثیر 
فوق العاده بر روی سالمت ذهن و جسم، به فضای خاصی نیاز نداشته و 
شما می توانید آن را حتی در کمترین فضاها نیز انجام دهید. تنها کافی 
است تا یک بار این اقدام را به شکل درست انجام داده باشید تا به اقدام 

مورد عالقه شما تبدیل شود. 
6-اخبار را مورد بررسی قرار دهید 

بررس��ی اخبار خصوصا مواردی که ارتباط مس��تقیم را به حوزه کاری 
ش��ما دارد. یک اقدام کامال مهم اس��ت. با این حال این امر تنها مزیت 
اقدام مذکور نبوده و ش��ما می توانید با درگیر کردن خود به اخبار، برای 
چند دقیقه ذهن خود را منحرف کرده و آرامش بیش��تری را به دس��ت 
آورید. در نهایت با توجه به این امر که همواره اخبار جدیدی را مطالعه 
می کنید، این امر کمک خواهد کرد تا در محل کار حس درگیر ش��دن 

ب��ا روزمرگی کاهش پیدا کند. درواقع اگرچه نمی توان اقدامات اصلی را 
متنوع س��اخت، با این حال می توان با انتخ��اب چنین مواردی، اتفاقات 

جدیدی را رقم زد. 
7-به موسیقی گوش دهید 

موسیقی به حدی تاثیرگذار است که برخی از افراد از آن برای درمان 
بیماری ه��ا اس��تفاده می  کنند. در این رابطه تنها کافی اس��ت تا به یک 
موس��یقی گوش دهید تا پس از آن شاهد تغییر فوق العاده روحیه خود 
باش��ید. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت تا این اقدام، به عادت روزانه 

شما تبدیل شود. 
8-ورزش کردن 

ورزش کردن باعث خواهد ش��د تا تناسب اندام شما حفظ شده و آستانه 
تحمل شما در برابر سختی ها افزایش پیدا کند. با این حال علت انتخاب این 
امر، هیچ یک از این دالیل نیست. درواقع تاثیر لحظه ای ورزش این است که 
افراد اعتماد به نفس باالتری را پیدا می کنند که این امر باعث خواهد شد تا 
تاثیر افکار منفی، به پایین ترین میزان خود برسد. به همین خاطر هرگاه که 
احساس ناتوانی کردید، تنها کافی است تا چند حرکت ساده ورزشی را انجام 
دهید. در این رابطه حتی خواندن نیز می تواند باعث شود تا روحیه شما ارتقا 
پیدا کند. با این حال این امر باید در فضایی انجام شود که مزاحمتی برای 

سایر کارمندان، شکل نگیرد.
9-گوشی تلفن همراه خود را کنار بگذارید 

یکی از عادت های بسیار بد افراد در محل کار این است که به صورت 
م��داوم از گوش��ی تلفن همراه خود ب��رای اقداماتی نظی��ر چک کردن 
شبکه های اجتماعی، استفاده می کنند. این امر در حالی است که نتایج 
آخرین تحقیقات نش��ان می دهد اس��تفاده مداوم از گوشی تلفن همراه 
خود عاملی برای خس��تگی و حتی افس��ردگی خواهد بود. همچنین در 
دسترس بودن مداوم این وسیله، می تواند تمرکز شما را نیز نابود کند. 

1٠-مصرف قهوه را متوقف کنید 
مصرف روزانه قهوه، نتایج بس��یار بدی را به همراه خواهد داش��ت. در 
این رابطه توصیه می شود که در زمینه نوشیدنی های خود، تنوع داشته 
باش��ید. درواقع قهوه، تنها باید هفته ای یکبار مصرف ش��ود. با این اقدام 

در وضعیت خود شاهد تغییرات مثبتی خواهید بود. 
influencive.com :منبع

آیا آموزش کارآفرینی مهم اس��ت؟ آیا می توان با اس��تفاده از آموزش 
کارآفرینی از شکست در استارت آپ پیشگیری کرد؟

بیش��تر محققان معتقدند کارآفرینی را نمی توان تدریس کرد و فقط 
می ت��وان از طری��ق چرخه »تالش، شکس��ت، یادگیری، تک��رار« آن را 

آموخت.
اگرچه پش��ت سر گذاش��تن این مراحل صحیح است اما »یادگیری-

تمرین-امتحان-شکس��ت« الگوی پیشرفته ای اس��ت که می تواند مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. از این رو به طور قطع می توان یک برنامه آموزشی 
کارآفرینی ایجاد کرد که تأثیر زیادی در مراحل ش��روع  اس��تارت آپ و 

رشد کارآفرینان دارد.
در ای��ن مطل��ب می خواهیم به اهمیت آم��وزش کارآفرینی به منظور 

کاهش احتمال شکست در ابتدای مسیر بپردازیم.
باید جزییات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

۱. عملکرد کارآفرین
۲. انگیزه

۳. مهارت های کارآفرینی
4. مهارت های شغلی

بسیاری از تحقیقات نش��ان داده است که تدریس و آموزش می تواند 
به عنوان زیرساختی برای یادگیری مهارت کارآفرینی و راه اندازی کسب 

و کار باشد.
تأکید این نوع آموزش بر پیش��برد توانمندی های فرد کارآفرین است. 
این مدل بیش��تر مربوط به شرکت های نوپا ، مشاغل کوچک و مدیریت 

مشاغل بزرگ است.
متف��اوت فکر کردن خوب اس��ت ام��ا یک جنبه مه��م آن اثرگذاری 
متفاوت اس��ت. بخش مهم یادگیری باید در راس��تای حفظ و مدیریت 
سرمایه گذاری باشد. خالقیتی که می تواند منحصر به فرد شود ایده های 
کارآم��وزان را متمایز کند، توانمندی در حل مس��اله ای اس��ت که فرد 

دیگری نتوانسته قبال به آن فکر کند و آن را برطرف کند.
از این رو، متفاوت اندیش��یدن یک اس��تعداد مفید است اما برجسته 
ک��ردن ویژگی های منحصر به فرد مانند اجراکردن و پایداری اس��ت که 

شما را متمایز خواهد کرد.
پایداری و اثرگذاری:

س��رمایه گذاران ریس��ک پذیر ک��ه نش��انه هایی از انعطاف پذی��ری و 
توانای��ی تفک��ر طوالنی م��دت در آنها دیده می ش��ود موفق می ش��وند. 
س��رمایه گذاری های پای��دار که ماهیت نوآوری دارن��د، در اغلب طرح ها 
برنده خواهند شد. پویایی فوق العاده ای در مدل کسب و کار وجود دارد؛ 
مدلی که می تواند منجر به نتایج چش��مگیر در رش��د هر سرمایه گذاری 

شود.
دانش��جویان علی رغم داش��تن جایگاه ها دانش��جویی، مایلند ضمن 
انتخاب کارآفرینی، ریس��ک کنند. سیس��تم آموزش سنتی نتوانسته به 
پایداری مش��اغل کمک چندانی کند. در سیس��تم آموزش جدید، دیگر 
نیازی به پرورش کارمندان خوب و سربازان مطیع نیست، بلکه سیستم 
آموزش کارآفرینی به گونه ای طراحی ش��ده است که دانش آموزان را به 
فک��ر کردن، نوآوری و خالقیت در محصوالت و خدمات جدید تش��ویق 

می کند.
مهارت های اصلی موردنیاز برای کارآفرین چیست؟

می توانیم مهارت های موردنیاز را در سه گروه زیر طبقه بندی کنیم:

گروه ۱
کنجکاوی برای شناسایی حوزه های مسئله ساز

درک محیط کسب و کار، محیط اقتصادی
درک تقاضا و عرضه

تحقیق در مورد راه حل با خالقیت و تفکر طراحی
ایده های تلفیقی: باز کردن ایده ها و مسائل، بحث کردن، جمع بندی

گروه ۲
مدیریت زمان

کارایی عملکرد
مدیریت مالی
انعطاف پذیری

گروه  ۳
برقراری ارتباط

شبکه سازی
برندسازی

برای درک کس��ب و کارها و مدل های جدید کسب و کار، کارآفرینی 
یکی از محبوب ترین موضوعات در دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی جهان 
تبدیل ش��ده اس��ت. به عنوان مثال آموزش کارآفرینی در برنامه درسی 
مدارس برتر کس��ب و کار در هند آغاز ش��ده است. اصطالح کارآفرینی 
باید کم کم از مفهوم »تمایل به ریسک پذیری« فاصله گرفته و بیشتر به 
»روش نوآورانه تفکر، برنامه ریزی و س��ازماندهی« بپردازد. تفکر نوآورانه 
در مدیریت حرفه ای شکل جدید سرمایه گذاری های امروزی بسیار حائز 
اهمیت است. هدف اصلی این است که در یک بازار رقابتی جهانی بتوان 

کسب و کاری را راه اندازی و حفظ کرد.
entrepreneur/modirinfo :منبع

آیا آموزش کارآفرینی برای پیشگیری از شکست الزم است؟

چگونه از افسردگی ناشی از کار فاصله بگیریم 

به قلم: انجمن کارآفرینان جوان 
مترجم: امیر آل علی

مترجم: شیدا انصاری

به قلم: کیتی مسراسمیت  کارآفرین حوزه مد و پوشاک
ترجمه: علی آل علی

سه شنبه
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ق��م - خبرنگار فرصت امروز: در ابتدای این نشس��ت که 
با حضور خبرنگاران و اصحاب رس��انه استان برگزار گردید، 
حجت االسالم و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری 
قم ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هید دکتر بهش��تی و ش��هدای هفتم تیر گفت: همواره 
اصحاب رس��انه در اطالع رسانی خدمات و اقدامات در کنار 
دستگاه قضایی بوده اند و با اطالع رسانی صحیح و به موقع 
در خصوص مس��ایل اجتماعی باعث می شوند جامعه درک 
صحیحی از موضوع داش��ته باش��ند.  وی در ادامه با اشاره 
به اس��تقبال از همکاری با رس��انه ها ابراز داشت امیدواریم 
ش��رایط مساعدی برای همکاری با رس��انه ها بیش از پیش 
فراهم آید و با اس��تفاده از ظرفیت رسانه ها قدم های موثری 
در اطالع رس��انی دس��تگاه قضایی برداش��ته شود.  حجت 
االسالم والمس��لمین مظفری گفت: نوع مأموریت دستگاه 
قضایی محدودیت هایی را برای اطالع رس��انی بوجود آورده 
اس��ت. اما در دوره تحول و با عنایت ویژه رئیس معظم قوه 
قضائیه، اقدامات مناسبی در خصوص شفاف سازی و اطالع 
رس��انی صورت گرفته و تالش داریم ت��ا جایی که قانون و 
ش��رایط پرونده ها اجازه دهد اصحاب رس��انه را از وضعیت 
پرونده ه��ا مطل��ع س��ازیم و اعتقاد بر آن اس��ت که اطالع 
رس��انی به موقع در حال مس��ایل اجتماعی و حقوقی موثر 
خواهد بود.  رئیس کل دادگس��تری اس��تان قم افزود: یکی 
از برنامه ها و اهداف دس��تگاه قضای��ی در هفته قوه قضائیه 
ارتق��ای آگاهی های حقوقی و قضایی آحاد جامعه اس��ت تا 
همه از نوع جرم پیش��گیری صورت گیرد و هم در مراجعه 

به مجتمع های قضایی کمتر دچار مشکل شوند. 

حجت االس��الم والمس��لمین مظفری اظهار کرد: حدود 
۱۰۰۰ نفر پرس��نل قضای��ی و اداری با رویک��رد صحیح و 
س��ازنده انجام وظیفه می کنند و س��االنه حدود ۲5۰ هزار 
پرونده به دادگستری و شورای حل اختالف وارد می شود. و 
با توجه به تمهیدات ویژه ای که در دس��تور کار قرار گرفته، 
بخش��ی از پرونده ها که بخاطر ش��رایط خ��اص معوق بوده 
مورد رس��یدگی قرار گرفته و انتظار م��ی رود در آینده نیز 
با لحاظ این تمهیدات از رسوب پرونده ها جلوگیری شود. 

حجت االس��الم و المسلمین مظفری با اش��اره به تعداد 
پایین پرونده های نقض ش��ده افزود: منابع انسانی شایسته 
و فرهیخته و دقت در روند دادرس��ی باعث ش��ده نسبت به 
میانگین کشوری تعداد آرای نقض شده پایین تر از میانگین 
کش��وری باش��د.  وی اس��تقالل در امر قضا را از ش��اخص 
دس��تگاه قضایی برش��مرد که همه روزه پایین می ش��ود و 

تصریح کرد: 

قضات در صدور و انشای رأی از استقالل کامل برخوردار 
هس��تند و چه از درون سازما»، چه بیرون سازمان سفارش 
پذی��ری صورت نخواه��د گرفت و قاضی پرونده بر اس��اس 
وظیفه دینی و قانونی خود رأی را با استقالل کامل صادر و 
انشاء خواهد کرد.  مظفری در خصوص اهتمام ویژه دستگاه 
قضایی اس��تان در برخورد ب��ا جرائم خاص گفت: به منظور 
س��رعت و قاطعیت در برخورد ب��ا جرائم خاص، معاونتی با 
همین نام در دادگس��تری قم ایجاد ش��ده و در حوزه های 
امنیت��ی، اقتصادی و اجتماعی به پرونده ها از بدو تش��کیل 
پرونده تا صدور رای رس��یدگی خواهد کرد.  حجت االسالم 
و المس��لمین مظفری تصریح کرد: در هر زمان و هر مکان 
که جان و مال مردم تهدید شود، دستگاه قضایی اجازه سوء 
اس��تفاده را نخواهد داد و ب��ا قاطعیت و برابر قانون در برابر 

تجاوز کنندگان به حقوق مردم خواهیم ایستاد. 
وی گفت: بخش عمده ای از انرژی دستگاه قضایی مربوط 
به رس��یدگی به پرونده های اقتصادی اس��ت، و بر اس��اس 
همین وظایف، ش��عبه ویژه رسیدگی به جرائم اخالل گران 
اقتصادی تشکیل ش��ده است و اولین جلسه دادگاه نیز که 
مربوط به ش��رکت ساینا شیمی برگزار شد و قضات دادگاه 
مشغول به تدوین کلمه پرونده در دو بخش تعیین مجازات 
برای متهمین پرونده و برگرداندن حقوق بیت المال هستند. 
مظف��ری اف��زود: با توجه به دس��تور ریاس��ت معظم قوه 
قضائی��ه روند رس��یدگی ب��ه جرائ��م اقتصادی ای��ن روند 
رس��یدگی به موقع و با دقت ادامه خواهد داشت و دستگاه 
قضایی در خصوص حفظ حقوق مردم و بیت المال از هیچ 

قصوری چشم پوشی نخواهد کرد. 

تبری��ز – ماه��ان ف��الح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی گفت: 
عادی انگاری ش��رایط و ع��دم رعایت توصیه های بهداش��تی در 
هفته ه��ای اخیر، موج��ب افزایش تعداد مبتالی��ان و فوتی های 
ناش��ی از کرونا در اس��تان شده اس��ت و بر این اساس، رعایت 
فاصله گ��ذاری و توصیه های بهداش��تی به ص��ورت جدی مورد 
تأکید س��تاد مقابله با کروناس��ت. دکتر محمدرضا پورمحمدی 
در بیست و یکمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، با اشاره 
به آخرین وضعیت شهرس��تان های اس��تان از نظر ش��یوع این 
بیماری، گفت: تنها س��ه شهرس��تان بناب، مراغه و چاراویماق 
در اس��تان وضعیت قرمز دارند و وضعیت کلی اس��تان نیز زرد 
اس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه افزایش آمار مبتالی��ان در یک روز، 
مالک ارزیابی وضعیت نیس��ت، افزود: طب��ق معیارهای وزارت 
بهداش��ت، درصورتی که یک استان در ۱4 روز متوالی، به ازای 
هر یکصدهزار نفر جمعیت، سه نفر بستری داشته باشد وضعیت 

آن قرمز خواهد بود. 
سیاست جدید ستاد ملی فاصله گذاری پویا متناسب با 

وضعیت هر شهرستان و استان است
رئی��س س��تاد اس��تانی مقابل��ه ب��ا کرون��ا در ادام��ه اعم��ال 
محدودیت های جدید را منوط به هماهنگی با س��تاد ملی مقابله 
با کرونا دانس��ت و گفت: سیاست جدید ستاد ملی، فاصله گذاری 
پویا متناس��ب با وضعیت هر شهرس��تان و اس��تان است و در هر 
ح��ال، ایج��اد محدودیت های جدی��د باید به تصویب س��تاد ملی 
برس��د. پورمحمدی با تأکید بر رعایت جدی توصیه های بهداشتی 
توس��ط آحاد مردم و واحدهای صنفی، گفت: رعایت فاصله گذاری 
و اس��تفاده از ماس��ک، رعایت بهداش��ت فردی و عدم حضور در 
اجتماعات، مهم ترین راه های پیش��گیری از شیوع بیشتر ویروس 
کرونا هس��تند. وی ضمن قدردانی از نقش آفرینی صداوس��یمای 
مرک��ز آذربایج��ان ش��رقی در زمینه اطالع رس��انی به م��ردم، از 
صداوسیما و سایر رسانه ها خواست تا بیشتر از قبل مردم را نسبت 

به خطرات بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن آگاه کنند.
دستگاه های مسئول نظارت خود را بیشتر کنند

پورمحم��دی ب��ا انتقاد از تش��کیل دورهمی ه��ا و اجتماعات 
خانوادگی به بهانه مراس��م عروس��ی و عزا، گفت: هیچ مجوزی 
برای برگزاری این اجتماعات صادر نشده و دستگاه های مسئول 
بای��د نظارت خود را در این زمینه بیش��تر ک��رده و با تخلفات 

برخورد کنند. وی همچنین بر جلوگیری از تش��کیل اجتماعات 
در پارک ها، بوس��تان ها و اماکن گردشگری تأکید کرد و گفت: 
امیدواریم ش��رایط به نحوی نباشد که دوباره مجبور به تعطیلی 
پارک ها شویم. استاندار آذربایجان شرقی، افزایش آمار مبتالیان 
و فوتی ه��ای ناش��ی از کرونا در روزهای اخیر را ناش��ی از عدم 
رعای��ت توصیه های بهداش��تی عن��وان کرد و گف��ت: البته در 
هفته های اخیر، تعداد تس��ت های انجام ش��ده نیز افزایش یافته 
و رون��د بیماریابی هدفمند ش��ده؛ با این حال آن چه به ش��یوع 
بیش��تر بیماری دامن زده، عادی انگاری ش��رایط و عدم رعایت 

توصیه های بهداشتی است. 
تجمع مردم در رستوران ها و اجتماعات خانوادگی 

مهم ترین عامل شیوع کرونا 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی 
ه��م در این جلس��ه تجمع م��ردم در رس��توران ها و اجتماعات 
خانوادگ��ی را مهم تری��ن عامل ش��یوع کرونا دانس��ت و گفت: 
متأس��فانه ش��اهد بی تفاوتی بخش��ی از مردم نس��بت به خطر 
ش��یوع این بیماری هس��تیم. علیار راس��تگو با تأکید بر رعایت 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا، از دستگاه های مسئول خواست تا 
با واحدهای صنفی که با رعایت نکردن پروتکل های بهداش��تی، 
س��المتی م��ردم را به خط��ر می اندازند، برخ��ورد کنند. رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی تبریز هم با اعالم اینکه به طور میانگین 
روزان��ه ۳5۰ م��ورد جدید ابتال به کرونا در اس��تان شناس��ایی 
می شود، افزود: در حال حاضر ۳۳ درصد از تست های انجام شده 
در اس��تان مثبت است و در دو هفته گذش��ته، بیشترین تعداد 

تس��ت های مثبت را داش��ته ایم.  محمدحس��ین صومی افزود: 
شهرس��تان های اهر، بناب، میانه، هریس، تبریز، شبستر، مراغه 
و چاراویم��اق از نظر آمار تجمعی مبتالی��ان، باالتر از میانگین 
اس��تانی قرار دارند و وضعیت س��ه شهرس��تان بن��اب، مراغه و 
چاراویماق قرمز اس��ت.  وی با بی��ان اینکه در هر منطقه ای که 
توصیه های بهداشتی رعایت ش��ده، روند مدیریت بیماری بهتر 
بوده اس��ت، افزود: با وجود ش��بهاتی ک��ه در خصوص مدیریت 
بیماری در اس��تان مطرح می ش��ود، اما بررسی ها نشان می دهد 
که در زمان مداخالت اجتماعی نظیر تعطیلی مدارس، تعطیلی 
مراک��ز عمومی و قرنطینه بیماران، آم��ار مبتالیان و فوتی ها به 

شکل محسوسی کاهش یافته است.
بهترین راه جلوگیری از انتشار ویروس کرونا 

صومی با اش��اره به تحلی��ل اپیدمولوژیک بیم��اری کرونا در 
اس��تان، گفت: بر اس��اس این تحلیل، آم��وزش عمومی، رعایت 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و اس��تفاده از ماس��ک، بهتری��ن راه 
جلوگیری از انتش��ار ویروس کروناس��ت. رئیس دانش��گاه تبریز 
هم در این جلس��ه با ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام یافته برای 
استمرار فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های استان، 
گفت: دانش��گاه های اس��تان در دوران کرونا، صد درصد وظایف 
آموزشی خود را در قالب آموزش مجازی انجام داده اند. میررضا 
مجی��دی با بیان اینکه در بخش پژوهش نیز امکانات الزم برای 
دانشجویان فراهم ش��ده است، افزود: در بخش فناوری، فرصت 
جدیدی برای دانش��گاه ها ایجاد شد و دانشگاهیان ما توانستند 
در زمینه تولید اقالم بهداش��تی و محص��والت فناورانه مرتبط، 
قدم ه��ای خوبی بردارند. در این جلس��ه پ��س از بحث و تبادل 
نظ��ر در خص��وص اقدامات و راهکارهای الزم برای پیش��گیری 
از ش��یوع بیشتر کرونا، مقرر ش��د گروه های مشترک نظارت با 
حضور دس��تگاه های مس��ئول برای نظارت بر فعالیت واحدهای 
صنف��ی و همچنین برگ��زاری اجتماع��ات در اماک��ن عمومی 
تش��کیل و با متخلفان برخورد قانونی ش��ود. برگزاری امتحانات 
پایان سال دانشگاه ها به صورت مجازی با پیشنهاد هیأت امنای 
دانش��گاه های استان، اس��تمرار فعالیت کتابخانه ها و سالن های 
غذاخوری با 5۰ درصد ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی 
و افزایش تولید برنامه های آموزش��ی در صداوسیمای استان از 

دیگر مصوبات این جلسه بود.

اراک - خبرن��گار فرص��ت ام��روز: در نشس��ت تخصصی 
کمیس��یون مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز اس��تان مرکزی با 
رویک��رد هم افزائی در جهت مبارزه ب��ا قاچاق فرآورده های 
نفتی، اعضای این کمیس��یون به پایش و بررس��ی س��امانه 
س��دف )س��امانه درخواس��ت فرآورده های نفتی( و مزایای 

استفاده از این سامانه پرداختند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اس��تان مرکزی، در این نشس��ت که استاندار 
ب��ه عن��وان رئی��س کمیس��یون و نمایندگانی از س��تاد از 
جمل��ه سرپرس��ت مدیری��ت برنامه ریزی حضور داش��تند، 
سعید جمش��یدی مدیر منطقه اس��تان مرکزی گزارشی از 
فعالیت ه��ای منطقه پیرام��ون مبارزه با قاچاق س��وخت را 
ارائه داد. سپس سرپرست مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران نیز با ایراد سخنانی به مزایای 
"سامانه س��دف"  اش��اره کرد و گفت: برای به روز رسانی و 
بهبود این س��امانه جلس��ات متعدد تخصصی با کارشناسان 
مجرب و خبره برگزار ش��ده و بر اس��اس دس��تورعمل های 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تمام مسئولیت ها در این سیستم 
ش��فاف سازی شده است. فائزه منتظری ادامه داد: ابتدا این 
سامانه به صورت پایلوت در چند استان کشور استفاده شده 

و پس از آن به کل کش��ور تس��ری پیدا کرده اس��ت. وی با 
اذعان به اینکه "س��امانه سدف" یک سامانه ملی است که تا 
کنون در کشور مشابهی برای آن یافت نشده و این در جهت 
تحق��ق دولت الکترونیکی بوده اس��ت. شفاف س��ازی، احراز 
هوی��ت، کوتاه ک��ردن زمان دریافت س��وخت، جلوگیری از 
رفت و آمد مشتریان به شرکت و ثبت مشخصات درخواست 
کننده به ویژه ش��ماره تلفن همراه برای ارسال پیام کوتاه و 
اطالع رس��انی به مشتریان را از خصوصیات بارز این سامانه 
برشمرد.  طاعتی دبیر کمیسون نیز طی سخنانی، مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز به ویژه قاچاق س��وخت در سطح استان را 

در اولویت اول دانست و از اعضای حاضر در جلسه خواست 
به صورت تخصصی در مورد سامانه درخواست فرآورده های 
نفتی )تجارت آس��ان( و نحوه تامین س��وخت دستگاه های 
م��ورد نظر، پیش��نهادات و راهکارهای خ��ود را ارایه دهند.  
س��پس نمایندگان دس��تگاه ها و س��ایر اعض��ای عضو این 
کمیس��یون، در مورد نحوه دریافت س��وخت دس��تگاه های 
تحت امر خود از جمله س��وخت مربوط به بخش کشاورزی، 
س��همیه واحدهای مربوط به س��ازمان دامپزش��کی استان، 
وضعیت انشعاب لوله کش��ی گاز در برخی از صنایع، تامین 
س��وخت دس��تگاه های مربوط به راهداری ها، شهرداری ها و 
دهیاری ها،  تامین سوخت کارخانه سیمان دلیجان و بخش 
ایزوگام اس��تان بحث و تبادل نظر کردند. اس��تاندار استان 
مرک��زی )آقازاده( در پایان این نشس��ت، از عملکرد اعضای 
کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و تشکر 
کرد و گفت: انتظار می رود از طرف ستاد شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران به اس��تانها ب��ه عنوان بازوان اصلی 
خود در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق بیشتر حساب کنند 
تا بتوان همه با هم در این مسیر برای تحقق اهداف توسعه 
اقتصادی و اس��تفاده بهینه از فرآورده ه��ای نفتی به عنوان 

سرمایه های ملی کشور گام های موثری برداریم. 

همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه، نشست خبری رئیس کل و مسئوالن قضایی 
استان قم در سالن همایش دادگستری برگزار شد

استاندار آذربایجان شرقی:

عادی انگاری مهم ترین عامل افزایش مبتالیان به کرونا است

در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان مرکزی؛ 

مزایای استفاده از "سامانه سدف" تشریح شد 

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم 
 کاهش گازهای ارسالی به مشعل

اولویت برنامه های سال 99 پاالیشگاه  ایالم
ایالم – منصوری: مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ای��الم از برنامه ریزی برای کاهش گاز 
ارسالی به مشعل خبر داد و گفت: این مهم از اولویت های اصلی این پاالیشگاه در سال جاری 
خواهد بود. به گزارش روابط عمومی، دکتر " روح اله نوریان" افزود: دریافت کامل محصوالت 
 Off اتان و گاز مایع خام به عنوان خوراک از سوی پتروشیمی  ایالم، راه اندازی کمپرسورهای
Gas که روزانه ۱5۰ هزار مترمکعب به تولید می افزاید و استفاده از گاز فلش به جای استفاده 
از گاز شیرین شده برای زباله سوزهای واحد گوگرد از تمهیداتی است که می تواند در کاهش 

گازهای ارسالی به مشعل و افزایش بهره وری تولید بسیار مؤثر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمده اتان تولیدی به خط سراس��ری تزریق و بخش��ی از آن 
بعنوان گاز مصرفی بویلرهای تولید بخار مصرف می شود ضمن اینکه بخشی از گاز مایع خام تولیدی از طریق کپسول های مخصوص 
حمل LPG با کامیون به عسلویه منتقل می شود.   نوریان با بیان این که در حوزه پایداری و ارتقاء تولید و فروش محصوالت در سال 
گذش��ته با وجود ش��رایط تحریم، این شرکت عملکرد موفقی داشته است، اظهار داشت: با افزایش 7 درصدی گاز ترش بعنوان خوراک 
ورودی، ضمن حفظ پایداری تولید و کاهش توقفات، در مقایس��ه با س��ال 97 گاز شیرین تزریقی به خط سراسری۱۰ درصد، میعانات 
گازی یک درصد و تولید گوگرد نیز 7 درصد افزایش داشته است. وی در ادامه، افزود:در حوزه فروش محصوالت تولیدی نیز، میعانات 
گازی 5 درصد، گوگرد دانه بندی ش��ده )پاس��تیلی( ۲۰ درصد افزایش داش��ته و حتی با توجه به اعالم نیاز برق منطقه ای غرب و عقد 
قرارداد با مدیریت شبکه برق، ضمن استفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه این شرکت، فروش برق نیز 75 درصد رشد داشته است.  وی به 
تحقق اهداف عملیاتی و تعهدات تولید این شرکت در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه تولید گوگرد باالتر از تعهد تولید 
بوده و تعهدات شرکت در بخش تولید گاز شیرین و دیگر محصوالت حدود 97 درصد محقق شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم به کسب تقدیرنامه 5 ستاره تعالی سازمانی با رتبه 9 در بین شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران، بعنوان یک دستاورد 
مهم در حوزه مدیریت و ارتقاء سازمان اشاره و اظهار داشت: کسب رتبه دوم سالمت اداری، احراز رتبه نخست پژوهش و فناوری بین 
شرکت های پاالیشی گاز، دریافت تندیس سیمین مسئولیت های اجتماعی و همچنین اخذ گواهینامه های مدیریتی همچون اخذ ممیزي 
انرژي و دریافت گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژي نیروگاه، استاندارد ایزو ۱6۰۰۰ در حوزه موتورخانه ها یا اخذ گواهینامه استاندارد 
آزمایشگاه  ایزو ۱7۰۲5 که توفیقی منحصر به فرد بوده و آزمایشگاه این پاالیشگاه را بعنوان یک آزمایشگاه مرجع دربین پاالیشگاه های 

گاز کشور معرفی نموده که موضوعات تنها بخشی از موفقیت های این پاالیشگاه در سال گذشته بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری : 
امکان افزایش ذخیره سازی بنزین فراهم شد

ساری - خبرنگار فرصت امروز: مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطقه ساری گفت : زیر ساخت های الزم به منظور ذخیره سازی 
فرآورده بنزین در تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
س��اری فراهم ش��د . به گزارش روابط عمومی ، سبح��ان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : زیر ساخت 
های الزم به منظور ذخیره سازی حداکثری فرآورده بنزین در تاسیس��ات 
نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری توسط پرسنل 
پر تالش مهندسی فراهم و آماده بهره برداری شده است . سبحان رجب 
پور ادامه داد : با توجه به سیاستهای کالن وزارت نفت به منظور استفاده حداکثری از امکانات شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران به منظور ذخیره سازی بنزین با اقدام ش��بانه روزی واحد مهندسی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری بخش قابل توجهی از ظرفیت انبار نفت شهید اسماعیلی و شهید تندگویان 
آم��اده بهره برداری ش��ده است . وی افزود : این عملیات ب��ا الیروبی و تغییرات و تعمیرات مورد نیاز مخازن 
منتخب محقق ش��ده و به ذخیره سازی بنزین اختصاص یافت . رجب پورضمن قدردانی از زحمات ش��بانه 
روزی همکاران واحد مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برای راه اندازی این پروژه 
اظهار کرد : از طریق اصالح مسیرهای موجود امکان ذخیره سازی بنزین در تاسیسات نفتی شهید تندگویان 
نکا با در نظر گرفتن چرخه صادرات فراهم شد. مدیر منطقه ساری اذعان کرد : نیروهای جوان و فعال واحد 
مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با تعریف پروژه های مهم و کارآمد در تالش 
هستند تا انبار نفت شهید اسماعیلی ساری و شهید تندگویان نکا را فعال و به روز نگه داشته و در باالترین 

سطح کیفی و آمادگی قرار دهند .
 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد :
مصرف برق کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز، خوزستان زرد

اراک – ش��بنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گف��ت: مص��رف برق استان کهگیلوی��ه و بویراحم��د در محدوده قرمز 
مصرف قرار دارد که الزم است برای حفظ پایداری شبکه برق، کاهش 
مصرف در دستور کار مشترکین قرار گیرد. محمود دشت بزرگ اظهار 
کرد: بر طبق نقش��ه مصرف برق کش��ور روز شنبه )۳۱ خرداد(، استان 
کهگیلویه و بویراحمد به همراه 5 استان دیگر در محدوده قرمز مصرف 
قرار گرفته که مشترکان می توانند با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق 

خود، از حالت قرمز خارج و به پایداری شبکه برق کمک کنند.
وی بیان کردن در همین روز استان خوزستان و کالنشهر اهواز نیز در وضعیت زرد مصرف قرار گرفتند و 
لزوم کاهش 5 درصدی مصرف از سوی مشترکین برای رسیدن به وضعیت سبز در این استان ضروری است 
تا در این شرایط کرونایی در امر برق رسانی خللی ایجاد نشود و خاموشی ها ناخواسته ناشی از فشار به شبکه، 
رخ ندهد. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: پیک مصرف برق در روز ش��نبه در دو 
استان تحت نظارت این شرکت 7 هزار و 55۱ مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳.5 درصد 
رشد را نشان می دهد. دشت بزرگ با درخواست از مشترکین برای رعایت الگوی مدیریت مصرف برق؛ تاکید 
کرد: از مصرف کنندگان تقاضا می کنیم که برای باال بردن امنیت شبکه و کاهش خاموشی ها در این گرمای 
شدید و حفظ آسایش مردم که برای مقابله با کرونا در منزل مانده اند، مصارف غیر ضروری خود را از ساعات 

اوج مصرف برق )۱4 تا ۱7 و ۲۱ تا ۲۳( به سایر ساعات شبانه روز منتقل کنند.

درمنطقه ده عملیات انتقال گاز؛
ایمنی شبکه انتقال گاز به شهرستان عسلویه افزایش یافت

بوش��هر- رضا حیدری: مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز از راه اندازی سیس��تم قطع خودکارمس��یرهای 
تغذیه گازرسانی به ش��هرستان عسلویه) خط لوله ششم سراسری( با هدف افزایش ایمنی شبکه انتقال گاز 
خب��رداد. به گزارش رواب��ط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، حمید 
خدری مدیرمنطقه  با بیان اینکه منطقه ده عملیات بعنوان گلوگاه انتقال 
گازکش��ور،  موئظف به انتقال ایمن و پایدار گازاست، تاکید کرد: با ایجاد 
زیرساخت های ایمنی ش��بکه وتجهیزات، عالوه برافزایش ضریب ایمنی 
انتقال گ��از، موجبات تداوم گازرسانی و آرام��ش ذینفعان نیز فراهم می 
گ��ردد.    وی ادامه داد: درهمین راستا درجهت ایمنی بیشترتاسیس��ات 
تامین گازبخش های مختلف مصرف، عملیات راه اندازی سیس��تم قطع 
خودکارش��یر6 اینچ، محدوده خط لوله ششم سراسری دربرنامه عملیاتی 
سال جاری قرارگرفت که خوش��بختانه پس ازبرنامه ریزی و هماهنگی با دیسپچینگ شرکت ملی گازایران 
و همچنین ش��رکت گاز استان بوشهربه انجام رسید. خدری تصریح کرد: اجرای این سیستم مستلزم ایجاد 
۲ انشعاب ۲/۱ اینچی ازمسیرهای تغذیه عملگرخط 6 اینچ گازرسانی به شهرستان عسلویه بود، که پس از 
انجام مراحلی از قبیل؛ حفاری، تخریب دیواره بتنی اطراف محل انشعاب، برشکاری، جوشکاری و رادیوگرافی  
صورت گرفت. خدری با اش��اره براینکه اجرای عملیات یادش��ده نقش بس��زایی درافزایش ایمنی و پایداری 
شبکه انتقال گاز در شهرستان عسلویه ونیز پدافند غیرعامل را به همراه دارد، افزود: اجرای طرح های پدافند 
غیرعامل در راستای افزایش پایداری زیرساخت های شبکه انتقال گاز ازجمله اهداف این منطقه می باشد که 

خوشبختانه اقدام های موثری برای نیل به این هدف  در سطح منطقه انجام گرفته است
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رئیس کرس��ی ارتباطات علم و فناوری یونس��کو، رجحان صداقت بر 
امید، تالش برای دسترسی به منابع رسمی، معتبر و مس��ئولیت پذیر و 
رعایت فاصله با ساختارهای حاکمیتی و حرکت به سمت استقالل منابع 
را از نکات ضروری در ارائه دستورالعمل ها برای ترویج سالمت عمومی و 
اطالع رسانی در دوران کرونا عنوان کرد و گفت:  این مسائل از مهمترین 
اصول فعالیت ارتباطی و رسانه ای در دوران ش��یوع کرونا است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش ایس��نا، دکتر هادی خانیکی، رئیس کرسی ارتباطات علم و 
فناوری یونس��کو در وبینار تخصصی »مصرف گرایی رسانه ای در بحران؛ 
فرصت ها و چالش ها با محوریت بحران کووید-۱9«، با بیان اینکه کرونا 
باع��ث پرتاب جامعه به وضعیتی جدید ش��د، گفت: در مس��ئله اپیدمی 
کرون��ا، ب��ه طور خاص به بازس��ازی، ترمیم و ایجاد اش��کال جدیدی از 

ارتباطات اجتماعی و رسانه ای نیاز داریم.
او ب��ا بی��ان اینکه اپیدمی کرون��ا بر جنبه های  زیس��تی، اجتماعی و 
ارتباطی زندگی انس��ان ها اثر گذاش��ته است، گف��ت: در مواجهه جامعه 
جهانی با پدیده کرونا دو جنبه آن به لحاظ زیس��تی و بهداشتی درمانی 
و جنبه اطالع��ات و اطالع رسانی با ش��کل گیری اصطالح »اینفودمی« 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اش��اره به ش��کل گیری اصطالح »اینفودم��ی« توسط سازمان 
جهانی بهداشت و ورود آن به ادبیات بیماری کرونا، افزود: اینفودمی به 
اطالعات پیرامون کرونا و شیوع آن اشاره دارد که با سرعتی باورنکردنی 
مسئله ویروس را دنبال می کند، در این میان فعاالن رسانه ای و کاربران 
رسانه های اجتماعی پا به پای ویروس به تبادل اخبار و اطالعات درباره 

آن می پردازند.
خانیکی با بیان اینکه جامعه در این شرایط درگیر دو وضعیت بحرانی 
است، گفت: پیش آمدن وضعیت غیرمنتظره و تهدیدزا و الزام آور کردن 
واکنش زودهنگام نسبت به آن برخی از ویژگی های این شرایط بحرانی 

است.
این استاد پیشکس��وت حوزه ارتباطات با تاکی��د بر ضرورت توجه به 
اپیدمی کرونا و اپیدمی اطالعات مرتبط با آن ش��امل اطالعات علمی و 
شبه علمی و شایعات مرتبط با کرونا، عنوان کرد: تنها راهکار در شرایط 

اینفودمیک توجه به الزامات و سازوکارهای ارتباطات بحران است.
وی با اش��اره به دو ویژگی نوپدیدی و عالم گیری ویروس کرونا، ادامه 
داد: این دو ویژگی ویروس کرونا را از اپیدمی های قبلی تفکیک می کند. 
در جوامع هر روز شاهد چهره ناشناخته دیگر کرونا و نحوه درگیر شدن 
شهروندان با این ویروس هستیم. ویروس کرونا مجهوالت بسیاری را در 

برابر معلومات بشری قرار داده و در این میان باید ضمن توجه به نوپدید 
بودن آن، از تجارب جهانی موفق و ناموفق در این زمینه بهره بگیریم.

ب��ه گفته وی، ویژگی ه��ای نوپدیدی و عالمگیر ب��ودن کروناویروس، 
عرصه اطالع رسانی را در شرایطی قرار داده که عمل کردن به شیوه های 

قبلی را کافی و مطلوب نمی دانیم.
خانیک��ی ادامه داد: در این ش��رایط ویروس و وب در کنار هم روایتی 
ساخته اند که در حوزه اجتماعی باید به یک ش��یوه و در حوزه درمان و 

پیشگیری باید به شیوه ای دیگر عمل کنیم.
او با بیان اینکه کرونا عالوه بر بهداش��ت تن، توجه بشر را به بهداشت 
روان و بهداش��ت اجتماعی جلب کرد، گفت: کرونا با خود فرهنگ انزوا 
و فرهنگ قرنطینه را به همراه آورد که در این ش��رایط باید به فراتر از 
درمان و به حوزه های معرفتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توجه شود.

وی با بیان اینکه کرونا پدیده چندوجهی ارتباطات را می طلبد، گفت:  
در ای��ن ش��رایط نیازمند به کارگیری ارتباطات بح��ران و پاسخگویی به 
جامعه ای هس��تیم که دچار محدودیت هایی ش��ده و باید با الزامات آن 

کنار بیاید.
خانیکی با بیان اینکه این ش��رایط دریاف��ت رسانه ای ما را در معرض 
تغیی��ر قرار می دهد، افزود:  در بحران کرونا به رسانه هایی روی می آوریم 
که در گذش��ته برای ما کش��ف ش��ده نبود و این اجبار و پرتاب شدگی، 

مصرف رسانه ای و دریافت ما را در معرض تغییر قرار داده است.
او با تاکی��د بر اینکه علوم ارتباطات بس��یار فراگیرتر از رسانه هاست، 
گفت: در مس��ئله اپیدمی ها، بیش از هر چیز به بازسازی، ترمیم و ایجاد 
اش��کال جدیدی از ارتباطات نیاز داریم. در این شرایط انسان از زیست 
اجتماعی خارج ش��ده و مدام به قطع روابط اجتماعی تش��ویق می شود، 
در چنی��ن وضعیتی فرد در موقعیت��ی قرار می گیرد که باید بداند با چه 

ساز و کاری می تواند با حال، گذشته و آینده خود ارتباط برقرار کند.
خانیکی مجبور کردن بخش بزرگی از جامعه برای ورود به حوزه وب 
را از مهمترین کارهای اپیدمی کرونا دانس��ت و گفت: برجس��ته ش��دن 
اهمی��ت ارتباطات مجازی، آموزش مج��ازی و تجارت مجازی در دوران 
کرونا منجر به ورود ناگهانی بخش عظیمی از جامعه به وب شد؛ روندی 

که در گذشته تدریجی بود.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبائی با بی��ان اینکه اپیدمی 
کرونا تمام رفتارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و اعتقادی 
را تح��ت تاثیر قرار داد، افزود: در ش��رایط کرون��ا جنبه های مثبت وب 
نمایان ش��د. استفاده از فضای وب جامعه را تعامالتی تر کرد و اش��کال 
تازه ای از مص��رف رسانه ای را در جامعه ایجاد ک��رد. همچنین افزایش 

الیوه��ای اینس��تاگرامی، افزایش تولی��دات فرهنگی آنالی��ن و افزایش 
تغییرات در حوزه فرهنگ، سوگواری ها، جشن ها و سایر مناسک برخی 
دیگر از تغییرات ناشی از اپیدمی کرونا بود. به عبارت دیگر کرونا تجربه 

زیست بوم های فرهنگی را در جوامع تغییر داد.
خانیکی با بیان اینکه اپیدمی کرونا باعث برجسته شدن علومی مانند 
اپیدمیولوژی در علوم پزش��کی و ارتباطات در علوم اجتماعی شد، ادامه 
داد: حوزه ارتباطات و رسانه ها باید خود را با این شرایط سازگار کرده و 
قدرت ارتباطات انسانی، همبستگی های جمعی و قدرت استفاده از این 

ظرفیت ها را افزایش دهند.
وی ب��ا بیان اینک��ه بین ض��رورت اینفودمیک و ارتباط��ات بحران و 
ارتباط��ات سالمت پیوندهای نزدیکی ش��کل گرفته، عن��وان کرد: این 
مسئله ضرورتی است که مراکز علمی و پزشکی را به هم نزدیک می کند.
خانیکی همچنین بر ضرورت نزدیکی بیش��تر علوم مختلفی همچون 
اقتص��اد، مدیریت، فرهنگ، ارتباطات، روان ش��ناسی، جامعه ش��ناسی و 
فلس��فه اش��اره کرد و گفت: کرونا باعث ش��د جامعه به شرایط جدیدی 
پرتاب ش��ود و در حوزه هایی مانند اقتصاد و آموزش خود را سریعا برای 

فعالیت در این شرایط آماده کند.
او با اش��اره به بحث نیاز رسانه ها در این شرایط، ادامه داد: در شرایط 
مقابله با ش��یوع کرونا، برای اطالع رسان��ی و رساندن پیام نمی توان تنها 
به کنشگران رسانه ای دستورالعمل داد، بلکه باید به ساختارها و جامعه 
مخاطبان نیز توجه کرد. در این ش��رایط باید بر سر چند اصل به توافق 
برسی��م. جامعه ما به صورت خاص و جامعه جهانی به صورت عام با دو 
مسئله بحرانی روبه روست؛ مسئله اول بحران های طبیعی مانند کم آبی 
و گرم شدن زمین و زلزله و ... و دیگری جامعه ای که همواره در معرض 
تهدی��د و دائما دستخوش تغییر است، ما همیش��ه در مقطع حس��اس 
هس��تیم و لذا زیس��تن در بحران باید جزئی از زندگی ما باش��د. با این 
قیده��ا، جامعه ما برای مدیریت بح��ران سه الزام بزرگ دارد؛ حکمرانی 
خوب )مدیریت درست تر ش��رایط(، توانمندسازی جامعه مدنی )تقویت 

جامعه مدنی و نهادهای مدنی( و تقویت شهروند مسئول.
خانیکی با تاکید بر اینکه پیام هر چقدر جذاب باش��د تنها در شرایط 
و موقعیت ه��ای خاص ش��نیده می ش��ود، گفت: افراد جامع��ه پیامی را 
می شنوند و به آن عمل می کنند که با واقعیت زندگی آنها سازگار باشد. 
در این رابطه مس��ئله اعتماد سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین 
مس��ئله توزیع کننده پیام مطرح می شود، اینکه پیام از طریق چه نهادی 
توزی��ع می ش��ود. در این رابطه ستاده��ای فرماندهی بای��د از نهادهای 
مدنی، علمی و ش��بکه های اجتماعی مدد بگیرند، از جاهایی که جامعه 

حرف شان را بهتر می شنود.
به اعتقاد وی، زمانی ک��ه رسانه های داخلی مرجعیت خود را از دست 
داده و یا اعتبار نهادهای رسمی ضعیف شود، میل به اخبار منفی بیشتر 
می ش��ود، در این ش��رایط باید تالش کرد گسس��ت های بین نهادهای 

حاکمیتی و حرفه ای و تخصصی کم شود.
او با اش��اره به پیام پروتکل های برخی ارگان های بین المللی در اوایل 
شیوع کرونا، عنوان کرد:  در آن زمان تاکید شد که برای ترویج سالمت 
عموم��ی صداقت بر امید ارجحیت دارد. اگر در امر اطالع رسانی صداقت 
را م��ورد پرس��ش و چالش قرار دهی��م، نمی توانیم مباح��ث مربوط به 

امیدواری را مطرح کنیم.
ای��ن استاد ارتباطات با تاکید بر عنصر مبتنی بر اعتماد و اثربخش��ی 
در ارتباط��ات سالمت، گفت: اگر اعتماد باش��د دستورالعمل ها اثربخش 
خواهد بود و رساندن جامعه به ادراک مشترک از خطر محقق می شود، 

در حالی که امروز چندگانگی فهم از خطر در جامعه وجود دارد.
خانیکی با بیان اینکه به حداقل رساندن بیم و نگرانی در سطح جامعه 
منجر به بدعملی و بی عملی می ش��ود، گفت:  عدم قطعیت های مرتبط با 
اپیدمی باید به درک مش��ترک در سطح جامعه تبدیل ش��ود. به عنوان 
نمون��ه نمی توان در رابطه با عالئم کرونا، درمان آن، زمان اتمام اپیدمی 

و ... با قطعیت مطلبی را عنوان کرد.
او ب��ا اش��اره به پروتکل های ارتباطات بحران، گف��ت: در این رابطه بر 
سه عنصر تاکید ش��ده است: نخست اینکه درباره آنچه می دانید و آنچه 
واض��ح نمی دانید صادقانه صحبت کنی��د. دانش اندک منجر به قطعیت 
در ارائه دستورالعمل ش��ده و مرجعیت رسان��ه ای را از بین می برد. دوم 
اینک��ه زمانی که درب��اره ترس و ادراک صحب��ت می کنید به جامعه هم 
فکر کنید، ارتباط از ش��نیدن شروع می شود، دلیل عدم شنیدن و عدم 
حس��اسیت جامعه به برخی حرف ها و دستورالعمل ها همین است. سوم 
اینکه مدیریت شایعات، اینفودمیک ها و اخبار جعلی مسئله مهم بعدی 
اس��ت که برای مدیریت آن نباید تنه��ا به تکذیبیه اکتفا کرد، بلکه باید 

از نهادها و افرادی که برای جامعه مرجعیت دارند، کمک گرفته شود.
خانیک��ی در پایان با بیان اینکه در ش��رایط بح��ران کرونا به عملکرد 
رسانه ها نمره قبولی می دهم، با اشاره به تغییرات ایجادشده در رسانه ها 
به دنبال ش��یوع کرونا، گفت:  اجبارهایی در رسانه ها رخ داد، رسانه های 
نوش��تاری در حوزه انتش��ار محدود و مجبور ش��دند خود را با ش��رایط 
جدید وفق دهند. امروز با نوع جدیدی از روزنامه نگاری مواجه هس��تیم 
و حتی صدا و سیما مجبور ش��د برخی از سیاست های گذش��ته خود را 

تغییر دهد.
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هیچ صنعتی از گرداب بحران اقتصادی در امان نخواهد بود، اما با آمادگی مناسب، می توان 
ضمن پیشگیری از آسیب ها، رشد کسب و کار را نیز محقق کرد.

شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، بسیاری از کسب و کارها را دچار چالش و تنگنا کرده است. در 
چنین موقعیتی، کسب و کار دچار رکود می شود، فروش افت محسوسی کرده و یافتن نیروی 
کار ماهر و امین دش��وار می ش��ود. بحران و آشفتگی اقتصادی، شرکت ها را با محدودیت های 
زیادی مواجه می سازد. با  این  حال، کتمان بحران نمی تواند مانع از بروز آن ش��ود. ضمن آنکه 
بس��یاری از متخصصان نیز بر این باورند که ظرفی��ت واقعی بنگاه های اقتصادی و توانمندی 
مدیران آن برای رهبری، در زمان بحران مشخص می شود. اما روی دیگر سکه  بحران، فرصت  
است. در هنگام بروز نش��انه های بحران، باید با اتخاذ دیدگاهی متفاوت، فرصت های نهفته در 
دل بحران را کشف کرده و اسباب رشد و توسعه  کسب و کار خود را فراهم سازید. با این توصیف 
و در ادامه  این مقاله، توصیه های ۲۱متخصص برجس��ته برای عبور از مش��کالت و مهار موانع 

پیش رو و فرصت های رونق کسب وکار را بررسی می کنیم.
راه های دسترسی به مشتریان  خود را متنوع تر و بیشتر کنید

چنانچه کسب و کاری سنتی هستید و فعالیتی در فضای آنالین ندارید، قبل از هر چیز و به 
منظور رونق و گسترش مسیرهای فروش خود به فکر راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی یا پایگاه 
داده  آنالین باشید. ترتیبی اتخاذ دهید که کاربران بتوانند اطالعات تماس و به ویژه ایمیل خود 
را در این پایگاه ثبت کنند. در مرحله  بعد و پس از دریافت تعداد مناسبی ایمیل از مخاطبان تان 
می توانید ضمن راه اندازی یک کمپین ایمیل مارکتینگ، پیام خود را در معرض دید مخاطبان 
بیشتری قرار دهید. به عالوه، از کمک متخصصان بازاریابی دیجیتال در ایجاد و اداره  شبکه های 
اجتماع��ی متناسب با محصول و برند خود غافل نش��وید. اما اگر کس��ب و کاری کامال آنالین 
هستید، می توانید همچنان از استراتژی های سنتی تر و ابزارهای رایج ترویج مستقیم مانند ارائه  

کاتالوگ محصوالت به منظور جذب مشتریان بالقوه  جدید بهره ببرید.
حال پس از به کارگیری رویکرد چند کاناله )بهره گیری از چند کانال ارتباطی با مشتریان( 
و ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این کانال ها در دستیابی به اهداف فروش، می توانید شیوه  

درست و به صرفه  هزینه کرد بودجه  بازاریابی خود را معین کنید.
نیروی کاری را که مشتاق فرصت دیگری برای ادامه  زندگی خود هستند جذب 

کنید
فق��دان نیروی کار ماهر و کارآمد، یکی از موانع اصلی بر سر راه رش��د و توسعه  بنگاه های 
اقتصادی به ویژه در زمان بحران است. برای جذب نیروهای مستعد به روش های مرسوم اکتفا 
نکنید و دامنه  جست و جوی خود را گسترده تر سازید. به طور  مثال، هرچند کارفرمایان چندان 
راغب به جذب افراد سابقه دار نیستند و نداشتن سوءسابقه عمدتا یکی از پیش شرط های اصلی 
استخ��دام توسط آنها است، اما متخصصان توصی��ه می کنند که از فرصت جذب افراد ماهر و 
مستعدی که ممکن است به نوعی دارای محکومیت های قضایی باشند چشم پوشی نکنید. البته، 
افرادی که مرتکب جرائم سنگین و خطرناک نشده، مهارت داشته و در دوران محکومیت نیز 

مهارت های مفید دیگری را نیز در کنار دانسته های پیشین شان آموخته باشند.
این قبیل افراد عموما اشتیاق فراوانی به کار و بازگشت به جامعه دارند و به دالیل متعدد، 
انگیزه  بیشتری هم از خود نشان می دهند. برخی کشورها نیز با ارائه  مشوق های متنوع از جمله 
بخشش های مالیاتی و برنامه های توسعه  انسانی، اعتبارات و امتیازهایی را برای کارفرمایانی که 

اقشار آسیب پذیر و افراد دارای سوءسابقه را جذب می کنند قائل می شوند.
از روش 6٠ /2٠/2٠ برای مدیریت زمان استفاده کنید

پیش��نهاد متخصص��ان ای��ن است که به ج��ای آنک��ه زمان تان را ص��رف ام��ور بیهوده و 
برنامه ریزی های نادرست کنید، رویکردی استراتژیک به مدیریت زمان در پیش بگیرید.

در ابتدا، 6۰درصد وقت خود را صرف وظایفی کنید که ارزش��ی واقعی عاید کسب و کارتان 
می کنند یا قابل انجام توسط دیگران نیستند. 4۰درصد دیگر وقت تان را به دو بخش تقسیم 
کنید: ۲۰درصد در برنامه ریزی و ۲۰درصد در استراتژی. برنامه ریزی به معنای اختصاص وقت 
به منابع و برنامه های عملیاتی کس��ب و کار است و منظ��ور از استراتژی، زمانی است که برای 
ارزیابی چگونگی ارتقای عملکرد کسب و کار، تجربه مشتری و یا مدل سودآوری صرف می شود.

سر از حساب و کتاب دربیاورید
استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب، به ویژه برای کسب و کارهایی که اصطالحا از آب 
و گ��ل درآمده اند ضرورت دارد. هنگامی که اصول اولیه  حس��ابداری را درک کنید، می توانید 
ش��ناختی درست از مباحثی مثل تغییرات موجودی و تبدیل آن به جریان نقدینگی داش��ته 
باشید و به رونق کسب و کارتان کمک کنید. االن زمانش رسیده که دست به حساب شوید و با 
استفاده از شاخص های عددی به ارزیابی وضعیت موجود کسب و کارتان پرداخته و برای رونق 

بیشتر آن برنامه ریزی کنید.
امنیت سایبری را جدی بگیرید

شرکت ها باید نسبت به تقویت زیرساخت های سایبری خود اقدام کنند. ایجاد زیرساخت های 
امنیت سایبری صرفا ش��ما را آماده مقابله با تهدیدات پی��ش رو نمی کند. بلکه آنچه اهمیت 
بیشتری دارد این است که یک جایگاه امنیتی مستحکم در فضای سایبر موجب پدیدار شدن 

فرصت هایی می شود که می توان از آن به سود خود و در جهت رونق تجارت بهره برد.
ش��رکت ها اکنون باید خود را برای به چالش کشیدن زیرساخت های امنیت اطالعات خود 
آماده کنند. از این  رو باید موقعیت ش��ان را مس��تحکم و امنیت سایبری کس��ب و  کار خود را 
در ح��د آن چیزی که از ش��رکت های بزرگ و نهادهای دولتی انتظ��ار می رود تقویت کنند. 
امنیت اطالعات را نه صرفا به منزله  سپری برای محافظت در مقابل تهدیدات، بلکه شکلی از 

سرمایه گذاری برای رشد در اقتصاد دیجیتالی در نظر بگیرید.
با نگاهی استراتژیک اقدام به تمّلک  کسب و کارهای مکمل کنید

یک کس��ب  و کار، به کم��ک کنترل هزینه ه��ا و به حداکث��ر رساندن سود رش��د می کند. 
به این ترتیب، از محل تملک کسب و کارهای کوچکی که خدمات جانبی و مکمل شما را ارائه 
می کنند، نه تنها هزینه های اصلی کسب و  کار خود را کنترل خواهید کرد بلکه مشتریان این 
ش��رکت ها را نیز به دس��ت می آورید. ضمن آنکه با تصاحب برندهایی که م��ورد اعتماد بازار 
هستند، در بازارهای جدید و صنایعی ورود خواهید کرد که پیش از آن سهمی در آن نداشتید.

یک جعبه ابزار تجاری ایجاد کنید
جعبه ابزار کسب و کار شما باید شامل موارد زیر باشد:

• یک طرح کسب و کار )بیزنس پلن( به منظور حفظ سازمان در مسیر رشد و جلوگیری از 
شکست در مسیر پیشرفت.

• یک طرح بازاریابی )مارکتینگ پلن( که موجب رشد سهم شما در بازار شده و پایگاهی از 
مشتریان وفادار برای تان فراهم می کند.

• یک دستورالعمل در حوزه  منابع انسانی که به منظور حفظ نیروی کار ماهر، تنظیم قوانین 
و مقررات و اطمینان از رعایت قوانین کار تدوین شده است.

• یک نرم افزار حسابداری یا داشبورد مدیریتی که می تواند گزارش های مالی جاری را با لمس 
یک دکمه تولید کند و از این طریق امکان پیگیری تمام فعالیت های تجاری را فراهم کند.

• سخت افزار، شبکه های کامپیوتری و زیرساخت فناوری اطالعات.
استفاده  نادرست از رسانه های اجتماعی را متوقف کنید

عادت فروختن از طریق ش��بکه های اجتماعی را از سرتان بیرون کنید. بازاریابی و فروش 
دو موضوع متفاوت از یکدیگر هس��تند و استراتژی فروش محوری در رسانه های اجتماعی نیز 
راهبردی شکست خورده و نخ نما است. در عوض، اقدام به تولید و انتشار محتوای کاربرپسند 
کرده و امکان ارتباط عمیق تر با مخاطبان تان را به این طریق فراهم کنید. محتوای شما می تواند 
ش��امل اخبار و تازه ها، نکات و ترفندها، فیلم های آموزشی و حتی ویدئوهای سرگرم کننده از 

پشت صحنه  کسب و کارتان باشد.
مبن��ای تمام روابط، بخش��ندگی است. پس درنهایت سخاوت، دان��ش و بینش خود را به 
مشتریان تان عرضه کنید. به این ترتیب زمانی که یک مشتری بالقوه تصمیم به خرید می گیرد، 

به برندی رجوع خواهد کرد که پیشینه  ذهنی خوبی به آن داشته و به آن اعتماد دارد.
از قدرت گوگل و امکانات آن استفاده کنید

سرویس Google My Business یک ابزار ش��گفت انگیز و رایگان برای کسب و کارهای 
کوچک و محلی است. کسب و کارهای کوچک می توانند به کمک خدمات رایگان گوگل در این 
زمینه که با نام رسمی Google Places نیز ش��ناخته می ش��ود، به صورت رایگان و به جای 
اینکه از سرویس تبلیغات کلیکی پولی PPC یا Pay-Pay-Click گوگل استفاده کنند، برند 

خود را در گوگل تبلیغ کنند.
در ابت��دا اقدام به ایجاد صفحه  رایگان خود در سرویس Google My Business کنید، 

سپس:
• آن را تکمیل کنید )به ویژه بخش توضیحات مرتبط با کسب وکار(.

• به داشبورد مدیریت این سرویس مسلط شوید.
• به طور مرتب محتوا بگذارید.

•  پاسخ تمام دیدگاه ها به ویژه نظرات منفی را بدهید.
• صفحه  خود را به روز نگه دارید.

نسل جدید نیروی کار را جذب کنید
بس��یاری از بنگاه های اقتصادی برای استخدام نیروی کار جوان و نس��ل جدید بازار کار به 

اندازه  کافی آماده نیستند. از این رو، شرکت ها باید ضمن برنامه ریزی پیش دستانه برای استخدام 
نیروهای تازه نفس، در مورد توانایی ها و نقاط ضعف گروه های سنی مختلف تحقیق کنند. در 
مرحله  بعد، به بازنگری در سواالت مصاحبه های شغلی خود بپردازید تا به این ترتیب بتوانید 
برترین استعدادهای ش��غلی را از میان نسل های جدید استخدام کنید. شیوه درست برقراری 
ارتباط و صحبت کردن با نسل های جدید را بیاموزید تا آنها نیز متقابال به اهمیت مسئولیت ها، 

وظایف و موقعیت خود در سازمان شما پی ببرند.
وقتی همه ترمز می گیرند شما گاز بدهید

مایکل شوماخر، قهرمان چندین سال متوالی در مسابقات رالی جهان، در جواب به سوالی 
پیرامون رمز موفقیتش گفته بود:

تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم!
پس زمانی که دیگران در حال تعلل هستند، وقت خود را صرف بررسی داده ها، ساده سازی 
سیستم ها و برنامه ریزی برای روزها و هفته های بعدتان کنید. اختصاص زمانی هرچند کوتاه 
ب��ه این موارد، عالوه بر فراهم کردن امکان برنامه ریزی استراتژیک، به ش��ما کمک می کند تا 

مشکالت کوچک را قبل از تبدیل شدن شان به مسائل مهم، شناسایی و مرتفع کنید.
تالش کنید تا حد امکان از همه چیز باخبر باشید

سعی کنید که همواره از آمار و ارقام مرتبط با کسب و کارتان مطلع باشید: حاشیه سود، سود 
خالص، نمرات اعتباری، نقدینگی و آمارهای دیگر از جمله اعدادی است که باید همیش��ه در 
معرض دیدتان باشد. به این ترتیب همواره در خصوص وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار خود 
در هر لحظه آگاهی خواهید داشت. عالوه  بر این بکوشید که مشتریان خود را نیز بشناسید: 

اینکه چه کسی هستند، کجا هستند و برای جذب و حفظ آنها باید چه کرد.
یک شورای مشورتی تشکیل دهید

تش��کیل یک هیات مش��ورتی، از بهترین اقداماتی است که می توانید در راستای افزایش 
راندمان و رش��د کس��ب و کار خود انجام دهید. ایجاد شورای مش��اورین به تناسب چالش ها و 
فرصت هایی که ش��رکت ب��ا آن مواجه است، یک ابزار قدرتمن��د مدیریتی است که می تواند 
دسترسی به متخصصان را با هزینه ای نس��بتا اندک میس��ر کند. چنی��ن رویکردی ایده های 
جدید را وارد کس��ب وکارتان کرده و به شما کمک می کند تا سازمان خود را به شکل بهتری 

اداره کنید.
تیمی کوچک را گلچین کنید و دست کم هر فصل جلس��ه ای با آنها به منظور رسیدگی به 
مسائل جاری، تدوین استراتژی و ارزیابی مستمر روند پیشرفت خود ترتیب دهید. برخورداری 
از یک هیات مش��ورتی، ضمن ارزش افزایی و تس��ریع روند رشد کسب وکار، به منزله  چراغ راه 

شما در تمرکز روی اهداف و دستیابی به آنها است.
در دام فرار از مالیات نیفتید

سعی نکنید که با فرار از مالیات و کاهش درآمدهای مشمول مالیات، کسب و کار خود را دچار 
چالش کنید. هدف کسب و کار شما نه مقابله و پیروزی در برابر دولت، بلکه سودآوری است.

سواالت خود را بپرسید و دانش تان را به اشتراک بگذارید
از ترس آنکه به کم تجربگی متهم ش��وید، هرگ��ز از پرسیدن ابهامات خود و نظرخواهی از 
صاحبان دیگر کس��ب و کارها طفره نروید. حقیقت این است که شما کارشناس نیستید، بلکه 

کارآفرین هس��تید! خودتان نیز همواره بکوشید تا تجربه ها و دانش  تان از بازار را با دیگران به 
اش��تراک بگذارید. تبادل اطالعات و تس��هیم دانش موجب می ش��ود که دیگران به جدیت و 
قابل اطمینان بودن تان در راه اندازی کس��ب و کار و اراده  محکم ش��ما در مشارکت و همکاری 

با خود پی ببرند.
برای فروش کسب و کار خود برنامه ریزی کنید

برنامه  جانش��ینی و واگذاری سهام کسب و کار یکی از مهم ترین تصمیمات در حفظ برند و 
جایگاه آن در بلندمدت است. سونامی کارآفرینانی که زاده  نسل انفجار جمعیت )نسل ایکس( 
هس��تند )بیش از نیمی از کسب و کارهای کوچک در سطح جهان در اختیار این نسل است( 
به این معنا است که امروز بیشتر از همیشه، موضوع تغییر و انتقال مالکیت از نسل ایکس به 
کارکنان نسل های جدیدتر در قالب تعاونی های کارگری و اعطای سهام پرسنلی اهمیت یافته 

و باید مورد توجه قرار گیرد.
به موجب طرح مالکیت سهام کارکنان )ESOP(، پرسنل شرکت در منافع بنگاه سهیم شده 
و شرکت سهام خود را اغلب بدون هیچ گونه تحمل هزینه اضافی و در قالب بخشی از پاداش 

کارکنان به آنها عرضه می کند.
انتقال تدریجی مالکیت به کارکنان و واگذاری سهام به کسانی که به خوبی کسب و کار شما 
را می شناسند، ضمن حفظ عملکرد برند شما موجب حفظ میراث تان خواهد شد. همچنین 
اجرای چنین طرحی در کنار شاغل نگاه داشتن نیروی انسانی، آنها را در مالکیت سهام و منافع 
آن سهی��م می کند. ضمن آنکه عالوه بر افزایش انگیزه  پرسنل، موجب کاهش برخی هزینه ها 

در سازمان خواهد شد.
یک برنامه استراتژیک تدوین کنید

اهداف کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا سالیانه تعیین و برنامه ای منعطف برای دستیابی 
به این اهداف تدوین کنید، اما قبل از هرچیز مطمئن شوید که برنامه  شما منابع مورد نیازتان 
را پیش بینی و ش��امل شود: نقدینگی، نیروی انسانی، تجهیزات، موجودی و هزینه های سربار 
عملیات��ی. به عالوه، اطمینان حاصل کنید که نتیج��ه و خروجی نهایی این برنامه، خدمات یا 
محصوالتی باشد که مشتریان به دنبال آن هستند. شاخص هایی را نیز به منظور نظارت بر روند 
پیشرفت خود در دستیابی به اهداف تان تنظیم کنید. برنامه های تان را مبتنی بر میزان اختالف 
عملک��رد خود با اهداف تان تنظیم کنید. اگر قادر به تحق��ق اهداف خود نبوده اید، علل آن را 
جویا شوید: آیا عدم تحقق اهداف، ناشی از کمبود منابع بوده است؟ آیا عملکرد واحد بازاریابی 

مطلوب نبوده است؟ یا در انتخاب درست مشتریان هدف مرتکب اشتباه شده اید؟
اعداد دروغ نمی گویند!

ایجاد سیستم های با عملکرد صحیح و استقرار فرآیندهای سالم و بدون نقص، در شناسایی 
نابس��امانی ها در هزینه ها و درآمدها و در نتیجه افزایش سودآوری ضروری است. پیاده سازی 
سیس��تم های فروش و استقرار نظام مدیریت موجودی و فرآیندهای حسابداری و نیز تدوین 
فرآینده��ا و رویه ها به ش��ما کمک می کند تا بتوانید سریع تر به اش��تباهات و نقایص خود و 
کس��ب و کارتان پی ببرید. درعین حال، مدیران باتجربه تر و صاحبان  باسابقه  کسب و کار، بیشتر 
ترجی��ح می دهن��د تا به جای اعداد و ارقام و خروجی های سیس��تمی، ب��ه داده های کیفی و 

دیدگاه های تجربی خود اکتفا کنند.

توصیه های متخصصان برای عبور از بحران و رونق کسب و کار

سه شنبه
3 تیر 1399

شماره 1567



12 سایت برای افزایش دانسته ها در زمینه فناوری اطالعات 

یکی از بخش های پولساز و بسیار مهم برای هر برندی، IT یا فناوری اطالعات است. در شرایط حال حاضر و 
شیوع ویروس کرونا، بهترین زمان جهت تقویت مهارت ها شکل گرفته است. با این حال هزینه باالی دوره های 
آموزش��ی، خود مانعی جدی محسوب می شود. به همین خاطر در ادامه به بررسی دو سایتی خواهیم پرداخت 
که آموزشی حرفه ای و در عین حال رایگان را در اختیار عموم قرار می دهند. نکته مهم این است که تمامی این 

دوره ها با ارائه مدرک همراه بوده و این امر ارزشمند بودن آنها را بیشتر کرده است.
Alison.com-1

در این سایت دوره های مختلفی وجود دارد تا افراد قدرت انتخاب باالیی را داشته باشند. همچنین تنوع موضوعی 
آنها نیز بسیار باال بوده و باعث می شود تا مرجع بسیار خوب و جامعی باشد. شیوه بسیار جالب این سایت، ایجاد 
دو سطح در رابطه با هر موضوع است. برای مثال شما می توانید در زمینه امنیت شبکه، صرفا مباحث مقدماتی را 
سپری کرده و پس از امتحان نهایی، مدرکی را دریافت کنید. پس از آن می  توانید دوره را ادامه داده و کامل ترین 
مدرک ممکن را داشته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا افرادی که نیازی به مباحث بیش از حد تخصصی ندارند 
هم بتوانند مدرکی را در اختیار داشته باشند. در نهایت شما می توانید حق اشتراک ماهانه 9 دالری را خریداری 

کنید تا این سایت برای شما اقدام به تبلیغات کرده و بتوانید فرصت شغلی مناسبی را پیدا کنید. 
Codeacademy-2

در این سایت انواع زبان برنامه نویس��ی که بیش از ۱۰ مورد است، آموزش داده می ش��ود. اگرچه تمامی این 
مباحث رایگان است، با این حال ش��ما می توانید با پرداخت ۱9.99 به ازای هر ماه، به امکانات بیش��تری نظیر 

مشاوره دسترسی داشته باشید. 
Coursera-3

این سایت در بین افرادی که تجربه گذراندن دوره  های آموزش آنالین را داشته اند، کامال شناخته شده است. 
اگرچه در این سایت تمامی آنچه که در زمینه برنامه نویس��ی نیاز دارید را یاد خواهید گرفت با این حال برای 
دریافت مدرک نیاز به صرف هزینه ای نه چندان زیاد خواهد بود که با توجه به دوره شما، ارقام متفاوتی را شامل 

می شود. 
Dash General Assembly-4

اگرچه در این سایت انواع آموزش های غیررایگان وجود دارد، با این حال برای جذب مخاطب بخشی از مباحث 
آنها به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دارد که شامل برنامه نویسی و اصول توسعه وب است. نکته جالب این 
است که برای هر بخش، انواع تمرین ها در نظر گرفته شده است که باعث خواهد شد تا صرفا مباحث تئوری را 

نداشته و به خوبی موارد را یاد بگیرید. 
EdX-5

نکته مهم این دوره ها، برگزاری آنها از سوی دانشگاه ها و مدارس است. این امر باعث شده است تا موارد را به 
صورت کامال آکادمیک یاد بگیرید. برای مثال یکی از مراکز این سایت دانشگاه هاروارد است با این حال دوره ها 
به صورت آنالین بوده و شما باید در زمان مشخص، ثبت نام را انجام دهید. در غیر این صورت مجبور به مشاهده 
فایل-های ویدئویی از قبل ضبط شده خواهید بود. درواقع ایجاد کالس و تعامل افراد با یکدیگر به یادگیری بهتر 

منجر شده و میزان رضایت افراد از این دوره ها، رقم باورنکردنی بیش از 9۰درصد است. 
Harvard Online Learning-6

دانشگاه هاروارد به عنوان یکی از مراکز علمی برتر جهان، انواع جزوه، سخنرانی و به صورت کلی تمامی انواع 
مطالب آموزشی را در اختیار افراد قرار می دهد تا دوره  آموزشی جامعی شکل گیرد، با این حال تمامی حوزه های 

فناوری اطالعات، رایگان نبوده و شما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید. 
Khan Academy-7

از سال ۲۰۰6 این سایت در زمینه تولید دوره های آنالین کامال فعال و حرفه ای اقدام کرده است. انجام تبلیغات 
برای برندهای مختلف باعث شده است تا مدیران این سایت بتوانند برخی از دوره ها را به صورت کامال رایگان و 
یا با هزینه بسیار پایین برگزار کنند. زیرنویس به اکثر زبان های دنیا، از دیگر مزیت های ویدئوهای آموزشی سایت 

مذکور، محسوب می شود. 
Microsoft Learn-8

این امر که یکی از معتبرترین برندهای حال حاضر حوزه فناوری، خود اقدام به تولید دوره های آموزشی نماید، 
خود باعث می شود تا ارزش آن بسیار باال باشد، با این حال برای کسب مدرک، شما مسیر نسبتا سختی را خواهید 
داشت که شامل دو دوره امتحان است. با این حال اگر دوره ای را بخواهید که مربی مستقیما اقدام به آموزش شما 

نماید، نیاز دارید که مبالغی را پرداخت کنید. 
MIT OpenCourseWare-9

موسسه فناوری ماساچوست که یکی از مراکز علمی معتبر محسوب می شود، دوره های عملی خود را به صورت 
آنالین نیز ارائه می کند. درواقع ش��ما می توانید در محیط کالس نیز حضور داش��ته باشید. اگرچه از فعالیت این 
سای��ت مدت زمان زیادی نمی گذرد، با این حال تاکنون بیش از ۱۰۰ دوره آموزش��ی را ایجاد کرده و طرفداران 
بسیاری را دارد. با این حال تمامی دوره ها رایگان نبوده و شما باید در ابتدا یک آزمون تعیین سطح را داشته باشید.

Skillshare-1٠
نکته بس��یار جالب این سایت، امکان فعالیت به عنوان مدرس است. درواقع این سایت ش��ما را در سود دوره، 
سهیم خواهد کرد. همچنین برای استفاده نامحدود از تمامی امکانات، شما باید حق اشتراک ماهانه ۱5 دالری 

و یا ساالنه 99 دالری را پرداخت کنید. 
Udacity-11

در زمینه هوش مصنوعی، رایانش ابری، تبلیغات اینترنتی، سئو، شبکه های اجتماعی و برنامه نویسی این سایت 
حاوی انواع دوره ها با شیوه های متفاوت است، با این حال جهت دریافت مدرک، شما باید هزینه ای را پرداخت 
کنید. در نهایت برندهایی نظیر آمازون و گوگل، طی قراردادی متعهد شده اند تا بخشی از نیاز استخدامی خود 
را از بین کاربران این سایت انتخاب کنند. به همین خاطر نیز نمره باالتر ش��ما، به معنای ش��انس بیشتر جهت 
استخدام خواهد بود. دوره های این سایت بسیار طوالنی بوده و به صورت معمول، به ۱۲ ماه زمان نیاز خواهید 

داشت. 
Udemy-12

از دیگر سایت های کامال ش��ناخته ش��ده در زمینه آموزش آنالین، اودمی است که تنها برخی از دوره های آن 
رایگان بوده و شما با تنوع مربی باالیی مواجه خواهید بود. نکته مهم دیگر این است که هزینه دوره های پولی 
آن نیز پایین بوده و توصیه می ش��ود که صرفا به خاطر رایگان نبودن اکثر موارد، این سایت را از فهرست خود 

خارج نکنید. 
cio.com :منبع

تبلیغـاتخالق

برای رسیدن به موفقیت باید از ویژگی های شخصیتی که 
مانع موفقیت تان می شود، دست بکشید. برخی افراد بدون 

اینکه بدانند، خود را از موفقیت و کامیابی دور می کنند. 
ه��ر انس��انی ویژگی های ش��خصیتی متفاوت��ی دارد که 
هوی��ت او را تعری��ف می کن��د. بعضی از ای��ن خصوصیات 
مثبت و سازنده هس��تند و برخی دیگر به ش��دت مخربند. 
آیا باور دارید عامل اصلی خیلی از موفقیت ها و شکست ها، 
خودمان هستیم؟ برای رسیدن به موفقیت باید خصوصیات 
منفی را کنار گذاشته و ویژگی های مثبت را تقویت کنید.

در ادامه  مقال��ه، خصوصیات ش��خصیتی منفی که مانع 
موفقیت ت��ان می ش��ود را معرف��ی می کنیم تا ب��رای کنار 

گذاشتن آنها تالش کنید.
منفی بافی و احساس ناامیدی

منفی بافی سبب می شود احساس شکست و قربانی بودن 
کنید. فرد بدبین انگیزه ای برای حرکت و خالقیت نخواهد 
داش��ت؛ زیرا با تجس��م دستیابی به هر هدفی، مش��کالت 
معقول و غیرمعقول زیادی در ذهنش نقش خواهد بس��ت. 
پس همیش��ه خود را به تفکرات مثبت ع��ادت دهید. باید 
تم��ام جنبه های مثب��ت و منفی هر مس��ئله ای را در کنار 

هم ببینید و به جای تسلیم شدن به دنبال راهکار باشید.
تنبلی و درنگ

در خیل��ی مواق��ع تنبلی را به ش��وخی می گیرید، اما در 
ای��ن دنیای رقابتی باید این ویژگی را کنار بگذارید. در غیر 
این ص��ورت از رقابت بازمی مانید و هم��ه چیز به ضررتان 
تمام می ش��ود. تنبلی سبب می ش��ود تم��ام فرصت ها را از 
دس��ت بدهید و نتوانی��د کارهای ت��ان را در موعد مقرر به 
اتم��ام برسانید. اگ��ر فکر می کنی��د با برنامه ری��زی قبلی 
زمان زیادی در اختیار دارید، همواره مش��کالت و اتفاقات 
پیش بینی نش��ده ای وجود دارد که از انجام کارها در موعد 
مقرر جلوگی��ری می کند. برای دستیابی ب��ه موفقیت باید 

مس��ئولیت پذیری و برنامه ریزی درست را در خود نهادینه 
کنید.

دمدمی مزاج بودن
اگ��ر در رابطه با احس��اسات، اعتقادات و روابط اجتماعی 
با دیگران واکنش های متضادی در خود احساس می کنید، 
سعی کنید این مس��ئله را به طور ش��خصی برای خودتان 
حل کنید، حتی اگر مجبور به گوش��ه گیری شوید. دمدمی 
مزاج بودن سبب می شود در ذهن دیگران نامطمئن به نظر 
برسید. توصیه می کنیم احساس اقتدار را در خود پرورش 
دهی��د تا در ضمی��ر ناخودآگاه دیگران احس��اس اطاعت و 

احترام نسبت به شما شکل گیرد.
حسادت

برخی افراد نس��بت به دارایی و شرایط دیگران، احساس 
حس��ادت می کنن��د. آن ها ب��دون این که به دنبال ریش��ه  
مش��کالت باش��ند، دیگران را ب��رای ای��ن ناکامی سرزنش 
می کنند. حتماً می دانید حس��ادت یک��ی از گناهان بزرگ 
است. حس��ادت باعث می ش��ود تمام دستاوردهایی که در 
زندگ��ی کس��ب کرده اید را از دست بدهید، همیش��ه روی 

کمبودهای خود تمرکز کنید و افسوس بخورید.
خودبزرگ بینی

اگر خود را باالت��ر از دیگر افراد می دانید و فکر می کنید 
شایس��ته احترام ه��ای خاص��ی هس��تید و مق��ررات عرف 
جامعه درباره ش��ما ص��دق نمی کند؛ پس خ��ود را بهتر از 
دیگران دانس��ته و از جامعه جدا می ش��وید. این احس��اس 
خودبزرگ بین��ی هی��چ فای��ده ای برای تان ن��دارد. بدترین 
دست��اورد تفکر ضعف در برقراری رابطه با دیگران است که 

عامل اصلی برای موفقیت به حساب می آید.
احساس قربانی بودن

احس��اس قربانی دانس��تن خ��ود سبب نادی��ده گرفتن 
اشتباهات شخصی می ش��ود و قدرت مسئولیت پذیری تان 

را کاهش می دهد. انکار اش��تباه و مقصر دانس��تن دیگران 
سبب می ش��ود موفقیت دور از دسترس تان باش��د؛ زیرا با 
انکار ضعف و اش��تباهات خود آنها را تکرار می کنید و هیچ 

وقت هم به دنبال بهبود نخواهید بود.
کمال گرایی

تمام افراد دارای نقص هایی در ش��خصیت خود هستند. 
با کمال گرا بودن همه چیز به ضررتان تمام می ش��ود. شاید 
کمال گرایی جنبه های مثبتی داش��ته باش��د، اما در بیشتر 
مواق��ع روحیه تان را از بین می برد؛ زی��را با این تفکر هیچ 
وق��ت از دستاوردهای ت��ان لذت نخواهید برد. همیش��ه به 
محدودیت ه��ای خ��ود احت��رام بگذارید و ت��ا جای ممکن 
ب��ه دنبال بهب��ود آنها باش��ید. روحی��ه  کمال گرایی باعث 
شکل گیری تفکر صفر یا صد می شود، در این صورت فرد با 
ع��دم دستیابی به بهترین نتایج، هیچ انگیزه ای برای تالش 

ندارد و بهترین نتیجه را هم از دست می دهد.
خودشیفتگی

اگر تنها خود را الی��ق بهترین ها می دانید و با سوءاستفاده 
از دیگران روی این مس��ئله اصرار دارید، باید بدانید کس��انی 
هس��تند که خود را باالتر از ش��ما می دانند و این احس��اس 
خودشیفتگی باعث می شود از جمع دوستان تان متفرق شوید. 
پ��س به استعداده��ای دیگران احترام بگذاری��د و حقیقت را 
بپذیری��د. در این صورت می توانید روابط دوستانه تری با افراد 
بهتر از خودتان برقرار کنید و برای بهبود شرایط زندگی تان از 
آنها کمک بگیرید. به جز موارد مذکور، ویژگی های شخصیتی 
دیگری هم هس��تند که روی زندگی ما تأثیر می گذارند. پس 
زمانی را به تفکر درباره  خودتان و کنار گذاش��تن ویژگی های 
منفی اختصاص دهید. وقتی بتوانید احساسات و عادات خود 
را مدیریت کنید، از موفقیت خ��ود جلوگیری نخواهید کرد. 

پس همیشه منطقی رفتار کنید تا موفقیت نزدیک تان باشد.
inc/ucan :منبع 

چند ویژگی شخصیتی که مانع دستیابی به موفقیت می شود

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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