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فرصت امروز: شاخص بورس تهران در روز یکشنبه به میزان 

بی سابقه ۷۱ هزار و ۴۷۹ واحد رشد کرد و عدد یک 
میلیون و ۸۱۲ هزار واحد را نمایش داد. همچنین...

شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد

 داد و ستد
۱۹ هزار میلیارد تومانی

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

»نیویورک تایمز« جزییات سند ۲5 ساله ایران و چین را فاش کرد

 خون تازه
در رگ اقتصاد ایران

فرصت امروز: روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارش��ی تحلیلی درباره برنامه جامع 25 س��اله همکاری ایران و چین نوش��ت که 
این برنامه همکاری با س��رمایه گذاری چینی ها می تواند با جاری کردن خون تازه در رگ های اقتصاد ایران، موجب خشم آمریکا 
ش��ود. براس��اس پیش نویس این برنامه همکاری، ایران و چین همکاری گس��ترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کرده اند که راه را 
برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری چین در اقتصاد ایران طی 25 سال باز می کند و می تواند تالش های دولت ترامپ برای 
منزوی کردن ایران را تحت تاثیر قرار دهد. این توافق شامل سرمایه گذاری پکن در امور بانکی، انرژی، ارتباطات، بنادر، راه آهن 
و ده ها طرح دیگر است.  در همین راستا، روز گذشته روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار بخشی از جزییات سند توافق همکاری...

وزیر جهاد کشاورزی:

 تحول در نظام کشاورزی
با سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات
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ارزیابی ۹6۸3 فعال اقتصادی نشان دهنده بهترشدن امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال گذشته است

پارادوکس امنیت سرمایه گذاری در هنگامه کرونا

۷ تکنیک برقراری ارتباط موفق در محل کار
اصول مدیریت

ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر مشخص شد
بایدها و نبایدهای رفتار مشتریان در آیکیا

فروشگاه آنالین در برابر آفالین
۴ ابزار کاربردی تولید محتوا 

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 استراتژی فیس بوک
برای انتخابات آمریکا 

یادداشت
دنیای پساکرونا چگونه 

خواهد بود؟

توماس هابز معتقد بود که بهترین 
بشارت دهنده، بهترین حدس زننده 
اس��ت، اما اوضاع امروز جهان نشان 
می دهد که به آخر خط پیش بینی 
آینده رس��یده ایم. این کار ش��دنی 
نیست. اصوال انس��ان ها وقتی  که با 
خطر حی و حاضر روبه رو می شوند، 
می خواهن��د ی��ک ندای مقت��در را 
بش��نوند و از آن اطمینان و آرامش 
بگیرند. مردم دوس��ت دارند کسی 
برای ش��ان بگوید که قرار است چه 
بش��ود و البته می خواهند مطمئن 
باش��ند که آخ��ر ش��اهنامه خوش 
است. ظاهرا ما ساخته نشده ایم برای 
اینکه در عدم قطعیت زندگی کنیم. 
اصال اگر به تاریخ بش��ر توجه کنیم 
می بینیم که با نوعی تاریخ بی صبری 
مواج��ه هس��تیم. م��ا از یک س��و 
می خواهیم درب��اره آینده اطالعات 
داش��ته باش��یم و از س��وی دیگر، 
گمان می کنیم در هر لحظه ای که 
اراده کنیم باید این اطالعات فراهم 
باشد. در ادیان مختلف به این نکته 
اش��اره  ش��ده که خداوند با صابران 
اس��ت، اما در عم��ل، اف��راد صبور 
اندک هس��تند. بشر تالش می کند 
تا اوضاع جه��ان را در کنترل خود 
بگیرد و برای برنامه ریزی در راه این 
نبرد، مصائب مختلفی را پشت سر 

می گذارد. اندوخته بشر در 
۲پیش بینی آینده به...

دوشنبه
۲3 تیر

۱3۹۹

۲۱ ذوالقعده ۱۴۴۱ - سـال ششم
شماره   ۱5۸۱- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰   ریال
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فرصت امروز: در س��ومین هفته تیرماه و بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری 
کرونا، س��طح ابتال و مرگ و میر ناش��ی از ویروس کووید-۱۹ در کش��ور نسبتا باال 

بوده و روند صعودی یا شروع پیک بیماری در ۹ استان کشور مشاهده شده است.
بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداش��ت و تحلیل استانی کووید-۱۹ در 
هفت�ه منت�هی ب�ه 2۰ تیرماه ۱۳۹۹ که در پایگاه اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت 
منتشر شده است، در روند کشوری بیماری، هرچند موارد ابتال و مرگ و میر نسبتا 
باالست، اما ثبات و تغییرات مختصر در آن دیده می شود؛ چنانچه موارد باالی ابتال 
و روند تغییرات مختصر و ثبات در یک اس��تان )لرس��تان( مشاهده شد. همچنین 
روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در دو اس��تان تهران و خراس��ان جنوبی و با 
تغییرات مختصر و نامنظم در س��ه اس��تان بوشهر، همدان و سیستان و بلوچستان 
دیده ش��ده اس��ت. روند صعودی یا شروع پیک در ۹ اس��تان نیز شامل استان های 
کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، کهگیلویه 
و بویراحمد و مازندران مش��اهده شد. بنابر این گزارش، به نظر می رسد پنج استان 
آذربایجان غرب��ی، هرمزگان، زنجان، آذربایجان ش��رقی و مرکزی اخیرا یک پیک 
اپیدمی را تجربه کرده اند. در اس��تان خوزس��تان نیز اگرچه موارد بس��تری و مرگ 

همچنان باال بود ولی روند نزولی دیده ش��د. در ۱۰ استان ایالم، کردستان، فارس، 
سمنان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، گلستان، قم، البرز و گلستان هم ناسازگاری 
داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد، گرچه باید مدنظر داشت 
که یک اس��تان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند. منظور از ناس��ازگاری 
داده ها این اس��ت که روند داده های مرگ و ابتال از یک الگوی قابل تفس��یر پیروی 
نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخص های ابتال و مرگ دیده می شود. در این موارد، 
تحلیل بهتر را در روزهای بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. ناسازگاری در 
داده ها به دالیل مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله دالیل بروز ناسازگاری می توان به 
ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود 
ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان )شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام 
اپیدمی دیگر در نقطه دیگر(، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر 

روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره کرد.
در این گزارش، استان ها براساس میزان بروز تجمعی موارد بیماری به سه دسته 
پرگزارش، با گزارش متوس��ط و با گزارش پایین تقس��یم شدند و روند بیماری در 
آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررس��ی قرار گرفت. در مورد استان های با 

بروز کم، تغییرات کم در داده ها می تواند تغییرات س��ریع در شاخص ها ایجاد کند 
و از این رو تفس��یر داده های این استان ها سخت تر بوده و با عدم اطمینان بیشتری 
همراه است. تحلیل براساس این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته 
اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری 

از روند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند. 
روش محاس��به ش��اخص ها در این گزارش به این صورت اس��ت که تعداد موارد 
جدید روزانه مبتالی بستری و سرپایی وارد آنالیز می شود. سپس برای ارزیابی روند 
گس��ترش بیماری کووید-۱۹ در استان های مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات 

اتفاق افتاده برای موارد ابتال و مرگ گزارش شده روزانه استفاده می شود.
برای محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه 
تعداد گزارش ابتال و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل 
و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. 
در نهایت، تغییر روند ابتال و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده 
برای چند روز آخر محاس��به شد. همچنین برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی 
اپیدمی، این موارد مدنظر قرار گرفت: در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتال 

و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند افزایشی 
دارد؛ در مواردی که ش��اخص تغییر روند ابتال نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ 
صع��ودی بود، احتماالً اخیراً پیک اپیدمی رد ش��ده اس��ت؛ در مواردی که منحنی 
اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و 
نامنظم است، گرچه باید توجه داشت که هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر 
است؛ همچنین در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز 

اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند نزولی دارد.
مخاطبان جهت اطالع از روش کار و اطالعات بیش��تر در مورد روندهای استانی 
در چن��د روز اخی��ر می توانند به وب س��ایت کمیت��ه اپیدمیول��وژی کووید-۱۹ به 
آدرس http://corona.behdasht.gov.ir  مراجع��ه کنند. گفتنی اس��ت ایران 
هم اکنون دهمین کش��ور جهان از نظر ابتال به بیماری کرونا اس��ت. براساس اعالم 
کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت تا ساعت ۱۴ روز بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۹، 
کشورهای آمریکا، برزیل، هند، روسیه، پرو، شیلی، اسپانیا، مکزیک، انگلستان، ایران، 
آفریقای جنوبی، پاکستان، ایتالیا، عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب ۱5 کشور اول 

دنیا از نظر ابتال به ویروس کووید-۱۹ هستند.

بیش��تر کش��ورها برای مهار بیماری کرونا، قوانین منع آمدوشد و فاصله گذاری 
اجتماع��ی را اعمال کردند، اما س��وئد این کار را نکرد. دولت س��وئد به  جای اینکه 
محدودیت هایی را به  صورت دستوری برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برقرار 

کند، مسئولیت کاهش خطر را برعهده افراد و کسب وکارها گذاشت.
در این زمینه، جاش میش��و، اس��تاد دانش��گاه جان هاپکینز به بررسی الگوی 
س��وئد در مقابله با بیماری کرونا پرداخت و در مقاله ای نوش��ت: »هیچ کشوری 
مثل سوئد به  طور هم زمان مورد تحسین و انتقاد در برخورد با ویروس نوظهور 
کرونا قرار نگرفته است. هر روز بحث جدیدی درباره شایستگی های مدل سوئد 
درمی گی��رد که بیش��تر آنها نیز به بحث هایی داغ تبدیل می ش��ود. در مجموع، 
عقاید در این  باره در دو اردوگاه قرار می گیرند: آنهایی که می گویند این کش��ور 
ی��ک راه موث��ر منحصربه فرد را برای مواجهه با همه گی��ری جهانی پیدا کرده و 
آنهایی که می گویند این کش��ور راه بی احتیاط��ی منحصربه فردی پیش گرفته 
اس��ت که سالمت شهروندانش را به خطر می اندازد. آنچه هر دو گروه بر سر آن 
توافق دارند این اس��ت که تجربه س��وئد درس هایی را برای دیگران دربر دارد؛ 
هم در مدلی که بتوان از آن سرمش��ق گرفت و هم در ماجرای عبرت آمیزی که 
در خ��ود دارد. با این همه، در انتها و پس از بحث های فراوان هر دو گروه عمدتا 

درمی یابند که دارند با هم بحث می کنند اما حرف های شان شبیه هم است.
با اینکه بحث هایی وجود دارد در مورد اینکه »مدل س��وئدی« واقعا چیست، 
بسیاری از افراد موافقند که دو تفاوت اساسی بین واکنش این کشور به ویروس 
کرونا و واکنش بقیه کش��ورهای غربی به آن وج��ود دارد. یکی از تفاوت ها این 
است که دولت سوئد به  طور روشنی روش عدم مداخله را در مدیریت همه گیری 
جهانی بیماری پیش گرفت؛ روش��ی که دیگر کش��ورهای جهان می توانند برای 
برنامه ریزی ه��ای بلندمدت خود از آن سرمش��ق بگیرند. خصوصیت دیگری که 
می توان در مدل سوئد تشخیص داد، رسیدن به نوعی ایمنی گله ای است که در 
س��طح وسیعی اعمال شده اما اعالم نش��ده است. اینجاست که دولت های دیگر 
عالئم هش��دار را برافراش��ته اند و نقطه تفاوت بین روش س��وئد و دیگر کشورها 

است.
دولت س��وئد یک سری دس��تورالعمل ها و توصیه هایی منتشر کرد در باب اینکه 

افراد چطور می توانند با شستن دست ها و فاصله گیری اجتماعی و پرهیز از سفرهای 
غیرضروری به کاهش شیب منحنی ابتال به بیماری کمک کنند، اما دولت کسانی را 
که از این دستورالعمل ها پیروی نمی کردند به جریمه یا حبس تهدید نکرد. در این 
کشور دستور »در خانه بمانید تا در امان باشید« وجود نداشت و نیازی به این نبود 
که معین ش��ود چه کارگرانی جزو مشاغل »ضروری« هستند و چه کارگرانی جزو 
شغل های »غیرضروری«. کودکان در مدرسه ماندند )با اینکه دانشگاه ها تعطیل شد( 
و مردم به گردآمدن در رستوران ها و پارک ها و دیگر مکان های عمومی ادامه دادند.
مردم در سوئد حتی بدون تهدیدهای غالظ و شداد از جانب حکومت هم بیشتر 
توصیه ه��ا را رعایت کردند و رفتار خود را تغییر دادند. داده های ثبت ش��ده حرکت 
کاربران گوگل نش��ان می دهد آن دس��ته از مردم این کشور که در حومه استکهلم 
)پایتخت سوئد( زندگی می کردند سفرهای خود را برای خرید یا گردش بین 2۰ تا 
۴۰درصد کاهش داده اند و استفاده آنها در دوران همه گیری جهانی بیماری از وسایل 
حمل ونقل عمومی ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش داش��ته است که این میزان تقریبا برابر 
همان مقدار کاهش��ی است که کشورهای همسایه سوئد نیز داشته اند. دولت سوئد 
دریافته است که سیاست های آرام تر و کمتر زورگویانه و به همان اندازه سیاست هایی 
حسابگرانه و قابل تحمل داشته است و به همین علت سوئدی ها عمدتا دور بوده اند 
از خس��تگی و اضطرابی که شهروندان در کش��ورهای دیگری که ممنوعیت عبور 
و مرور را برقرار کرده اند تحمل کرده اند. نظرس��نجی ها نش��ان می دهد که اکثریت 
قابل توجهی از سوئدی ها تاکنون از مدیریت کشور خود در دوره همه گیری بیماری 
راضی بوده اند و قدردان این هس��تند که می توانند صورت ظاهری زندگی های خود 

را به  شکل عادی حفظ کنند.
اما برعکس، کسانی که دوره های طوالنی مدت ماندن در خانه را بر اثر قوانین منع 
رفت وآمد در کشورهای دیگر تحمل کرده اند، طاقت شان تمام شده و از نظر اجتماعی 
و احساسی به وضعیت حادی رسیده اند. انزوای اجتماعی و تنهایی حاصل از ضوابط 
فاصله گیری می تواند مش��کالت سالمت روان را وخیم تر کند. در نظرسنجی ای که 
اخیرا بنیاد خانواده کایس��ر در بین بزرگس��االن آمریکایی انجام داده، به این نتیجه 
رسیده است که ۴5درصد پاسخگویان گفته اند که سالمت روانی آنها از اضطراب های 
مربوط به همه گیری بیماری آس��یب دیده است. در کشورهایی مثل ایاالت متحده 

و بریتانیا، بسیاری از افراد تایید کرده اند که نیاز به فاصله گیری اجتماعی دارند اما 
بر این نکته نیز صحه گذاشته اند که به طور فزاینده از محدودیت ها خسته شده اند. 
سیاست هایی که کمک می کند این فشارها تسکین یابد بدون اینکه سالمت عمومی 

به خطر بیفتد، ارزش این را دارد که با جدیت ارزیابی شود.
یکی از راه هایی که برخی کش��ورها تحت قوانین من��ع رفت وآمد و با رعایت 
ایمنی ش��اید از مدل س��وئد پیروی کنند، این است که به مردم اجازه دهند به 
پارک های عمومی و دیگر فضاهای آزاد دسترسی داشته باشند. سوئدی ها نیز از 
نشس��تن در بیرون از رستوران ها بهره مند هستند، البته با حفظ فاصله فیزیکی 
الزم. این کاری اس��ت که خطر کمتری دربر دارد و می تواند مس��ئولیت فردی 
را افزایش دهد. در مجموع، روزبه روز اتفاق نظر بر س��ر این امر بیش��تر می شود 
که محیط های متف��اوت می توانند خطرات متفاوتی از نظر انتقال ویروس کرونا 
داشته باش��ند بنابراین مکان هایی که در میانه شیوع کنترل نشده ای قرار دارند 
می توانند با یک  دسته روش های انعطاف پذیر ایمن در نظر گرفته شوند. این کار 
یکی از اقداماتی اس��ت که می توان براس��اس آن، محدودیت ها را کاهش داد در 
عین اینکه مردم را به انجام رفتارهای بهداش��تی مثل استفاده از ماسک یا زدن 

نقاب صورت در اماکن عمومی تشویق کرد.
هر نوع تسهیل موارد فاصله گیری اجتماعی البته باید به دقت و با رعایت یک 
اس��تراتژی و همراه با آموزش عمومی کاف��ی انجام گیرد و نیز افراد باید ردیابی 
ش��وند تا اطمینان حاصل شود که مقررات رعایت شده است. سوئد شاید بتواند 
کمک حال بقیه کش��ورها شود درس��ت در وقتی که به دلیل سطح باالی اعتماد 
عمومی خارق العاده این کش��ور به سرمشقی برای استفاده از مقررات داوطلبانه 
رعایت توصیه های بهداش��تی تبدیل ش��ده است. هنوز بین خارج از سوئد و این 
کش��ور تفاوت های ظریفی وجود دارد که باعث می ش��ود در داخل س��وئد مهار 

همه گیری بیماری در بلندمدت آسان تر انجام شود.
با اینکه روش ش��بیه به اقتصاد آزاد که س��وئد برای فاصله گیری اجتماعی به 
کار برده ارزش مداقه را در بین کش��ورهای دیگر دارد، اما ش��یوه ظاهراً ایمنی 
گله ای این کش��ور واجد چنین ارزش��ی نیس��ت. برخی از مقامات سوئد تکذیب 
کرده ان��د که ایمنی گله ای هدف نهایی دولت اس��ت ام��ا متخصص مدیر بخش 

بیماری های همه گیر دولتی و مقامات رده باالی این کش��ور با ادعای مکرر اینکه 
سوئد به  سرعت به ایمنی گله ای نزدیک می شود و مشاهده تسهیل سیاست های 
فاصله گیری اجتماعی، چنان تکذیب هایی را زیر س��ؤال                          برده اس��ت. برای مثال، 
در ماه آوریل امس��ال نمایندگان سازمان بهداش��ت عمومی سوئد تخمین زدند 
که تا ابتدای ماه مه، یک س��وم افراد در اس��تکهلم، پایتخت این کشور، در برابر 
بیماری ایمن شوند. همین اواخر، مقامات سوئد پیش بینی کردند که بین 2۰ تا 
25درصد 2.۴ میلیون س��کنه استکهلم همین حاال هم در اوایل ماه مه در برابر 
بیمار ایمن هس��تند و این شهر تا اواس��ط ماه ژوئن به ایمنی گله ای دست پیدا 
خواهد کرد چون ۴۰ تا 6۰درصد جمعیت شهر با ویروس مواجه می شوند و در 

برابر آن ایمن خواهند شد.

موفقیت سوئد در مهار کووید-۱۹ بسیاری از کشورها را وسوسه کرده است

ایمنی گله ای چقدر در مقابله با کرونا کارآمد است؟

روند ابتال به کرونا در ۹ استان کشور صعودی است

جغرافیای استانی کرونا

مارک لیال
 استاد علوم انسانی دانشگاه کلمبیا



فرصت امروز: نهمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در 
ایران منتش��ر شد و رصد امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال گذشته 
نش��ان می دهد که شاخص امنیت سرمایه گذاری در این فصل نسبت به 
فصل قبل از آن بهتر ش��ده اس��ت. بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در زمستان ۱۳۹8 در شرایطی اتفاق افتاده است که از ابتدای اسفندماه 
س��ال گذش��ته، ویروس کرونا به  تدری��ج فروش بس��یاری از واحدهای 
تولی��دی را تح��ت تأثیر خود ق��رار داد، تا حدی که ف��روش ویژه پایان 
س��ال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عمال منتفی ش��د و ش��یوع کرونا به برخی از 
کسب وکارها به خصوص صنعت پوشاک، ضربه سختی وارد کرد. با وجود 
این واقعیت، ممکن اس��ت چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹8 غیر قابل قبول و دور از انتظار است، اما 
در این باره الزم است به این نکته توجه شود که پایش مذکور، »امنیت 
سرمایه گذاری« را می س��نجد و نه »فروش« یا »محیط کسب وکار« را. 
به عبارت دیگر، آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد، بیشتر از 
جنس ثبات قوانین و مقررات، س��المت اداری، تضمین حقوق مالکیت، 
فرهنگ وفای به عهد در بازارها و موارد این چنینی اس��ت که عمدتا در 
ح��وزه اقتصاد کالن ج��ای می گیرند و به  صورت مس��تقیم تحت تأثیر 

شیوع بیماری کرونا قرار ندارند.
جالب اینجاس��ت که نه تنها امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان سال 
گذشته نسبت به فصل پاییز بهتر شده، بلکه مناسب ترین ارزیابی امنیت 
س��رمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه ۱۳۹6 تاکنون 
نیز بوده اس��ت. با این همه می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات 
قیمتی در بازارهای ارز و کاالهای واسطه ای در سه ماهه نخست امسال 
)که متأثر از ش��یوع کرونا به صورت غیرمستقیم بود و بازارها را ملتهب 
کرد(، شاخص امنیت س��رمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان 

۱۳۹8 بدتر شود.
براساس این گزارش، ش��اخص کل امنیت سرمایه گذاری در زمستان 
۱۳۹8 برابر با 5.8۴ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( ارزیابی ش��ده اس��ت که 
این ش��اخص نسبت به عدد ش��اخص پاییز ۱۳۹8 بهبود یافته و امنیت 
س��رمایه گذاری برخالف روندهای گذشته مناسب تر شده است. ارزیابی 
مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد شاخص امنیت سرمایه گذاری 

در پایی��ز ۱۳۹7 کمیت 6.۴۳ و در زمس��تان ۱۳۹7 رقم 6.۱8، در بهار 
۱۳۹8 کمیت 6.۰7 و در تابس��تان ۱۳۹8 نیز کمیت 6.۰7 بوده است. 
روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری )کم شدن کمیت شاخص( که 
از پاییز ۱۳۹7 ش��روع  شده بود، در تابس��تان ۱۳۹8 متوقف و در پاییز 
۱۳۹8 )هم زم��ان با ناامنی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه( 
معکوس شد و به عدد 6.۰۱2 رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹8 نیز 
با عدد 5.8۴، مناس��ب ترین ارزیابی امنیت س��رمایه گذاری از شروع این 

مطالعات فصلی از اسفندماه ۱۳۹6 تاکنون است.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از 
جامعه فعاالن اقتصادی احصاشده توسط تیم تحقیق، به حدود 85درصد 
کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیدا کرده اس��ت بنابراین نتایج این 
دوره را با اطمینان بیش��تری نس��بت به دوره های قب��ل می توان مورد 
اس��تفاده قرار داد. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده 
و در دس��ترس و مش��ارکت ۹68۳ فعال اقتصادی نمونه از میان فعاالن 
اقتصادی همه اس��تان های کش��ور، وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در 
زمس��تان س��ال ۱۳۹8 را به تفکیک ۳۱ استان، ۳8 مؤلفه، 7 نماگر و ۹ 

حوزه کسب وکار نشان می دهد.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، 
در زمس��تان ۱۳۹8 نامناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری 
ارزیابی ش��ده ب��ه ترتیب عب��ارت بوده ان��د از: عمل مس��ئوالن ملی به 
وعده های داده شده )7.۹8(، میزان اختالل ایجادشده در اثر تحریم های 
خارجی )7.88( و عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی 

داده شده )7.87(.
در س��وی مقابل، مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری در 
زمس��تان ۱۳۹8 به  این  ترتیب بوده  اس��ت: رواج توزی��ع کاالی قاچاق 
)۳.5۳(، س��رقت مالی )پول نق��د، کاال، تجهیزات( )۳.7۴( و اس��تفاده 

غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی )۴.۱۴(.
الزم به یادآوری است فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این سلسله 
مطالع��ات فصلی، نامناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری در 
ای��ران در پایی��ز ۱۳۹8 را چنین ارزیابی کرده بودن��د: وفای به عهد در 
اجرای قراردادها توس��ط دولت و شرکت های دولتی )8.7۱(، اعمال نفوذ 

و تبانی در معامالت ادارات حکومتی )7.55( و احقاق حقوق قانونی در 
ادارات دولتی )7.52(. نامناس��ب ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه گذاری 
که فعاالن اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه همانند 
دوره ه��ای گذش��ته، مؤلفه ه��ای »عمل مس��ئوالن ملی ب��ه وعده های 
داده ش��ده« به عنوان رتبه اول و مؤلفه »عمل مسئوالن استانی و محلی 
به وعده های اقتصادی داده ش��ده« به  عنوان رتبه س��وم، نامناسب ترین 
ارزیابی ها را به خود اختصاص داده اند، اما نکته قابل توجه رش��د ش��دید 
ارزیابی نامناس��ب از مؤلفه »میزان اختالل ایجادشده در اثر تحریم های 

خارجی« بوده است که دالیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با اس��تفاده از دو مجموعه داده های پیمایش��ی و آماری و 
ش��اخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایش��ی و آماری( تهیه  شده 
است. براساس یافته های داده های پیمایشی در زمستان ۱۳۹8، فعاالن 
اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و 
البرز، نامناس��ب ترین ارزیابی و استان های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و 
خراس��ان جنوبی مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی 

شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پ��س از تلفی��ق داده های آم��اری و یافته های پیمایش��ی در این 
پژوهش، اس��تان های تهران، البرز و آذربایجان ش��رقی نامناسب ترین و 
اس��تان های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناس��ب ترین وضعیت را از 
نظر ش��اخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در زمستان 
۱۳۹8 کس��ب کرده اند. این در حالی اس��ت که در س��نجش ش��اخص 
امنیت س��رمایه گذاری طی پاییز ۱۳۹8 به ترتیب س��ه استان همدان، 
خراسان جنوبی و قم جزو مناسب ترین ها بودند و سه استان کهگیلویه و 
بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزو نامناسب ترین استان ها در آن 

پایش ارزیابی  شده بودند.
همچنی��ن در زمس��تان ۱۳۹8 و از بین ۹ حوزه فعالی��ت اقتصادی، 
فع��االن اقتصادی در دو ح��وزه )نفت خام و گاز طبیع��ی، تأمین آب و 
برق و گاز( و )هتل، رس��توران، تهیه و توزیع غذا( هم زمان مناسب ترین 
ارزیاب��ی و فع��االن اقتص��ادی در حوزه های )معدن به  ج��ز نفت و گاز( 
و )زراع��ت، باغداری و جنگلداری( نامناس��ب ترین ارزیابی را از وضعیت 

امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

ارزیابی ۹6۸3 فعال اقتصادی نشان دهنده بهترشدن امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال گذشته است

پارادوکس امنیت سرمایه گذاری در هنگامه کرونا

این روزها س��واالت بس��یاری در مورد کم و کسری بودجه ۹۹ وجود 
دارد، چراکه از یک س��و درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته و از سوی 
دیگر ش��یوع کرونا عالوه بر محدودیت ه��ای تحریم بر تنگنای درآمدی 
دولت افزوده اس��ت. در این بین، س��وال این اس��ت ک��ه دولت چگونه 

می تواند از پس کم و کسری بودجه ۹۹ برآید؟ 
براس��اس آمارهای بانک مرکزی، رش��د پایه پولی در فصل بهار بیش 
از 8درصد برآورد ش��ده و این در حالی اس��ت که سیاست اصلی دولت 
ب��رای کنترل پایه پولی، چاپ اوراق قرضه و بدهی اس��ت، به طوری که 
در بودجه امس��ال پیش بینی ش��ده تا س��قف ۱5۰ هزار میلیارد تومان 

اوراق منتشر شود.
در این زمینه، مرتضی عزتی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تربیت مدرس با 
بیان اینکه بهترین راه جبران کسری بودجه، استفاده از ظرفیت مالیات 
و همچنین فروش اموال و دارایی های مازاد دولت اس��ت، به فرارو گفت: 
»در این باره ش��اهد هستیم که سال هاس��ت یک غفلت عظیم در مورد 
مالیات صورت گرفته، براس��اس آمار های رس��می، تنها در سال گذشته 
بیش از 7۹ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته که رقم بسیار 
بزرگی است، حال شما در نظر بگیرید، هر سال این رقم تکرار شود، چه 

وضعیتی پیش می آید.«
او با اش��اره ب��ه اینکه برای وصول این درآمد ه��ا باید یک برنامه ریزی 
ص��ورت گیرد، ادام��ه داد: »زمانی که یک پایگاه ق��وی اطالعاتی برای 
رص��د فرار های مالیاتی وجود ندارد، معلوم اس��ت ک��ه چنین وضعیتی 
پی��ش می آید، از س��وی دیگ��ر یکی دیگ��ر از راه های جبران کس��ری 
بودج��ه دولت، فروش اموال و دارایی های دولت اس��ت، در این رابطه از 
ابتدای س��ال تاکنون دولت سهام مربوط به خود در بانک ها و بیمه های 
دولتی را عرضه کرده و قرار اس��ت در مورد پاالیش��گاه ها، خودروسازان 
و ش��رکت های فوالدی نیز این اتفاق رخ ده��د، با توجه به این موضوع، 

باید ش��اهد شدت گرفتن، عرضه س��هام دولت در شرکت ها و بنگاه های 
مختلف باشیم.«

عزن��ی با تاکی��د بر اینکه »اگ��ر این دو راه جوابگوی کس��ری بودجه 
دولت نباش��د، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول یکی از گزینه های 
موجود است«، افزود: »طی سالیان گذشته همیشه این امر اتفاق افتاده 
که دولت از بانک مرکزی و س��ایر بانک ها این کار را انجام داده، اما این 
مس��ئله همراه با افزایش پایه پولی و رش��د نقدینگی بوده، این در حالی 
است که راه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که دولت آن را به کار 

گرفت و آن نیز انتشار اوراق بدهی و قرضه است.«
به اعتق��اد این اقتصاددان، »در قانون بودجه س��ال جاری، دولت قرار 
است بیش از ۱5۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و بدهی منتشر کند، 
که براس��اس اعالم بانک مرکزی تاکنون 2۴ هزار میلیارد تومان از این 
اوراق به فروش رفته اس��ت، از س��ویی این اوراق تاکنون در بازار ثانویه 
بورس به وس��یله بانک ها، موسس��ات اعتب��اری غیربانکی، صندوق های 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های بیم��ه ای و ش��رکت های تأمین س��رمایه 
خریداری ش��ده اس��ت. به بیان دیگر انتشار اوراق بدهی یکی از بهترین 
راه هایی اس��ت که دولت می تواند برای کنترل نقدینگی و عدم افزایش 
پایه پولی در پیش بگیرد، این در حالی اس��ت که براساس گزارش بانک 
مرک��زی در فصل بهار پای��ه پولی با بیش از 8درصد رش��د همراه بوده 
که باالتر از نرخ میانگین س��االنه اس��ت و این هم به خاطر رشد فزاینده 
نقدینگی است که آثار آن را در بازار های مختلف از جمله بورس، سکه، 

طال، ارز، خودرو و مسکن قابل مشاهده است.«
همچنین حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در گفت وگو با فرارو، با بیان 
اینکه »با وجود سوداگری فراوان در بازار های سفته بازانه مانند ارز، سکه 
و بورس، مردم هیچ اس��تقبالی از انتش��ار اوراق قرضه و بدهی نخواهند 
کرد«، گفت: »دولت زمین��ه ای را فراهم آورده که مدام نقدینگی تولید 

می ش��ود. مثال در بورس، سهام ش��رکت ها همین طور در حال بادکردن 
است، این س��ودی که افراد کسب می کنند، خود تولید نقدینگی است، 
بورس یک بازاری به اصطالح س��ود برای س��ود اس��ت. زمانی که فردی 
در ب��ورس یک میلی��ارد تومان س��ود می کند، خیلی راح��ت می رود و 
خودرویی که قیمتش دو برابر ش��ده را می خرد و این چرخه همین طور 
به مانند دومینو تکرار می شود که در نهایت این مسئله به افزایش تورم 
و رش��د پایه پولی منجر می ش��ود، بنابراین تا زمان��ی که چنین فعالیت 
س��وداگرانه ای وجود دارد، مردم به س��راغ خرید اوراق بدهی دولت که 

سود ثابتی دارد، نخواهند رفت.«
راغفر ب��ا تاکید بر اینکه عمده مش��تری این اوراق بانک ها هس��تند، 
ادامه داد: »آنها با توجه به بدون ریس��ک بودن این اوراق اقدام به خرید 
آن می کنند و تنها به کس��ب س��ود آن فکر می کنند، اما عمال انتش��ار 
این اوراق که در اکثر اوقات نیز بدون حس��اب و کتاب اس��ت تنها برای 
دولت ه��ای بعدی ایجاد هزینه می کند و در عمل آن کارکردی که برای 

این دسته از اوراق تعریف شده است را محقق نخواهد کرد.«
ب��ه گفته این اس��تاد دانش��گاه، »دولت ب��ه جای چاپ ای��ن اوراق یا 
استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، باید اقدامات اصالحی را در پیش 

بگیرد و نظام های بانکی، بیمه ای و گمرک را اصالح کند.«
راغفر با اش��اره به اینکه »عده ای برای کس��ب درآمد بیشتر به دنبال 
گران تر کردن ارز هس��تند«، یادآور شد: »با توجه به وضعیتی که امروز 
اقتصاد کش��ور با آن روبه رو اس��ت، می توان گفت، منافع عده ای در این 
است که ارز را گران تر از این هم کنند، بنده قبال نیز گفتم که از درون 
دولت س��یگنال ارز 25 هزار تومانی صادر می شود و شما االن می بینید 
ک��ه دالر ت��ا 2۳ هزار تومان نیز باال آمده، بنابراین ش��ک نکنید که این 
ع��ده به خاطر منافع خ��ود حاضرند، دالر را حتی به ۴۰ هزار تومان نیز 

برسانند و از این کار ابایی ندارد.«

دولت چگونه می تواند از پس کم و کسری بودجه ۹۹ برآید؟

گسل کسری بودجه در اقتصاد ایران

یادداشت

دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟

توماس هابز معتقد بود که بهترین بشارت دهنده، بهترین حدس زننده است، 
اما اوضاع امروز جهان نشان می دهد که به آخر خط پیش بینی آینده رسیده ایم. 
این کار ش��دنی نیست. اصوال انس��ان ها وقتی  که با خطر حی و حاضر روبه رو 
می ش��وند، می خواهند یک ندای مقتدر را بش��نوند و از آن اطمینان و آرامش 
بگیرند. مردم دوس��ت دارند کسی برای ش��ان بگوید که قرار است چه بشود و 
البته می خواهند مطمئن باشند که آخر شاهنامه خوش است. ظاهرا ما ساخته 
نش��ده ایم برای اینک��ه در عدم قطعیت زندگی کنیم. اصال اگر به تاریخ بش��ر 
توجه کنیم می بینیم که با نوعی تاریخ بی صبری مواجه هستیم. ما از یک سو 
می خواهیم درباره آینده اطالعات داشته باشیم و از سوی دیگر، گمان می کنیم 
در هر لحظه ای که اراده کنیم باید این اطالعات فراهم باشد. در ادیان مختلف 
به این نکته اش��اره  ش��ده که خداوند با صابران است، اما در عمل، افراد صبور 
اندک هس��تند. بش��ر تالش می کند تا اوضاع جهان را در کنترل خود بگیرد 
و برای برنامه ریزی در راه این نبرد، مصائب مختلفی را پش��ت س��ر می گذارد. 
اندوخته بشر در پیش بینی آینده به نقطه ای رسیده است که در دنیای امروز از 
بیگ دیتا و مدل سازی آماری برای پیش بینی آینده استفاده می شود؛ اما میزان 
اطمینان آینده پژوهان به پیش بینی های شان به شدت به متغیرهای مختلف و 
به روش های تحقیق به  کار رفته وابس��ته ش��ده است. آنچه از این تالش ها در 
رسانه ها منتشر می شود، معموال بسیار تقلیل  یافته و ساده تر است و تنها برای 

جلب نظر افکار عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
از زمان های دور، پیش��گویان زیادی در دربارهای مختلف جهان، جان خود 
را از دست  داده اند؛ چون پیش بینی های شان پادشاهان باستان را راضی نکرده 
بود. امروز نیز آینده پژوهان و آینده نگران به خصوص اگر بر س��ر قدرت باشند، 
کار دشواری پیش روی خود می بینند. به یک مثال ساده معاصر در این زمینه 
و مس��ئولیتی که پیش بینی آینده با خود به همراه م��ی آورد، توجه کنید. در 
حدود نیم قرن پیش، پیش بینی های هواشناس��ی به  ان��دازه امروز دقیق نبود. 
تا وقتی  که توفان و برف واقعا س��ر نمی رس��ید، والدین متوجه نمی شدند که 
احتمال تعطیلی مدارس فرزندان شان وجود دارد. صبح همان روز، رادیو اعالم 
می کرد که به دلیل بوران، مدارس تعطیل هستند. عدم قطعیت در آن دوران، 
کم هزینه و بی ضرر بود، اما امروزه شهرداران و مدیران مدارس به پیش بینی های 
سازمان های هواشناسی اعتقاد و اطمینان دارند بنابراین یک یا دو روز قبل از 
وق��وع توفان، اعالم می کنند که م��دارس به همین دلیل تعطیل خواهند بود. 
والدین براساس همین پیش بینی، مجبور می شوند مرخصی بگیرند و در خانه 
بمانند. اگر توفان با ش��دت پیش بینی ش��ده اتفاق نیفتد، والدین از اینکه روز 
کاری ش��ان را از دست داده اند، شاکی می شوند، اما اگر توفان از پیش بینی هم 
شدیدتر باشد و شهر فلج و تعطیل شود، نارضایتی آنها حتی بیشتر هم خواهد 
ش��د. ما در جوامع مان معتاد به پیش بینی هستیم و این مسئله در پیروزی یا 
شکست های سیاسی نیز تأثیر دارد. حتی بارها اتفاق افتاده است که شهرداران 
به خاطر عدم پیش بینی مناسب نیازهای شهری در زمان بحران، در انتخابات 

شکست  خورده اند.
فرض کنید که کاندیدایی در جریان کمپین انتخاباتی اش این وعده ها را برای 
مردم مطرح کند: »بیش از 25۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهم کرد و 
قیمت بنزین را کاهش خواهم داد.«  دو سال بعد، ممکن است تیتر روزنامه ها 
در مورد او این باش��د: »وعده های محقق نشده رئیس جمهور! ُکندشدِن رشد 
اقتصادی و رکود بازار، احتمال شکس��ت انتخابات��ی او را باال برد.« این تیترها 

برمبنای آنچه قبال پیش بینی می شد یا انتظارش می رفت، شکل گرفته اند.
حاال در باب آینده پس��اکرونا نیز اوضاع به همین منوال اس��ت. رس��انه ها و 
مردم می خواهند بدانند که دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود، شیوع کرونا بر 
روی انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا چه تاثیری دارد یا در مصاف ویروس 
و اقتصاد، کرونا چطور رشد اقتصادی جهانی را تغییر می دهد و یا نظم آهنین 
جهان را چگونه از نو ش��کل می دهد. پاسخ س��اده است: هیچ کس جواب این 
س��وال ها را نمی داند. اصوال آینده پساکرونایی وجود ندارد و اصال الزم نیست 
که به این ش��کل به آن نگاه کنیم. آنچه ما باید بپرس��یم این اس��ت که واقعا 
می خواهیم در این آینده چه اتفاقی بیفتد و چطور می توانیم باعث تحقق آن 
بش��ویم؛ آن هم با در نظر گرفتن محدودیت ه��ای مختلفی که پیش روی مان 

قرار دارد.
پاندمی کرونا به ما نشان داد که چقدر اطالعات  مان اندک است و چقدر هر 
موض��وع جدیدی می تواند آینده مان را به  طور  کلی تغییر بدهد و البته چقدر 
باید درخصوص آینده خودمان احس��اس مسئولیت کنیم. در چنین شرایطی، 
ما شاید راحت تر بتوانیم شدت عدم قطعیت جهان امروز را بپذیریم و از چشم 
 دوختن به دهان مسئوالن و دولتمردان برای پیش بینی آینده دست  برداریم. 
واقعیت این اس��ت که هرچه از آنها بشنویم و بعدا غلط از آب دربیاید، بیشتر 
باعث به هم ریختگی تصمیمات و زندگی ما خواهد شد. در مقابل، هرچه از اخبار 
بیشتر فاصله گرفته باشیم و به درست بودن آنها امید نبسته باشیم، از دام های 

بیشتری نجات خواهیم یافت.
منبع: نیویورک تایمز

با شناسایی ۲هزار و ۱۸6 بیمار جدید
تعداد مبتالیان کرونا به ۲5۷ هزار نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2 هزار و ۱86 بیمار جدید کووید-۱۹ 
در کش��ور طی 2۴ ساعت گذش��ته خبر داد و گفت از روز شنبه تا یکشنبه و 
براساس معیارهای قطعی، 2 هزار و ۱86 بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شد که  یک هزار و ۴۹۹ نفر از آنها بستری شدند. به این ترتیب 

مجموع بیماران کرونایی کشور به 257 هزار و ۳۰۳ نفر رسید.
دکتر الری ادامه داد: متاس��فانه در طول 2۴ س��اعت گذش��ته، ۱۹۴ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱2 هزار و 82۹ نفر رسید. همچنین خوشبختانه تاکنون 2۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
بناب��ر اعالم س��خنگوی وزارت بهداش��ت، ۳۳5۹ نفر از بیم��اران مبتال به 
کووید-۱۹ در وضعیت ش��دید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین 
تاکنون یک میلیون و ۹72 هزار و 2۰7 آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور 

انجام شده است.
او از اس��تان های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران به 
عنوان مناطق قرمز نام برد و گفت: اس��تان های ته��ران، فارس، کرمان، البرز، 
کهگیلویه و بویراحمد، گلس��تان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی نیز در 

وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند.
گفتنی است شمار قربانیان کرونا در جهان به 567 هزار و 7۳۴ نفر رسیده و 

۱2 میلیون و 8۴7 هزار نفر نیز تاکنون به این بیماری مبتال شده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارش��ی تحلیلی درباره 
برنام��ه جامع 25 س��اله همکاری ایران و چین نوش��ت ک��ه این برنامه 
همکاری با سرمایه گذاری چینی ها می تواند با جاری کردن خون تازه در 
رگ های اقتصاد ایران، موجب خش��م آمریکا شود. براساس پیش نویس 
این برنامه همکاری، ایران و چین همکاری گس��ترده اقتصادی و امنیتی 
را ترس��یم کرده اند که راه را برای س��رمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری 
چین در اقتصاد ایران طی 25 س��ال باز می کن��د و می تواند تالش های 
دولت ترامپ برای منزوی کردن ایران را تحت تاثیر قرار دهد. این توافق 
ش��امل س��رمایه گذاری پکن در امور بانکی، انرژی، ارتباطات، بنادر، راه 

آهن و ده ها طرح دیگر است. 
در همین راستا، روز گذشته روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار بخشی 
از جزییات س��ند توافق همکاری جامع ایران و چین تأکید کرد که این 
مش��ارکت ضربه بزرگی به سیاست های تهاجمی ترامپ علیه ایران وارد 
می کن��د. این روزنامه آمریکایی در گزارش��ی با عنوان »چین و ایران، با 
ایس��تادگی و مقاومت در مقاب��ل آمریکا به همکاری تج��اری و نظامی 
نزدیک می ش��وند«، سند »برنامه 25 س��اله همکاری های جامع ایران و 
چی��ن« را اقدامی در جهت تضعیف تالش ه��ای ضدایرانی دولت ترامپ 

توصیف کرد.
ب��ه گ��زارش فارس، »نیوی��ورک تایمز« با مطرح ک��ردن این ادعا که 
نسخه ای از این پیش نویس توافق پیشنهادی ۱8 صفحه ای را در اختیار 
دارد، نوش��ت که ایران و چین پیش نویس یک توافق همکاری گسترده 
اقتص��ادی و امنیت��ی را تهیه کرده اند ک��ه راه را برای س��رمایه گذاری 
چندص��د میلیارد دالری چین در بخش های ان��رژی و دیگر بخش های 
ای��ران فراه��م می کند و با این اقدام تالش های دول��ت »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا برای انزوای ایران را تضعیف خواهد کرد.
نیویورک تایم��ز ادامه داد که س��ند »برنامه 25 س��اله همکاری های 
جامع ایران و چین«، مش��ارکت چین در پروژه های بانکداری، مخابرات، 
بنادر، راه آهن و ده ها پروژه دیگر را به طرز وس��یعی گس��ترش می دهد. 
این گزارش س��پس اینگونه نوش��ت که چین نیز در قبال مش��ارکت در 
پروژه های اقتصادی و نظامی، به مدت 25 سال با تخفیفی ویژه از ایران 

نفت دریافت خواهد کرد.
ای��ن روزنامه در ادامه گزارش خود به توس��عه همکاری نظامی میان 
ایران و چین اش��اره کرد و نوشت که طبق سند جامع همکاری ایران و 
چین، آموزش ها و رزمایش های مش��ترک، تحقیقات مش��ترک و توسعه 
تس��لیحات و اش��تراک گذاری اطالعات میان دو کش��ور برای مبارزه با 
»نبرد بی وقفه با تروریس��م، قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم مرزی« 

افزایش می یابد.
برخالف برخی ادعاهای رس��انه های غرب��ی از جمله »نیویورک تایمز« 
درخصوص محرمانه بودن این س��ند، در اعالم مراحل تدوین این س��ند 

تاکنون هیچ محرمانگی وجود نداش��ته، به ط��وری که در بهمن ماه ۹۴ 
و ی��ک هفته پس از ش��روع اجرای برجام در س��فر تاریخی ش��ی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ای مش��ترک میان دو کش��ور 
تنظیم و منتش��ر ش��د که در بند شش��م آن آمده اس��ت: »نظر به اراده 
راس��خ طرفین برای توس��عه روابط دو کش��ور و با توجه به مکمل بودن 
ظرفیت ه��ای اقتصادی و همچنین وج��ود زمینه های مختلف همکاری 
در عرصه های انرژی، زیرس��اختی، صنعتی، فن��اوری و دیگر زمینه های 
مشترک، دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات الزم برای انعقاد 
قرارداد همکاری های جامع 25 س��اله را در دس��تور کار قرار دهند.« از 
ط��رف دیگر، رئیس جمهور چین، موضوع همکاری های 25 س��اله را در 
دیدار با رهبر انقالب نیز مطرح کرد که ایشان هم ضمن تایید فرمودند: 
»توافق رؤس��ای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25 

ساله، کاماًل درست و حکمت آمیز است.«
»نیویورک تایمز« در ادامه گزارش خود نوش��ت: مشارکت میان ایران 
و چین، نقطه اشتعال خطرناک و جدیدی در روابط رو به وخامت چین 
و ای��االت متح��ده آمریکا ایجاد خواهد کرد و ضربه بزرگی به سیاس��ت  
تهاجمی ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام در س��ال 2۰۱5 
تاکن��ون وارد خواهد آورد. طبق این گ��زارش، علی رغم آنکه ایران یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان اس��ت اما به واسطه تحریم های 
س��ال 2۰۱8 دولت ترامپ، صادرات نفت ایران کاهش داش��ته است. از 
ط��رف دیگر، چی��ن حدود 75درصد از نفت مورد نی��از خود را از خارج 
وارد می کند و بزرگترین واردکننده نفت جهان محسوب می شود و سال 

گذشته میالدی، روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت وارد کرده بود.
»نیویورک تایم��ز« ب��ا اش��اره به ایس��تادگی ایران و چی��ن در مقابل 
سیاس��ت های خصمانه آمریکا ادامه داد که برخالف اکثر کشورها، چین 
خود را در جایگاه ایستادگی و مقاومت در مقابل ایاالت متحده می بیند 
و به ان��دازه ای خود را قدرتمند می داند ک��ه در مقابل اقدامات تنبیهی 
آمریکا مقاومت و ایس��تادگی کند. این روزنامه س��پس تصریح کرد که 
در عبارات اولیه س��ند همکاری جامع ایران و چین نوش��ته شده است: 
»دو فرهنگ باس��تانی آسیا، دو ش��ریک در بخش های تجارت، اقتصاد، 
سیاست، فرهنگ و امنیت با چشم انداز مشابه و بسیاری از منافع متقابل 
دوجانبه و چندجانبه، یکدیگر را ش��رکای راهبردی در نظر می گیرند.« 
آنطور که در این گزارش آمده اس��ت، سرمایه گذاری چین در ایران بالغ 

بر ۴۰۰ میلیارد دالر در 25 سال خواهد بود.
یکی از س��خنگویان وزارت خارجه آمریکا اخیراً در واکنش به س��ند 
هم��کاری جامع ایران و چین با لحنی تهدیدآمیز گفت: »ایاالت متحده 
همچنان هزینه هایی را به شرکت های چینی که به ایران کمک می کنند، 
تحمیل خواهد کرد.« او ادامه داد: »دولت چین با صدور مجوز و ترغیب 
شرکت های چینی به انجام فعالیت های قابل تحریم با رژیم ایران، هدف 

اعالم شده خود درخصوص تقویت ثبات و صلح را تضعیف می کند.«
طبق گزارش »نیویورک تایمز«، توس��عه هم��کاری نظامی میان ایران 
و چین نیز یک زنگ هش��داری برای آمریکا اس��ت. ژائو لیجیان، یکی از 
س��خنگویان وزارت خارجه چین هفته گذش��ته درباره توسعه همکاری 
می��ان ای��ران و چین گف��ت: »چین و ای��ران از روابط دوس��تی قدیمی 
برخوردار هس��تند و دو طرف در زمینه توسعه روابط دوجانبه با یکدیگر 
در ارتب��اط بوده اند. ما آمادگی همکاری با ایران برای پیش��برد تدریجی 

همکاری های عملی را داریم.«
»نیویورک تایمز« درخصوص جزییات این س��ند نیز نوشت: پروژه  های 
هم��کاری چی��ن در ایران ش��امل فرودگاه ها، قطار و مترو سریع الس��یر 
می ش��ود و چین، مناطق آزاد تجاری را در »ماکو« ش��مال غربی ایران، 
آبادان و جزیره قش��م ایجاد خواهد کرد. همچنین در پیش نویس س��ند 
همکاری جامع ایران و چین، پیش��نهاد س��اخت زیرساختی برای شبکه 

ارتباطات از راه دور »5G« نیز مطرح شده است.
براس��اس گزارش »نیویورک تایمز«، سند همکاری جامع چین و ایران 
نمایانگر بی حوصلگی چین در مقابل دولت ترامپ بعد از خروج یکجانبه 
واشنگتن از برجام است، زیرا چین بارها از واشنگتن درخواست کرده که 
به توافق هسته ای ایران احترام بگذارد و به شدت از تحریم های یکجانبه 

این کشور علیه ایران انتقاد کرده است.
از ط��رف دیگر، آنطور که در این گزارش نوش��ته ش��ده، ایران نیز از 
کش��ورهای اروپایی دلزده ش��ده که علی رغم آنکه با سیاست  ترامپ در 
قبال برجام مخالف هس��تند، به طور پنهانی از انواع تعامالت وعده داده 
شده با ایران در برجام عقب نشینی کرده اند. علی قلی زاده، محقق انرژی 
ایران در دانشگاه علوم و فناوری چین درخصوص توسعه همکاری ایران 
و چی��ن می گوی��د: »ایران و چین ه��ر دو این توافق را یک مش��ارکت 
راهب��ردی نه تنه��ا برای توس��عه منافع خ��ود بلکه برای تقاب��ل آمریکا 
می دانند. در نوع خود اولین بار اس��ت ک��ه ایران تمایل دارد یک قدرت 

جهانی را به عنوان همپیمان خود داشته باشد.«
»نیویورک تایمز« همچنین نوشت که این سند توسط فردی مطلع از 
تدوی��ن پیش نویس با هدف به نمایش گذاش��تن حجم پروژه های مورد 
بررس��ی دو کش��ور، در اختیار این روزنامه قرار داده شده است. پیش از 
این برخی منتقدان ش��ایعه کرده بودند که در این سند همکاری جامع، 
جزیره کیش به مدت پنج س��ال در اختیار چین قرار گرفته است اما در 
این متن راهبردی هیچ اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده: 
»س��رمایه گذاری و توس��عه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، صنایع 
پتروش��یمی، شیالت و... توس��ط چین« که البته این جزایر نیز از سوی 
ای��ران و با توجه به مصالح و نیازهای کش��ور، انتخاب و معرفی خواهند 
شد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز اخیرا اعالم کرده که این 

توافقنامه برای تأیید نهایی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.

»نیویورک تایمز« جزییات سند ۲5 ساله ایران و چین را فاش کرد

خون تازه در رگ اقتصاد ایران
مسکن

سیاست های دولت در بخش مسکن جواب می دهد؟
بازآفرینی شهری به روایت کمال اطهاری

»غیرعادی و پرالتهاب«؛ روایت این روزهای بازار مس��کن اس��ت. 
براس��اس آخرین اطالعات موجود از س��وی بانک مرکزی، میانگین 
قیمت یک مترمربع زیربنای مس��کونی در اردیبهش��ت سال ۹۹ در 
تهران ۱6 میلیون و ۹72 هزار و 7۰۰ تومان برآورد شده که نسبت 
به فروردین همین س��ال ۱۱درصد و نسبت به اردیبهشت سال قبل 

۳۳.۹درصد افزایش نشان می دهد.
متقاضی��ان مس��کن به  وی��ژه مس��تاجران در انتظ��ار تصمیمی 
ب��رای تثبیت قیم��ت اجاره خانه در محله های مختلف هس��تند که 
دست اندرکاران بخش مسکن معتقدند تا زمان تثبیت نشدن قیمت 
ارز در کش��ور، وضعیت مسکن نیز به همین روال ادامه دارد. عده ای 
دیگر نیز بر این باورند که افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت 
زمین باعث افزایش هزینه تمام ش��ده واحدهای مس��کونی شده و تا 

چند ماه آینده این رکود در بازار مسکن ادامه دارد.
ب��ا افزایش انتقاده��ا به سیاس��ت های دول��ت در مدیریت حوزه 
مس��کن، به تازگی سیاس��ت افزایش عرضه و بازآفرینی شهری، به 
عنوان دو راهکار دولت برای مقابله با التهابات بازار مسکن پیشنهاد 
شده اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی که در نخستین حضور خود در 
صحن علنی مجلس یازدهم حضور یافته بود، با تاکید بر اینکه »بازار 
مسکن به اوج التهابات خود رسیده است«، دلیل این جهش قیمت 
را بازارهای موازی مسکن اعالم کرد و پیرو دستور رئیس جمهوری 
برای کنترل نوس��انات قیمت مس��کن، از »سیاس��ت افزایش عرضه 
مسکن« و تسریع در این امر را به عنوان مهم ترین ابزار برای مقابله 

با التهابات بازار مسکن نام برد.
عالوه بر وعده محمد اس��المی برای افزایش و عرضه یک میلیون 
واحد مس��کونی تا پایان دولت دوازدهم، حس��ن روحانی نیز بر این 
باور اس��ت که »بازآفرینی ش��هری« باید به عنوان یکی از مهم ترین 
راهکارها برای مقاوم کردن و تولید مسکن جدید به کار گرفته شود. 
راهکاری که به باور کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی صرفاً 
در حد ش��عار باقی مانده است و باید بازآفرینی بافت فرسوده با نگاه 
محله محوری مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این او بر این باور است 
که طرح مفهوم بازآفرینی ش��هری گریزی اس��ت از برنامه هایی که 
هدف آنها واقعاً ساماندهی و توانمندسازی افراد کم درآمد بوده است.
اطه��اری در گفت وگ��و با »پای��گاه خبری اتاق ای��ران« می گوید: 
از محله محوری تعریف درس��تی صورت نگرفته اس��ت و متأس��فانه 
اولویت بندی خاصی را ش��اهد نیس��تیم. دولت باید محله هایی را در 
وهل��ه اول مورد توجه قرار دهد که اف��راد آن جزو کم درآمدترین ها 
هس��تند. مناطقی ک��ه خود به خ��ود و با بودجه های س��اکنان آن 
می تواند نوس��ازی ش��ود نباید در اولویت قرار گیرد. نمونه آن محله 
دارآباد تهران اس��ت. بعضاً شاهد بودیم که در اجرای همین طرح ها 

پیشنهاد داده شد تا از صندوق توسعه ملی بهره گرفت.
اطه��اری تاکید می کند ک��ه بازآفرینی درواقع ش��عار توخالی در 
حوزه مس��کن است چراکه ظرفیت مس��کن در بافت های فرسوده و 
سکونتگاه های غیررس��می وجود ندارد و تقریباً رو به صفر است؛ از 
طرفی کمبود خدمات در این محله ها بس��یار مشهود است. عالوه بر 
این، »نهادس��ازی« مهم ترین نکته ای است که در بازآفرینی شهری 
مغفول مانده اس��ت. اطهاری همچنین مفهوم بازآفرینی شهری را با 
هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار می دهد؛ هدفی که 
در حال حاضر با طرح زیس��ت بوم نوآوری شهری، از سوی شورای 
شهر پیگیری می شود. او در همین زمینه خاطرنشان می کند: برای 
تحقق اقتص��اد دانش بنیان، باید کل فضای ش��هری از نو بازآفریده 
ش��ود و جریان دانش در ش��هر صورت گیرد ت��ا بتوانیم وارد دوران 
نوین شویم. اطهاری با بیان اینکه مسکن در حال حاضر دچار پدیده 
»قفل ش��دگی« شده است، راه حل اساسی خروج از این قفل شدگی 
را تحق��ق مفهوم بازآفرینی ش��هری که اش��تغال در این حوزه را به 
همراه دارد، دانس��ت و به انتق��اد از طرح هایی پرداخت که با هدف 
رونق بازار مس��کن به اجرا درمی آید، اما در عمل منجر به تش��دید 
قفل شدگی می شود. او در همین زمینه به طرح ملی مسکن اشاره و 

از این طرح به عنوان »طرح بنایی« یاد کرد.
به باور این پژوهش��گر توس��عه اقتصادی، وقتی از زیرساخت های 
اقتص��اد دانش بنیان صحبت می ش��ود منظور »ش��هرک صنعتی« 
نیس��ت. زیرس��اخت تش��کیل این اقتصاد دانش بنیان، شکل گیری 
محیط نوآوری در کالنشهرهاست. تا زمانی که این زیرساخت فراهم 

نشود نمی توان امیدی به حل مشکالت از اساس داشت.

یکشنبه در مجلس شورای اسالمی
دوفوریت طرح مالیات بر خانه های خالی 

تصویب شد
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با دوفوریت اصالح ماده 5۴ 
قانون مکرر مالیات های مس��تقیم یا مالیات بر منازل خالی از سکنه 
موافقت کردند. مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی یکشنبه 
دوفوریت طرحی را به منظور اصالح بازار مسکن تصویب کرد؛  طرح 
اصالح ماده 5۴ قانون مکرر مالیات های مستقیم یا مالیات بر منازل 
خالی از س��کنه ابتدا به دلیل عدم بارگزاری در س��امانه از دس��تور 
کار خارج ش��ده بود که با انتشار طرح برای نمایندگان، بار دیگر در 
دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند. در جریان 
بررس��ی دوفوریت طرح اص��الح ماده 5۴ مکرر قان��ون مالیات های 
مس��تقیم )مالیات بر خانه های خالی( محمدرضا صباغیان به عنوان 
مخال��ف دوفوریت این ط��رح گفت: باید ببینی��م در این زمینه چه 
قوانین��ی وجود داش��ته در حالی که قوانین موج��ود و متعارض به 
همراه این دوفوریت ارائه نش��ده اس��ت. ما با نف��س کار موافقیم اما 
بهتر اس��ت کار بیشتری انجام ش��ود و چکش کاری و پختگی الزم 
را داشته باشیم. محمدحسین حس��ین زاده بحرینی نیز در موافقت 
با دوفوریت این طرح گفت: ما بیش از نیاز کش��ور واحد مس��کونی 
ساخته شده و آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن ما باالبودن 
تقاضا نیس��ت. در دوره نهم در قانون مالیات های مس��تقیم ماده ای 
را تصوی��ب کردیم در مورد راه اندازی س��امانه اس��کان و امالک، اما 
دولت همکاری الزم را نداش��ت و این قانون 7- 6 سال معطل ماند، 
لذا این س��امانه اگر بخواهد اثربخش باش��د هم بای��د امالک و هم 
اس��کان خانوارها ثبت شود که این طرح دوفوریتی به دنبال سرعت 

بخشیدن به این فرآیند است.
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توافقنامه 25 س��اله همکاری ایران و چین از چند هفته گذش��ته در 
کانون بحث ها و جدل ها قرار گرفته و موافقان و منتقدان در رسانه ها به 

دفاع یا انتقاد از آن پرداخته اند. 
بهار س��ال گذش��ته بود که عل��ی الریجانی، رئیس وق��ت مجلس به 
پکن س��فر کرد. این سفر از گردش��ی در نگاه سیاسی- اقتصادی ایران 
خبر می داد، چراکه پس از حدود یک س��ال از خ��روج آمریکا از برجام 
عم��ال اروپایی ها انتظارات دولت را برآورده نک��رده بودند. این در حالی 
ب��ود که روابط اقتصادی ایران و اروپا به موازات لغو تحریم ها گس��ترش 
چش��مگیری داشت. اولین سفر پس��ابرجامی روحانی به ایتالیا و فرانسه 
بود. در این سفرها از قرارداد برای خرید هواپیمای مسافربری تا شراکت 
تولید در خودروسازی مورد بحث قرار گرفت. برای توسعه پارس جنوبی 
نیز دولت یازدهم س��ریعا با ش��رکت توتال تماس گرفت و یک قرارداد 
5میلیارد دالری بسته شد. گرچه برجام سرنوشتی دیگر یافت ولی ایران 
باز هم یک سال صبر کرد تا ببیند اروپایی ها بیش از »گفتاردرمانی« در 

عمل نیز کاری می کنند و البته که کاری هم نکردند.
در مقابل چین که حاال طی ۱5 سال اخیر حضور بیشتری در اقتصاد 
ایران داش��ت از تمایل ای��ران به همکاری با اروپایی ها خش��نود نبود و 
گاهی نیز آن را به زبان می آورد. حاال با انتش��ار یک سند ۱8 صفحه ای، 
خبرهایی درخصوص قرارداد 25 ساله ایران و چین مطرح شده و باعث 

گمانه زنی هایی شده است.
در همین خصوص، مجیدرض��ا حریری، نایب رئیس اول اتاق ایران و 
چین، شاید بهترین گزینه باشد تا درباره چند و چون این توافق و راهبرد 
اقتصادی ایران و چین صحبت کند. او در گفت وگو با خبرآنالین، درباره 
این پیش نویس همکاری می گوید: نه ایران مستعمره بشو است و نه در 

تاریخ چین کشور اس��تعماری بوده است. آنها بزرگ ترین مصرف کننده 
انرژی جهان هس��تند و ما منابع فراوانش را داریم. در هر توافقی چیزی 

داده می شود در ازای چیزی که گرفته می شود.
این عض��و اتاق بازرگانی ایران و چین در رابط��ه با جایگاه این توافق 
گفت: البته این توافق جنبه ه��ای متعددی دارد، اما در حوزه اقتصادی 
آن را رو به جلو می بینم. ایران نیاز به توس��عه زیرس��اخت هایش دارد و 
مزیت و پتانسیل اصلی اقتصاد ما هم حوزه انرژی است. طبیعتا شریک 
ایران نیز با این چشمداش��ت به س��مت ما می آید، اما گفتن اینکه این 
توافق چیزی در حد ترکمانچای است، ربطی به ماهیت این سند ندارد.

این فعال اقتصادی درباره اینکه تصور می کند چینی ها برای توس��عه 
ای��ران نگ��ران بودند، گف��ت: این نگرش کودکانه اس��ت. هر کش��وری 
می خواه��د منافع خ��ودش را تامین کند و چینی ها ه��م این گونه فکر 
می کنن��د، با این حال اس��تعمار جزو کارهای آنها نیس��ت و جمهوری 
اس��المی هم مستعمره بشو نیست. چین تمام تمرکزش بر اقتصاد است 
و تمام همت خود را چهار دهه اخیر بر این بخش متمرکز کرده است.

او در م��ورد مناف��ع چین و ایران در این توافق اف��زود:  چین به دنبال 
تامین پایدار انرژی اس��ت و ایران و روسیه تنها کشورهای نفتی هستند 
ک��ه می توانند از طریق زمین انرژی به این کش��ور برس��انند. از س��وی 
دیگر ایران نیازمند توس��عه زیرس��اخت ها و توسعه تکنولوژی در برخی 
حوزه هاس��ت و اکنون چین از مهم ترین و قدرتمندترین تولیدکنندگان 
تکنولوژی جهان امروز اس��ت. درنتیجه طرفین منافع مش��ترکی در این 

موضوعات دارند و می توانند مکمل هم شوند.
او ب��ا بیان اینکه چینی ها مدت هاس��ت به افزایش هم��کاری با ایران 
تمای��ل دارند، اف��زود: در دهه 7۰ میالدی دولت مائوتس��ه تونگ رابطه 

با رژیم ش��اه را آغاز کرد. در س��ال 57 تنها رهبر خارجی که حاضر شد 
به ایران بیای��د هوافنگ بود. به همین دلیل نگرش چین در مورد ایران 
استراتژیک است و از دهه ها قبل نظر آنها را جلب کرده است. ایران نیز 
متوجه ش��ده باید برای منابع انرژی مش��تریان پایدار و بلندمدت بیابد 
وگرن��ه با تحریم ها منابع انرژی کش��ور بی مش��تری می ماند و اقتصاد را 

ضربه پذیر می کند.
این عضو اتاق بازرگانی با مکمل خواندن اقتصاد دو کشور گفت: چین 
در روابط اقتصادی خود جهت گیری سیاس��ی را چندان لحاظ نمی کند 
به همین خاطر مهمترین شرکای اقتصادی آن در خاورمیانه عربستان و 
امارات هستند. به همین دلیل علی رغم اتحاد استراتژیک و نظامی میان 
ایران و روسیه هیچ گاه روابط اقتصادی دو کشور بیش از دو سه میلیارد 
دالر نش��د زیرا اقتصادمان مشابه است. روس��یه و ایران فروشنده انرژی 
و مواد معدنی هس��تند و واردکننده کاال و خدمات. حتی می شود گفت 
علی رغم اتحادهای سیاس��ی و نظامی ایران و همس��ایه ش��مالی از نظر 
اقتصادی رقیب یکدیگرند، اما ایران و چین مکمل هم می توانند باش��ند 

البته در ابعاد اقتصاد ایران.
حریری در انتها درباره نقاط مثبت این توافق گفت: اولین نقطه مثبت 
آن افزایش شهامت و اعتماد به نفس در مسئوالن دولتی است که برای 
توافقات استراتژیک و بلندمدت، آن هم با کشورهای قدرتمند و اثرگذار 
برس��ند. از س��وی دیگر زیرساخت های کش��ورمان دچار مشکل است و 
باید هرچه سریع تر توسعه یابد. همچنین ایران به هر حال باید شرکای 
بلندمدت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. حاال اروپایی ها 
ترجیح دادند به تعهدات خود کامل عمل نکنند، چین کش��ور کوچکی 

نیست و ابرقدرت آتی جهان است.

فعاالن اقتصادی درباره همکاری ۲5 ساله ایران و چین چه نگاهی دارند؟

یک توافق، چند روایت
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به منظور پیشگیری از شیوع کرونا
 سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی

افزایش یافت
بانک مرکزی با توجه به روند صعودی ویروس کرونا در کش��ور و 
لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه 
بیش��تر خدمات غیرحضوری به هموطنان توس��ط شبکه بانکی، در 

بخشنامه ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.
بانک مرکزی اعالم کرد با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم 
بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از 
شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، 
بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده 
هموطن��ان از درگاه های غیرحض��وری و کاهش مراجعات حضوری 

مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز، تمرکز کنند.
بر این اس��اس، س��قف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و 
درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوس��ک 
از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر ش��بانه  روز از مبدأ هر کارت به 6۰ 

میلیون ریال افزایش یابد.
همچنی��ن س��قف مج��از انتقال وج��ه کارت ب��ه کارت از طریق 
پرداخت س��ازها از ۱۰ میلیون ریال ب��ه ۳۰ میلیون ریال با حصول 
اطمینان از انطباق ش��ماره ملی دارنده کارت و ش��ماره ملی دارنده 
س��یم کارت انجام دهنده تراکن��ش قابل افزایش اس��ت. با توجه به 
خطرات ناش��ی از سوءاس��تفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال 

کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
در همین راس��تا، امکان تمدید تاریخ انقض��ای کارت های بانکی 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطالع 
ثانوی بالمانع است. ضروری اس��ت اقدامات الزم برای احراز هویت 

غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان انجام شود.
خاطرنش��ان می ش��ود رعایت مفاد این بخش��نامه تا اطالع ثانوی 
الزم االجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام 

خواهد شد.

قیمت سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید
افزایش 3۰۰ تومانی دالر و یورو

قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در معامالت 
بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴2۰ هزار تومان رسید.

همچنی��ن هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح قدیم در روز 
یکش��نبه ۹ میلیون و 7۰۰ هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 25۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
یک میلی��ون و 6۳۰ هزار تومان قیمت خورد. قیمت هر اونس طال 
در بازارهای جهانی نیز ۱7۹۹ دالر و ۳5 سنت و هر گرم طالی ۱8 

عیار ۹65 هزار و ۴۱۴ تومان اعالم شد.
دالر و یورو نیز در بازار ارز ش��اهد رش��د قیمت بود و هر دالر با 
قیمت 22 هزار 55۰ تومان در صرافی های بانکی به فروش رس��ید. 
نرخ خرید هر دالر در ساعت ۱۴ روز یکشنبه در صرافی های بانکی 
با افزایش��ی ۳۰۰ تومانی نسبت به روز شنبه 22 هزار و ۳5۰ تومان 
و قیمت فروش دالر نیز  22 هزار و 55۰تومان به ثبت رس��ید. نرخ 
خرید و فروش یورو نیز افزایش��ی مشابه با نرخ دالر داشت و در این 
صرافی ها خرید هر یورو به بهای 2۴ هزار و 65۰ تومان و فروش آن 

با قیمت 2۴ هزار و 85۰ تومان انجام شد.

رئیس جمهور با سوداگران ارز صادراتی 
اتمام حجت کرد

رئیس جمه��ور گف��ت وزارت صم��ت اختیار و مس��ئولیت اجرای 
سیاست های صادرات و واردات کاال برای ایجاد انضباط ارزی را دارد 

و بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمسلمین حس��ن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتص��ادی دولت، با اش��اره به نوس��انات ارزی ناش��ی از تحریم ها و 
محدودیت های ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت 
صمت مس��ئول ایجاد انضباط در بخش ص��ادرات و واردات کاال در 
کشور است و در این مس��یر با همکاری بانک مرکزی سیاست های 

تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.
رئیس جمهور سیاس��ت کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی 
و مش��ارکت فعال بازرگانان و تولیدکنندگان برشمرد و تاکید کرد: 
ب��ا توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی 
از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای 
کارنامه روش��ن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و 
تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و به آن دسته از کسانی 
که رفتار قانونمند داش��ته و ب��ه تعهد خود در چارچوب قانون عمل 

کرده اند، تسهیالت تشویقی ارائه دهند.
روحان��ی در عی��ن حال تصریح ک��رد: در کنار تش��ویق و تقویت 
صادرکنندگان و واردکنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری 
کش��ور، در چارچوب همان  ضوابط و سیاس��ت ها گروه اندکی که با 
هدف سوءاس��تفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی 
خ��ود را به چرخه اقتصاد کش��ور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی  
ق��رار می گیرند و با هماهنگ��ی اتاق بازرگانی فعالی��ت آنها محدود 
می ش��ود. در این جلس��ه رئیس کل بانک مرک��زی مصوبات کمیته 
بازگش��ت ارز صادراتی را جهت تس��ریع برگش��ت ارز صادرات ارائه 
کرد ک��ه براس��اس آن، صادرکنندگان  برای برگش��ت ارز از تاریخ 
ص��دور پروانه صادراتی چهار ماه فرصت دارند و اگر ظرف س��ه ماه 
بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به 
عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی 
خواهد بود. براس��اس این مصوبه در صورت تاخیر در برگشت ارز به 
چرخ��ه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در 
سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت چهار ماهه مذکور در سامانه نیما 
یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باش��د، به بانک مرکزی بفروش��ند. 
عبدالناصر همتی همچنین گزارش��ی از روند عرضه ارز در س��امانه 
نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند 

افزایشی داشته است.

بانکنامه

»صندوق ه��ای قاب��ل معامله در ب��ورس« یا همان ETFه��ا یکی از 
رایج تری��ن ابزاره��ای موجود در بازارهای س��رمایه دنیا هس��تند که از 
مردادماه سال ۱۳۹2 به بازار سرمایه ایران راه پیدا کردند و در سال های 
اخیر به یکی از مهم ترین ابزارهای س��رمایه گذاری تبدیل ش��ده اند. در 
ح��ال حاضر، »صندوق ه��ای قابل معامله در بورس« ب��ه عنوان یکی از 
بهتری��ن، مناس��ب ترین و کم ریس��ک ترین گزینه ها ب��رای ورود به بازار 

سرمایه به ویژه برای تازه واردان مطرح است.
به گزارش س��نا، این روزها خبرهای زیادی درخصوص سرمایه گذاری 
در بورس و ورود به بازار س��رمایه ش��نیده می شود و عموم افراد جامعه 
به س��رمایه گذاری در این بازار تمایل پیدا کرده اند. در این میان یکی از 
مهمترین مخاطرات ورود افراد جدید به بورس، نداشتن اطالعات کافی 
برای س��رمایه گذاری مس��تقیم بوده که ممکن است خطر از بین رفتن 
س��رمایه آنها را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که گزینه های 
بسیار زیادی برای ورود این قبیل افراد برای سرمایه گذاری غیرمستقیم 
در ب��ازار مطرح اس��ت ک��ه یک��ی از مهمترین این م��وارد صندوق های 
س��رمایه گذاری هس��تند؛ زمانی ک��ه صحبت از س��رمایه گذاری مطرح 
می ش��ود، ریس��ک پذیری و ترس از دست دادن س��رمایه به بزرگ ترین 
دغدغه س��رمایه گذاران تبدیل می شود. برای از بین بردن و یا کم کردن 
از میزان این ریس��ک راهکاره��ای مختلفی وجود دارد. مثال یکی از این 

راه ها استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.
مهم تری��ن خدمت صندوق ه��ا بازدهی مطلوب و کم کردن ریس��ک 
سرمایه گذاران است که این ویژگی در انواع صندوق های سرمایه گذاری 
برای س��رمایه گذاران غیرحرفه ای بس��یار کاربردی است؛ زیرا با انتخاب 
یک صندوق س��رمایه گذاری مناس��ب، دیگر نیازی به کس��ب اطالعات 
تخصص��ی و صرف وق��ت اضاف��ه نیس��ت. متداول ترین تقس��یم بندی 
صندوق های س��رمایه گذاری برمبنای ترکیب دارایی های آنها اس��ت به 
این معنا که صندوق ها سرمایه جمع آوری شده از افراد را در دارایی های 
مختلف��ی س��رمایه گذاری می کنند. این دارایی ه��ا می توانند گزینه های 
کم ریس��ک مانند س��پرده بانکی و اوراق با درآمد ثاب��ت یا گزینه های با 

ریسک بیشتر مانند سهام باشند.
صندوق سرمایه گذاری سهامی، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، 
صندوق  س��رمایه گذاری مختلط و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله از 
جمله چهار گروه اصلی صندوق های فعال در بازار سرمایه ایران هستند. 
همانط��ور که عنوان ش��د یکی از ان��واع صندوق های س��رمایه  گذاری، 
صن��دوق قابل معامل��ه در بورس یاETF ها هس��تند. صندوق هایی که 
این روزها بیشتر از گذشته در کانون توجه معامله گران و سرمایه  گذاران 

قرار گرفته اند.
در این میان، اولین س��وال برای تازه واردان بازار سرمایه این است که

ETF  دقیقا چیست؟ در پاس��خ باید گفت، صندوق های سرمایه گذاری 

قابل معامله در س��هام یا همان ETFها صندوقی متشکل از دارایی های 
مختلف اس��ت که با ساختاری شبیه به صندوق سرمایه گذاری مشترک 
mutual fund مانند سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق 
بهادار معامله می ش��ود.  یعنی برای سرمایه گذاری در این صندوق ها باید 

کد معامالتی فعال در بورس داشته باشیم.
سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس )ETF( می تواند 
برای همه مناس��ب باشد چون هم امکان بهره مندی از تنوع سبد خرید 
و هم کاهش میزان ریسک پذیری در این صندوق ها وجود دارد عالوه بر 
این به این دلیل که واحدهای صندوق های مزبور به صورت آنالین قابل 
خرید و فروش است سرمایه گذاری در آن برای افرادی که بیشتر دوست 

دارند در بازار سهام سرمایه گذاری کنند جذاب است.
ح��اال به مزایای اس��تفاده از ETFها در ب��ورس می پردازیم. اولین و 
مهم تری��ن  ویژگ��ی صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله، کاهش 
هزینه استراتژی های ردگیری شاخص ها است. بخش دیگر صرفه جویی 
هزین��ه ای ب��ه دلیل قابل معامله ب��ودن واحدهای آن در بورس اس��ت. 
تمام هزینه های مربوط به ثبت و شناس��ایی هویت خریدار یا فروشنده، 
دریافت و بررس��ی مستندات، پاس��خ به درخواست های خریدوفروش و 
س��ایر هزینه ها، برعهده کارگزار اس��ت و مدیر صن��دوق در این زمینه 
هزینه کمتری متحمل می شود. مزیت دیگر صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس، سهولت دسترسی است. همچنین این صندوق ها 
برای طیف وس��یعی از س��رمایه گذاران، صرف نظر از میزان دارایی ها و 
افق س��رمایه گذاری آنها، فرصت مناس��بی برای تشکیل پرتفوی با ارائه 
طبقات متنوعی از دارایی فراهم کرده اند. از س��وی دیگر به دلیل اینکه 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله مانند س��هام معامله می شوند، 
فرآیند س��رمایه گذاری در آنها نیز نظام مند اس��ت ک��ه این امر موجب 
افزایش نقدش��وندگی و ام��کان معامل��ه واحدهای س��رمایه گذاری در 
بازارهایی می ش��ود ک��ه در آنها هم��ه س��رمایه گذاران می توانند صرف 
نظر از میزان س��رمایه یا افق زمانی س��رمایه گذاری، به  طور شفاف و با 

حمایت های قانونی نهادهای حاکمیتی با یکدیگر دادوستد کنند.
ش��فافیت، مزیت مهم دیگر این صندوق ها اس��ت؛ زیرا بیشتر مدیران 
صندوق، اطالعات اصلی پرتفوی خود را روزانه از طریق وب سایت صندوق 
نمایش می دهند. این در حالی اس��ت که امکان خرید و فروش لحظه ای 
در بورس همانطور که می  تواند به عنوان مزیت این نوع صندوق ها مطرح 
ش��ود اما در شرایطی می تواند برای سرمایه گذاران نوپا که کمتر توانایی 
کنت��رل هیجانات خود را دارند زیان  آور باش��د چون برای دس��تیابی به 
بازدهی مطلوب نیاز به صرف زمان مناسب است، اما افراد تازه کار شاید 
کندبودن و یا ضرر کوتاه مدت احتمالی صندوق را نتوانند تحمل کنند و 
با ضرر سرمایه خود را خارج کنند. در صورتی که ذات سرمایه گذاری در 
صندوق های غیرقابل معامله در بورس براساس سرمایه گذاری میان مدت 

و یا بلندمدت اس��ت. در ای��ن بین، بحث پیرامون عرضه س��هام دولتی 
و خ��روج از بنگاه داری در حالی از ابتدای س��ال جدید مطرح ش��د که 
نخس��تین دور از عرضه مزب��ور با ورود صندوق های قاب��ل معامله مالی 
آغاز ش��د. در این راس��تا وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران، باقی مانده سهام خود در بانک های ملت، 
تجارت و ص��ادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. 
»صندوق سرمایه گذاری واس��طه گری مالی یکم« اولین صندوق از نوع 
صندوق های ای تی اف )ETF( دولتی بود که پذیره نویس��ی آن به پایان 
رس��ید و از تیرماه امکان معامله واحدهای این صندوق در بازار سرمایه 
فراهم ش��د. آنطور که اعالم ش��ده دولت در سال جاری قصد عرضه دو 
صن��دوق دیگر را نیز دارد. مرحله دوم واگذاری ها از طریق صندوق های 
س��رمایه  گذاری قابل معامله در بورس مربوط به باقیمانده س��هام دولت 
در پاالیشگاه های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است. مرحله سوم 
واگذاری ها نیز شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، 
س��ایپا، فوالد مبارکه و ملی مس اس��ت. واگذاری این دو صندوق طبق 

برنامه ریزی انجام شده در نیمه نخست سال جاری خواهد بود.
 ETF در همین خصوص، معاون س��ازمان خصوصی س��ازی، جزییات
ه��ای بعدی در بورس را اعالم کرد و گفت: ETF پاالیش��ی ها در حال 
انجام اس��ت. در این راس��تا تصمیم اولیه دولت چهار پاالیش��گاه تبریز، 
اصفه��ان، ته��ران و بندرعباس بود. در حال حاض��ر طبق مصوبه هیات 

واگذاری، دو تا از پاالیشگاه ها بلوکی عرضه می شود. 
ابوالقاس��م شمسی جامخانه در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: پاالیشگاه 
تبریز آگهی ش��د و پاالیش��گاه بندرعباس هم به زودی آگهی می شود، 
بنابراین باقیمانده س��هام دولت در پاالیشگاه های نفت تهران و اصفهان، 
در قالب ETF پاالیش��ی عرضه خواهد ش��د. او با بیان اینکه س��ومین 
ETF صنایع فلزی و خودروسازی است، گفت: این صندوق شامل فوالد 
مبارکه و صنایع مس و س��هام متعلق به دولت در س��ایپا و ایران خودرو 
می ش��ود. در حال انجام کارها و مکاتبات هس��تیم. س��هام برخی از این 
ش��رکت ها در وثیقه بانک ها قرار دارند که از وزارت صمت تقاضا شد که 
وثیقه جایگزین تعیین کند. با توجه به اینکه در این راستا، مصوبه هیات 
وزیران وجود دارد امیدواریم با دستور وزیر صمت این کار سرعت بگیرد.
در این بین، با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس س��ه صندوق واسطه گری مالی، خودروسازی و صنایع فلزی و 
صنایع پاالیش نفت و پتروش��یمی هستند، این سوال وجود دارد که آیا 
فردی که با کد ملی یا کد بورس��ی خود در صندوق اول )واس��طه گری 
مال��ی یکم( تا س��قف 2میلی��ون تومان پذیره نویس��ی می کن��د، امکان 
پذیره نویسی در س��ایر صندوق ها را دارد یا خیر؟ باید گفت منعی برای 
پذیره نویس��ی در سایر صندوق ها در شرایط مذکور وجود ندارد بنابراین 

تخفیف در نظر گرفته شده فقط برای یک صندوق اعمال می شود.

 مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانند موارد پیشنهاد، انتقاد، مغایرت، 
س��ؤال و ش��کایت خود را از طریق سامانه )CRM( ثبت و از نتیجه آن 

آگاه شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک  به منظور پیشبرد 
اه��داف مش��تری مداری و در راس��تای یکپارچه س��ازی فرآیند ثبت و 
پیگی��ری س��واالت، نظرات، مغایرت ها، ش��کایت و ... اقدام به اس��تقرار 
س��امانه )CRM( کرده  اس��ت. مش��تریان می توانند عالوه بر برقراری 
تماس تلفنی با این مرکز، درخواس��ت خود را از طریق ش��عبه های این 
بانک در سراسر کشور، وب سایت بانک )www.bpi.ir/crm( و ایمیل 

) info@bpi.ir ( اعالم کرده و پیگیری کنند.
خدمات ارائه ش��ده در این مرکز مورد استقبال بسیار خوب مشتریان 
قرار گرفته  اس��ت. به  طوری  که طبق آمار اعالم شده از سوی این بانک، 
در س��ه ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار تماس به شکل های 
مختلف )ثبت و ارس��ال پرونده، ایمیل، تم��اس تلفنی و ...( با این مرکز 
گرفته  شده  است که نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹8، رشدی معادل 
۱58درصد داشته  است. خدمات کارت، بانکداری مدرن )اینترنت بانک و 
موبایل بانک(، اس��تعالم حواله های بین بانکی پایا و ساتنا، آموزش انجام 
عملیات بانکی و ... از موضوعاتی هستند که بیشترین تماس درخصوص 
آنها با مرکز صورت می گیرد. در ادامه گزارش حاضر، بخش هایی از این 

سامانه و خدماتی را که به مشتریان ارائه می دهد، می خوانید.
سامانه تلفنی بانک  پاسارگاد

مشتریان و ذی نفعان بانک  پاس��ارگاد می توانند به صورت 2۴ ساعته 
و هفت روز هفته با ش��ماره 828۹۰-۰2۱ تماس گرفته و پاسخ  کامل و 
شفاف سواالت خود را از گروه های مختلف کارشناسان )مرکز مشاوره و 
اطالع رسانی، باشگاه مش��تریان، امور سهام، پشتیبانی پایانه های فروش 
و بازرسی( در همان لحظه دریافت کنند. کارشناسان این مرکز با توجه 
به آموزش ها و دسترسی های الزم به سامانه های مختلف بانک، در اسرع 

وقت پاسخگوی بیش از ۹7درصد از تماس ها هستند.
ایجاد صفحه شخصی توسط مشتری و پیگیری درخواست ها

در مرحل��ه اول هم میهن��ان ب��ا ورود ب��ه س��امانه CRM به آدرس  
)https://www.bpi.ir/crm( ثبت ن��ام کرده و اطالعات کاربری خود 
را وارد می کنن��د. در مرحل��ه بعد س��ؤاالت خود را مط��رح کرده و کد 
پیگیری دریافت می کنند. در مرحله س��وم س��ؤاالت و گزارش های آنها 
توس��ط کارشناسان بانک بررسی و در اس��رع وقت پاسخ آن در سامانه 
ثبت ش��ده و با پیام��ک به اطالع آنان خواهد رس��ید. در نهایت در این 
مرحله می توانند وارد س��امانه ش��ده، پاس��خ خود را دریافت کرده و در 
نظرس��نجی ش��رکت کنند. این سامانه قابل اس��تفاده برای عموم مردم 
–چه مش��تری بانک پاسارگاد باشند و چه مش��تری این بانک نباشند- 

است.
 قدردانی از مشارکت مشتریان

بانک  پاس��ارگاد در راس��تای قدردانی از مشارکت س��ازنده مشتریان، 
متناس��ب با امتیاز کس��ب شده توس��ط آنان براس��اس تعداد و کیفیت 
نظ��رات و پیش��نهادات آنها، هدای��ای نقدی از ۱ ت��ا 2۰ میلیون ریالی 
اه��دا می کند. به ای��ن ترتیب که ب��ا عضویت در س��ایت، ثبت هر نوع 
درخواست اعم از سؤال، انتقاد، شکایت و مغایرت، پیشنهاد و شرکت در 
نظرس��نجی، با توجه به نوع فعالیت آنها امتیازاتی را به کاربر اختصاص 
می دهد و با توجه به امتیازهای کسب شده، جوایزی به آنها تعلق خواهد 
گرفت. مشتری می تواند جوایز موردنظر خود را انتخاب و دریافت کند.

دریافت پاسخ سؤاالت پرتکرار2۴ساعت گذشته
در صفحه مرکز ارتباط با مش��تریان بانک  پاس��ارگاد، سؤاالت پرتکرار 
2۴ س��اعت گذش��ته که توس��ط مردم از این مرکز پرسیده شده  است، 
همراه با پاسخ ثبت می شود. با توجه به درصد باالی پرسش درخصوص 
بخش های ذکرشده، این قسمت می تواند پاسخ ابهامات و سؤاالت تعداد 
بسیار زیادی از مشتریان را ارائه دهد و نیازی به تماس و ارتباط مشتری 
با بانک نباش��د. خاطرنش��ان می شود این سؤاالت و پاس��خ های آنها به 
دلیل ارتباط پویایی که با س��امانه CRM بانک وجود دارند، به  صورت 

لحظه ای به روزرسانی می شوند.

)CRM( پاسخگویی ۲۴ ساعته مرکز ارتباط با مشتریان بانک  پاسارگاد

نگاهی به صندوق های قابل معامله در بورس

ETF ها را بشناسیم

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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آخرین قیمت سهام عدالت در بازار سرمایه
سهام عدالت چند میلیون تومان شد؟

در پی صدور دس��تور آزادسازی سهام عدالت، س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعالم و آزادسازی سهام عدالت اقدام 
به ارائه جزییات دارایی واقعی س��هام عدالت مشموالن به  تفکیک شرکت های 
بورس��ی و ارائه تعداد و ارزش هر س��هم آنها کرد. این سامانه بار دیگر در پایان 
معامالت چهارشنبه بِه روزرسانی شده است و مشموالن می توانند با مراجعه به 
این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که براساس قیمت های پایانی روز 
گذش��ته تهیه شده است آگاهی یابند. الزم به ذکر است تنها کسانی که روش 
مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزییات سهام خود 
را در سامانه استعالم مشاهده کنند. براساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه 
س��هام عدالت آنها 5۳2 هزار تومان است در پایان معامالت روز شنبه 2۱ تیر 
ارزش س��هام عدالت شان به ۱7 میلیون و ۱8 هزار و 2۰۴ تومان رسیده است. 
این رقم در روز کاری قبل ۱6 میلیون و 85۴ هزار و 868 تومان گزارش شده 
بود که بر این اساس سود ۱6۳ هزار تومانی طی معامالت شنبه عاید مشموالن 

سهام عدالت با ارزش اولیه 5۳2هزار تومانی شده است.

اکوسیستم اقتصاد استارت آپ ها تغییر می کند؟
استارت آپ ها در مسیر بورس

با صعود میلیونی ش��اخص های بورس در پنج ماه گذش��ته و رش��د 
س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم در مجموعه های صنعتی و شرکت هایی 
ک��ه در بورس حضور دارند حاال ش��رکت  های دانش  بنیان و به خصوص 
تعدادی از استارت آپ های بزرگ کشور به فکر حضور در بورس افتاده اند؛ 
اتفاقی که می تواند تغییرات بزرگ در حوزه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال 
و کسب و کارهای نوآور را رقم بزند و برای بازار سرمایه هم جذابیت های 
جدید ایجاد کند. در این باره امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفته اس��ت که با تغییرات در س��ازمان بورس، هماهنگی های 
الزم برای حضور هرچه سریع تر شرکت های استارت آپی در بورس انجام 
شده است تا نخستین شرکت های استارت آپی آماده ورود به بازار سرمایه 
شوند. رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت: »در گام اولیه شرکت های 
دارای صورت های مالی شفاف و بزرگ برای ورود به بازار بورس انتخاب و 
اعالم آمادگی کرده اند. هم اکنون حضور چهار شرکت صبا ایده، کافه بازار 
به صورت انفرادی بدون حضور هلدینگ هزاردستان، تپسی و دیجی کاال 

در بورس قطعی شده اما جزییات در حال نهایی شدن است.«
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد نیز اعالم کرد: »س��هام اولین شرکت 
بزرگ اینترنتی هفته اول مرداد س��ال ج��اری در بورس عرضه خواهد 
ش��د. همچنین قرار است کمیته ای برای تدوین قوانین و  مقررات ویژه 

درخصوص ارزش  گذاری دارایی های نامشهود تشکیل شود.«
همچنین مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران هم ب��ا حمایت از حضور 
اس��تارت  آپ ها در بورس، چند روز پیش در اینس��تاگرام خود نوش��ت: »یک 
دهه از حضور ش��رکت های استارت آپی در اقتصاد ایران می گذرد و حاال امکان 
حضور چهار ش��رکت بزرگ استارت آپی در بازار سرمایه فراهم شده است. طی 
سال های گذشته شرکت های استارت آپی به قطب های موثری در اقتصاد ایران 
تبدیل شده اند. به خصوص در دوران شیوع کرونا این شرکت ها بیش از گذشته 
در ش��بکه توزیع، حمل و نقل و حتی خلق س��رگرمی برای مردم نقش موثر 
پیدا کرده اند.« او همچنین با اش��اره به نشستی که با حضور وزیر اقتصاد برای 
ورود ش��رکت های دانش بنیان به بورس برگزار ش��ده است، نوشت: »از مدتی 
قبل مذاکرات برای حضور چهار ش��رکت بزرگ استارت آپی در بورس تهران را 
آغاز کردیم. نشس��تی هم با حضور آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی برگزار 
ش��د. امیدوارم با تسهیلگری که توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس صورت 
می گیرد، از مردادماه عرضه چهار شرکت دیجی کاال، تپسی، شیپور و کافه بازار 
در بورس شروع شود.« عالوه بر استارت آپ ها حاال شرکت های دانش بنیان هم 
وسوس��ه شده اند که راهی برای خودشان در بازار سرمایه باز کنند تا بتوانند از 
رش��د هیجانی بورس و س��رمایه هایی که هر روز به این بازار تزریق می ش��ود، 
س��همی به دس��ت آورند، البته حضور دانش بنیان ها در بورس پیش از این هم 
تجربه ش��ده بود ولی حاال ش��دت پیدا کرده اس��ت. »سورنا س��تاری« معاون 
عملی و فناوری رئیس جمهوری چند روز پیش گفت: »هم اکنون ۳۳ شرکت 
دانش بنی��ان به ارزش ۱8۰ هزار میلی��ارد تومان در تابلوی بورس حضور دارند 
که بزرگ ترین آنها تا به امروز ش��رکت آپ و خدمات انفورماتیک بوده اس��ت. 
دو شرکت هم تا چند روز آینده وارد تابلوی بورس خواهند شد که در مجموع 
تعداد شرکت های دانش بنیان حاضر در تابلوی بورس به عدد ۳5 خواهد رسید. 
براس��اس آمار موجود 5 هزار و ۳۰۰ ش��رکت دانش بنیان داریم که ارزش آنها 
س��ال گذش��ته برای فروش رقمی حدود ۱2۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 
عالوه بر این حدود ۱6 شرکت دانش بنیان هم تاییدیه اولیه برای ورود به بورس 

و فرابورس را دریافت کرده اند.«

دریچه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در روز یکشنبه به میزان بی سابقه 
7۱ هزار و ۴7۹ واحد رش��د کرد و عدد یک میلیون و 8۱2 هزار واحد 
را نمایش داد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۴ هزار و 6۱۳ واحد 
افزایش به ۴85 هزار و 887 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۹ هزار 
و 6۱7 واحد رشد به ۳۱۹ هزار و 7۹۴ واحد رسید. شاخص بازار اول 57 
هزار و 62۹ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱22 هزار و 5۳۳ واحد افزایش 
داش��ت. آیفکس نیز با رش��د 565 واحدی عدد ۱8 هزار و 7۳۳ واحدی 
را نمای��ش داد. در معامالت این روز بیش از ۱۰ میلیارد و 7۰5 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۹ هزار و ۹۱8 میلیارد تومان 
داد و س��تد شد. در پایان داد و س��تد روز یکشنبه بورس تهران، فلزات 
اساس��ی برترین گروه صنعت بود و بانک و صنایع ش��یمیایی به ترتیب 

جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نماده��ای معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 8ه��زار و پنج واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 5هزار و 6۰8 واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس )فارس( با 5ه��زار و ۱۹8 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۴هزار و ۳5۳ واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با ۳هزار و 28۴ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و ۱56 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 2هزار و 2۹۹ واحد و نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 2هزار و 2۰۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۱۴۴ 
واحد، س��رمایه گذاری البرز )والبر( با ۱۰۳ واحد، پارس دارو )دپارس( با 
66 واحد، قند ثابت خراس��ان )قثابت(، گروه دارویی سبحان )دسبحا( و 
فرآورده های نس��وز ایران )کفرا( با 58 واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( 
با ۳7 واحد، س��یمان هرمزگان )س��هرمز( با 2۱ واحد و سیمان اصفهان 

)صفها( با 2۱ واحد، تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، بانک تج��ارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
مل��ی صنایع مس ای��ران، پاالیش نفت اصفهان، پاالی��ش نفت تهران و 
پاالی��ش نفت بندرعباس از جمله نمادهای پربیننده بورس بودند. گروه 
فلزات اساس��ی ه��م در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۳8 میلیون برگه سهم به ارزش 

2۹هزار و ۱5 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 565 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال ۱8 هزار و 7۳۳ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۳ میلیارد و ۹5۱ 
میلیون برگه سهم به ارزش 82هزار و ۳62 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری صباتامین )صبا(، 
پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس( و فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. 

همچنین نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، سیمان 
س��اوه )س��اوه(، پخش هجرت )هجرت(، دامداری تلیسه نمونه )تلیسه( 
و کش��ت و دام قیام اصفهان )زقیام( با تاثیر منفی بر ش��اخص این بازار 

همراه بودند.
رشد شاخص بورس پس از اصالح موقت روز شنبه

ش��اخص بورس تهران پس از اصالح روز شنبه مجددا در روز یکشنبه 
رش��د پرش��تاب خود را از س��ر گرفت و به میزان قابل توجه 7۱ هزار و 
۴7۹ واحد در این روز صعود کرد. ش��اخص بورس با این رش��د از کانال 
یک میلیون و 8۰۰ هزار واحد عبور کرد و در ارتفاع یک میلیون و 8۱2 

هزار واحد ایستاد.
در این باره، رضا آریاراد، کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد پرشتاب 
ش��اخص بورس پس از اصالح موقت روز ش��نبه گفت: سهامداران نباید 
نگران اصالح ش��اخص بورس که گاهی در بازار رخ می دهد باشند، زیرا 

اصالح موقت، الزمه رشد پرشتاب نماگر این بازار است.
او در گف��ت و گو ب��ا ایرنا، با بیان اینکه ش��اخص کل ب��ورس بیانگر 
س��طح عمومی قیمت و تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اس��ت، افزود: ش��اخص کل بورس پس از صعود بی وقفه یک 

ماهه و حدود 8۰۰ هزار واحدی باید اصالحی را تجربه می کرد.
وی با تاکید بر اینکه اصالح شاخص بورس می تواند مزایایی را با خود 
به همراه داش��ته باش��د، ادامه داد:  یکی از جنبه ه��ای مفید این اصالح 
می تواند واقعی تر شدن قیمت س��هام، قرار گرفتن فرصت های کافی در 
اختیار فعاالن بازار جهت انتخاب و تحلیل س��هام مورد نظر و در نهایت 

تصمیم گیری برای سفارش گذاری و معامله باشد.
ب��ه گفته آریاراد، به نظر می رس��د در روزهای آین��ده و بعد از اصالح 
کوتاه مدت ش��اخص بورس دوباره ش��اهد ادامه روند صعودی پرش��تاب 

شاخص بورس باشیم.
این کارش��ناس اقتص��ادی به عواملی که باعث بازگش��ت دوباره روند 
صعودی ارزش س��هام در بازار یکش��نبه شد، اشاره کرد و گفت: افزایش 
حجم روزانه نقدینگی به بورس، خبرهای مثبت مجامع در تعیین سود، 
صحبت های اخیر مس��ئوالن دولت��ی مبنی بر فراهم کردن بس��ترهای 
سرمایه گذاری برای س��هامداران و همچنین ارزش��مندتر شدن دارایی 
ش��رکت های بورسی با توجه به ش��رایط حاکم تورم در اقتصاد کشور از 
جمله عواملی هس��تند که ش��اخص بورس را بعد از اصالحی کوتاه مدت 

دوباره به مسیر صعودی بازمی گرداند.
توصیه به سهامداران و تازه واردان بورس

او س��رمایه گذاران را مورد خطاب قرار داد و گفت: با توجه به افزایش 
بی س��ابقه ورود نقدینگ��ی و س��رمایه گذاری در این ب��ازار، توصیه ما به 
س��رمایه گذاران تازه وارد این اس��ت که از طریق مش��اوره با کارشناسان 
خبره بورس نسبت به سرمایه گذاری مطمئن و با انگیزه بلندمدت اقدام 
به خرید س��هام کرده و از هیجانات مقطعی،  نوس��ان گیری و تش��کیل 

صف های خرید و فروش که برخالف اصول منطقی س��رمایه گذاری بوده 
و نتیجه ضرر و زیان های زیادی را در پی دارد، پرهیز کنند.

آری��اراد ادامه داد: ب��ا نگاهی تحلیلی و واقع بینانه به ش��اخص بورس 
می توان گفت، افرادی نسبت به سرمایه گذاری در این بازار موفق بوده اند 
که با انتخاب س��هام کارشناسی شده و با دیدگاهی بلندمدت، وارد بازار 
س��هام شده و از پتانس��یل باالی روند صعودی ارزش س��هام، بدون در 
نظ��ر گرفتن افزایش و کاهش های مقطع��ی و هیجانی تنها با نگهداری 
س��هام خود از سود این بازار بهره مند ش��ده اند. به اعتقاد این کارشناس 
اقتص��ادی، در این زمینه می توان به س��رمایه گذاری در صنعت خودرو، 
گروه بانکی، معدنی و نفتی اشاره کرد که تفاوت قیمت سهام هر یک از 
آنها در بازه زمانی یک ساله و بیش از یک سال و با افزایش چند برابری 

خود بازدهی هنگفتی را در اختیار سهامداران قرار داده اند.

شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد

داد و ستد ۱۹ هزار میلیارد تومانی
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
بین المللی:

6۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در آستانه 
ورشکستگی هستند

سمس��اریلر گفت بیش از 6۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در 
آستانه ورشکس��تگی هستند و هیچ کس��ی در این زمینه پاسخگو 

نیست.
به گ��زارش خبرن��گار راه و شهرس��ازی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، جواد سمس��اریلر رئیس هی��أت مدیره انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل بین المللی با بیان اینکه نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای در طی چند سال گذشته به دلیل عدم 
برنامه ریزی سیس��تم نامناس��ب و همچنین باندبازی اجرایی نشده 
است، گفت: طبق استاندارد های بین المللی قطعات موردنیاز ناوگان 
ش��رکت های حمل و نقلی باید هر 5 س��ال یا ه��ر 5۰۰۰ کیلومتر 
تعویض ش��ود، ولی متاس��فانه به دلیل مش��کالتی که در این حوزه 
ایجاد شده امکان اجرای چنین اقداماتی از سوی شرکت های حمل 

و نقل جاده ای وجود ندارد.
سمس��اریلر ب��ا بیان اینکه بس��یاری از ش��رکت های حمل و نقل 
ج��اده ای هیچ حمایت و یا منابعی از دولت نمی خواهند، افزود: تنها 
برنامه و هدف ش��رکت های حمل و نقلی آن است که رانت بازی از 

این بخش جمع آوری شود.
رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنفی ش��رکت های حم��ل و نقل 
بین الملل��ی اظه��ار کرد: بس��یاری از ش��رکت های حم��ل و نقلی 
بین الملل��ی ک��ه تولیدکننده وس��ایل و قطعات این صنف هس��تند 
ب��ه دلیل ع��دم برنامه ریزی دقیق هم اکنون تبدیل به ش��رکت های 

واردکننده شده اند .
او توضیح داد: این در حالی اس��ت که هیچ نهاد و فردی حمایتی 
از ش��رکت های تولیدکننده داخلی نمی کند و از س��وی دیگر برای 
واردات ای��ن کامیون های ۳ س��اله مدارک و اعتبارنامه های بس��یار 
زیادی درخواس��ت می کنند که نیازی نیست، به طور مثال بسیاری 
از ن��اوگان  جاده ای در طول س��ال، ۹ ماه خارج از ایران هس��تند و 

بنابراین چه نیازی به انجام برخی از اقدامات است.
سمس��اریلر تصریح کرد: به بس��یاری از شرکت های حمل و نقلی 
مج��وز واردات هزار تا ۱5۰۰ دس��تگاه کامیون را داده اند که تمامی 
شرکت ها به نوعی دولتی هستند، بنابراین چگونه توقع دارند که این 

ناوگان  در این حوزه نوسازی شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقلی توضیح داد: 
برای نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل جاده ای باید دولت پنج س��ال 
شرکت های حمل و نقل بین المللی را از پرداخت مالیات و همچنین 
عوارض معاف کند تا از این طریق بخش حمل و نقل جاده ای جان 
تازه ای بگیرد. دولت می تواند از طریق مصرف س��وخت و همچنین 

افزایش اشتغال، بخشی از این هزینه ها را جبران کند.
سمس��اریلر به وضعیت نابسامان شرکت های حمل و نقل جاده ای 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا هم اش��اره کرد و گفت: بیش از 6۰۰ 
ش��رکت حمل و نقل بین المللی در آس��تانه ورشکس��تگی هستند 
و هیچ کس��ی در این زمینه پاس��خگو نیس��ت از س��وی دیگر هیچ 
تسهیالتی به شرکت های حمل و نقل جاده ای، تاکنون برای جبران 
این خس��ارت ها پرداخت نشده است، این در حالی است که همواره 
از سوی دستگاه های مختلف مطرح می شود که حمل و نقل زمینی 

و جاده ای شاهرگ حیاتی کشور هستند.

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و 
متوسط ابالغ شد

بانک مرک��زی »دس��تورالعمل تأمین مالی بنگاه ه��ای اقتصادی 
کوچک و متوسط در سال ۹۹« را با هدف هموارسازی مسیر تولید 
ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی به منظور تحقق شعار »جهش 
تولید«، هدایت نقدینگی جامعه به س��مت بخش های مولد، تأمین 
مال��ی تولیدکنندگان داخلی و تأمین س��رمایه در گردش بنگاه های 

اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
به گزارش روز یکش��نبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس 
اطالعات دریافتی از سامانه ثبت  نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد 
اجرای این طرح در س��ال  ۹8، حاکی از تأمین مالی تعداد ۳7 هزار 
و ۴62 بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط با تخصیص مبلغی معادل 

5۴۴ هزار و 7۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است.
پیرو ابالغ دس��تورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
در چهار س��ال گذش��ته و اتخاذ رویکرد مس��اعدت مقرراتی، زمینه 
مناس��ب تری به   منظور تأمین مالی واحدهای یادش��ده فراهم شده 
و عملکرد مزبور نش��ان از همراهی با سیاس��ت های دولت به منظور 
حمایت هرچه بیش��تر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد 
ت��ا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و درس��ت منابع مالی موجود 
برای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

براس��اس این دستورالعمل، بانک های عامل ملزم شده اند با توجه 
به حساس��یت ش��رایط اقتصادی، بیش��تر از گذش��ته و با احساس 
مس��ئولیت افزون تر، ب��ه موضوع تأمی��ن مال��ی بنگاه های کوچک 
و متوس��ط توجه جدی داش��ته باش��ند و با وجود محدودیت منابع 
و مش��کالت و تنگناهای اعتباری موجود، نس��بت ب��ه اولویت بندی 
تس��هیالت ب��ه گونه ای اقدام کنن��د که امکان دس��تیابی به اهداف 

تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

اخبـــار

وزیر جهاد کش��اورزی گفت سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات، نظام 
تصمیم سازی در بخش کشاورزی را متحول می کند.

به گزارش روز یکش��نبه وزارت جهاد کشاورزی، »کاظم خاوازی« در 
جلس��ه ش��ورای راهبری فناوری اطالعات افزود: در این سیس��تم، همه 
مدیران، تش��کل ها، بهره برداران و ذی نفع��ان باید بتوانند ورود اطالعات 
کرده و اطالعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناس��ی دریافت 

کنند.
وی یادآور شد: سیس��تم یکپارچه مدیریت اطالعات بخش کشاورزی 
ب��رای هم��ه فعاالن این بخش بای��د فرصت ایجاد کند تا س��طح بخش 

کش��اورزی را ارتقا دهند. این مقام مس��ئول تاکید ک��رد: باید برای این 
سیس��تم، یک نقش��ه راه دقیق داشته باش��یم تا همه مجموعه ها با آن 
هماهنگ باش��ند؛ برای هر حرکتی در این سیس��تم، باید اولویت بندی 
شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی برای توسعه کشاورزی آشکار 
شود. خاوازی ضمن تأکید بر کاربردی کردن اطالعات جمع آوری شده، 
گفت: این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد کند تا برای تولید محصوالت 
کش��اورزی مختلف بتواند ما را به تحلیل برساند تا بدانیم یک محصول 
با چه ش��رایطی، در چه مکان هایی و با چه حجمی تولید شود و تطبیق 

آن با نیازهای کشور چیست.

وزیر جهاد کش��اورزی در ادامه پیام رس��ان »ت��اک« را جامع و مفید 
ارزیابی کرد و افزود: پیام رس��ان تاک باید به  نحوی فراگیر شود که همه 
نیازهای کشاورزی را به صورت پنجره واحد برآورده کند؛ این پیام رسان 
بای��د راه وصول به مجوزها، دریافت نهاده ها، اخذ تس��هیالت، بیمه ها و 
همه اطالعات عملیاتی برای کش��ت را در اختیار ذی نفعان و کشاورزان 

قرار دهد.
در ابتدای این جلس��ه نیز گزارش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کش��اورزی درخصوص اقدامات انجام ش��ده برای پیاده س��ازی سیستم 

یکپارچه مدیریت اطالعات بخش کشاورزی ارائه شد.

وزیر جهاد کشاورزی:

تحول در نظام کشاورزی با سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات

رئی��س اتاق بازرگانی گفت در صورت اعالم فهرس��ت صادرکنندگان 
متخلفی که ارزشان را بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی، کارت بازرگانی 
آنان را تعلیق می کنیم. به گزارش صدا و س��یما، مس��عود خوانس��اری 
افزود: به بانک مرکزی اعالم کردیم اگر فهرس��ت صادرکنندگانی را که 
ارزشان را برنگرداندند، اعالم کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها 
را تعلیق کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران 
گفت: با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به بازگش��ت ارز خود 
اق��دام نکرده اند آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نش��ده به اقتصاد 
کش��ور را تعیین تکلی��ف کنند و اگر بتوانند در موض��وع ارز صادراتی، 

تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.
وی اضاف��ه کرد: پیش��نهاد مش��خصی را که قباًل به دول��ت دادیم و 
اکنون هم پیگیری می کنیم این اس��ت که همانطور که برای کارت های 

بازرگان��ی جدی��د در امر واردات برای س��ال های اول و دوم محدودیت 
قائل می شویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای 
کارت هایی که س��ال اول صادر می ش��ود محدودیت قائل شویم اگر ارز 
صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای س��ال دوم داده ش��ود و 
در صورت تس��ویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده 

از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی 
عمده برای کارت هایی اس��ت که ممکن اس��ت یک بار در س��ال از آن 
اس��تفاده شود از این رو اگر محدودیت های پیشنهادی اتاق برای کارت 
بازرگانی اعمال شود مثاًل کارت بازرگانی تازه صادرشده برای سال اول 
فقط 2۰۰ هزار دالر صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات 
بع��دی به این کارت داده ش��ود جلوی بس��یاری از تخلف��ات احتمالی 

گرفته خواهد ش��د. خوانس��اری با بیان اینکه هر کس��ی که بخواهد در 
امر واردات و صادرات فعال باش��د باید کارت بازرگانی داش��ته باش��د، 
افزود: ش��رکت های متع��ددی اعم از خصوصی، دولت��ی و نیمه دولتی 
و عمومی ب��ه صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این ش��رکت ها برای 
بازگش��ت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت ها ممکن 
است زمان بازگشت ارز گذشته باشد. وی گفت: کارت های بازرگانی که 
مدت زمانی از صدور آنها می گذرد به طور قطع به دس��تگاه هایی مانند 
سازمان امور مالیاتی مراجعه داشته اند و آدرس مشخصی دارند از بابت 
آنها نگرانی وجود ن��دارد، اما همچنان که گفته ام عمده نگرانی از بابت 
کارت های یک بار مصرف اس��ت که با پیش��نهاد ات��اق مبنی بر اعمال 
محدودیت صادراتی برای این کارت ها می توان از تخلفات احتمالی نیز 

پیشگیری کرد.

نبی پور گفت بنابر آمار در س��ه ماهه نخس��ت س��ال، باالترین میزان 
صادرات تخم مرغ را در ۱۰ سال گذشته داشته ایم.

ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
در گف��ت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹ هزار و 5۰۰ 

تومان معادل شانه ای ۱۹ هزار تومان است.
او با انتقاد از عرضه هر ش��انه تخم مرغ ب��ا نرخ باالی ۳۰ هزار تومان 
در خرده فروش��ی ها افزود: در حال حاضر سازمان حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کننده، تنها به مرغداران فش��ار می آورد و نظارتی بر مغازه ها و 

خرده فروشی ها ندارد.
قیمت هر کیلو تخم مرغ ۹ هزار و 5۰۰ تومان

نبی پور قیمت تمام ش��ده هر کیل��و تخم مرغ را ۱2 هزار تا ۱2 هزار و 

5۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که س��ازمان حمایت 
از تولیدکننده و مصرف کننده، واحد های مرغداری اس��تان سمنان را به 

جرم گران فروشی جریمه کرده است.
رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار درب��اره آخرین وضعیت 
بازار نهاده های دامی بیان کرد: قیمت کنونی هر کیلو کنجاله س��ویا در 
ب��ازار آزاد باالی 8 هزار توم��ان و ذرت 2 هزار و 5۰۰ تا 2 هزار و 6۰۰ 
تومان اس��ت که این ام��ر بیانگر اختالف ۴۰۰درصدی کنجاله س��ویا و 

۱۰۰درصدی ذرت با نرخ مصوب است.
ب��ه گفت��ه او، در حال حاضر ح��دود 25 تا ۳۰درص��د نهاده ها با نرخ 

مصوب و مابقی در بازار آزاد تامین می شود.
نبی پور با انتقاد از جهش چش��مگیر قیمت ریزمغذی ها در بازار بیان 
ک��رد: با توجه به واردات ریزمغذی ها ب��ا ارز نیما، قیمت متیونین از 25 
ه��زار به ۹۰ هزار توم��ان و ویتامین از 6۰۰ هزار به باالی ۳ میلیون تن 

رسیده است. این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت تولید تخم مرغ 
گفت: اگرچه تولید اسمی تخم مرغ 2 هزار و ۹۰۰ تن است، اما به دلیل 

کمبود نهاده دامی 2۴ تا 25درصد کمتر تولید می شود.
به بهانه تنظیم بازار داخل، صادرات متوقف شد

او با اش��اره به اینکه صادرات در س��ه ماه نخست سال به باالترین حد 
رسیده است، بیان کرد: بنابر آمار گمرک، صادرات تخم مرغ در سه ماه 
نخست سال به باالترین حد در ۱۰ سال گذشته رسیده است، در حالی 

که تخم مرغ در این مدت کمتر از نرخ مصوب عرضه می شد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان تصریح کرد: بنابر 
آمار متوس��ط قیمت تخم مرغ در س��ه ماه نخس��ت سال 6 هزار و 2۰۰ 
توم��ان بود که این امر بیانگر عرض��ه تخم مرغ، یک هزار و 5۰۰ تومان 
زیر قیمت مصوب است، این در حالی است که مسئوالن به بهانه تنظیم 

بازار داخل، صادرات را متوقف کردند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می شود

امسال رکورد صادرات تخم مرغ شکست

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

تکلیف ذخیره کارت سوخت چه می شود؟
سررس��ید ۹ م��اه ذخیره بنزی��ن در کارت های س��وخت این ماه 
ب��ه پایان می رس��د اما طبق گفته س��خنگوی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی تصمیم گیری برای تمدید یا عدم تمدید س��قف 

ذخیره بنزین در جریان است.
به گزارش ایس��نا، از ابت��دای طرح س��همیه بندی بنزین در آبان 
۱۳۹8 امکان ذخیره بنزین در کارت های هوش��مند سوخت مالکان 
خودروهای ش��خصی و موتورسیکلت به مدت شش ماه تعیین شده 
بود که بر این اس��اس س��ه م��اه دیگر افزایش و مجموع��ا به ۹ ماه 

تغییر یافت.
این مس��ئله بدین معناس��ت ک��ه در حال حاضر کارت س��وخت 
ظرفی��ت ذخیره 5۴۰ لیتر بنزین را دارد و براس��اس ش��رایط فعلی 
اگ��ر فرد ت��ا پایان ماه نهم یعنی تیرماه این میزان س��همیه را حتی 
یک لیتر استفاده نکند، سهمیه مردادماه به آن فرد تعلق نمی گیرد.
اما اگر فرد ۳۰ لیتر از سهمیه ۹ ماهه خود را استفاده کرده باشد، 
در مردادماه تنه��ا ۳۰ لیتر بنزین دریافت می کند و ۳۰ لیتر مابقی 
را از دس��ت خواهد داد، البته آنطور که فاطمه کاهی - س��خنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - به ایسنا گفته، تصمیم گیری 
برای تمدید یا عدم تمدید سقف ذخیره بنزین در کارت های سوخت 

در جریان است و باید منتظر نتیجه قطعی ماند.
وی ب��ا بیان اینکه این تصمی��م پیش از پایان تیرماه اعالم خواهد 
شد اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: پس از مشخص 
ش��دن نتیجه اطالع رسانی انجام خواهد ش��د و احتماال در روزهای 

آتی این موضوع تعیین تکلیف می شود.
طبق اعالم ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی میزان سهمیه 
ماهیانه برای خودروهای ش��خصی بنزین سوز 6۰ لیتر، دوگانه سوز 

۳۰ لیتر و موتورسیکلت ها 25 لیتر است.

زمان قرعه کشی ایران خودرو مشخص شد
معاون بازاریابی و ف��روش گروه صنعتی ایران خودرو، زمان قرعه 

کشی دور جدید ثبت نام محصوالت ایران خودرو را اعالم کرد.
بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی  ایران خودرو 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص زمان قرعه کش��ی محصوالت 
ایران خودرو، بیان کرد: قرعه کش��ی محص��والت ایران خودرو فردا 

ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئوالن نظارتی برگزار می شود.
رحمانی اظهار کرد: حدود 7۰۰ هزار نفر در این طرح مش��ارکتی 
ش��رکت کردند که قرار بر این اس��ت اس��امی 5۰ هزار نفر برنده در 
این طرح اعالم شود. این قرعه کشی همانند قرعه کشی های دیگر با 

نظارت های الزم صورت خواهد گرفت.
مع��اون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ای��ران خودرو ادامه داد: 
برای خودرو K۱۳2 حدود ۱6 هزار ظرفیت وجود دارد که 8۰ هزار 
نفر ثبت نام کرده اند و همچنین برای خودرو های دیگر هم ۳۴ هزار 

ظرفیت وجود دارد.
تحویل خودرو های معوق به مشتریان

او درخص��وص تحوی��ل خودرو های معوق به مش��تریان گفت: از 
شهریور پارس��ال 2۰۰ هزار دستگاه خودرو تعهد معوق داشتیم که 
این تعداد به 5۰ هزار دس��تگاه رسیده است که این شاخص نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، 7۰درصد بهبود یافته است.
رحمان��ی در پایان تصریح ک��رد: در فروش فوق العاده نیز تعهدات 
عقب افت��اده ای نداری��م و در آخری��ن فروش فوق العاده، توانس��تیم 
6۰درصد تعهدات را تحویل دهیم و تا پایان تیرماه هم تمام تعهدات 
مربوط به فروش فوق العاده را تحویل خواهیم داد. از کل خودرو های 
ما، تعهدات ۱۳ دستگاه به  روز است و تمام تعهدات تا پایان شهریور 

به  روز می شود.

قیمت خودرو در بازار از زبان رئیس اتحادیه
خبرگ��زاری صدا و س��یما نوش��ت: رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
خودرو، آخرین قیمت های موجود خودرو در بازار خرده فروش��ی را 

اعالم کرد.
س��عید موتمنی با اش��اره به اینکه امروز س��مند ال ایکس ۱۳۴ 
میلیون تومان در بازار عرضه ش��ده، افزود: هم اکنون، پژو پارس تی 
ی��و 5، ۱۹۴ میلیون تومان، پ��ژو 2۰6 تیپ 2، ۱۴6 میلیون تومان، 
پ��ژو 2۰6 تی��پ 5، ۱82 میلی��ون تومان و پ��ژو 2۰6 وی 8، ۱75 

میلیون تومان عرضه شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی خودروها از جمله س��مند 
س��ورن و پراید X۱۳2 در بازار موجود نیس��ت، گفت: امروز خودرو 
 i 2۰7 ران��ا ۱۳7میلیون تومان، هایم��ا اس هفت،۴۹6 میلیون، پژو
دس��تی 2۱5 میلیون توم��ان و پ��ژو i 2۰7 اتوماتیک 277میلیون 

تومان معامله شده است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو ادام��ه داد: دنا 2۰5 میلیون 
تومان، دنا پالس،2۴۰میلیون تومان، پراید ایکس ۱۱۱. 87 میلیون 
تومان، پراید ایکس ۱۳۱. 78میلیون تومان، تیبا ۹۱ میلیون تومان، 
تیبا 2. ۹۹ میلیون تومان، ساینا ۱۰۰ میلیون تومان و کوییک دنده 

۱۱۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.

طبق آمار اعالم شده توسط دو خودروسازی بزرگ کشور، توانسته اند 
آمار تعهدات معوق خود را کاهش دهند. بر این اساس گروه خودروسازی 
سایپا 7۳درصد و ایران خودرو 7۰درصد تعهدات معوق خود را نسبت به 

مدت های مشابه در سال گذشته کاهش داده اند.
به گزارش ایس��نا، تعهدات معوق خودروس��ازان کشور ناشی از اعمال 
دور ت��ازه تحریم ها و کاهش تولید در نیمه دوم س��ال ۱۳۹7 به میزان 
قابل توجهی افزایش پیدا کرد، اما توانس��تند از زمستان سال گذشته به 
بعد مجدد روند تیراژهای تولید خود را از س��ر گرفته و عالوه بر عرضه 
خودرو  در راس��تای کاهش التهاب بازار، تعهدات معوق خود را کاهش 

دهند.
گروه خودروسازی سایپا، بیش از 2۱6 هزار تعهد معوق خود را کاهش 
داده و رقم این تعهدات را به کمتر از ۱۰۰ هزار دس��تگاه رسانده است. 
تعهدات معوق گروه خودروس��ازی س��ایپا در بیستم تیرماه سال ۱۳۹8 
بی��ش از 2۹2 هزار دس��تگاه انواع خودرو بوده که این عدد در بیس��تم 

تیرماه امسال به حدود 76 هزار دستگاه خودرو کاهش پیدا کرده است.
تعداد قابل توجهی از تعهدات معوق گروه خودروسازی سایپا، به دلیل 
خودروهای تولید مش��ترک با شرکای خارجی بوده که امکان تولید آنها 
پس از اعمال دوباره تحریم ها وجود نداشت، اما گروه خودروسازی سایپا 
ب��ا ارائه طرح های تبدیل، نس��بت به جایگزینی تولی��دات داخلی با این 

خودروها اقدام کرده است.
گفتنی اس��ت قائم مقام مدیرعامل س��ایپا در ام��ور فروش و خدمات 
پ��س از ف��روش نیز چندی پیش از صفر ش��دن تعه��دات ۱8 محصول 
این گروه خودروس��ازی تا پایان شهریورماه امس��ال خبر داد و گفت: با 
وجود مشکالتی مانند تعهدات برجا مانده از طرح اتوخدمت و همچنین 
بدعهدی ش��رکای خارجی، خوشبختانه بسیاری از این تعهدات را پشت 
سر گذاشته ایم، به شکلی که تعداد تعهدات معوق ۱8 محصول سایپا تا 

پایان شهریور امسال به صفر خواهد رسید.
همچنین در دیگر خودروس��ازی بزرگ کشور نیز طبق آمار، مجموعه 

تعهدات موقت ایران خودرو از ش��هریورماه سال گذشته که حدود 2۰۰ 
هزار دستگاه خودرو بوده است؛ اکنون به 5۰ هزار دستگاه کاهش یافته 
که 7۰درصد بهبود یافته اس��ت. با رون��د کنونی تولید و تحویل خودرو 
به مش��تریان، تعداد تعهدات معوق ۱۳ محصول ایران خودرو به روز شده 

است.
ضم��ن اینک��ه این گ��روه صنعتی از آبان ماه س��ال گذش��ته تاکنون 
هیچ گون��ه تعهد معوقی ب��رای فروش فوری های خود نداش��ته و ۹۰۰۰ 
خودروی تعهدش��ده طرح فروش فوق الع��اده را نیز پیش از موعد تعیین 

شده تحویل داده است.
ب��ه گفته قائم مقام مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو، از ۱5 هزار 
دس��تگاه که در طرح فروش  فوق العاده، تا روز گذش��ته )ش��نبه( بیش 
۹۰۰۰ دستگاه فاکتور و تحویل شده است. امید است پیش از پایان ماه 
ج��اری به اعداد و ارقام خوبی در تحوی��ل خودروهای فروش فوق العاده 
دست پیدا کنیم و تا پایان شهریورماه تمامی تعهدات آن تحویل شود.

کاهش تعهدات معوق خودروسازان

گروه خودروسازی سایپا جزییات طرح جدید پیش فروش محصوالت 
خود را اعالم کرد. مشتریان از ساعت 8 صبح فردا )دوشنبه( با مراجعه 
به س��ایت این گروه خودروس��ازی می توانند اقدام ب��ه ثبت نام در طرح 

جدید پیش فروش با موعد تحویل سال جاری کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، در ط��رح جدی��د پیش فروش محص��والت گروه 
خودروس��ازی سایپا س��ه خودرو شاهین، کوییک S و س��اینا S به بازار 

عرضه خواهند شد.
در این طرح خودرو شاهین با پیش پرداخت 8۰ میلیون تومان و موعد 
تحویل اسفندماه  ۱۳۹۹، کوییک S با پیش پرداخت ۴۰ میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان و موعد تحویل بهمن و اسفند ۱۳۹۹ و خودرو ساینا S  نیز 
ب��ا پیش پرداخ��ت ۳۹ میلیون و 8۰۰ هزار توم��ان و موعد تحویل دی، 

بهمن و اسفند ۱۳۹۹ عرضه خواهند شد.
قیم��ت نهایی خودروها در طرح پیش ف��روش مذکور در زمان تحویل 

مندرج در قرارداد مشتریان مشخص خواهد شد.
مش��تریان عالقه مندان جهت اس��تفاده از این طرح، از ساعت 8 صبح 
روز دوش��نبه 2۳ تیرماه تا چهارش��نبه 25 تیرماه به مدت سه روز و به 
 صورت شبانه روزی می توانند اقدام به ثبت نام از طریق سایت رسمی این 

شرکت به نشانی saipa.iranecar.com  کنند.
الزم به ذکر اس��ت که متقاضیانی که در خردادماه سال جاری جهت 
ش��رکت در روش فروش فوق العاده یا پیش فروش یکساله نسبت به ثبت 

اطالع��ات ش��خصی و دریافت کد کارب��ری و رمز عبور اق��دام کرده اند؛ 
حتی متقاضیانی که در قرعه کشی های قبلی انتخاب نشده اند، نیازی به 
دریافت مجدد کد کاربری و کلمه عبور ندارند و با همان اطالعات ثبت 

شده قبلی می توانند اقدام به ثبت نام کنند.
در ای��ن دوره از طرح ف��روش نیز همچنان محدودیت های پیش��ین 
همچون محدودیت کد ملی برای ثبت نام کنندگان، نداشتن پالک فعال، 
حداقل س��ن متقاضیان خرید خودرو ۱8 سال و الزام داشتن گواهینامه 
رانندگ��ی خودرو نیز اعمال خواهند ش��د. امکان صل��ح و انتقال خودرو 
به ص��ورت وکالتی وجود ن��دارد. متقاضیان طی ۴8 ماه گذش��ته نباید 
ثبت نام و صدور فاکتور از دو شرکت سایپا و ایران خودرو داشته باشند. 
ضمن اینکه ش��ماره تلفن همراه، ش��ماره کارت، شماره حساب بانکی و 
ش��ماره ش��با که وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز 

واریز می شود الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد.
متقاضیان��ی که دارای پالک انتظامی فعال یا فاقد گواهینامه رانندگی 
هس��تند در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن لغو ثبت نام آنان، تا سه سال 
امکان ثبت نام در بخش��نامه های فروش دو شرکت سایپا و ایران خودرو 

را نخواهند داشت.
کد پستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی باید از یک 
استان بوده و در صورتی که مشتری حداکثر سه ماه پس از تاریخ تحویل 
خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی مجاز سایپا مراجعه نکند، کارت 

گارانتی خودرو غیرفعال خواهد شد.
منتخب��ان دو طرح قبلی امکان مش��ارکت در این ط��رح را نخواهند 
داش��ت. طرح پیش فروش مذکور با قیمت غیرقطع��ی بوده و هیچ گونه 
مبلغ��ی به عن��وان پیش دریافت، تا قب��ل از اعالم اس��امی منتخبان در 
قرعه کش��ی اخذ نخواهد ش��د. ظرفی��ت ثبت ن��ام در روش پیش فروش 
متناس��ب با برنامه تولید گروه خودروسازی سایپا است و فهرست نهایی 
انتخاب ش��دگان از طریق س��ایت فروش اینترنتی سایپا و ارسال پیامک 

ظرف سه روز پس از اتمام قرعه کشی اعالم خواهد شد.
پس از اعالم نتایج قرعه کش��ی، منتخبان باید ظرف مدت ۴8 ساعت 
نس��بت به واریز وجه علی الحس��اب پیش پرداخت قیم��ت خودرو اقدام 
کنن��د و در ص��ورت ع��دم تکمیل وج��ه در موعد مقرر، ثبت ن��ام اولیه 
متقاضی منتخب ش��ده ابطال خواهد ش��د. این در حالی است که گروه 
صنعت��ی ایران خودرو نیز از روز چهارش��نبه )۱8 تیرماه( با اضافه کردن 
محصول جدید خود )پروژه K۱۳2( به برنامه پیش فروش تیرماه، فروش 
مشارکت در تولید محصول پروژه K۱۳2 در دو نوع دستی و اتوماتیک 
و هشت محصول دیگر این خودروساز را آغاز کرده است که تا چهار روز 
پس از آغاز ثبت نام )تا س��اعت 2۴ روز ش��نبه 2۱ تیرماه( ادامه داشت. 
طب��ق مصوبه کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ه روز 
پس از اتمام مهلت نام نویس��ی، مش��تریان نهایی این محصول با حضور 

نمایندگان نهادهای نظارتی، از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند.

ای��ن روزها نق��ل محصول جدید گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو )پروژه 
K۱۳2( که به برنامه پیش فروش تیرماه به عنوان طرح فروش مشارکتی 
در دو نوع دس��تی و اتوماتیک اضافه ش��ده، بسیار است؛ این گزارش به 
معرف��ی ویژگی های این محصول جدید ایران خ��ودرو، قیمت تقریبی و 

نحوه و زمان عرضه آن می پردازد.
به گزارش ایسنا، این محصول جدید ایران خودرو در طرح پیش فروش 
اخی��ر محصوالت این گروه خودروس��ازی به عنوان طرح مش��ارکت در 
تولید در کنار هش��ت محصول دیگر ایران خودرو عرضه ش��ده است که 
به گفته قائم مقام ایران خ��ودرو در امور بازاریابی و فروش ایران خودرو، 
ت��ا صبح روز ش��نبه، بیش از 6۰ هزار نفر ب��رای خودروی K۱۳2پیش  

ثبت نام کرده اند.
 سود مشارکت در این طرح برای این محصول جدید، شش تا ۹درصد 
خواهد بود و موعد تحویل آن از ۱2 تا ۱۴ ماه در نظر گرفته شده است.  
در رابط��ه با قیمت محصول جدید ایران خودرو که به گفته مدیرعامل 
این گروه خودروسازی، نام آن به زودی تصویب و اعالم می شود نیز باید 
گف��ت که برای پیش ثبت نام این محصول در طرح مش��ارکت در تولید  
به صورت علی الحس��اب برای مدل دستی آن ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان و برای گیربک��س اتوماتیک آن ۱۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.
با توج��ه به اینکه این مبالغ به صورت پیش پرداخت اس��ت، به گفته 
محس��ن ناقدی- قائم مقام مدیرعامل این گروه صنعتی در امر بازاریابی 
و فروش ایران خ��ودرو- قیمت توافقی برای این خ��ودرو در نظر گرفته 
خواهد ش��د اما س��عی بر این اس��ت تا با کمترین هزین��ه  این پروژه به 
س��رانجام برس��د و در نهای��ت نیز قیم��ت آن در زمان تحویل توس��ط 
دس��تگاه های متول��ی تعیین خواهد ش��د و ایران خودرو موظف اس��ت 
براس��اس آن قیمت ه��ا تحویل ده��د، اما قطعا با توجه ب��ه ویژگی های 
ای��ن خودرو و ب��ا توجه به اینکه دارای رقیب در بازار اس��ت، قیمت آن 
رقابتی خواهد بود اما مشتریان در زمان عرضه متوجه قیمت عادالنه آن 
خواهند ش��د. با توجه به اینکه بیش از 6۰ هزار نفر در برنامه مشارکت 
در تولید این محصول در پیش ثبت نام این خودرو عالقه نشان داده اند، 

نشان می دهد که مردم از قیمت گذاری آن ناراضی نیستند.
عالوه بر این طبق تاکید مدیرعامل ایران خودرو، طرح فروش مشارکت 
در تولید این خودرو برای تحویل در سال آینده، منافاتی با برنامه تولید 
سال جاری ندارد و ایران خودرو برنامه تولید هزار دستگاه در سال جاری 

را در دستور کار خود قرار داده است.
این خودرو محصول دیگر خودرویی س��دان در کالس ابعادی C است 

که در دو مدل با گیربکس دس��تی و اتوماتیک و با دارابودن اس��تاندارد 
آالیندگی یورو 5 راهی بازار خواهد ش��د. از جمله ویژگی های محصول 
جدید ایران خودرو می توان گفت که نوع موتور این خودرو EC5، حجم 
موت��ور )cc۱6۰۰(، حداکثر توان موتور آن ۱۱۰ اس��ب بخار در 6۰۰۰ 
دور در دقیق��ه و حداکثر گش��تاور ۱5۰ نیوتن مت��ر در ۴8۰۰ دور در 
دقیقه است که  ۱6 س��وپاپ داشته و سوخت آن سوخت سازگاربنزین 

بدون سرب اکتان ۹5 است.
همچنین سیس��تم انژکتوری پاش��ش چند نقطه ای،  حداکثر سرعت 
)km/h ۱۹۰(، سیس��تم انتق��ال قدرت 5 دنده دس��تی و گیربکس 6 

سرعته اتوماتیک نیز از دیگر ویژگی های این خودرو است.
 ABS،(ترمزهای جلو و عقب دیسکی  ، K۱۳2عالوه بر این در پروژه
HSA، ESC، EBA(، کیس��ه ه��وای ایمن��ی )Airbag( رانن��ده و 
سرنش��ین، سیستم پایش فش��ار باد تایرها)TPMS(، صندلی های جلو 
برق��ی، دوربین دیدعقب، آینه های برقی تاش��ونده راهنمادار، سیس��تم 
هش��داردهنده مالتی پلکس، س��انروف، چراغ روشن کننده فضای پایین 
داخ��ل کابین)Foot lamp(، سیس��تم تهویه ه��وای اتوماتیک، ورود 
 Day( ب��دون کلید دو چراغ های جلو مجهز به المپ نئون و چراغ روز

Light( نیز در نظر گرفته شده است.   

آغاز ثبت نام طرح جدید پیش فروش محصوالت سایپا از امروز

همه چیز درباره محصول جدید ایران خودرو
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کسب و کارامـروز۸

پزش��کان هر س��ال به زنان بس��یاری خبر از بیماری سرطان سینه 
می دهند؛ س��رطانی ش��ایع میان زنان. در ایران نیز این نوع از سرطان 
در مقایس��ه با انواع دیگر رتبه نخست را در ارتباط با مرگ و میر میان 

زنان دارد. پزش��کان با درمان های گوناگونی 
به جنگ این س��لول های سرطانی می روند. 
ش��یمی درمانی و پرتودرمانی نمونه هایی از 
آنها اس��ت. اما در بیشتر موارد این درمان ها 
س��لول های بنی��ادی س��رطانی را از بی��ن 

نمی برد و بیماری مجدد عود می کند.
زیرا این س��لول های باقی مان��ده قادرند 
تا دوب��اره تقس��یم ش��وند، تمای��ز یابند و 
س��رطان جدیدی ایجاد کنن��د و در نتیجه 
سبب بازگش��ت بیماری شوند. شناخت این 
س��لول های شروع کننده سرطان راهی تازه 
برای درمان سرطان باز کرده است اما هنوز 
دارویی تخصصی برای مبارزه با آنها ساخته 

نش��ده اس��ت. بنابراین محققان دانش��گاه اصفهان و پژوهشگاه رویان 
اصفه��ان تحقیقات خ��ود روی گیاهان برای کنترل این نوع س��رطان 
را آغاز کردند. در مس��یر این تحقیقات گروه��ی از پپتیدهای حلقوی 

گیاه��ان نظر آنها را جلب ک��رد. این ترکیبات به طور طبیعی از جمله 
عوامل دفاعی در گیاهان به ش��مار م��ی رود. تحقیقات روی آنها پرده 
از خواص ضدس��رطانی آنها برداش��ت. آنها تحقیقات خ��ود را به طور 

تخصصی روی بنفشه ایرانی ادامه دادند.
کامران قائدی مجری این طرح پژوهشی 
گفت: تحقیقات ما روی عصاره های گیاهی 
بنفش��ه ایرانی نش��ان از تاثیرگ��ذاری آن 
بر س��لول های سرطانی س��ینه داشت. به 
گون��ه ای که رش��د آنها را کاه��ش داد یا 
متوقف ک��رد. بافت های س��رطانی دارای 
س��لول های بنیادی سرطانی هستند که با 
انجام عمل جراحی و برداش��تن این توده 
این س��لول های بنی��ادی س��رطانی باقی 
می مانن��د و مج��دد رش��د می کنند. پس 
اس��تفاده از ی��ک درمان مکم��ل می تواند 
اثربخش باشد. عصاره گیاهی بنفشه ایرانی 
همان درمان مکمل اس��ت که روی رشد س��لول های بنیادی سرطان 
س��ینه اثر می گذارد. به دنبال آن هس��تیم تا ب��ه زودی این دارو وارد 

بازار شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت در حال حاضر نزدیک به 5۰۰ 
شرکت به عنوان تولیدکننده فرآورده های طبیعی و سنتی مشغول فعالیت 

هس��تند. از این میان ۱5۰ شرکت موفق به 
صادرات محصوالت خود شده اند.  به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، ب��ا توجه به 
ظرفیت باالیی که صنع��ت گیاهان  دارویی 
در ح��وزه ص��ادرات دارد، توس��عه زنجیره 
ارزش فرآورده ه��ای دارویی گیاه پایه، یکی 
از اصلی ترین اولویت های ستاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاه��ان دارویی و طب س��نتی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
اس��ت.  محمدحسن عصاره، دبیر این ستاد 
گفت: صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های 
طبیعی، از یک زیس��ت بوم پویا و رو به رشد 

برخوردار اس��ت که هزاران فعال بخش خصوصی در آن فعالیت می کنند. 
در این میان، براس��اس گزارش س��ازمان غذا و دارو، حدود 5۰۰ شرکت، 
به عنوان تولیدکننده فرآورده های طبیعی و سنتی مطرح هستند.   دبیر 

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه بیان کرد: براساس برآوردهای صورت 
گرفته از این تعداد، حدود ۱5۰ شرکت توانسته اند که محصوالت خود را به 
خارج از کشور صادر کنند. با توجه به اینکه 
بی��ش از ۴ هزار دارو و ف��رآورده گیاهی و 
سنتی مجوز تولید اخذ کرده اند، باید تالش 
کرد که  تع��داد صادر کنندگان این حوزه 
افزایش یابد. البته توسعه مقاصد صادراتی 
در ح��وزه گیاهان داروی��ی و فرآورده های 
طبیعی و طب سنتی نیازمند برخورداری 
از دان��ش بازاریابی بین المللی اس��ت. وی 
ضمن اش��اره به محدودیت های ناش��ی از 
تحریم و مش��کل نقل و انتقال پول، افزود: 
باید به صادر کننده کمک کرد که عالوه بر 
غلبه بر این چالش ها، مزیت رقابتی کاالی 
صادرات��ی خود را افزایش دهد. با توجه به 
ارزش افزوده کم صادرات به روش خام فروشی، بیشتر بسته های حمایتی 
به صادرات محصوالت فرآوری ش��ده، تخصیص یافته اس��ت که از ارزش 

افزوده باالتری برخوردار هستند.

محصوالت ۱5۰ شرکت تولیدکننده داروهای گیاهی صادر شدبنفشه ایرانی پیروز مبارزه فناورانه با سرطان شد

س��امانه احراز هویت الکترونیک، در بازار س��رمایه با حضور س��ورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد. این سامانه 
مراجع��ات حضوری س��رمایه گذاران برای ثبت نام و اح��راز هویت در 
بورس را کاهش می دهد و باعث ایجاد شفافیت بیشتر در بازار سرمایه 
می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، در مراس��م افتتاح س��امانه احراز هوی��ت الکترونیک که در 
ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، برگزار شد، 
بیان کرد: در س��ال های اخیر، ش��رکت های با هویت جدید به اقتصاد 
کشور وارد شده اند. شرکت های جدید برعکس همتایان سنتی، دارایی 
فکری و نامش��هود بیشتری دارند. وقتی شرکت فیس بوک، واتس اپ را 
با قیمت بیش از 2۰ میلیارد دالر خرید یا اوبر ش��رکت کریم امارات را 
ب��ا نرخ بیش از ۳ میلیارد دالر خرید، از روش های ارزش گذاری دارایی 

نامشهود استفاده کردند.
 حضور شرکت های دانش بنیان در بورس

ستاری در ادامه گفت: ۱6 شرکت دانش بنیان در حال تکمیل پرونده 
پذیرش خود هس��تند تا وارد بورس و فرابورس ش��وند. ش��رکت های 
دانش بنی��ان، آین��ده کاری خ��ود را در بازار ب��ورس می بینند. در حال 
حاضر جلس��ات متعددی توس��ط معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری برگزار می ش��ود تا  ش��رکت های دانش بنی��ان را با مزایای 
حضور در بازار س��رمایه، آشنا س��ازد. با توجه به خدمات مختلفی که 
ش��رکت های دانش بنیان دریافت می کنند، خوشبختانه از حساب ها و 
صورت های مالی ش��فافی برخوردار هستند.  رئیس ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان، با اش��اره به لزوم توجه به سرمایه بخش خصوصی 
در توس��عه زیس��ت بوم نوآوری کش��ور، گف��ت: در این ح��وزه ارزش 
افزوده بس��یار قابل توجهی تولید می ش��ود. وی توس��عه صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه را یکی از ارکان توسعه استارتاپ ها خواند و 
افزود: اس��تارتاپ ها با اس��تفاده از ابزار سرمایه گذاری ریسک پذیر رشد 
می کنن��د و نمی توان با تزریق بودجه دولتی و وام های س��نتی، انتظار 
رشد استارتاپ ها را داشت.  به گفته ستاری، در یک سال اخیر تاسیس 
صندوق های جس��ورانه در بورس شتاب گرفته است. ضمن آنکه تامین 
مال��ی جمعی نیز به عنوان ی��ک ابزار جدید به زودی برای تامین مالی 
طرح های خرد اجرایی می ش��ود. سامانه  سجام، یک سامانه قابل توجه 
اس��ت و باید کمک کرد تا  تکنولوژی هم راستا با اقبال عمومی به بازار 

سرمایه، در این بازار توسعه یابد.
 پذیرش 33 شرکت

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین گفت: در حال حاضر ۳۳ ش��رکت 
دانش بنیان با ارزش بازار حدود ۱8۰ هزار میلیارد تومان در بازار س��رمایه 
پذیرش ش��ده اند و این تعداد در حال افزایش است. فعالیت چند شرکت 
دانش بنیان در بحث آزاد سازی سهام عدالت نیز یک پدیده مبارک است. 
بی ش��ک در آینده نه چندان دور،  شرکت های دانش بنیان به بزرگ ترین 
شرکت های حاضر بر روی تابلو  بورس تبدیل می شوند. این اتفاقی است که 

در تمام دنیا رخ داده است و در ایران نیز اتفاق خواهد افتاد. 
 کمک شرکت های دانش بنیان برای رسیدن به موفقیت

در ادامه حس��ن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ایران نیز در این مراس��م، گفت: در بازه زمانی س��ه ماهه اخیر، کارهای 
قابل توجهی در بحث سهام عدالت در شرکت سمات انجام گرفت. این 

موفقیت با کمک شرکت های دانش بنیان و فناور و به واسطه اذن مقام 
معظم رهبری، در آزادسازی سهام  عدالت انجام گرفت. با توجه به ورود 
خیل عظیم س��هامداران عدالت، گسترش زیرس��اخت های الکترونیک 
یک ضرورت اس��ت. خوشبختانه این زیرساخت ها با کمک شرکت های 

فناور و شرکت سمات، به وجود آمده است.
 دارایی نامشهود

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ای��ران در ادامه، گفت: با توجه 
ب��ه افزایش می��زان معامالت در بازار س��رمایه، باید هرچه بیش��تر از 
فناوری های مدرن استفاده کرد و به سمت ایجاد سامانه معامالت ملی 
حرکت کرد. ورود ش��رکت های دانش بنیان به بورس نیز یک گام مهم 
تلقی می شود، عمده ارزش ش��رکت های دانش بنیان، دارایی نامشهود 
آنها اس��ت، این دارایی ها باید با روش های صحیح مورد شناسایی قرار 

گیرد. 
 صدور ۴ میلیون کد بورسی

همچنین حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه، موسوم به سمات نیز در ادامه این مراسم، گفت: در سال 
ج��اری نزدیک به ۴ میلیون کد بورس��ی در این مجموعه صادر ش��ده 
است، با توجه به اینکه در سال های قبل، در طول سال تنها ۱۰۰ هزار 
کد صادر می ش��د، این میزان افزایش قابل توجه است. در سال ۱۳۹8 
عملیات تس��ویه این ش��رکت بیش از دو برابر بودجه کشور بوده است. 
امیدوار هس��تیم با همکاری ش��رکت های دانش بنیان و فناور، بتوانیم 

شاهد رشد بیشتر کمی و کیفی در این مجموعه باشیم.
 مشارکت در طرح آزاد سازی سهام عدالت

علیرضا ماهیار، معاون فناوری و توس��عه نوآوری ش��رکت سمات نیز 
ضمن اشاره به اهمیت حضور شرکت های دانش بنیان در بورس کشور، 
گفت: با توجه به تعامل بس��یاری خوبی که با مجموعه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری ش��کل گرفت، توانستیم از ظرفیت زیست 
بوم نوآوری کش��ور در کارهای مختلفی از جمله در توسعه دیتا سنتر 
ش��رکت سمات، اس��تفاده کنیم. ماهیار در ادامه افزود: در پروژه سهام 
عدالت از همکاری 7 تیم فناور از جمله 5 شرکت باسابقه دانش بنیان، 
استفاده شد. بی شک نمی توان با تکیه بر روش های سنتی بازار سرمایه 
را به پیش برد. هوشمند سازی اقتصاد بر پایه بهره گیری از ظرفیت های 
فناورانه با همراهی ش��رکت های دانش بنیان و فناور امکان پذیر اس��ت. 
خوش��بختانه س��ازمان بورس یک مش��تری خوب برای خرید فناوری 

هوش مصنوعی از شرکت های دانش بنیان و فناور است.
 افتتاح رسمی

در این مراسم، زیرساخت، احراز هویت الکترونیکی در سامانه سجام 
و بازار سرمایه ایران به صورت رسمی افتتاح شد.

عالقه مندان به فعالیت در بازار سرمایه باید کد بورسی دریافت کنند. 
برای دریافت کد بورس��ی، پیش از این، متقاضیان اطالعات خود را به 

صورت حضوری در دفاتر پیشخوان ارائه می کردند.
با مش��ارکت بیش از ۹ ش��رکت فناور و دانش بنی��ان، مراحل احراز 

هویت افراد به صورت برخط و الکترونیکی درآمد.
این مس��ئله عالوه بر کاهش مراجعات حضوری،  باعث ایجاد انسجام 

و شفافیت بیشتر شده است.
این س��امانه که پیش از این، یک ماه به صورت آزمایش��ی و پایلوت 

فعالیت کرده بود و در این مراسم به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

اگرچه فیس بوک در چند وقت اخیر با انتقادهای جدی مواجه بوده و بسیاری از افراد عقیده 
دارنـد که این شـرکت حقوق مخاطب را فدای منافع اقتصادی خـود می کند، با این حال طرح 
جدید مارک زاکربرگ می تواند به بهبود جزئی اوضاع کمک نماید. درواقع قرار است که دو هفته 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امکان هرگونه تبلیغ سلب شود. این امر باعث خواهد 
شد تا شاهد فضای رقابتی سالمتری باشیم. این تصمیم در حالی رقم خواهد خورد که در دور 
قبل، دونالد ترامپ با استفاده از این شبکه موفق شد تا بخش مهمی از اهداف تبلیغای خود را 

عملی ساخته و به صندلی ریاست جمهوری دست پیدا کند. همچنین قرار است تا علیه مطالب 
غیرواقعی و شـایعات نیز اقدامات قانونی انجام شـود. در این رابطه برخی از افراد عقیده دارند 
که این موضع تنها به خاطر تحریم ۱۰۰۰ برند است که ضررهای میلیاردی را تا به امروز به همراه 
داشـته است. با این حال آقای زاکربرگ امیدوار است که این مسائل هرچه سریع تر رفع شده 
و بار دیگر شـاهد تبلیغات این برندها در فیس بوک باشیم. این طرح در حالی به اجرا درآورده 
خواهد شـد که توییتر از مدت ها قبل، هرگونه تبلیغ سیاسـی را بر روی شـبکه خود ممنوع 

استراتژی فیس بوک برای انتخابات آمریکا 
به قلم: مایک ایزاک  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

سامانه احراز هویت الکترونیکی بازار سرمایه افتتاح شد

دریچــه

ورود محص��والت فناورانه ب��ه بازارهای بین الملل��ی موضوعی مهم برای هر 
کش��وری محسوب می ش��ود. حال که بیش از 5 هزار ش��رکت دانش بنیان در 
کش��ور فعالیت می کنند باید تالش��ی تازه و جدی برای ش��کلگیری بازارهای 
جهانی انجام ش��ود. ثبت اختراع یکی از پیش��نیازهای دستیابی به این هدف 
اس��ت. ش��رکت ها برای صادرات محصوالت دانش بنیان به سایر کشورها باید 

ثبت اختراع آن را انجام داده باشند.
البت��ه ثبت اخت��راع در دفاتر معتبر بین المللی مس��یری پرپیچ و خم دارد. 
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این مس��یر همراه 
مخترعان شده است. مخترعان برای ثبت اختراع بین المللی خود بیش از ۹۰ 

درصد توسط کانون حمایت می شوند.

۱۰۴ اختراع از ایران در دفاتر 
بین المللی ثبت شد
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براس��اس اعالم معاونت توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مبلغ ۳5 
هزار میلیارد ریال با نرخ س��ود ۱2درصد برای حمایت از بخش های حمل و 
نقل هوایی، ریلی، دریایی به منظور جبران بخشی از زیان ناشی از شیوع کرونا 

تصویب و تخصیص داده شده است. به گزارش 
ایس��نا، در راستای سرعت بخش��یدن به روند 
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا به شرکت های 
حمل و نقل هوای��ی، دریایی و ریلی،  وزارت راه 
و شهرس��ازی ملزم شده فهرس��ت و اطالعات 
ش��رکت های مش��مول و تمام��ی ایرالین ها و 
زیربخش های حمل  و نقل هوایی، ریلی و دریایی 
را جهت درج در س��امانه کارا در اختیار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. به موجب 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مبلغ ۳5 هزار 
میلی��ارد ریال برای حمای��ت از بخش حمل و 
نقل هوایی، ریل��ی، دریایی و زیربخش های آن 
به تصویب رس��یده که نرخ س��ود آن ۱2درصد 

است و از این میزان، مبلغ 2۴۰۰ میلیارد تومان برای ۱6 شرکت هواپیمایی، 
تعدادی از شرکت های خدمات فرودگاهی و مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما 
اختصاص یافته است. آنطور که معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفته تاکنون 

بیش از ۱۰8 ش��رکت حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی با میزان اش��تغال 
۴8 هزار و ۳۱۴ نفر زیرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازی شناس��ایی شده اند 
و هماهنگی ه��ای الزم با پنج بانک منتخب برای پرداخت تس��هیالت کرونا 
صورت گرفته اس��ت. به گفته وی در راستای 
تس��ریع روند پرداخت تسهیالت و به منظور 
هماهنگی بیش��تر و به روزرس��انی اطالعات، 
وزارت راه و شهرس��ازی ملزم ش��ده ظرف دو 
هفته اطالعات ش��رکتهای تابعه خ��ود را در 
سامانه کارا بارگذاری کند. پرداخت تسهیالت 
حمایتی به کس��ب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا یکی از سیاست های وزارت کار در جهت 
حفظ اش��تغال بنگاه ها و صیان��ت از نیروهای 
کار اس��ت و بر همین اساس امکان ثبت نام در 
سامانه کارا و بهره مندی از تسهیالت حمایتی 
کرونا برای ۱۴ رس��ته ش��غلی شناسایی شده 
که بیش��ترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را 
متحمل ش��ده اند فراهم شده اس��ت. در حال حاضر ۱۴ رسته اصلی و 55۰ 
زیررس��ته در پرداخت وام و تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا وجود 

دارد که بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار بنگاه را شامل می شود.

رئی��س دانش��گاه پیام نور گفت این دانش��گاه تجربه بس��یار موفقی 
در ارائه خدمات آموزش��ی الکترونیکی ب��ا برگزاری کالس های آنالین 
ب��ا ظرفیت ۳۰ هزار نفر همزمان و همچنی��ن آزمون های الکترونیکی 

در دوران کرونا داش��ت. هر مجموعه ای که 
آزمون ملی داشته باش��د، دانشگاه پیام نور 
خدمات الکترونیکی خود را به آن مجموعه 
ارائ��ه خواهد کرد. به گزارش روز یکش��نبه 
دانشگاه پیام نور، محمدرضا زمانی در دیدار 
با اس��حاق جهانگیری معاون اول ریاس��ت 
جمه��وری و محمدحس��ین امی��د مع��اون 
توسعه روس��تایی و مناطق محروم با تاکید 
ب��ر لزوم تقوی��ت » ه��اب بین الملل« برای 
توسعه آموزش الکترونیکی در سطح کشور 
و منطق��ه اف��زود: تقویت ه��اب بین المللی 
میتواند نقش بس��یار مثبتی در گس��ترش 
زبان بین الملل و دیپلماسی علمی ایفا کند.

وی با عنوان اینکه هر مجموعه ای که آزمون ملی داشته باشد، دانشگاه 
پی��ام نور با کمال میل خدمات الکترونیکی خ��ود را به آن مجموعه ارائه 
خواهد کرد، اظهار داش��ت: در این نیمس��ال آزمونهای دانش��گاه تهران و 

همچنی��ن آزمونهای آنالین پژوهش��کده بیمه در نهای��ت صحت، دقت 
و س��المت ب��ه کمک دانش��گاه پیام نور ب��ه صورت الکترونیک��ی برگزار 
ش��د. دانش��گاه پیام نور با اس��تفاده از ظرفیتهای خ��ود گامی مثبت در 
جه��ت تامین نیازهای دیگر دانش��گاه ها و 
مجموعه های کشور داشته و تمام بازخوردها 
در این زمینه مثبت بوده است. زمانی گفت: 
دانش��گاه پیام نور این توانای��ی را دارد که با 
استفاده از زیرساخت های غنی الکترونیکی، 
خدم��ات موردنیاز دانش��گاه های کش��ور و 
حتی منطقه را تامی��ن کند. وی همچنین 
به تفاهم نامه مش��ترک دانش��گاه پیام نور و 
معاونت توسعه روستایی اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: این تفاهم نامه بستر بسیار مناسبی 
ب��رای دانش آموختگان دانش��گاه پیام نور و 
همچنین دیگر دانشگاه ها است که با اجرای 
آن براس��اس پتانس��یل و روند اشتغالزایی 
هر منطقه، دوره هایی برای دانش آموختگان دانش��گاهی برگزار می ش��ود 
و دانش آموخت��گان پس از اخذ گواهی می توانن��د از وام ۱۰۰ میلیونی با 

کارمزد 6درصد برای اشتغال و کارآفرینی برخوردار شوند.

آمادگی دانشگاه پیام نور برای برگزاری آزمون های ملیوام کرونا به بخش حمل و نقل هوایی و ریلی رسید

اتفاق��ی فناورانه برای حوزه نش��ر رخ داد. »مرکز نوآوری نش��ر دانش« 
گش��ایش یافت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح 
این مرکز، بازاری بزرگ را متعلق به حوزه نشر دانست که با کمک ایده های 
خالق جوانان و توانمندی استارتاپ ها توسعه می یابد و با تزریق نوآوری به 
این صنعت می توان شاهد تحولی اساسی در آن بود. سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در مرکز نشر دانشگاهی در میان 
مدیران اس��تارتاپی، گفت: شرایط فعلی کش��ور بسیار ویژه است. بیماری 
کرونا هم مزید بر علت شده که فضایی مناسب برای فعالیت استارتاپ های 
آنالین ایجاد شود. به گفته ستاری، حوزه نشر یکی از حوزه هایی است که 
با فعالیت استارتاپ ها متحول می شود. حوزه  ای که ظرفیت مناسبی برای 

توسعه استارتاپ ها و دانش بنیان ها است.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ادام��ه بیان کرد: بازیگران س��نتی صنایع چاره ای جز 
پذیرش اس��تارتاپ ها و فین تک ها ندارند. مثال نظام بانکی کشور در ابتدا 
چندان از حضور فین تک ها در این حوزه اس��تقبال نکرد اما امروز خود 
بانک ها به دنبال توسعه فعالیت این بازیگران جدید هستند. ستاری ادامه 
داد: بازیگران س��نتی حوزه نش��ر هم چاره ای جز پذیرش اس��تارتاپ ها و 

جوانان ندارند. اگر در مقابل آنها بایستند شکست خواهند خورد.
 ایران کشوری پیشرو در حوزه فین تک

س��تاری همچنین گفت: ایران یکی از پیش��روترین کشورهای آسیا در 
حوزه فین تک اس��ت. این در حالی است که روزهای ابتدایی فعالیت آنها 

مخالفت های زیادی وجود داشت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تغییر نگرش را مهم ترین عامل 
برای توس��عه زیست بوم فناوری و نوآوری در صنایع خواند و گفت: همین 
تغییر نگاه کمک کرده که فین تک ها بتوانند جایگاه درس��ت خود را در 
نظام بانکی کشور پیدا کنند. اگر این اتفاق در صنعت نشر هم بیفتد قطعا 

این حوزه هم تغییری نوآورانه خواهد یافت.
به گفته س��تاری، در آینده نزدیک صنایع کشور متحول می شوند. مثال 
نظام بانکداری هس��ت اما بانک ها به صورت مجازی فعالیت می کنند. این 
اتفاق در همه صنایع رخ خواهد داد برای همین صنایع باید آغوش��ی باز 

برای تحوالت فناورانه و نوآورانه داشته باشند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان حضور اس��تارتاپ ها در حوزه نشر را ضروری 
دانست و بر حمایت از این جوانان برای توسعه فعالیت های نوآورانه در این 

صنعت تاکید کرد.
 سامانه سجام یکی از بزرگ ترین سامانه های تشخیصی

وی در ادامه بیان کرد: در طی این چند س��ال بازیگران سنتی بانک ها، 
بیمه ها، فروشگاه ها  غیره با حضور استارتاپ ها در کنار خود راه آمدند و از 

بودن آنها استقبال کردند.
س��تاری با اش��اره به بازار بزرگ حوزه نشر در کشور، بیان کرد: اگر این 
بازار بزرگ در اختیار جوانان و استارتاپ ها قرار گیرد قطعا تحوالت نوآورانه 
و اساس��ی در این حوزه را ش��اهد خواهیم بود. مثال سامانه سجام یکی از 
بزرگ ترین سامانه های تش��خیصی در کشور است که به کمک جوانان و 
هوش مصنوعی در طی یک ماه یک میلیون و 2۰۰ هویت را شناس��ایی 

اینترنتی کند. کاری بزرگ و قابل توجه.
وی معتقد است که فناوری هوش مصنوعی یکی از فناوری های کاربردی 
در دنیای امروز است که باید برای توسعه آن همه توان دانش بنیانی کشور 

را به کار بگیریم.
 اثبات توان علمی باالی کشور

همچنین در ادامه منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
حضور اس��تارتاپ های فناور در این مرکز نش��ان دهنده توان علمی باالی 

کشور است که باید از این توانمندی به خوبی استفاده کنیم.
به گفته غالمی، حوزه علمی کشور به رویکرد جدید و فناورانه نیاز دارد. 

این رویکرد نوین در اختیار استارتاپ ها و مجموعه های فناور است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه بیان کرد: باید از ظرفیت های این 
مرکز برای توسعه فناوری در حوزه نشر استفاده کنیم. اگر سرمایه گذاری 
در ح��وزه فناورانه را افزایش دهیم قطعا آینده صنایع کش��ور را تضمین 

کرده ایم.
مرکزی برای حمایت از ایده ها در حوزه نشر

مرکز نوآوری نشر دانش با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و منصور غالم��ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح 
ش��د. حمایت از ایده ها و طرح های جوان در حوزه کتاب، نش��ر و س��بک 
زندگی از اهداف شکلگیری این مرکز است. در این مجموعه ۱۱ استارتاپ 
مس��تقر هس��تند که در حوزه های مختلفی مانند فرهن��گ و هنر، تولید 
محتوا، مدیریت پسماند، هوش مصنوعی و غیره فعالیت می کنند. رونمایی 
و بازدید از استارتاپ های حوزه نشر و کتاب مستقر در این مرکز از جمله 

برنامه های امروز بود.

»کاربرده��ای صنعت��ی فناوری نانو« وبیناری اس��ت ک��ه در حوزه 
بهداش��ت و س��المت برگزار می ش��ود ت��ا صنعتگ��ران ب��ا توانمندی 

دانش بنیان ها در این حوزه آشنا شوند.
رویکردی فناورانه و صنعتی در این برنامه آنالین دنبال می ش��ود تا 
از ظرفیت های موجود در کش��ور بهره بیش��تری برده شود. محصوالت 
صنعت��ی، تجهی��زات و ش��رکت های فناور موفق در حوزه بهداش��ت و 
سالمت به صاحبان صنایع و س��ازمان ها با برگزاری این وبینار معرفی 
می ش��ود. همچنین ایجاد بس��تری ب��رای تبادل فن��اوری بین جامعه 
فناوران و پژوهش��گران با جامعه صنعتی کش��ور با برگزاری آن فراهم 

می شود.
۱۹ تیرماه نخس��تین بخش از این وبینار برگزار ش��د و 26 تیر و 2 
مرداد ماه سال جاری دو بخش بعدی آن میزبان عالقه مندان می شود. 

برگزاری این وبینار در راستای توسعه برنامه های آموزشی ستاد توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

کاربرده��ای فناوری نان��و در ضدعفونی کننده ه��ا، داروهای بر پایه 
فن��اوری نانو، نس��ل جدی��د ضدعفونی کننده ها، کاربرده��ای فناوری 
نانو در صنعت ش��وینده ها، کاربردهای نان��و حامل ها در صنعت دارو و 
محصوالت ترمیمی زخم بر پایه فناوری نانو برخی از عنوان هایی است 

که در این وبینار به آن پرداخته می شود.
همچنین فرصت بازدید مجازی از نمایش��گاه توانمندی های صنعتی 
فناوری نانو ایران در محل س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برای حاضران در این وبینار فراهم است.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت س��تاد توسعه 

فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.

توانمندی دانش بنیان ها به نیاز صنعتگران پیوند می خورد

عملی ساخته و به صندلی ریاست جمهوری دست پیدا کند. همچنین قرار است تا علیه مطالب 
غیرواقعی و شـایعات نیز اقدامات قانونی انجام شـود. در این رابطه برخی از افراد عقیده دارند 
که این موضع تنها به خاطر تحریم ۱۰۰۰ برند است که ضررهای میلیاردی را تا به امروز به همراه 
داشـته است. با این حال آقای زاکربرگ امیدوار است که این مسائل هرچه سریع تر رفع شده 
و بار دیگر شـاهد تبلیغات این برندها در فیس بوک باشیم. این طرح در حالی به اجرا درآورده 
خواهد شـد که توییتر از مدت ها قبل، هرگونه تبلیغ سیاسـی را بر روی شـبکه خود ممنوع 

اعالم کرده و بر روی مطالب چهره های مشـهور، برچسـب راسـتی آزمایی را می زند. به همین 
خاطر بسـیاری این اقدام را ناکافـی و از روی اجبار می دانند. حال باید دید که مارک زاکربرگ 
چگونه اعتماد از دسـت رفته مخاطبان را بار دیگر جلب خواهد نمود. درواقع اگرچه برندهای 
زیرمجموعه نظیر اینستاگرام و واتس اپ، روزهایی بسیار خوبی را سپری می کنند، با این حال 

اوضاع ابدا برای شرکت مادر، مساعد نبوده و الزم است تا اقدامات اساسی صورت گیرد. 
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استراتژی فیس بوک برای انتخابات آمریکا 
به قلم: مایک ایزاک  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

مرکز نوآوری نشر دانش افتتاح شد

 ستاری: بازار بزرگ نشر را به استارت آپ ها بسپاریم

یادداشـت

»ارائ��ه خدمات با کیفیت و مطابق با اس��تانداردهای داخلی و بین المللی را 
هدف گرفته ایم. برای تحقق این موضوع، آزمایش��گاه ها را به پیاده س��ازی این 
استانداردها ترغیب و ملزم کرده ایم.« اسدی فرد با بیان این مطلب بر حمایت 
شبکه از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی تاکید کرد. رضا اسدی فرد، مدیر 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، از افزایش کمی و کیفی خدمات آزمایش��گاهی به عنوان مهم ترین 
هدف تعیین ش��ده برای ش��بکه یاد می کند و می گوید: ش��بکه آزمایشگاهی 
برای افزایش کمی و کیفی این خدمات، نیازهای مراکز آزمایشگاهی را پایش 

می کند و راهکارهای متنوعی را برای پاسخ به این نیازها به کار می گیرد.

آزمایشگاه ها استانداردهای بین المللی 
را رعایت می کنند



شرکت پژوهش بازار و رس��انه امروز emrc در گزارشی ارزش ریالی 
تبلیغ��ات در رس��انه های تلویزیون، روزنامه و مجل��ه را دوره زمانی بهار 
س��ال ۱۳۹۹ منتشر کرده اس��ت. طبق این گزارش تلویزیون سردمدار 
رسانه های تبلیغاتی اس��ت و سهم قابل توجهی از ارزش ریالی تبلیغات 
بنگاه های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در این گزارش آمده 
سهم هر یک از رسانه ها از کل ارزش ریالی تبلیغات بنگاه های اقتصادی 
ش��امل: تلویزیون 6۹۳.25۱.622، روزنام��ه ۱۴2.۰۳7، مجله 26.۰۹6 
میلیون ریال است. در ادامه اطالعات جامع تری از این گزارش که در آن 
ارزش ریالی ۱۰ برند برتر پرتبلیغ س��ه رسانه در فصل بهار نیز مشخص 

شده را می خوانید.
ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر در مقایسه با سایر برندها

طبق گزارش ارائه ش��ده ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر در مقایسه 
با سایر برندها در سه رسانه تلویزیون 2۴۱.۰5۹.۴۹۳، روزنامه 7۹.65۹ 
و مجله 7.75۴ میلیون ریال بوده است. چنین داده هایی نشان می دهد 
که تبلیغات رس��انه های چاپی روز به روز افول کرده و از اقبال کمتری 
برخوردار می ش��وند بنابراین براس��اس گزارش ۳5درصد از سهم ارزش 
ریال��ی تبلیغات تلویزیون��ی، 56درص��د تبلیغات روزنام��ه و ۳۰درصد 
تبلیغ��ات مجله به ۱۰ برن��د برتر اختصاص دارد. این ۱۰ برند ش��امل: 

میه��ن، محص��والت غذایی طبیع��ت، دلپذیر، صباح، تب��رک، تالونگ، 
عالیس، بیژن، امرسان، ایرانسل هستند.

الزم به ذکر اس��ت، تمام��ی اعداد آمده در این گ��زارش مقدار ارزش 
ریالی بودجه تبلیغاتی برندهاس��ت که به رس��انه های مختلف اختصاص 
داده اند و تخفیفات یا ش��رایط قرارداد با رس��انه ها در این هزینه لحاظ 

نشده است.
ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر تبلیغات تلویزیونی

ارقام ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر تبلیغات تلویزیونی نیز جالب 
توجه اس��ت. اطالعات نشان می دهد، ۱۰ برند برتر که بیشترین بودجه 
را ب��رای تبلیغات فصل بهار در نظر گرفته اند، ش��امل میهن، محصوالت 
غذایی طبیعت، دلپذیر، صباح، تبرک، تالونگ، عالیس، بیژن، امرس��ان، 
ایرانس��ل اس��ت بنابراین گزارش نش��ان می دهد، از۱۰ برند هشت برند 
پرتبلیغ جزو حوزه مواد غذایی و لبنیات هس��تند و برندهای دیگر سهم 

کمتری از ارزش ریالی در تلویزیون را به خود اختصاص داده اند.
ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند در روزنامه

وقتی به س��راغ بررس��ی ارزش ریالی تبلیغات در روزنامه ها می رویم، 
نام برندهای دیگری نمایان می ش��وند. اکو ایران، امگا، ویتا بال، مریدنت، 
اوه، چرم مش��هد، دیجی گلد، گلها، بانک آینده، الو با ما؛ ۱۰ برند برتری 

هس��تند ک��ه در فصل اول س��ال بیش��ترین ارزش ریال��ی تبلیغات در 
روزنامه ها را به خود اختصاص داده اند.

ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند در مجله
هم��راه اول، پ��رژک، ام وی ام، بانک ص��ادرات ایران، ایرانس��ل، آپ 
)آسان پرداخت(، اس��نوا، مخابرات ایران، بیتر سوییت، روژین؛ ۱۰ برند 
برتری هس��تند که بیشترین ارزش ریالی تبلیغات را در مجالت به خود 
اختص��اص داده ان��د. نکته جالب این بخش از گ��زارش تنوع در نام های 
برندها اس��ت. در تبلیغات مجالت برندهای برت��ر از حوزه های مختلفی 
هس��تند که این ویژگی، تبلیغات مجالت را از مابقی رس��انه ها تفکیک 

کرده است.
در مجم��وع گ��زارش ارزش ریالی به برندها کمک می کند تا مس��یر 
حرکتی رقبای خود را دقیق تر شناس��ایی و برنامه های منس��جم تری را 
برای آینده تدوین کنند. ش��ایان ذکر اس��ت، در گ��زارش ارزش ریالی 
س��ه رس��انه تلویزیون، روزنامه و مجالت در نظر گرفته شده و اطالعات 
تبلیغات رسانه های دیجیتال آورده نشده است. همچنین اطالعات کلیه 
برنده��ا از صنایع مختلف در بانک اطالع��ات emrc برای ارائه موجود 

است و عالقه مندان می توانند با مراجعه از آنها استفاده کنند.
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ف��روش آنالین در بس��یاری از نقاط دنیا بدل به ترندی جذاب ش��ده 
است. رشد تعداد فروشگاه های آنالین در سراسر دنیا نکته ای نویدبخش 
ب��رای آین��ده این صنعت اس��ت. در این میان برخی از کس��ب و کارها 
همچنان بر روی فعالیت آفالین تمرکز دارند. این گونه از کسب و کارها 
به دلیل ماهیت فعالیت ش��ان حض��ور در دنیای آنالین را چندان جذاب 

تعریف نمی کنند.  
امروزه بس��یاری از کارآفرینان نسبت به ایجاد فروشگاه برای کسب و 
کارش��ان دچار تردید هس��تند. ما در این میان با گزینه فروشگاه آنالین 
و آفالین در تقابل هس��تیم. از یکسو ایجاد فروشگاه آنالین جذابیت های 
بسیار زیادی دارد، با این حال تمام برندها توانایی استفاده از مزیت های 
این حوزه را ندارند بنابراین انتخاب میان این دو گزینه بس��یار دش��وار 
خواه��د بود. هدف ما در ادامه بررس��ی مزیت های هر کدام از دو گزینه 

فوق برای بهبود توانایی شما به منظور انتخابی هرچه بهتر است

 فروشگاه های آنالین
فعالیت در زمینه فروش آنالین مزیت های قابل مالحظه ای دارد. این امر 
ش��امل کاهش هزینه های جاری و همچنین عدم نیاز به اس��تخدام شمار 
باالیی از کارکنان اس��ت. به این ترتیب ش��ما در عم��ل هزینه های جاری 
کمتری خواهید داش��ت. همچنین ارتباط شما با فروشندگان اصلی کاالها 
و خدمات مختلف بهتر خواهد ش��د. امروزه دو نوع از کارآفرینان به دنبال 
ایجاد فروشگاه آنالین هستند. گونه نخست در تالش برای فروش محصوالت 
خودش��ان هستند. این دس��ته دارای تولیدی های متعدد هستند بنابراین 
تالش برای فروش محصوالت به صورت آنالین در عمل آنها را به یک نوع 
محصول در بازاری بزرگ تنها خواهد گذاش��ت.  امروزه موفقیت در زمینه 
فروش آنالین بس��تگی به تنوع محصوالت ما دارد بنابراین چنین گزینه ای 
برای یک برند با تنوع محصوالت پایین هرگز مناسب نخواهد بود. اگر شما 
در این زمینه به دنبال ایجاد فروشگاه آنالین هستید، باید دست کم به دنبال 

جلب نظر دیگر فروشنده ها به منظور افزایش تنوع محصوالت تان باشید. 
فروشگاه های آفالین

وضعی��ت فروش��گاه های آفالین به ط��ور کلی متفاوت اس��ت. چنین 

فروش��گاه هایی در طول سده های متمادی در دنیای کسب و کار حضور 
داشته اند بنابراین اعتماد بسیار بیشتری از جانب مخاطب هدف دریافت 
می کنند. بس��یاری از برندها برای فروش محصوالت ش��ان، حتی با تنوع 
اندک، به س��راغ این گزینه می روند بنابراین شما باید در عمل به دنبال 
جل��ب نظر مخاطب هدف باش��ید. تنوع محصوالت در ای��ن الگو هرگز 

محل بحث نیست. 
تکیه اصلی کارآفرینان برای انتخاب این الگو امکان جلب نظر مخاطب 
هدف به ش��یوه ای تاثیرگذار است. همه ما گشت وگذار در فروشگاه های 
آفالین را دوس��ت داریم. همین امر بس��یاری از کارآفرینان را به س��وی 
ترجیح این الگوی فروش به دیگر ش��یوه ها هدای��ت می کند. توصیه ما 
در این خص��وص تالش برای همکاری با دیگ��ر برندها برای ایجاد یک 
فروش��گاه بزرگ و پر از محصوالت متنوع اس��ت. به ای��ن ترتیب دامنه 
وس��یعی از مشتریان به سراغ فروشگاه شما خواهند آمد. این نکته شاید 
در نگاه نخس��ت جذابیت چندان زیادی برای برندها نداش��ته باشد، اما 

مزیت جلب نظر مشتریان عالقه مند به سایر برندها را به همراه دارد. 
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اگ��ر نگاهی به اط��راف خود بیندازید خواهید دید که س��بک زندگی 
بسیاری از مردم از جمله خودتان بسیار تغییر کرده است.

همین تغییر در س��بک زندگی، نیازه��ای جدیدی را برای افراد ایجاد 
کرده اس��ت و در پ��ی نیازهای جدید که برای انس��ان ها به وجود آمده 
اس��ت، مشاغل جدید نیز ایجاد شده تا بتواند این نیازها را برآورده کند. 
مش��اغل از شکل سنتی خود خارج شده اند و دیگر مثل سابق حتما نیاز 
به محل مستقل برای کسب و کار یا حضور فیزیکی در بازار نیست. بلکه 
بس��یاری از مشاغلی که هم اکنون شکل گرفته اند و چه بسا درآمد باالیی 
نیز دارند کاماًل به صورت غیرحضوری انجام می ش��وند. به نظر مش��اوره 
بازاریابی، همین عدم حضور فیزیکی در بازار موجب شد مشاغل خانگی 
بسیار زیادی به وجود بیاید. افراد از هر توانایی که داشتند یا از فرصت و 
موقعیتی که می توانستند به دست آورند برای ایجاد کسب و کار خانگی 
اس��تفاده کردن��د، اما باید این نکته را در نظ��ر بگیرید که رقابت در این 
زمینه نیز افزایش پیدا کرده است. به دلیل عدم نیاز به محل فیزیکی و 
اس��تفاده از هر نوع امکانی برای ایجاد کسب و کار در خانه، افراد زیادی 
از این فرصت اس��تفاده کرده اند و همین مس��ئله رقابت زیادی را برای 
کس��ب و کارهای خانگی مختلف به وجود آورده است. برای موفقیت در 

این رقابت بهتر است نکات زیر را رعایت کنید.

۱- سفارش را زودتر از تولید بگیرید
از آنجایی که در بس��یاری از مش��اغل خانگی مش��غول به تولید مواد 
غذایی هس��تند و م��واد غذایی نیز از آن دس��ته محصوالتی اس��ت که 
احتم��ال فاسدش��دن باالیی دارد و بی��ش از چن��د روز نمی توان آن را 
نگهداری کرد پس در مشاغل خانگی به صرفه تر است که اول سفارش را 
دریافت کنید و س��پس به تولید محصول بپردازید. هر زمان که سفارش 
را دریاف��ت کردید می توانید با خیال راح��ت به تهیه محصول بپردازید، 
ام��ا یادتان باش��د که منظم ب��ودن و تحویل به موقع محص��ول در کنار 
کیفیت آن می تواند تبلیغات بس��یار عالی برای کس��ب و کار شما باشد. 
پس همیش��ه آماده باش��ید تا به محض دریافت سفارش شروع به تولید 

محصول کنید.
۲- یافتن بازار پرمشتری

قطعاً محصولی که ش��ما تولید می کنید در برخی از بازارها، مشتریان 
زیادی دارد. به عنوان مثال، س��وپرمارکت ها از جمله مکان هایی هستند 
ک��ه افراد برای تهیه مایحت��اج مواد غذایی خود به آنها س��ر می زنند و 
رفت و آمد مش��تریان در این مکان بسیار زیاد است. سعی کنید با چند 
س��وپرمارکت قرارداد ببندید و محصوالت خود را برای فروش در اختیار 
آنها قرار دهید. حتی می  توانید از آنها برای تبلیغ کار خود استفاده کنید 

و به گونه ای کار سفارش گیری خود را به این سوپرمارکت ها بسپارید.
3- مشتریان آنالین

اینترنت یکی از کم هزینه ترین و ش��لوغ ترین بازارهایی اس��ت که در 
اختیار شماست. سعی کنید یک کانال برای محصوالت خود ایجاد کنید 
و در این کانال، تمامی مش��خصات محصوالت خود، قیمت و نحوه تهیه 
و ارسال آن را برای مشتریان و اعضای کانال توضیح دهید. این کانال ها 

بهترین راه برای یافتن مشتری هستند.
۴- آگهی های چاپ شده

درست است که امروزه اینترنت جای بسیاری از منابع چاپی را گرفته 
است، ولی هر ابزاری کارایی و اثربخشی خود را دارد. هنوز هم بسیاری 
از افراد هس��تند که از منابع چاپی مانند آگهی های چاپ ش��ده بس��یار 
اس��تقبال می کنند. در ثانی آنها می توانند آگهی هایی که به دست ش��ان 
رس��یده را برای مدتی در دست خود نگه داشته و همین احتمال اینکه 
این تبلیغات در ذهن آنها ماندگار ش��ده و به حافظه آنها س��پرده ش��ود 
را بیش��تر می کند. پس سعی کنید حتماً آگهی هایی را به صورت چاپی 
تهیه کنید و در محل هایی مناس��ب مانند محل های پررفت و آمد و به 

ویژه محل هایی که مشتریان بالقوه شما در آنها هستند قرار دهید.
qmpmarketing :منبع

راهکارهای افزایش فروش در کسب و کار خانگی

کدام برای برند ما بهتر است؟

فروشگاه آنالین در برابر آفالین

تیک تاک جدیدترین عضو فهرست 
تحریم های آمریکا 

بر کس��ی پوشیده نیس��ت که در چند وقت اخیر، روابط دو 
کش��ور آمریکا و چین به حالت س��یاه درآمده اس��ت و تحت 
این ش��رایط دونالد ترامپ تحریم هایی را بر علیه این کش��ور 
اعمال کرده اس��ت که نمونه آن را می ت��وان در رابطه با برند 
هوآوی مش��اهده کرد. اگرچه پیش بینی ه��ا حاکی از آن بود 
ک��ه اوضاع پس از مدتی بهبود پی��دا خواهد کرد، با این حال 
اخبار جدید حاکی از آن اس��ت که مواضع سخت همچنان به 
قوت خود باقی مانده اس��ت. در این رابطه دولتمردان آمریکا 
در حال بررس��ی ش��رایط تحریم جدیدی هستند که بر طبق 
آن اس��تفاده از تیک تاک در آمریکا ممنوع خواهد ش��د. این 
امر می تواند باعث ش��ود تا این ش��بکه نوظهور، با مش��کالتی 
کام��ال جدی مواجه ش��ود، با این حال در ای��ن رابطه برخی 
از تحلیلگ��ران عقیده دارند که چنی��ن اقدامی با واکنش های 
متقابل دولت چین همراه خواهد بود که به معنای از دس��ت 
رفتن بازار پرجمعیت ترین کش��ور جهان است. در این رابطه 
ارتش آمریکا اعالم کرده اس��ت که تمامی س��ربازان باید این 
برنامه را از روی گوش��ی خود پاک کنند. درواقع در ش��رایط 
حال حاضر که روابط این دو کش��ور چندان مساعد نیست از 
این ابزار ممکن اس��ت برای جاسوس��ی استفاده شود. در این 
رابط��ه مایکل پومپئو )وزیر امور خارج��ه آمریکا( در رابطه با 
س��وال خبرنگاران نس��بت به تحریم کردن تیک تاک و عدم 
مجوز اس��تفاده از آن برای مردم آمریکا اعالم کرده است که 
ای��ن اقدام ب��رای حفظ امنیت مردم نیز ام��ری ضروری بوده 
و از کش��وری کمونیس��تی، هر اقدامی ممکن است رخ دهد. 
درواقع هیچ ش��بکه اجتماعی مهم ت��ر از امنیت افراد نخواهد 
بود. این امر در حالی اس��ت که فیس بوک به عنوان س��رآمد 
پرونده های جاسوس��ی از کاربران شناخته می شود. به همین 
خاطر این دس��ته از بهانه ها را تنها باید برای اهداف سیاس��ی 
تلقی کرد. حتی باید دید که در آینده روابط این دو کشور، به 
چ��ه صورتی درخواهد آمد. درواقع جهان در خطر یک جنگ 
دیگر قرار داشته و با توجه به این امر که هر دو این کشورها، 
از ابرقدرت های جهان محس��وب می شوند این امر حداقل در 
اقتصاد س��ایر کش��ورها تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر 
این احتمال وجود دارد که کش��ورهای دیگر، در تالش برای 

میانجیگری باشند. 
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بایدها و نبایدهای رفتار مشتریان در آیکیا
آیکی��ا ب��ه خاطر ارائه مبلم��ان و اثاثیه من��زل با قیمت های 
مقرون به صرفه در جهان معروف اس��ت. این امر باعث شده تا 

این غول سوئدی به همه جای دنیا ریشه دواند.
برای اطمینان از اینکه کارمندان آیکیا در حوزه خدمات رسانی 
به مش��تریان خوب عمل می کنند، یکی از کارمندان از س��ایر 
همکاران خود خواس��ته اس��ت تا بایدها و نبایدهای رفتارهای 
مشتریان در فروشگاه های آیکیا را با مردم به اشتراک بگذارند. 
در ادامه به برخی نکات کلیدی در این رابطه اشاره شده است:
حین گردش داخل فروشگاه از خوردن غذا خودداری کنید

طب��ق گفته ه��ای کارمندان فعلی و س��ابق این ش��رکت با 
طراحی های ساده، ش��ما باید حین جست وجو و گردش میان 
قفسه های فروش��گاه از خوردن و آش��امیدن خودداری کنید. 
به گفته کارمند س��ابق آیکیا، س��ونی کارترایت، آن دس��ته از 
مش��تریانی که حین تماش��ای اثاثیه و مبلمان غذا می خورند 
ب��ه تابلوهای راهنم��ا توجه نمی کنند. به ج��ای آنکه در میان 
قفسه های فروشگاه غذا بخورید، این کار را داخل رستوران ها و 

غذاخوری ها انجام دهید.
اطمینان یابید که فرزندان تان مبلمان را خراب نکنند

اگر بچه های تان را با خود به فروش��گاه می آورید، مراقب آنها 
باش��ید. به گفته کارترای��ت، هیچ چیز بدتر از آن نیس��ت که 
بچه ها میان قفس��ه های فروشگاه بدوند، جیغ بزنند، همه چیز 
را به هم بریزند و جای انگش��تان چسبناک شان همه جا باقی 
بمان��د. این کار نوعی مالیات را به کارمندان تحمیل می کند و 
دیگر مشتریان نیز متحمل عواقب این بی عدالتی خواهند شد.
دستیار مرچندایز آیکیا، کلی رابرتز همچنین از پدر و مادرها 
خواست تا نوشیدنی ها را از دسترس بچه های شان خارج کنند. 
ب��ه اعتقاد او این ام��ر فاجعه می آفریند و پس از ریخت و پاش 
آنه��ا، این کارمندان آیکیا هس��تند که بای��د محل موردنظر را 

تمیز کنند.
والدین می توانند بچه ها را در زمین بازی »اس��مالند« آیکیا 
ره��ا کنند. در آنجا کارمندان آموزش دیده حین خرید ش��ما، 

مواظب بچه های تان هستند.
از کارمندان تخفیف پرسنلی نخواهید

رابرتز فاش کرد که طرح درخواس��ت از کارمندان برای ارائه 
تخفیف پرس��نلی کاری بد و ناپسند است. این مسئله نه فقط 
کارمندان را در ش��رایط س��خت و مش��کل قرار می دهد بلکه 

می تواند جایگاه حرفه ای آنها را نیز به خطر بیندازد.
اگر می خواهید تخفیف بگیرید، برای دریافت کارت »خانواده 

آیکیا« ثبت نام کنید.
بیش از اندازه بر روی مبلمان موجود در ویترین و دکور 

احساس راحتی نکنید
کارترای��ت توضی��ح داد: »ما یک بار متوجه ش��دیم که یک 
نفر برای قضای حاجت از دستش��ویی نمایشی موجود در دکور 
فروشگاه استفاده کرده بود. در تختخواب ها نیز با موارد جالبی 
مواجه ش��ده ایم. در حالی که به همه افراد اجازه امتحان اثاثیه 
و مبلمان آیکیا داده می ش��ود، انداختن پتو بر روی خود یا به 

خطر انداختن بهداشت فردی، توی ذوق افراد می زند.
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تولی��د محتوا در عرصه بازاریابی یکی از ابزارهای اساس��ی برای جلب 
نظر مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها در راستای تولید محتوای 
جذاب و تعاملی برای مخاطب هدف هزینه های بسیار زیادی را متحمل 
می ش��وند. امروزه با جهت گیری هرچه بیش��تر برندها به س��وی حوزه 
آنالین و خرده فروشی در این فضا به دلیل گسترش ویروس کرونا شاهد 
کمپین های بازاریابی هرچه بیش��تری هستیم. حضور فروشگاه های تازه 
در فضای ش��بکه های اجتماعی برای جلب نظر مخاطب هدف همراه با 
توسعه فعالیت برندهای معتبر مانند آمازون در این زمینه است بنابراین 
رقابت تنگاتنگی میان برندهای قدیمی و تازه این حوزه در جریان است. 
بازاریاب ه��ا در زمین��ه تولید محتوا در طول س��ال های اخیر بر روی 
موضوع��ات متفاوت��ی تاکید داش��ته اند. ای��ن امر نوع��ی پراکندگی در 
موضوعات و بحث های جاری ایجاد کرده اس��ت. ش��اید در نگاه نخست 
این تنوع موضوعات موجب جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب هدف شود، 
اما در عمل تاثیر چندانی بر روی عملکرد برندها نداشته است. ما در این 
مقاله به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود فرآیند بازاریابی برندها در 
حوزه خرده فروش��ی آنالین هستیم. بر همین اساس در ادامه به بررسی 

۹ تکنیک کاربردی برای نگارش محتوا خواهیم پرداخت. 
۱. شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت مخاطب هدف گام نخست برای تولید محتوای جذاب است. 
ما همیش��ه باید مخاطب محتوای مان را به خوبی بشناسیم. در غیر این 
صورت امکان تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم نخواهد ش��د. اس��تفاده از 

نمودارهای ترکیبی ش��امل س��ن، وضعیت مالی، 
سلیقه ش��خصی و همچنین محل سکونت برای 
ارزیاب��ی وضعیت مخاطب هدف ضروری اس��ت. 
هدف اصلی در این بخش شناخت هرچه بهتر از 
مخاطب هدف به منظور تولید محتوای کاربردی 

است. 
ام��روزه یک��ی از مش��کالت اصل��ی برندها در 
زمین��ه خرده فروش��ی ناتوان��ی ب��رای جلب نظر 
مخاطب هدف است. دلیل این امر تولید محتوای 
بی ارتباط با س��لیقه یا نیازهای اساسی مشتریان 
محس��وب می ش��ود. اگر م��ا به دنب��ال موفقیت 
در زمین��ه خرده فروش��ی آنالی��ن هس��تیم، باید 
عملک��رد بی نقصی از خودمان ارائه دهیم. ماهیت 
خرده فروش��ی آنالین به دلیل تف��اوت با فعالیت 
حضوری دارای حساسیت های بسیار زیادی است 
بنابراین ما باید به دنبال کاهش حساس��یت های 
جاری به حداقل باشیم. تولید محتوا براساس نیاز 
و س��لیقه مخاطب هدف نقش مهم��ی در ایجاد 
پیوندهای عمیق می��ان برند ما و مخاطب هدف 
دارد. به این ترتیب ما امکان پیشبرد سایر طرح ها 
و برنامه ه��ای برندمان به منظ��ور تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را خواهیم یافت. 
۲. ایجاد هماهنگی میان سبک نگارشی و 

سلیقه مخاطب هدف
تولید محتوا همیش��ه همراه با س��بک نگارشی 
خاصی اس��ت. این امر فق��ط مخصوص محتوای 
متنی نیس��ت. ما در حوزه محتوای ویدئویی نیز 
با یک متن اولیه مواجه هس��تیم. هرچه شناخت 
ما از س��لیقه مخاطب هدف بیش��تر باشد، امکان 
انتخاب سبک نگارشی هماهنگ تر با اولویت های 
آنها افزایش خواه��د یافت. یکی از ایرادات اصلی 
محت��وای بازاریابی در حوزه خرده فروش��ی عدم 
رعای��ت الزامات اساس��ی این حوزه اس��ت. ما به 
هنگام تولید محتوای بازاریابی باید لحن بیش از 

اندازه جدی را کنار بگذاریم. در غیر این صورت مخاطب هدف احساس 
راحتی با ما نخواهد داشت. 

برخی از خرده فروش��ی ها در زمینه عرض��ه محصوالت از اصطالحات 
بسیار حرفه ای آن صنایع استفاده می کنند. شاید در نگاه نخست این امر 
جلوه ویژه ای به کسب و کار ما بدهد، اما در بلندمدت تاثیر بسیار منفی 
بر روی عملکرد ما خواهد داش��ت. ایراد بس��یاری از خرده فروش��ی های 
آنالی��ن عدم تالش برای ترجمه اصطالحات پیچیده کس��ب و کارها به 
عبارت های س��اده است. مزیت اصلی خرده فروشی هایی نظیر آمازون در 
همین نکته نهفته است. کارش��ناس های حرفه ای چنین فروشگاه هایی 
عبارت های پیچیده و تخصصی محصوالت مختلف را به زبانی س��اده در 
اختیار مش��تریان قرار می دهند. همین امر ت��داوم حضور آنها در عرصه 

رقابت را تضمین می کنند. 
چالش اصلی در زمینه کاربرد زبان مناسب برای مخاطب هدف ایجاد 
تعادل میان استفاده از عبارت های تخصصی و ساده سازی بیش از اندازه 
متن است. همانطور که متن بسیار تخصصی کمتر مورد پسند مخاطب 
هدف قرار می گیرد، متن های بس��یار س��اده نیز جذابیت چندانی برای 
مخاطب هدف ندارد بنابراین ما در عمل باید تعادلی میان سبک نگارشی 
برندمان ایجاد کنیم. این امر به طور گس��ترده ای وابسته به برداشت مان 
از س��لیقه مخاطب هدف اس��ت بنابراین ابتدا باید به توصیه  های بخش 

نخست مقاله کنونی، در راستای موفقیت در این بخش، توجه کنیم. 
3. افزودن جذابیت به محتوا

تولی��د محت��وا به طور مح��ض امکان جل��ب نظر مخاط��ب هدف را 
فراهم نمی س��ازد. امروزه برخی از خرده فروش��ی ها صرفا به دنبال تولید 
محت��وا ب��رای حضور در میان دیگر برندها هس��تند. این امر آنها را بدل 
به خرده فروش��ی هایی کلیش��ه ای خواهد کرد. همه م��ا تجربه تعامل با 
برندهای��ی بی کیفی��ت و فاقد جدیت الزم برای جلب نظر مش��تریان را 
داش��ته ایم. اگر ما به دنبال سرنوش��تی بهتر از این مورد هس��تیم، باید 

نسبت به افزایش جذابیت محتوای مان اقدام کنیم. 
مهم تری��ن نکت��ه در م��ورد افزای��ش جذابی��ت محت��وای بازاریاب��ی 
خرده فروش��ی مان توجه به ماهیت ش��لوغ و پر از گرفتاری زندگی های 
مدرن اس��ت بنابرای��ن زمانی برای مردم در راس��تای توجه به محتوای 
بازاریابی بی کیفیت باقی نخواهد ماند. ما باید همیش��ه به دنبال استفاده 

از بهتری��ن گزینه های بازاریاب��ی و یافتن ایده های مناس��ب با نیازهای 
جاری مش��تریان باشیم. در غیر این صورت کمپین مان کمترین توجهی 

در مخاطب هدف ایجاد نخواهد کرد. 
یک��ی از ن��کات اصلی در زمینه کاه��ش جذابیت محت��وای بازاریابی 
مربوط به ماهیت طوالنی آنهاس��ت. امروزه کمتر کسی حوصله مشاهده 
محت��وای طوالن��ی را دارد بنابراین ما باید محت��وای بازاریابی مان را در 
کوتاه ترین حالت ممکن در اختیار مخاطب هدف قرار دهیم. در غیر این 
صورت مش��کالت بسیار زیادی برای تعامل با آنها خواهیم داشت. هنوز 
هم برخی از خرده فروشی ها در کمپین های بازاریابی در تالش برای بیان 
نکات متعدد و مختلف در زمانی طوالنی هستند. توصیه ما در این بخش 
تقس��یم بندی تبلیغات و تولید محتوا برای محصوالت مختلف است. به 
این ترتیب زم��ان کافی برای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف بدون بازنمایی جلوه ای کسل کننده از برندمان را خواهیم داشت. 

۴. تمرکز بر روی یک هدف مشخص
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در زمین��ه تولی��د محت��وا در ت��الش برای 
صرفه جویی در هزینه های جاری هستند. این امر نکته بسیار مثبتی در 
فرآیند بازاریابی محسوب می شود، اما امروزه برداشت منفی از آن غالب 
شده است. بر این اس��اس اهداف مرتبط با چندین کمپین بازاریابی در 
یک کمپین دنبال می ش��ود. بدون شک وقتی ما به دنبال اهداف متکثر 
هستیم، کیفیت نهایی کمپین کاهش خواهد یافت بنابراین باید به جای 

چندین هدف بر روی یک یا دست کم دو هدف متمرکز شویم. 
تمرک��ز بر روی یک هدف برای بازاریاب هایی با س��ابقه طوالنی برای 
پیگیری اهداف مختلف در کمپین های واحد دش��وار اس��ت. بسیاری از 
بازاریاب ه��ا در عمل از اجرای این طرح چشم پوش��ی می کنند بنابراین 

وظیف��ه اصلی ش��ما تقویت انگیزه ه��ای مرتبط با تمرک��ز بر روی یک 
موضوع واحد در زمینه تولید محتواست. اگر در شرکت شما بازاریاب ها 
تمایلی به این موضوع ندارند، باید به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری 
هرچه بهتر بر روی آنها باشید. بسیاری از خرده فروشی ها در عمل دارای 
ایده های بازاریابی بسیار جذابی هستند، اما توانایی اجرای آن را ندارند. 
این امر مش��کالت بسیار زیادی در مس��یر فعالیت برندها ایجاد خواهد 
ک��رد. هرچه هماهنگی میان تیم مرکزی خرده فروش��ی و تیم بازاریابی 

بیشتر باشد، احتمال بروز خطاهای فرعی کاهش خواهد یافت. 
5. استفاده از تیترها و توضیحات جذاب

تیتر محتوای بازاریابی اهمیت بس��یار زی��ادی در جلب نظر مخاطب 
هدف دارد. بسیاری از بازاریاب ها در عمل توانایی انتخاب تیتر مناسب را 
ندارند. این امر در پیوند با سلیقه مخاطب هدف برای مشاهده تیترهای 
جذاب بدل به چالشی گسترده برای خرده فروشی ها می شود. نکته مهم 
در ای��ن می��ان توجه به س��لیقه مخاطب هدف برای انتخ��اب تیترهای 
جذاب اس��ت. برخی از خرده فروش��ی های بزرگ در زمینه انتخاب تیتر 
محتوای بازاریابی اقدام به نظرسنجی از مخاطب هدف می کنند. به این 

ترتیب امکان پی بردن به سلیقه اساسی آنها فراهم می شود. 
هرچ��ه تعامل ما با مخاطب ه��دف در فرآیند تولید محتوای بازاریابی 
بیش��تر باش��د، نتیجه نهایی کار کیفیت بهتری خواهد داش��ت. امروزه 
برنده��ای ب��زرگ دارای بخ��ش خدمات مش��تریان و رواب��ط عمومی 
گس��ترده ای هس��تند. بخش قابل توجهی از وظیفه بخش های موردنظر 
شامل هماهنگی برای رابطه هرچه عمیق تر با مشتریان است. مزیت های 
تعامل عمیق با مش��تریان بر هیچ بازاریابی پوش��یده نیست. نکته جالب 
اینکه اغلب مش��تریان وفادار یک برن��د از دل عمیق تعامل های نزدیک 

به وجود می آیند. 
امروزه بس��یاری از محتواهای بازاریابی بدون اینکه از س��وی مخاطب 
هدف خوانده شود، مورد بی توجهی قرار می گیرد. دلیل این امر انتخاب 
تیترهای نامناس��ب و غیرجذاب برای محتواس��ت. ویژگی های یک تیتر 
مناس��ب کوتاهی و اس��تفاده از کلیدواژه های جذاب اس��ت. این امر در 
جس��ت وجوی آنالین کاربران تاثیر بس��یار زی��ادی دارد. هرچه توانایی 
ما برای اس��تفاده از کلیدواژه ها بیش��تر باشد، نتیجه نهایی کارمان بهتر 
خواهد بود. مطالعه س��لیقه مشتریان یکی از راهکارهای ایجاد تیترهای 

جذاب است. همچنین الگوبرداری از عملکرد برندهای بزرگ را نیز باید 
در نظر داش��ت. این شیوه امکان بهره مندی از دس��تاوردهای برندهای 

بزرگ بدون نیاز به صرف هزینه قابل توجه را فراهم می سازد. 
6. استفاده از تصاویر، صدا و ویدئو

اس��تفاده از محت��وای بازاریابی در قال��ب متنی تنه��ا گزینه های در 
دس��ترس برندها نیست. بس��یاری از بازاریاب ها در طول سال های اخیر 
به س��وی اس��تفاده از محتوای بص��ری و ویدئو گرایش پی��دا کرده اند. 
دلیل این امر تمایل باالی مخاطب هدف نس��بت به مش��اهده محتوای 
بص��ری در مقایس��ه با فرمت متنی اس��ت. بازاریاب ها باید همیش��ه به 
دنب��ال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه های تازه باش��ند. 
استفاده از محتوای بصری امر تازه ای محسوب نمی شود، اما نیاز کنونی 

خرده فروشی های آنالین است. 
بسیاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف نیازمند محتوای کوتاه 
و تاثیرگذار هس��تند. اس��تفاده از محتوای بصری به بهترین ش��کل نیاز 
برندها را پاس��خ می دهد. مهم ترین عامل در این میان توجه به کیفیت 
محتوای نهایی برندمان اس��ت. در غیر این صورت برند ما فقط مشغول 
تولی��د محتوا، بدون جلب نظر عمیق مخاطب هدف، خواهد بود. امروزه 
برخ��ی از برندها به دنبال جل��ب نظر مخاطب هدف حتی فراتر از بحث 
تولید محتوا هستند. این امر شامل ترتیب دادن مسابقات و کمپین های 
تعاملی است. ویژگی اصلی کمپین های تعاملی امکان مشارکت مخاطب 
هدف در فرآیند تولید محتوا و بازاریابی برندهاس��ت. بی تردید محتوای 
تولیدی کاربران )User Generated Content( تاثیرگذاری بسیار 
بیش��تری بر روی مخاطب هدف در مقایس��ه با محتوای تولیدی برندها 
دارد. همین امر اغلب بازاریاب ها را به سوی استفاده از محتوای تولیدی 

کاربران سوق داده است. 
امروزه امکانات بسیار زیادی برای تولید محتوا 
در اختیار بازاریاب ها قرار دارد. نکته مهم در این 
میان ایجاد هماهنگی میان فرآیند تولید محتوای 
برندمان با س��لیقه مخاطب هدف اس��ت. در این 
میان استفاده از فرمت صوتی نیز باید مدنظر قرار 
گی��رد. یکی از عادت های رای��ج اغلب ما در دهه 
اخیر گوش دادن به پادکس��ت است. پادکست ها 
گزینه های بس��یار جذابی ب��رای بازاریابی برندها 
محس��وب می ش��ود. ش��ما امکان راه اندازی یک 
پادکس��ت یا فعالیت به عنوان اسپانس��ر یکی از 

پادکست های محبوب مشتریان را دارید. 
۷. استفاده از اطالعات طبقه بندی شده

ت��الش برای تولید داده و تحلیل آنها همیش��ه 
بهتری��ن گزین��ه پی��ش روی برنده��ا نیس��ت. 
گاه��ی اوقات ما باید از دس��تاورد دیگ��ر برندها 
و آژانس ه��ای بازاریابی نیز اس��تفاده کنیم. این 
امر ش��امل اس��تفاده از اطالعات طبقه بندی شده 
چنین موسس��ه هایی برای تولید محتوای جذاب 
اس��ت. تمام برندها در زمینه تولید محتوا دارای 
محدودیت های مش��خصی هستند. این امر گاهی 
اوقات به دلیل فقدان منابع کافی برای تولید داده 
تشدید می شود. کسب اطالع از وضعیت مشتریان 
همیشه در اولویت های اصلی برندها قرار دارد. با 
این حس��اب ما باید به دنب��ال راهکارهایی برای 
اس��تفاده از داده هایی معتبر در فرآیند بازاریابی 

برندمان باشیم. 
خوش��بختانه امروزه موسسه های بسیار زیادی 
در زمین��ه تولید داده و اطالعات موردنیاز برندها 
برای بازاریابی فعالیت دارند. ش��ما به عنوان یک 
خرده فروش��ی آنالین باید از اطالعات دقیق دیگر 
برندها در راستای بهبود وضعیت کسب و کارتان 
نهای��ت اس��تفاده را ببری��د. در غی��ر این صورت 
محدودیت ه��ای تولید داده در خرده فروش��ی تان 

بدل به مانعی جدی بر سر مسیر توسعه کسب و کارتان خواهد شد. 
۸. توجه به مدیریت سئو

مدیری��ت س��ئو در تمام کس��ب و کارها دارای اهمیت باالیی اس��ت. 
بس��یاری از برنده��ا به دلیل ناتوانی در مدیریت س��ئو محتوای خود در 
عمل با شکس��ت در حوزه بازاریابی مواجه می شوند. شما به عنوان یک 
خرده فروش��ی آنالین، عالوه بر حوزه تولید محتوا، باید به مدیریت سئو 
برای فروش تان نیز توجه داشته باشید. استفاده از کلیدواژه های اساسی 
برای مخاطب هدف یکی از گام های اساسی در مسیر موفقیت بازاریابی 
اس��ت. این امر رتبه س��ایت شما در گوگل را به ش��دت افزایش خواهد 
داد. هرچه رتبه س��ایت شما در نتایج جس��ت وجوی گوگل بهتر باشد، 
شانس بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف و تبدیل آنها به مشتریان 

برندتان خواهید داشت. 
۹. مطالعه دوباره محتوا پیش از انتشار

پی��ش از انتش��ار نهایی محت��وای بازاریابی باید یک ب��ار آن را مورد 
بررس��ی دوباره قرار داد. بس��یاری از برندها در فرآین��د تولید محتوا در 
عمل مرتکب اشتباه های ناخواسته می شوند. اگرچه چنین اشتباهاتی با 
قصد قبلی ص��ورت نمی گیرد، اما تاثیر مخربی بر روی ذهنیت مخاطب 
هدف نسبت به فروشگاه شما خواهد داشت. مطالعه قبلی محتوای پیش 
از انتشار بهترین ایده برای بهبود کیفیت نهایی کار خواهد بود. استفاده 
از کمک های کارمندان، دوس��تان یا حتی اعضای خانواده در این مسیر 
بهتری��ن گزینه خواهد بود. به این ترتیب ش��ما فرصت مناس��بی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با محتوایی بی عیب و نقص خواهید 

داشت. 
جمع بندی

تولید محتوای جذاب و تاثیرگذار امر دشواری نیست. امروزه امکانات 
بس��یار زیادی برای تولید محتوای ج��ذاب در اختیار ما قرار دارد. نکته 
مهم در این میان تالش برای استفاده از ابزارهای در دسترس برندمان به 
منظور تاثیرگذاری حداکثری بر روی مخاطب هدف اس��ت. تکنیک های 
م��ورد بحث در این مقاله در راس��تای نیل به این هدف مطرح ش��دند. 
توصیه اساس��ی ما در بخش پایانی اس��تفاده از تمام توصیه ها به صورت 
یکجاست. به این ترتیب تاثیرگذاری آنها به شدت افزایش خواهد یافت. 
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۴ ابزار کاربردی تولید محتوا 

در حال حاضر تولید محتوا، مهم ترین اقدامی اس��ت که هر برندی 
در زمین��ه بازاریاب��ی می تواند انج��ام دهد، با این حال رس��یدن به 
س��طح حرفه ای ها برای بس��یاری از افراد به یک رویا تبدیل ش��ده 
اس��ت. درواقع این دس��ته از افراد که درصد بسیار باالیی را تشکیل 
می دهن��د، تصور می کنند که برای موفقی��ت در این حوزه به منابع 
مالی عظیم نی��از خواهد بود. به همین خاطر یک برند نوپا و یا یک 
کس��ب و کار محلی، ابدا شانس رش��د باالیی را نخواهد داشت. این 
امر در حالی اس��ت که واقعیت کامال متفاوت بوده و اگر از ابزارهای 
موجود به خوبی اس��تفاده کنید، شانس بسیار باالیی را نیز خواهید 
داشت. در این راستا چهار مورد از کاربردی ترین آنها را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
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بهترین ابزار برای افزایش مخاطبین 
دسترسی به مخاطبین بیشتر، همواره یک چالش جدی محسوب 
می ش��ود. در این رابطه ش��ما می توانید از ابزار فوق برای پیدا کردن 
مخاطبین جدید استفاده کنید. درواقع با استفاده از آن شما به چند 
امکان نظیر آگاهی از جدیدترین موضوعات و پیدا کردن افراد فعال 
در ح��وزه مدنظر خود، دسترس��ی پیدا خواهید ک��رد. این امر خود 
زمینه انواع همکاری ها را به همراه خواهد داش��ت. در نهایت با این 
برنامه ش��ما قادر خواهید بود تا محتوای خود را برای افراد مختلف 
ارس��ال کرده و با این اقدام ش��انس تبدیل ش��دن آنها به مخاطبین 

خود را افزایش دهید. 
Content Idea Generator-۲

بهترین ابزار جهت پیداکردن موضوعات 
س��خت ترین بخش تولید محتوا، انتخاب بهترین موضوعات است. 
در این رابطه با اس��تفاده از ابزاری که معرفی ش��ده است، می توانید 
موضوعات روز را در ح��وزه مدنظر خود پیدا کرده و تیترهای مورد 
عالقه افراد در جامعه هدف خود را بیابید. این امر به س��رعت هرچه 
باالتر اقدامات ش��ما منجر خواهد ش��د. در کنار این قابلیت، ش��ما 
می توانی��د به ۱8 س��وال پاس��خ داده و پس از انج��ام تحلیل ها، با 

موضوعات و مطالب پیشنهادی خود برنامه مواجه شوید. 
Tettra-3

بهترین ابزار برای  افزایش نرخ تعامل 
تا چه حد نس��بت به روش های افزایش نرخ تعامل، آگاهی دارید؟ 
با اس��تفاده از Tettra ش��ما قادر خواهید بود تا ب��ا برندها و افراد 
مختلف از سراسر جهان ارتباط داشته و با آنها تبادل اطالعات کنید. 
همچنین می توانید افراد حرفه ای را برای همکاری با خود پیدا کنید. 
با این حال امکانات س��ایت فوق، تنها به این مورد خالصه نش��ده و 
ش��ما می توانید تمامی سواالت خود در زمینه تولید محتوا را جست 

و جو کرده و پاسخ هایی حرفه ای را دریافت کنید. 
Google Trends-۴

بهترین ابزار برای پیداکردن ترندها 
اگر به ترندها توجه نداش��ته باش��ید، تاثیرگذاری اقدامات شما با 
کاهش��ی شدید مواجه خواهد ش��د. در این رابطه ابزار گوگل بدون 
شک بهترین انتخاب اس��ت که به خوبی می تواند براساس جست و 
ج��وی افراد، ترندهای مختلف در هر ح��وزه ای را معرفی کند. نکته 
جالب این اس��ت که تمامی این اطالع��ات به صورت آمار به نمایش 
درآورده می شود. همین امر نیز باعث شده است تا  امکان مقایسه با 

سهولت باالیی همراه باشد. 
business۲community.com :منبع
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استراتژی های بازاریابی B۲B برای دوران 
رکود اقتصادی

ش��روع هزاره جدید میالدی با ظهور فن��اوری اینترنت و کاربردهای 
جذاب آن در کسب و کارهای مختلف بود. اگرچه دهه بعدی با بحران 
مالی گس��ترده در سراسر دنیا ش��روع شد، اما پایان به نسبت مناسبی 
داش��ت. دهه کنونی شروع بس��یار ناامیدکننده ای داشته است. شیوع 
ویروس کرونا وضعیت اقتصادی بس��یاری از کش��ورها را دچار مشکل 
کرده اس��ت. اگرچه بحران کنونی از نقطه نظر اقتصادی دارای وخامت 
بیش از اندازه نیست، اما مشکالت بسیار زیادی پیش روی برندها قرار 
داده اس��ت. بازاریابی B2B در چنین فضایی با مشکالت بسیار زیادی 
همراه است. بدون تردید رکود اقتصادی کنونی بر روی فرآیند بازاریابی 
بس��یاری از کسب و کارها تاثیر گذاشته اس��ت. حوزه B2B نیز از این 
تاثیر منفی در امان نبوده اس��ت.  هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی 
راهکارهای��ی برای فعالیت بازاریابی مناس��ب در حوزه B2B علی رقم 
بحران مالی قابل توجه در سراسر دنیاست. ما بحث خود را در قالب پنج 

بخش جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. بازیابی ارتباطات برندمان

ویروس کرونا بخش های بسیاری از کسب و کارها در سراسر دنیا 
را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. در این می��ان ارتباط میان برندهای 
فعال در زمینه B2B با مش��تریان ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته است بنابراین یکی از ضرورت های اساسی برای بازاریابی بهینه 
در چنی��ن فضای��ی در ارتباط با بازیابی تعامل نزدیک با مش��تریان 
شرکت مان اس��ت. تولید محتوای بازاریابی بدون توجه به این نکته 
امکان ناپذی��ر خواهد بود. اغلب برندها در فرآین��د بازاریابی نیازمند 
مخاطب هدف هس��تند. این نیاز در حوزه B2B در ارتباط با توجه 
ش��رکت های دیگر به محتوای ماس��ت بنابراین اگر مخاطب هدفی 
برای محتوای ما وجود نداش��ته باش��د، فرآیند بازاریابی برندمان به 

طور کلی دچار مشکل خواهد شد. 
بهبود س��طح ارتباط برند با مخاطب هدف اهمیت بس��یار زیادی 
دارد، اما نکته مهم تر شیوه انجام چنین کاری است. امروزه مشتریان 
نیازمند مش��اهده احس��اس همدردی و حضور نزدی��ک برندها در 
کنارش��ان هس��تند. این امر در صنعت B2B ش��امل مش��ارکت با 
شرکت های طرف قراردادمان و ایجاد تسهیالت مالی گسترده است. 
در غیر این صورت بخش قابل توجهی از مخاطب هدف برند ما دچار 
ریزش خواهد ش��د. ریزش مخاطب هدف صنعت B2B نتایج بسیار 
دردناکی برای شرکت ها دارد. دلیل این امر دامنه محدود مشتریان 
هر شرکت در این حوزه است بنابراین شما باید تعامل بسیار نزدیک 

و صمیمانه ای با مشتریان تان داشته باشید. 
۲. ایجاد آمادگی در تیم شرکت

دورکاری در ش��رایط کرونا یک امر تحمیلی به اغلب کسب و کارها 
بود. اکنون شرایط فعالیت و بازاریابی برای برندها بسیار بهتر شده است. 
اگرچه بازگشایی کسب و کارها خبر بسیار خوبی است، اما دوری چند 
ماهه کارمندان از فضای رایج کسب و کار دردسرهایی را به همراه خواهد 
داش��ت. توصیه ما در این بخش ترتیب دادن دوره های مهارت افزایی و 
ایجاد آمادگی در اعضای ش��رکت اس��ت. ما فقط به این ترتیب امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
بس��یاری از بازاریاب ها نس��بت به ش��یوه تولید محت��وا در دوران 
پس��اکرونا اطالعات دقیقی ندارند. بدون تردی��د ما توانایی پیگیری 
ش��رایط به ص��ورت پیش از ظه��ور این ویروس را نداری��م بنابراین 
باید به دنب��ال راهکارهایی برای پیگیری فرآین��د بازاریابی با توجه 
به الزامات زمان کنونی باش��یم. شما به عنوان مدیرعامل یا مسئول 
بازاریابی ش��رکت باید کالس ها و دوره ه��ای موردنیاز برای اعضای 
ش��رکت را ترتیب دهی��د. در غیر این ص��ورت کیفیت کمپین های 

بازاریابی برندتان افت قابل توجهی خواهد داشت. 
3. استفاده از ترندهای روز در تولید محتوا

ترندهای برتر در زمینه بازاریابی همیشه ایده مناسبی برای تولید 
محتوا محسوب می شود. نکته مهم در این میان استفاده از ایده های 
ج��ذاب به منظور تاثیرگذاری هرچه بیش��تر بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. در طول دهه های گذشته تغییرات بس��یار زیادی در زمینه 
تولید محت��وا پیرامون موضوعات مختلف روی داده اس��ت. این امر 
در کنار توس��عه ابزارهای اطالعاتی برای گردآوری داده و شناسایی 
ترنده��ای محبوب کاربران ش��بکه های اجتماعی فرصت طالیی در 

اختیار برندها قرار داده است. 
ش��اید تنها چالش اساس��ی پیش روی برندها در ش��رایط کنونی 
افزایش س��طح رقابت برای جلب نظر مخاطب هدف باش��د. این امر 
ناشی از جهت گیری برندها به سوی جلب نظر مخاطب در بازارهای 
مختلف اس��ت. با این حساب ما در هیچ بازاری دارای امنیت مطلق 
نیس��تیم. این امر ضرورت به روز رس��انی مداوم محتوای بازاریابی و 

استفاده از ترندهای تازه را افزایش می دهد. 
۴. سرمایه گذاری بر روی پروژه های بازاریابی بلندمدت

بازاریابی در ش��رایط کنونی بیش��تر معطوف به اهداف بلندمدت 
اس��ت. بی تردید دس��تیابی به موفقیت های کوتاه م��دت با توجه به 
ش��رایط جاری بسیار دش��وار خواهد بود بنابراین شما باید به دنبال 
موفقیت ه��ای بلندمدت باش��ید. این امر آزادی عمل بیش��تری در 
اختی��ار برندها ق��رار می دهد. وقتی تمرکز م��ا از روی موفقیت های 
مقطع��ی به اهداف بلندم��دت انتقال یابد، مواجهه با شکس��ت های 

کوتاه مدت دیگر فاجعه ای جبران ناپذیر نخواهد بود. 
ما باید از ش��رایط کنونی برای بهبود وضعی��ت برندمان در آینده 
اس��تفاده کنیم. بی تردید در ش��رایط رکود اقتص��ادی تمام برندها 
وضعیت نامناس��بی خواهند داش��ت بنابراین بهتری��ن راهکار کنار 
آمدن با این واقعیت و تالش برای کسب موفقیت در بلندمدت است. 

5. جلب نظر مشتریان تازه
تعامل با مش��تریان تازه در هر ش��رایطی ضروری است. این نکته 
گاهی اوق��ات مورد بی توجهی برخی از برندها ق��رار می گیرد. نکته 
مهم در این میان ضرورت ایجاد تنوع در دامنه مش��تریان مان برای 
مقابل��ه با تاثی��رات منفی رکود اقتصادی اس��ت. در غیر این صورت 
برند ما به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد. حوزه بازاریابی 
در پیوند نزدیک با تنوع مخاطب هدف اس��ت. هرچه مخاطب هدف 
بیش��تری ب��ه محتوای بازاریابی برند ما توجه نش��ان دهد، ش��انس 

باالتری برای کسب موفقیت بازاریابی خواهیم داشت. 
marketingprofs.com :منبع
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این روزها که همچنان درگیر ویروس کرونا هس��تیم، کس��ب و کارها 
و س��ازمان های بسیاری با مشکالت ناشی از این همه گیری دست وپنجه 
نرم می کنند. در این میان، مدیران سازمان ها با انواع ناشناخته ها روبه رو 
هس��تند. در برخی موارد مش��خص نیس��ت کارکنان چه زمانی سر کار 
برمی گردند و وقتی برگردند، اوضاع چگونه خواهد بود. بااین حال مدیران 
باید پیوس��ته با همکاران و اعضای تیم ها در ارتباط باشند. پرسش  مهم 
در جایگاه مدیر این اس��ت که درباره وضعیت سازمان تا چه اندازه باید 
با کارکنان روراست باش��ید؟ در این دوران نامطمئن  چطور کارکنان را 
مطمئ��ن کنید، ب��دون اینکه به آنها امید واه��ی بدهید؟ در این مطلب 
که برگرفته از مقاله »هاروارد بیزینس ریویو« اس��ت، به شما می گوییم 
هنگامی که آینده س��ازمان به روش��نی مشخص نیست، در جایگاه مدیر 

چطور با کارکنان تان صحبت کنید.
کارشناسان چه می گویند؟

هرچند پدیده همه گیری کووید-۱۹ در تاریخ مدرن بی س��ابقه است، 
به عقیده »پائول آرجنتی«)Paul Argenti(، استاد دانشکده کسب وکار 
تاک)Tuck(، تجربه مدیریت در این دوران لزوما منحصربه فرد نیست. 
مانند هر بحران دیگری، ازجمله رکود جهانی شاخص های مالی یا دوران 
پ��س از ۱۱ س��پتامبر، در این دوره هم کارکنان دچ��ار ترس و نگرانی 
می ش��وند. اطمینان نداشتن باعث ترس می ش��ود. افراد با نگرانی به این 
فک��ر می کنن��د که این موضوع چه تأثیری بر ش��رکت ما، ش��غل من و 

آینده ام دارد؟
در این وضعیت شما به  عنوان مدیر باید اطمینان و قدرت ایجاد کنید. 
به  گفته »ایمی ادموندسن«)Amy Edmondson(، استاد مدیریت و 
رهبری دانشکده کسب وکار هاروارد، باید درباره آنچه می دانید روراست 
باش��ید، هرچند ممکن اس��ت به  دلیل س��رعت زیاد تغییرات، اطالعات 
کافی نداش��ته باش��ید. در چنین وضعیتی، گام نخس��ت شفافیت است. 
روراس��ت بگویید از چه مواردی آگاه هس��تید، چ��ه چیزهایی برای تان 
روشن نیست و برای پرکردن این شکاف قرار است چه کار کنید. در گام 
دوم باید از امکان و امی��د بگویید. البته انجام دادن موفقیت آمیِز این دو 
گام س��اده نیست. در ادامه توصیه هایی برای ارتباط با کارمندان در این 

دوره نامطمئن ارائه می کنیم.
توصیه های��ی برای ارتب��اط با کارکنان در دوره ای که آینده س��ازمان 

نامشخص است
۱. خودتان را آماده کنید

به  گفته آرجنتی، پیش از ارس��ال پی��ام یا صحبت با کارکنان تان باید 
چالش های پیش روی تان را درک کنید. قرار اس��ت به آدم ها یاد دهید 
چطور بحران ها را با موفقیت پش��ت  سر بگذارند! در این مسیر، کیفیت 
رهبری ش��ما آزمایش می شود. همچنین می توانید به کارکنان تان نشان 
دهید که چه آدمی هستید و چقدر محکم هستید. شجاع باشید. هدف 
شما به عنوان یک مدیر در خط مقدم این است که بتوانید در وقت نیاز 
راهنمای کارکنان باش��ید. برای این کار داشتن چارچوب فکری درست 
ضروری اس��ت. فرمانده جنگِی درون تان را فرابخوانید و خودتان را برای 
جنگ آماده کنید. ادموندس��ن توصیه می کن��د که تا جای ممکن روال 
همیشگی  زندگی تان را حفظ کنید. خوب بخورید، ورزش کنید و خواب 
کافی و خوبی داش��ته باشید. برای نجات دیگران باید اول حواس تان به 

خودتان باشد.
۲. طرح ریزی کنید

اکن��ون به راهبردی نیاز دارید که مش��خص کند ک��ی و چگونه باید 
درباره وضعیت جاری با کارکنان صحبت کنید. وقتی وضعیت س��ازمان 
بحرانی اس��ت، باید به موقع و به دفعات با کارکنان ارتباط داشته باشید. 
اگر س��رتان را در برف کنید، راه به جایی نمی برید. کارکنان باید بدانند 
چه زمانی و با چه تناوبی اطالعات کافی از طرف ش��ما و دیگر رهبران 
رده باالی س��ازمان دریافت می کنند. توصیه آرجنتی جلسه های کوچک 
و مالقات ه��ای دوبه دوی دوره ای برای آگاه��ی از مهم ترین دغدغه های 
کارکنان اس��ت. در بهترین حالت، س��ازمان ها نظامی برای گردآوری و 
تب��ادل اطالعات فراهم می کنند. کارکنان می توانند س��ؤاالت خود را از 
ای��ن طریق مطرح کنند؛ به این ترتیب اطالعات متناس��ب با مش��کالت 

مطرح شده در اختیار کارکنان قرار می گیرد.
3. گفته های تان را با دقت بررسی کنید

مخاطب را در نظر بگیرید
خ��ود را به جای کارمندت��ان بگذارید و به آنچه مایلید بش��نوید، فکر 
کنید. احتماال به دنبال چیزی هس��تید که به ش��ما اطمینان بدهد این 
وضعیت سرانجام به پایان می رسد، اما بیش از هر چیز به  دنبال تأییدی 
بر این باورید که رهبری به معنای پنهان کاری یا افشای اطالعات بعد از 

اینکه کار از کار گذشت، نیست. نگرانی کارکنان را درک کنید.
فروتن باشید

حقیقت این اس��ت که هیچ  کس به  روشنی نمی داند چه پیش رویش 
اس��ت بنابراین باید اعتراف کنید که از همه چیز خبر ندارید؛ مثال تصور 
کنید کارمندی درباره احتمال تعدیل نیرو می پرس��د. شما می دانید که 
چنی��ن احتمالی وج��ود دارد، اما نمی دانید کی و به چه ش��دتی اتفاق 
می افتد. می توانید بگویید: »کاش می توانستم بگویم دقیقا قرار است چه 
اتفاقی بیفتد! به  محض اینکه اطالعات بیش��تری به دستم برسد، با شما 

در میان می گذارم.«
اوضاع را خوب جلوه ندهید

شاید وسوسه شوید اخبار ناخوشایند را کمی مالیم کنید. طبیعی است 
که به  دنبال کاهش اضطراب کارکنان باشید، اما به گفته ادموندسن، این 
کار کمکی نمی کند؛ بلکه باعث می ش��ود به ش��خصی دروغگو یا دور از 
دس��ترس تبدیل ش��وید. وقتی حرف از کاهش حقوق اس��ت اما میزان 
دقیق آن مشخص نیست، وانمود نکنید قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. 
به  هر ئحال با گذر زمان حقیقت آش��کار می شود. گرفتن تلخی حقایق 
دشوار ممکن است نتایج ناخوشایندی به بار بیاورد. وقتی سرانجام پرده 

برافتد، اعتماد از بین می رود.
مسئولیت پذیر باشید

در هر ش��رایطی، اگر اجازه اش��تراک گذاری اطالعاتی را ندارید، نباید 
این کار را بکنید. ش��ما در برابر سازمان مسئولید. حتی وقتی کارمندی 
مس��تقیما از شما س��ؤالی می پرس��د، بهترین کار این است که با حفظ 
همدل��ی، آش��کارا بگویید اوضاع فعل��ی تا حد زیادی نامطمئن اس��ت. 
به توصیه ادموندسن می توانید بگویید: »همه ما در این وضعیت در کنار 
هم هس��تیم. همه ما باید با هم تالش کنیم تا از این وضعیت نامطمئن، 

چالش ها و هرج ومرج ناشی از این بحران عبور کنیم.«

استوار و ثابت قدم باشید
زمان��ی که با روش مدیران باالدس��تی در رویارویی ب��ا بحران موافق 
نیس��تید، ارتباط شفاف با کارکنان دشوار می ش��ود. گذر از این چالش 
ساده نیست. به عقیده آرجنتی، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، 
این است که حقیقت را بگویید، اما به اختالف نظر جزئی تان هم اشاره ای 
بکنی��د؛ مثال اگر سیاس��ت جدید مدیران باالدس��تی دورکاری و حضور 
آنالی��ن از ۹ صبح تا 6 عصر اس��ت ولی ش��ما ب��ه آزادی عمل کارکنان 
در انتخ��اب زمان و نوع کار کردن معتقدید، می توانید با اعالم سیاس��ت 
جدی��د تأکید کنید که در این برهه خاص به کارکنان تان و قضاوت آنها 
در پیش��برد کارها اعتماد دارید. به عبارتی، روشی پیدا کنید برای تأیید 

نظر باالدستی ها و درعین حال اعالم محترمانه نظر متفاوت خودتان.
۴. الهام بخش باشید

از خاص ب��ودن ای��ن وضعیت بهره بگیری��د. با زبان��ی برانگیزاننده به 
قابلیت ه��ای کارکنان تان اش��اره و آنها را به کار گروهی تش��ویق کنید. 
ادموندسن این گونه جمالت را توصیه می کند: »من به توانایی های شما 
باور دارم. بیش��تر از آن به توانایی و قدرت مان در کنار هم باور دارم. ما 
با هم این دوران را پشت سر می گذاریم.« به سختی های پیش رو اذعان 
کنی��د، اما هم زمان بر قدرت و توانای��ی خودتان و آنها برای عبور از این 
دوران تأکید کنید. اعالم کنید که به گذر از این بحران امید و به آینده 
بلندمدت سازمان باور دارید. به اعتقاد آرجنتی، تا جایی  که ممکن است، 

مشتاق باشید. لحن شما نباید نه خیلی مثبت و نه خیلی منفی باشد.

5. پیشنهاد حمایت بدهید
در پایان باید تالش کنید نگرانی و اضطراب کارکنان و اعضای تیم تان 
را درک کنید. ش��ما نمی توانید احساسات دیگران را مدیریت کنید، اما 
می توانید از ترس و نگرانی آنها بکاهید. در ش��رایطی که بیشتر کارکنان 
دورکاری می کنند، نمی توانید از خوش وبش های گاه وبیگاه برای سنجش 
وضعی��ت عاطف��ی کارکنان بهره ببرید. هر قدر ه��م در زوم یا واتس اپ 
ب��ا آدم ها حرف بزنی��د، جای خالی مکالمه رودررو پر نمی ش��ود. مرتب 
با کارکنان در تماس باش��ید تا از وضعیت ش��ان آگاه شوید. به حرف ها 
و خواسته های ش��ان ب��ه  دقت گوش کنید. بیش��تر کارکنان می خواهند 
مطمئن شوند که س��ر کارشان برمی گردند تاجایی که می توانید، به آنها 

اطمینان بدهید.
اصولی که باید به یاد داشته باشید

بایدها
• چالش های پیش روی تان در زمینه رهبری را شناسایی و درک کنید 
)شما در حال آموزش به افرادید که چطور بحران ها را با موفقیت پشت 

سر بگذارند(؛
• دی��دگاه کارکن��ان را در نظ��ر بگیرید و فکر کنید اگ��ر به  جای آنها 

بودید، دوست داشتید چه چیزی بشنوید؛
• با لحنی برانگیزاننده و الهام بخش، با پیام »ما در کنار هم می توانیم« 

کارکنان را تشویق کنید.
نبایدها

• روی آوردن به حدس و گمان: درباره حقایق موجود روراست باشید؛
• مالیم جلوه دادن اوضاع: این گونه در نظر دیگران به فردی دروغگو و 

دور از دسترس تبدیل می شوید؛
• غفلت از ارتباط شخصی: با کارکنان در گروه های کوچک و به  شکل 

رودررو مالقات کنید و حمایت خود را نشان دهید.
توصیه های کاربردی

۱. روراست و پذیرا باشید، اما به ندانسته های تان اعتراف کنید
یوجین فنینگ )Eugenie Fanning(، نایب رئیس اس��تارت آپ در 
حوزه معامالت امالک، تأکید می کند که در این روزهای س��خت س��عی 
می کند تا جایی  که می تواند روراس��ت و شفاف باشد؛ درعین حال اذعان 
می کند که نمی داند چه آینده ای پیش روی شان است. آینده برای او هم 
روشن نیست. به  نظر او اشکالی ندارد اگر همه پاسخ ها را نداشته باشیم.
ب��ه  دلیل تأثیر همه گیری کرونا بر فعالیت های تجاری، ش��رکت او به 
ناچار تصمیم های دشواری گرفت. در اوایل بحران، مدیرعامل شرکت از 
کاه��ش بودجه بازاریابی و هزینه س��فر و نیز کاهش حقوق تیم رهبری 
۱۰ نف��ره خبر داد. دو هفت��ه بعد، خبر کاهش حق��وق همه کارکنان را 
اعالم کرد. او درباره کاهش بودجه کامال ش��فاف بود، اما اغلب کارکنان 
نگران تعدیل نیرو بودند، بنابراین یوجین به  دنبال این بود که اطالعات 

ارائه شده ازسوی اعضای هیأت مدیره یکدست و پیوسته باشد.
در این راس��تا او به  طور منظم با نمایندگان کارکنان و دیگر مدیران 
س��ازمان جلسات یک به یک داشت. او روراس��ت و شفاف اعالم می کرد: 
»نمی دان��م چ��ه پیش می آید، ام��ا در حال حاضر هی��چ برنامه ای برای 
تعدیل نیرو نداریم. هدف این اس��ت که بدون اینکه کس��ی را از دست 

بدهیم، این دوره را پشت سر بگذاریم.«
چون پیش تر رابطه ای محکم و بر پایه اعتماد با کارکنان شرکت ایجاد 
کرده بود، پیامش به  س��ادگی منتقل شد. تجربه این دوران در شرکتی 
اس��تارت آپی حت��ی به عمق نگرش او افزود: »م��ن هم خودم خبر قطع 
همکاری گرفتم و هم به دیگران چنین خبری داده ام. در اس��تارت آپ ها 
باید پیوس��ته با تغییرات همراه باشید، اما درک می کنم کسانی که تازه 

کارشان را شروع کرده اند، به هرحال در این مسیر نگرانی هایی دارند.«
در وضعیت عادی، شرکت هر دو هفته  یک بار جلسه ای برگزار می کرد 
که همه کارکنان می توانس��تند به  طور ناش��ناس سؤاالت ش��ان را برای 
اعض��ای هیأت مدی��ره و مدیران رده باال مطرح کنند، ام��ا در این دوران 
این جلسات هر هفته و با حضور تعداد بیشتری از مدیران میانی برگزار 

می شود.
یوجین همچنین به رهبران ش��رکت آموزش می دهد که لحنی مثبت 
و پرقدرت داش��ته باشند: »پیام ش��رکت فقط این نیست که »ما از این 
بحران می گذریم«؛ بلکه به اقداماتی هم اش��اره می ش��ود که قرار است 
برای عبور موفقیت آمیز از این دوران انجام شود.« یوجین درعین حال از 
لحن مطمئن خودش هم غافل نیس��ت و تالش می کند بر موفقیت های 

اخیر شرکت تأکید کند.
۲. مخاطب تان را در نظر بگیرید و احساس قدرت و مثبت گرایی 

را منتقل کنید
وقتی مخاطرات همه گیری کووید-۱۹ در کس��ب وکار آش��کار ش��د، 
آندرس الرس )Andres Lares(، شریک اجرایی یک شرکت آموزش 
و مشاوره در بالتیمور و شرکایش مذاکره کردند تا تصمیم بگیرند چطور 

با کارکنان راجع  به وضعیت موجود صحبت کنند.
آنها درباره تجربه  شخصی ش��ان از دوران رکود اقتصادی سال 2۰۰8 
صحبت کردند. سپس سعی کردند ماجرا را از زاویه دید کارکنان ببینند: 
»آنها به چه فکر می کنند؟ از چه می ترس��ند؟ چه چیزهایی نگران شان 
می کن��د؟« براس��اس این گفت و گوه��ا، آندرس اصولی ب��رای ارتباط با 
کارکن��ان تدوین کرد. هدف همدردی با کارکنان و توجه به نگرانی های 
آنها و هم زمان توانمندترکردن مدیران میانی به  عنوان رهبران س��ازمان 

بود.
آنها در گام نخس��ت تصمیم گرفتند که بیش از گذش��ته با کارکنان 
در ارتب��اط باش��ند. به گفته آن��درس، آنها هر هفته با اعضای تیم ش��ان 
مالقات می کنند. او دو بار در هفته با اعضای اصلی تیم مدیریت مالقات 
رودررو دارد. او تأیی��د می کن��د: »این کار در عین صرفه جویی در زمان، 
بسیار سودمند اس��ت. این کار به افراد فرصتی برای به اشتراک گذاشتن 
نگرانی های شان می دهد و به ما کمک می کند به طرح هایی کاربردی در 
سطح سازمان برسیم. مالقات های یک به یک بسیار ارزشمندند. هنگامی 
ک��ه وضعیت نامطمئن اس��ت و درحالی ک��ه آدم ها به دنبال کورس��وی 
روش��نایی اند، مهم اس��ت افراد به این برداش��ت برس��ند که گفته های 

رهبران سازمان حقیقت دارد.«
س��ازمان در گام بعدی به  دنبال تقوی��ت اعتماد  به نفس مدیران بود؛ 
به این  ترتیب مدیران پیام رهبران س��ازمان را متعهدانه به دیگر کارکنان 
منتقل می کنند. به گفته آندرس، ش��رکت به مدی��ران می آموزد که در 
عین شفافیت، با کارکنان شان همدلی کنند و در هدایت آنها به مسیری 
که با توافق جمعی انتخاب ش��ده اس��ت، مردد نباش��ند؛ به  این  طریق 
س��طحی از همبستگی در شرکت ایجاد می شود؛ چیزی که برای گذر از 

بحران ها به آن نیاز است.
آن��درس تأیی��د می کند که با وج��ود دورکاری کارکن��ان، تا به امروز 
کاهش��ی در نیروی کار رخ نداده اس��ت. حقوق کارکن��ان هم تغییری 
نکرده است. البته این موضوعی است که شرکت به آن فکر می کند، اما 
به این زودی اتفاق نمی افتد. در بدترین حالت، شرکت مجبور به کاهش 

حقوق خواهد بود.
آن��درس درباره وضعیت مالی ش��رکت با کارکنان روراس��ت اس��ت؛ 
درعین ح��ال اقدام��ات الزم را ب��رای دریاف��ت کمک از س��ازمان های 
یاری رس��ان انجام داده و امیدوار اس��ت که ش��رکت همه کارکنانش را 
حفظ کند. ممکن اس��ت گفت وگوهای دش��واری در پیش باشد، اما این 
ش��رکت هنوز به آن نقطه نرس��یده است. با ش��نیدن این جمالت، هر 
کارمندی نفسی عمیق به نشانه آرامش می کشد. فراتر از اینها آندرس با 
تأکید بر اینکه »ما همه در کنار هم خواهیم بود« به کارکنانش اطمینان 

و قوت قلب می دهد.
آندرس به دس��تاوردهای تیمش در چند ماه گذشته افتخار می کند؛ 
تیمی که س��خت تر و با بهره وری بیش��تر از همیشه کار می کند. به گفته 
او، بهترین لحظات زمان هایی است که می بیند افراد مختلف در شرکت 
در جای��گاه رهبر قرار می گیرند و وظایفی را عهده دار می ش��وند که در 

وضعیت عادی جزو مسئولیت های آنها به شمار نمی رود.
hbr/chetor:منبع

وقتی آینده سازمان مشخص نیست، چطور با کارکنان تان حرف بزنید؟
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فین تک در س��ال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مالی را متحول 
کرده است و به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت استارت آپ های 

فناوری شناخته می شود.
فناوری و تمام دس��تاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از 
زندگی ما ش��ناخته می ش��وند. حوزه های متعدد خدماتی و تولیدی در 
سال های اخیر توسط این پدیده متحول شده اند. تقریبا همه  زمینه های 
زندگی انس��ان از تعامل های اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار 

دارد.
از میان حوزه هایی که توس��ط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی 
هم جایگاه ویژه ای دارند. در سال های گذشته استارت آپ های متعددی 
در ح��وزه  نوظهوری به ن��ام فین تک )Fintech( ظه��ور کرده اند که از 
فن��اوری برای تس��هیل فعالیت های مالی و اقتصادی کاربران اس��تفاده 
 )Financial( می کنن��د. فین تک ترکیب��ی از دو کلمه  خدمات مال��ی
و فناوری )Technology( محس��وب می ش��ود که در نام خود، حوز ه  
عملک��رد و هدف را ش��رح می دهد. فین تک به  کارب��ران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون س��رمایه گذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را 

آسان تر انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدمات��ی مبتنی بر فن��اوری و خصوصا 
اینترنت اس��تقبال می کنند. آنها با گوش��ی های هوشمند رشد کرده اند 
و انجام خدمات مالی با اس��تفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب 
و اپلیکیش��ن ها، می پس��ندند. آنها دوس��ت دارند خدمات مالی را مانند 
دیگر خدمات همچون اش��تراک گذاری عکس با دوستان، رزرو خدمات 
و درخواس��ت شغل به صورت مدرن و با استفاده از جدیدترین فناوری ها 
انجام دهند. اس��تارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار به این نیاز و 
درخواس��ت کاربران پی برده  اند و سرمایه گذاری عظیمی روی آن انجام 

داده اند.
شهرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیست. 
ای��ن فناوری ها امکان جم��ع آوری کالن داده را نی��ز فراهم می کنند که 
کاربردهای فراوانی خواهد داشت. تحلیل کالن داده های استخراج شده از 
خدمات فین تک می توان��د منجر به طراحی و تولید محصول و خدمات 
دیگر شود که چرخه  اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب 
معرفی کلی از فناوری فین تک خواهیم داش��ت که آش��نایی اولیه را با 

فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف ساده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف 
بهبود و خودکارس��ازی ارائه و اس��تفاده از خدمات مالی توسعه می یابد. 
این فناوری در الیه های هس��ته ای تالش می کند تا به شرکت ها، مالکان 
کس��ب وکار و مشتریان نهایی، خدماتی همچون مدیریت بهتر عملیات، 
فرآینده��ا و به طور کلی زندگی مالی بهینه تر را ارائه کند. فناوری که با 
اس��تفاده از نرم افزارها و الگوریتم های ویژه در کامپیوترهای ش��خصی و 

بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.
عبارت فین تک در ابتدای قرن 2۱ ظهور کرد و بیشتر به فناوری های 
پشت صحنه مدیریت س��ازمان های مالی می پرداخت. از آن زمان تغییر 
جه��ت قابل توجهی در فناوری رخ داد ک��ه آن را بیش ازپیش مبتنی بر 
مصرف کننده  نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر 
مش��تریان ش��دند. این فناوری امروز بخش های متعددی دارد و صنایع 
گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال می توان به آموزش، 
بانکداری مخصوص مش��تری، جذب سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و 

مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دس��ته بندی های مالی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در 
زیرمجموعه  فین تک قرار می دهند. ش��اید درحال حاضر بتوان رمزارزها 
را خبرسازترین دسته  فین تک دانست، اما هزینه ها و سرمایه گذاری های 
اصلی در صنعت بانکداری جهانی س��نتی دیده می ش��ود که ارزش بازار 

چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دیدگاه کلی عبارت فین تک را می توان به هرگونه نوآوری اعطا کرد 
که نحوه  انجام تراکنش های مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های 
موردنظر می توانند شامل موارد سنتی تر همچون حسابداری دوطرفه تا 
پول دیجیتال باشند. البته می توان ادعا کرد که از زمان انقالب اینترنت و 
گوشی های هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک 
که زمانی که تنها به آسان سازی فرآیندهای مدیریتی سازمان  های مالی 
می پرداخت، امروز به عنوان خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود 

که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی بر فناوری امروزه در نق��اط گوناگون جهان در 
سطوح گسترده ای ارائه می ش��وند. به عنوان ساده ترین مثال می توان به 
تبادل پول با گوش��ی هوشمند اش��اره کرد. نمونه های پیشرفته تر حتی 
نقد کردن چک، دریافت اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب س��رمایه و 
مدیریت س��رمایه گذاری را بدون دخالت نیروی انسانی انجام می دهند. 
آمارها نشان می دهد که یک سوم از کاربران امروز دنیای فناوری حداقل 
از دو س��رویس فین تک یا بیشتر استفاده می کنند. به عالوه آن کاربران، 

فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  خود می شناسند.
کاربرد فین تک

امروزه اس��تارت آپ های فین تک که بیش��ترین جذب سرمایه را انجام 
می دهند، خصوصیات مش��ترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی شده اند تا 
ارائه دهندگان س��نتی س��رویس های مالی را به چالش بکشند و به نوعی 
تهدیدی برای آنها محس��وب شوند. استارت آپ ها چابکی بیشتری دارند 
و به دسته  بزرگ تری از کاربران خدمت رسانی می کنند. به عالوه کاربران 
همیش��گی خدمات مالی هم با استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری 

خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح 
جهانی می توان به Affirm اش��اره کرد که ب��ا هدف حذف کارت های 
اعتب��اری از فرآیند خرید آنالین کارب��ران فعالیت می کند. آنها وام های 
کوتاه مدت را با روش��ی جدید به کارب��ران ارائه می کنند تا بدون نیاز به 
کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین را انجام دهند. شاید خدمات و 
بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باشند، اما ارائه  کارت و اعتبار به 
مشتریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی محسوب می شود 

که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کشورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی 
انجام می شوند. دراین میان استارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا 
نقشی در آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داشته 

باش��ند.Better Morgage یکی از مش��هورترین استارت آپ های این 
حوزه محس��وب می ش��ود که انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال 
را به عن��وان فناوری ساختارش��کن ارائه می کن��د. فرآیندهای دریافت و 
پرداخت وام هم در این مس��یر هدف ساختارشکنی های متعدد هستند. 

از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به GreenSky اشاره کرد.
ارائه  خدمات مالی به ش��هروندان کش��ورهای مح��روم از اهداف مهم 
اس��تارت آپ های فین تک محس��وب می ش��ود. به عنوان مثال Tala به 
افراد بدون س��ابقه و حس��اب اعتباری در کش��ورهای درحال توس��عه، 
وام های جزئی پرداخت می کند. فرآیندهای اعتبارس��نجی با داده کاوی 
از تراکنش های مالی گوشی هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش 
دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر از بانک های محلی، وام دهنده های 

غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری ارائه کند.
با توج��ه به رویکرد اس��تارت آپ های فین تک می ت��وان ادعا کرد که 
هرگونه خدمات مالی نه چندان مناس��ب و آسان، ظرفیت ساختارشکنی 
و بهبود توس��ط آنه��ا را دارند. درواق��ع اگر تا امروز برخ��ی از خدمات 
مالی و اعتباری خود را با دشواری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال 
اس��تارت آپی ب��رای رفع آنه��ا وجود خواهد داش��ت یا ب��ه زودی متولد 
خواهد ش��د. در کش��ورهایی که خدمات اعتباری را به صورت گسترده 
به ش��هروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر بیشتری دارد. 
مفاهی��م اعتب��اری پیچیدگی های س��نتی باالیی دارد و اس��تارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسس��ه های خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر 
و عنوان ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنها گس��تره  وس��یعی از خدمات 
مال��ی از بانکداری س��نتی ت��ا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را 
پوش��ش می داد. فین تک در پایه ای ترین سطوح خود این سرویس ها را 
از هم مجزا می کند. س��پس ترکیب خدمات ساده  ش��ده ب��ا فناوری، به 
اس��تارت آپ های فین ت��ک امکان می  دهد تا با بازده��ی باالتری فعالیت 

کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.
برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع 
مفاهیم مالی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارشکن وجود ندارد. 
درحال حاضر خدماتی که زمانی تحت سلطه  بانک ها، نماینده های مالی 
آنه��ا و مؤسس��ه های عریض و طویل مالی و اعتب��اری بود، به راحتی در 
گوش��ی های هوشمند در دسترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد 

دموکراتی تر شدن خدمات مالی هستیم.
به عنوان نمونه ای از اس��تارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن 
تجارت س��هام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و 
ره��ن و اجاره هم نمونه های متعددی وجود دارند که از میان مهم ترین 
و   Prosper Marketplace، Lending Club می ت��وان  آنه��ا 
OnDeck را ن��ام ب��رد که فرآیندهای وام دهی ش��خص به ش��خص را 
 Kabbage، تسهیل می کنند. در بخش خدمات وام به کسب وکارها نیز
Lendio، Accion و Funding Circle از مش��هورترین ها هستند 
که به استارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های آسان و سریعی 

را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
اس��تارت آپ های فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را 
هم ارائه می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محس��وب 
می ش��ود. از میان اس��تارت آپ های بیمه ای می توان به OScar اش��اره 
کرد که در ماه مارس س��ال 2۰۱8 موفق به جذب سرمایه  ۱65میلیون 
دالری ش��د. چنین سرمایه گذاری نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای 

استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک های س��نتی با مشاهده  پیشرفت اس��تارت آپ های فین تک همه  
تالش خود را به کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها ش��بیه شوند. درواقع 
آنها هم به مرور خدم��ات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات 
خود اضافه کردند تا هرچه س��ریع تر با ساختارکنی استارت آپ ها مقابله 
کنن��د. از پیش��گامان چنین حرکت��ی می توان به بانک س��رمایه گذاری 
گلدمن ساکس اشاره کرد که در سال 2۰۱6 پلتفرم وام دهی به مشتری 

را راه اندازی کرده بود.
بس��یاری از کارشناس��ان صنع��ت اعتق��اد دارن��د بانک های س��نتی 

ب��رای تطبیق هرچه بهتر با ش��رایط درحال تغییر دنی��ای اقتصاد، باید 
فعالیت هایی بیش از س��رمایه گذاری عظیم انجام دهند. آنها برای رقابت 
با اس��تارت آپ های چابک بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، 

تصمیم گیری و حتی ساختار کلی سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فناوری پدیده ای پویا و درحال رش��د است که پدیده های جدید آن با 
سرعت بسیار باالیی متولد می شوند و رشد می کنند. فناوری های جدید 
همچون یادگیری ماش��ین، هوش مصنوعی، تحلی��ل رفتاری مبتنی بر 
پیش بین��ی و بازاریابی مبتنی بر داده توانای��ی ایجاد تغییرات عظیم در 

تصمیم گیری های مالی را دارند.
اپلیکیش��ن های امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنها رفتار و عادت های 
پنه��ان کاربر را می آموزند، بلکه فعالیت هایی را هم متمرکز بر یادگیری 
آنه��ا انج��ام می دهن��د. کاربران ب��ا یادگی��ری مفاهی��م از طریق این 
اپلیکیش��ن ها، فرآیندهای هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر 

انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مشتری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است 
که در فین تک اس��تفاده می شود. استفاده از هوش مصنوعی و چت بات 
برای برقراری ارتباط با مشتری و رفع اشکال ها، امروز اهمیت باالیی در 
شرکت های فین تک دارد. به عالوه ثبت تاریخچه  فعالیت ها و تراکنش ها 
هم در اقدام های ضد کالهبرداری و موارد مش��ابه، کاربرد باالیی خواهد 

داشت.
چشم انداز فین تک

اس��تارت آپ های جهان��ی فین تک در س��ال 2۰۱6 به صورت مجموع 
۴/۱7 میلی��ارد دالر س��رمایه ج��ذب کردند و تا پایان س��ال 2۰۱7 به 
سمت شکستن آن رکورد پیش رفتند. CB Insights در گزارش خود 
پیرامون این اس��تارت آپ ها، تعداد انواع یونیکورن را 26 عدد بیان کرد 
که در مجموع 8/8۳ میلیارد دالر ارزش گذاری ش��دند. در سال 2۰۱8 
همین ش��رکت تعداد اس��تارت آپ های یونیکورن را در سال گذشته ۳۹ 

عدد بیان کرد که ۳7/۱۴7میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریکای ش��مالی بیشترین تعداد اس��تارت آپ های فین تک را دارد و 
آس��یا با فاصله ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد 
س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ های فین تک در فصل اول سال 2۰۱8 
شکس��ته شد که سهم عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در 
آمریکای ش��مالی بود. آسیایی ها نیز رشد مناس��بی را در آن دوره طی 
کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. دراین میان اروپا پس از ثبت 
رکورد نه چندان مناسب در فصل اول 2۰۱8، در فصل دوم رویکرد خود 

را جبران کرد و رشد سرمایه گذاری در استارت آپ های آن اعالم شد.
در چش��م انداز آت��ی فین تک، برخ��ی حوزه ها مهم تر از س��ایر به نظر 
می رس��ند. از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد 

زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فناوری بالک چین که خدمات دفتر کل توزیع شده را با سطح باالیی 
از امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوشمند که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما 
تح��ت بالک چین( اجرای خودکار قراردادها را بین فروش��نده و خریدار 

ممکن می کنند.
• بانک��داری باز، مفهومی اس��ت ک��ه با اس��تفاده از بالک چین تالش 
می کند تا خدمات و داده های بانکی را در اختیار شرکت های متفرقه قرار 
دهد. آنها با استفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیشن و شبکه های 
گس��ترده خواهند داش��ت که بانک ها را هرچه بیش��تر به ش��رکت های 
متفرقه و مش��تریان نهایی نزدیک می کند. از میان استارت آپ های این 

حوزه می توان به خدمات یکپارچه  مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فناوری موس��وم ب��ه Insurtech که تالش می کند با اس��تفاده از 

مفاهیم فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فناوری موس��وم به Regtech که هماهنگی ش��رکت های خدمات 
مالی را با قوانین مرس��وم و اس��تانداردها تس��هیل می کند. از مهم ترین 
قوانی��ن و تنظیم گری ها هم می ت��وان به فعالیت های ضد پولش��ویی و 

قوانین شناخت مشتری )KYC( اشاره کرد.

• روبات های تحلیلگر که پیش��نهادهای هوشمندانه  سرمایه گذاری و 
خری��د و فروش ارائه می کنند. از می��ان آنها می توان Betterment را 
نام برد که پیشنهادهای س��رمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش 

هزینه ها، آنها را در دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدمات بانکی به افراد با توانایی های مالی و اعتباری پایین که توسط 
بانک های س��نتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های 
بدنه  مالی و اقتصادی کشورها به برخی از شهروندان خود خدمات ارائه 

نمی کنند که فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت سایبری امروز به بخشی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده 
است. س��ودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز 
داده ه��ا، فین تک و امنیتی س��ایبری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل 

می کند.
کاربران فین تک

چهار دسته بندی بزرگ برای کاربران فین تک تعریف می شود: بانک ها 
)به ص��ورت B2B(، مش��تریان ش��رکتی آنها، کس��ب وکارهای کوچک 
)B2C( و مصرف کننده های نهایی. روندهای کنونی به سمت بانکداری 
موبایل��ی، افزایش اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و 
از همه  مهم تر دسترس��ی غیرمتمرکز ب��ه اطالعات، فرصت هایی را برای 
هر چهار گروه باال فراهم می کند تا با روش هایی جدید و ساختارش��کن، 

به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.
در دس��ته بندی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کارب��ران جوان تر درک 
بهتری از فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج 
می کنند. به هرحال نسل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به 
هزینه ک��ردن دارد و همین فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای 
آنالی��ن و مبتنی بر فناوری ه��ای جدید انجام می ده��د. البته برخی از 
ناظ��ران صنع��ت اعتقاد دارند تمرک��ز بیش از حد روی نس��ل هزاره و 
نس��ل جوان لزوما به خاطر درک بیش��تر و تمایل بیشتر آنها به فناوری 
نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین تک امروز در ارائه  خدمات به نس��ل های گذش��ته موفقیت چندانی 

ندارد، چون مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دس��ته بندی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از 
فین تک استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری 
زیادی ب��ا بانک ها متحمل می ش��دند. به عالوه آنها ب��رای اضافه کردن 
خدمات مالی به س��رویس ها و محصوالت خود موانع متعددی داشتند، 
ام��ا امروز به لط��ف فناوری های متع��دد، تراکنش های مال��ی از طریق 

شرکت های فین تک واسط و زیرساخت های دیگر ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه های کس��ب وکار در س��طح 
جهانی محس��وب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مش��کالت تنظیم گری قانونی آنها نیز چندبرابر ش��ده اس��ت. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآینده��ا و دیجیتال��ی کردن داده ها، سیس��تم  های 
فین تک را در برابر حمله  مجرمان س��ایبری آس��یب پذیر می کند. اخبار 
متعدد از نفوذ مجرمان سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و 
دارایی های کاربران، نش��ان دهنده ظرفیت باالی این صنعت برای درآمد 
مجرمان است. مصرف کننده های نهایی خدمات، در چالش های امنیتی 
بیش از همه به مس��ئولیت پذیری شرکت های فین تک و همچنین عدم 
اس��تفاده از اطالعات ش��خصی و داده های مالی در مقاصد دیگر اهمیت 

می دهند.
در برخی از نمونه های ظهور و رش��د استارت آپ های فین تک، شاهد 
برخورد فرهنگ اس��تارت آپی مبتنی بر حرکت س��ریع و ساختارشکنی 
با فرهنگی س��نتی و محافظه کار هس��تیم. چنی��ن برخوردهایی عموما 
نتای��ج نامناس��ب به هم��راه دارند. به عن��وان مثال اس��تارت آپ بیمه ای 
Zenefirts مس��تقر در سان فرانسیسکو که در بازارهای خصوصی بیش 
از یک میلیارد دالر ارزش گذاری شد، در ارائه  خدمات بیمه ای مدرن به 
مشتریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های قانونی را 
به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای ۹8۰ هزار دالری برای آنها در 
نظر گرفت و س��ازمان بیمه  کالیفرنیا نیز 7میلیون دالر خس��ارت از این 

استارت آپ دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد 
می کند. عرضه اولیه  سکه یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب 
س��رمایه برای استارت آپ ها محسوب می ش��ود که امکان جذب سرمایه 
به صورت مستقیم را از اشخاص فراهم می کند. در بسیاری از کشورهای 
جهان ای��ن فرآیند بدون تنظیم گری قانونی انجام می ش��ود و زمینه ای 

برای کالهبرداری شده است.
تن��وع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار 
می گیرند، ایجاد راهکاری واحد برای همه  مش��کالت موجود را دش��وار 
می کن��د. دولت ه��ا در اکثر موارد از قوانین موجود و س��نتی خود برای 
تنظیم گری فین تک اس��تفاده می کنند. البته در برخی موارد هم شاهد 
تصوی��ب قوانین جدید یا بهینه س��ازی قوانین قدیمی برای هماهنگی با 

دنیای جدید فین تک هستیم.
کش��ورهای گوناگون در سرتاس��ر جهان، مراک��زی را برای آزمایش و 
بررسی تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأسیس کرده اند. از فعالیت های 
قانون��ی مفید هم می توان به تصوی��ب و اجرای قانون GDPR در اروپا 
اش��اره کرد که چارچوبی برای دسترسی سازمان ها به داده های شخصی 
 ICO افراد ایجاد می کند. کش��ورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی که
در آنها متداول تر اس��ت، قوانین کاربردی و انعطاف پذیری برای استفاده 

از این سبک از سرمایه گذاری تصویب و اجرا کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تحول در جامعه بش��ری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فناوری در س��ال های گذشته باعث ش��د تا تمامی ذی نفعان از کاربران 
تا کس��ب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وجود تمام چالش های کنونی، روند رو به رش��د فین تک در کش��ورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
GOODCALL-INVESTOPEDIA/zoomit :منبع

فین تک چیست؟ 

فناوری در خدمت تسهیل سرویس های مالی و اقتصادی

دوشنبه
23 تیر 1399

شماره 1581



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱۴86073290 www.forsatnet.ir

گاه��ی شناس��ایی موانعی که باعث ایج��اد س��وءتفاهم در محل کار 
می شود، خیلی هم کار سختی نیست. وقتی سوءتفاهم به وجود می آید 
که ش��فافیت الزم در محیط کار وجود نداشته باشد؛ البته گاهی ممکن 
اس��ت ناخواس��ته رخ دهد. در هر صورت اگر سوءتفاهم حل نشده باقی 
بماند، ممکن است سبب درگیری در محل کار یا کاهش بهره وری شود. 
حقیقت این اس��ت، داش��تن تحصی��الت عالی یا تجرب��ه کاری بدین 
معنا نیس��ت که از ق��درت برقراری ارتباط موثر نی��ز بهره مندیم. گاهی 
ممکن است باتجربه ترین و درس خوانده ترین افراد هم در انتقال درست 

پیام شان به دیگران دچار مشکل شوند.
ارتباط غیرس��ازنده سبب از دس��ت رفتن زمان، فرصت و منابع می شود. 
دلیل این مسئله آن است که اغلب مکالمات ما در محیط کار سازنده نیست.
خصوصیات ش��خصیتی، فاصله جغرافیایی، فرهنگ و اصطالحاتی که 
به کار می بریم، از جمله عواملی هس��تند که بر ارتباط موثر و شفاف در 
محی��ط کار تاثیر می گذارند. اکنون هفت روش برقراری ارتباط موثر در 

محیط کار را مرور می کنیم که باعث افزایش بهره وری شما می شود.
۱. شناخت مخاطب

شناخت مخاطب برای برقراری ارتباط موثر در محیط کار الزم است. 
منظور از ارتباط، ارتباطات کالمی و نوش��تاری، س��خنرانی، ایمیل  های 

روزانه، ارائه به روز رسانی وضعیت پروژه و اطالعیه های شرکت است.
وقتی می توانیم پیام مان را به خوبی انتقال دهیم که به اندازه  کافی آن 

را درک کرده باشیم. اکنون به سواالت زیر توجه کنید:
- چه کسی مقابل من است؟

- هدف از پیامی که می خواهم انتقال دهم، چیست؟
- مخاطب من چه چیزی را باید از این پیام درک کند؟

- از او می خواهم چه کاری انجام دهد؟
- بهترین روش انتقال پیام چیست؟

- چه برداشتی ممکن است از این پیام کند؟
- بعد از اینکه پیام را دریافت کرد، چه احساسی خواهد داشت یا چه 

واکنشی نشان می دهد؟
برای اینکه بتوانیم به این سواالت پاسخ دهیم، باید رفتارهای مخاطب 
را مش��اهده، تحلیل و بررس��ی کنیم. در واقع باید بدانیم با چه کس��ی 
برخورد داریم. بدون ش��ک رویکردی که ب��رای برخورد با همکاران مان 
داری��م، باید متفاوت از نوع ارتباط با مدیرمان باش��د، زیرا این دو گروه 

تفاوت های زیادی با هم دارند.
2. درک موقعیت موجود

رفتار سنجیده و بامالحظه بودن نقش مهمی در برقراری ارتباط موثر دارد. 
ب��رای اینکه ارتباطات خوبی برقرار کنیم، باید برای ایجاد این دو خصیصه 
خوب وقت بگذاریم. برای برق��راری ارتباط با دیگران در محیط کار، کمی 
صب��ر کنید و موقعیت موجود را ب��ه خوبی درک کنید، صریح حرف بزنید 
و در عین حال رفتار همدالنه ای با دیگران داشته باشید. اکنون چند نکته  

مهم وجود دارد که به برقراری ارتباط موثر در محیط کار کمک می کند:
کنجکاو باشید

کنج��کاوی مثب��ت، در درک مخاط��ب مفید اس��ت. با اس��تفاده از 
پرس��ش هایی که با »چه چیزی« و »چگونه« شروع می شوند می توانیم 
مخاط��ب را آزاد بگذاریم تا به پرس��ش پاس��خ دهد. س��پس به راحتی 
می توانی��م از توضیح��ات آنها اطالع��ات موردنیاز را جم��ع آوری کنیم. 
همچنی��ن، با بیان س��واالت کنجکاوانه، زمینه بهت��ری از موقعیت را به 
دس��ت خواهیم آورد. هر چقدر موقعیت را بیش��تر درک کنیم، احتمال 

انتقال بهتر پیام به مخاطب بیشتر می شود.
همانند کودکان یاد بگیرید

کودکان هیچ اطالعات یا پیش زمینه ای درباره چیزهایی که می آموزند 
ندارن��د. به همین خاطر در هنگام یادگیری نوعی احس��اس فروتنی در 
آنها دیده می ش��ود. پس س��عی کنید همانند کودکان یاد بگیرید. تنها 
کافی است خودتان را جای مخاطب بگذارید تا موقعیت را از زاویه دید 

او ببینید. اگر خود را مش��تاق و آماده ش��نیدن نظرات مخاطبان نشان 
دهید، از آنها چیزهای ارزشمندی یاد خواهید گرفت.

پیش فرض های تان را در نظر بگیرید
قطعا پیش فرض های ما روی قضاوت  ها و برداشت های مان تاثیر می گذارد. 
به همین خاطر بهتر است تصوراتی که از قبل در مورد مخاطب مان داریم 
را بررسی کنیم. باید بدانیم دقیقا با چه کسی صحبت کنیم و چه کارهایی 
انجام دهیم تا بفهمیم پیش فرض های مان درست هستند یا نه. پس قبل از 

هر اقدامی خوب فکر کنید و تمام جوانب را بسنجید.
همه را وارد بحث کنید

اکثر مردم دوس��ت دارند در محیط کار احس��اس ارزشمندی کنند و 
به این نتیجه برس��ند که حضورشان مهم است. پس الزم است به تمام 
دیدگاه ه��ا گوش کنیم و هی��چ  دیدگاهی را نادیده نگیریم. مثال اگر در 
جلس��ه ای قرار اس��ت از افراد درباره موضوعی اطالعات به دست آوریم، 
باید زم��ان کافی در نظر بگیریم تا همه نظرات ش��ان را بیان کنند. اگر 
زمان جلسه به پایان رسید، اعالم می کنیم در اولین فرصت با بقیه افراد 

صحبت خواهیم کرد.
۳. خوب گوش دادن را تمرین کنید

ش��اید با فن��ون و اصول مهارت گوش دادن آش��نا باش��یم، اما وقتی 
با انبوهی از جلس��ات، کاره��ا و اولویت بندی ها مواجه می ش��ویم، تمام 
اصول مهم را فراموش می کنیم که به برقراری ارتباط موثر می انجامند؟ 
پیش��نهاد می کنی��م نکات زی��ر را تمرین کنید تا مه��ارت گوش دادن 

صحیح را در خود به وجود آورید:
تفسیر کنید

وقتی در حال برقراری ارتباط با مخاطب هس��تیم، می توانیم با تکرار 
کلم��ات او ی��ا بازگویی آنها به زبان خودم��ان گفته هایش را مورد تایید 
قرار دهیم. پس مخاطب به این اطمینان می رسد که منظورش را خوب 
درک کرده ایم و اگر چیزی که فهمیده ایم همانی نیست که او می گوید، 

می توانیم به سرعت شفاف سازی کنیم.
سوال کنید

گاهی شرایطی پیش می آید که در هنگام صحبت با مخاطب احساس 
می کنیم به اطالعات بیش��تری نی��از داریم. پس بدون هیچ ابایی درباره 

جزییات بیشتر سوال کنید.
شفاف سازی کنید

وقت��ی متوجه موضوعی نمی ش��وید و چیزی را به ط��ور کامل درک 
نمی کنید، درباره اش سوال کنید.

حافظه تان را تقویت کنید
یکی از راه های برقراری ارتباط موثر، تقویت مهارت به خاطر س��پردن 
است. اگر سعی کنیم تمام چیزهایی که برای مخاطب مان مهم است را 
به خاطر بسپاریم، می توانیم آنها را در زمان مناسب به او یادآوری کنیم. 
بدی��ن ترتیب مخاطب متوجه می ش��ود که خوب به او گوش کرده ایم و 

برای حرف هایش ارزش قائل هستیم.
با مهارت های گوش دادن آش��نا شدید که برای برقراری ارتباط موثر 
در محیط کار الزم هستند. برای تقویت این مهارت ها باید خوب تمرین 

کنیم. یادتان باشد که:
• باید با اطرافیان مان همدلی کنیم؛

 • باید احساسات دیگران را درک کنیم و تنها به احساسات خودمان 
اهمیت ندهیم؛

 • بای��د رفتارهای هیجانی و عکس العمل ه��ای خودمان و دیگران را 
بسنجیم؛

 • باید به ارزش ها و عقاید خودمان و دیگران پایبند باشیم؛
 • باید نشانه های ارتباط غیرکالمی مانند زبان بدن را درک کنیم.

۴. توجه به نحوه دریافت بازخوردها
نحوه دریافت بازخوردها، روی واکنش��ی که نش��ان می دهیم و نحوه 
برقراری ارتباط موثر با دیگران تاثیر می گذارد. به زبان آوردن اینکه باید 

پذیرای انتقادها و بازخوردها باشیم، از انجام دادنش آسان تر است. گاهی 
ممکن اس��ت دچار آسیب پذیری شویم. وقتی به خاطر مشکالت زندگی 
درمانده ش��دیم یا در محیط کار احساس فشار می کنیم، با کوچک ترین 
انتق��اد و بازخوردهای منفی حالت تدافعی به خود می گیریم، به همین 

خاطر، نحوه دریافت بازخورد اهمیت زیادی دارد.
ام��ا چگونه می توانیم مهارت انتقادپذیری و توانایی مان را برای جذب 
بازخوردها بهبود دهیم؟ بهترین راهکار این اس��ت که تمرین کنیم نگاه 
مثبتی به بازخوردها داشته باشیم و نکات مفید را از آنها بیرون بکشیم. 
از ط��رف دیگر، نباید به بازخوردهایی که س��ازنده نیس��تند فکر کنیم. 

تکنیک های زیر در تقویت این مهارت مفید است:
• ش��ناخت، درک و مدیریت واکنش ها و ه��ر آنچه که بعد از دریافت 

بازخوردها به ما انگیزه می دهد.
 • دریافت پیام اصلی از بازخوردها بدون توجه به اینکه چه کسی این 

بازخورد را ارائه داده است.
 • بازخورد را نوعی مش��ورت در نظ��ر گرفتن؛ نباید به این فکر کنیم 

مورد قضاوت قرار گرفته ایم.
 • تفکیک بازخورد به بخش های کوچک و قابل فهم.

 • بازخوردگرفت��ن تنها ب��رای یک موضوع خاص )هر زمان از دیگری 
بازخورد می خواهیم، تنها باید در مورد یک موضوع خاص سوال کنیم(.
 • س��نجیدن راه های پیشنهادش��ده در بازخورد به صورت گام به گام 
)نباید برای اجرای پیشنهادی که به ما می دهند به سرعت اقدام کنیم(.

بازخوردها می توانند چیزهای زیادی به ما یاد دهند و باعث پیشرفت 
و موفقیت  مان شوند. تفکیک بازخورد به بخش های کوچک می تواند در 

بررسی پیام ها و نشان دادن واکنش مناسب مفید باشد.
5. ارائه بازخورد بی طرفانه و قابل لمس

ارائ��ه بازخورد بی طرفانه و ملموس، از س��خت ترین بخش های تمرین 
برای برقراری ارتباط موثر اس��ت. انتقال بازخورد به دیگران کار ساده ای 
نیس��ت. گاهی می خواهی��م جلوی بروز درگی��ری را بگیریم و قصدمان 
این اس��ت کس��ی را نرنجانیم، ام��ا نمی دانیم چطور ای��ن کار را انجام 
دهیم. حتی ممکن اس��ت از نظ��ر هیجانی آماده نباش��یم یا ذهنیت و 

پیش فرض های مان مانع درک درست واقعیت شود.
یک��ی از راهکارهای موثر برای ارائه بازخورد صریح اس��تفاده از مدل 

»موقعیت، رفتار، اثر« )SBI( است:
موقعیت:

ابتدا باید زمینه را آماده کنیم. از خودمان می پرسیم چه اتفاقی، کجا 
و چه زمانی رخ داده است.

رفتار
رفتار را توضیح می دهیم. این س��خت ترین بخش کار اس��ت، زیرا باید 
پیش فرض های مان را تحلیل کنیم. رفتار مخاطب را طوری تفسیر کنیم 
که قابل لمس باشد. مثال لحن بازخورد با گفتن جمله »تو بی ادبانه رفتار 
کردی« به جای »تو حرف مرا قطع کردی« تغییر می کند، زیرا بی ادب 
دانس��تن طرف مقابل برداشتی شخصی اس��ت، در حالی که قطع کردن 

صحبت رفتاری است که ملموس و قابل مشاهده است.
اثر

برای توضیح نتایج رفتار باید از عباراتی استفاده کنیم که اول شخص 
باش��ند؛ بدی��ن ترتیب به طرف مقاب��ل می فهمانیم که ای��ن گفته ها از 

خودمان است.
بع��د از آن ب��ه گفت و گو با مخاط��ب ادامه می دهیم. از آنها س��وال 
می کنیم تا با توجه به پاسخ شان درک بهتری از مسئله پیدا کنیم. برای 

مثال می پرسیم؟
- نظرتان چیست؟

- چه اتفاقی برای تان رخ داده است؟
- چه چیزی از این مسئله متوجه شدید؟

- چه برنامه ای برای بهبود موقعیت تان در آینده دارید؟

مثال اول:
»در جلس��ه دیروز وقتی مش��غول ارائه بودید )موقعیت(، درباره دو تا 
از اس��الیدها توضیح خوبی نداشتید و حتی محاسبات فروش  تان اشتباه 
از کار درآم��د )رفتار(. االن کمی خجالت زده ام، چون تمام اعضای هیأت 
مدیره در جلس��ه حاضر بودند. نگران هس��تم این مس��ئله روی اعتبار 

تیم مان تاثیر منفی بگذارد)اثر(«.
مثال دیگر:

»جلس��ه  ام��روز با مش��تریان فوق العاده بود. جلس��ه به موق��ع برگزار 
ش��د و تمام بروش��ورها را روی می��ز قرار داده بودی��ن )موقعیت(. تمام 
محاس��بات تان درست انجام شده بود و به همه سواالت مشتریان پاسخ 
دادی��ن )رفتار(. باعث افتخارید و با اعتم��اد به نفس کامل می  گم که با 
ای��ن کار تیم مان موقعیت خیلی خوب��ی پیدا خواهد کرد. به زودی باید 
منتظر رس��یدن به اهداف مان باش��یم و از همه به خاطر تالش هایی که 

داشتند، تشکر می کنم )اثر(«.
آگاه��ی از نحوه ارائه  بازخورد دقی��ق، واضح و ملموس، از مهارت های 

ضروری برای برقراری ارتباط موثر در محیط کار محسوب می شود.
6. پیگیری، تایید و مسئولیت پذیری

ب��رای برقراری ارتب��اط موثر در محیط کار، نیاز ب��ه پیگیری، تایید و 
مس��ئولیت پذیری دارید. باید روند پیش��رفت را مورد توجه قرار داده و 
به طور پیوس��ته از دیگران حمایت کنیم. برای این منظور الزم اس��ت 

پیشرفت همکاران، گروه ها و مدیران مان را تایید کنیم.
برای اطمینان از موثر بودن ارتباطات در محیط کار، س��واالت زیر را 

مطرح کنید؟
- چه فرصت هایی را می توانیم ببینیم؟

- چطور می توانیم خودمان را با آنها وفق دهیم؟
- الزم است چه تصمیماتی اتخاذ کنیم؟

- چطور می توانیم نقش حمایتی ایفا کنیم؟
- چطور مطمئن شویم پیام مان را به درستی دریافت می کنند؟

7. از هفت واژه  مهم در برقراری ارتباط موثر استفاده کنید
برای برقراری ارتباط در محیط کار الزم است هفت واژه مهم را به کار 

ببرید و از آنها استفاده کنید؟
۱. شفافیت

هدف از پیام مان چیست؟ آیا درک آن برای مخاطب ساده است؟
2. خالصه گویی

چه چیزهای��ی را می توانیم در کالم مان ح��ذف کنیم؟ آیا چیزی که 
می خواهیم بگوییم واقعا مفید است؟

۳. ملموس و قابل مشاهده بودن
چ��ه حقایق��ی را می خواهیم به زب��ان بیاوریم؟ آیا ای��ن حقایق قابل 

مشاهده اند؟
۴. درست بودن

آیا پیامی که می خواهیم انتقال دهیم درس��ت است و هیچ اشتباهی 
در آن وجود ندارد؟ آیا برای مخاطب مان مفید است؟

5. منسجم بودن
آیا موارد ضد و نقیضی در صحبت های مان وجود دارد؟

6. کامل بودن
آیا پیام به طور کامل ارائه ش��ده است؟ آیا مخاطب دقیقا می داند چه 

کاری از او می خواهیم انجام دهد؟
7. مودب بودن

آیا به لحن پیام مان توجه داریم؟
در پایان

برقراری ارتباط موثر در محیط کار نیاز به تمرین و صرف زمان دارد. 
می توانی��د از هفت راهکار فوق برای ارتباط موثر در محیط کار اس��تفاه 

کنید و مهارت های ارتباطی خود را بهبود دهید.
lifehack/ucan :منبع
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موارد ممنوعه یک رزومه کاری

رزومه نخستین چیزی است که در هنگام استخدام مشاهده خواهد شد. به همین خاطر می تواند تصور اولیه از شما 
را شکل دهد. در این راستا ضروری است تا به نحوی رفتار کنید که تصویر شکل گرفته، به دلیلی برای کنار گذاشتن 
ش��ما تبدیل نش��ود. درواقع بسیار مهم است که قبل از اقداماتی که باید انجام شود، از لیست ممنوعات آگاهی پیدا 
کنید. آمارها در این رابطه حاکی از آن است که در بهترین حالت، مدیران تنها ۳۰ ثانیه زمان را به مشاهده رزومه 
افراد متقاضی کار، اختصاص می دهند. این امر به خوبی نشان می دهد که در رزومه نویسی، ضروری است تا به اصل 

اختصار توجه داشته باشید. در ادامه ۱۱ مورد ممنوعه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. 
۱-طوالنی بودن : نخس��تین موردی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که ش��ما باید هر بخش را به 
خالص  ترین صورت ممکن، بنویسید. درواقع هیچ فردی زمان خود را صرف مطالعه موارد چند خطی نخواهد کرد. 
به همین خاطر در این رابطه تنها به ذکر موارد بسیار مهم همراه با تاریخ، بسنده کنید. درواقع اگر رزومه شما نظم 
خوبی نداشته باشد و افراد به راحتی نتوانند اطالعات موردنیاز را مشاهده کنند، تمامی توصیه  های دیگر بدون فایده 

خواهد بود. 
2-اطالعات غیرضروری: ممکن است تصور کنید که اطالعات بیشتر، شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. 
این امر در حالی است که در صورت انجام چنین اقدامی، با نتیجه کامال عکس مواجه خواهید شد. به همین خاطر 
ضروری است تا از درج اطالعاتی نظیر مهارت های غیرمرتبط با حوزه اصلی، سرگرمی ها و اطالعات شخصی خودداری 
کنید. همچنین بیان دلیل انتخاب شغل و یا عالقه شما به بخش های مختلف، ابدا تاثیرگذار نبوده و الزم است تا چنین 
مواردی را به زمان مصاحبه حضوری اختصاص دهید. درواقع رزومه، سندی است که برطبق آن افراد مجوز اولیه را 

به دست خواهند آورد. به همین خاطر نباید از آن توقع بیش از حد نیز داشته باشید. 
۳-موارد غیرواقعی : نکته جالب این است که بنا بر آمارها، در حدود ۴۰درصد از افراد اقدام به درج مطالب غیرواقعی 
در رزومه خود می کنند. درواقع تصور آنها این اس��ت که با پنهان کردن ضعف های خود، ش��انس باالتری را خواهند 
داش��ت. این امر در حالی است که معیار اس��تخدام افراد صرفا رزومه آنها نبوده و صحت اطالعات مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. تحت این شرایط حتی یک دروغ نیز باعث خواهد شد تا به سادگی کنار گذاشته شوید. 
۴-شیوه نگارش: استفاده از فرمت های جدید و غیرمعمول، اگرچه ممکن است در ظاهر اقدام جالبی به نظر برسد، با 
این حال واقعیت این است که برای افرادی که قصد مطالعه رزومه شما را دارند، سادگی مهم ترین اصل خواهد بود. به 
همین خاطر بسیار مهم است که فرمت رایج در منطقه خود را بشناسید و برطبق آن اقدام کنید. این نکته را فراموش 
نکنید که مدیران هیچ الزامی به مطالعه رزومه شما نداشته و در صورت مشکل بودن کار، به سادگی آن را کنار خواهند 
گذاشت. همچنین فراموش نکنید که استفاده از ضمایر شخصی، ابدا ایده جذابی نخواهد بود. درواقع تعلق موارد به 

شما امری کامال مشهود بوده و این دسته از اقدامات تنها باعث طوالنی شدن مطالب خواهد شد. 
5-درج نام های غیرضروری: توصیه می ش��ود در رزومه خود تنها نام افراد را ذکر کنید که کامال ش��ناخته ش��ده 
محس��وب می ش��وند. این امر می تواند تاثیر اقدامات ش��ما را افزایش دهد. همچنین درج آدرس صفحات ش��ما در 
شبکه های اجتماعی نیز اقدامی غیرحرفه ای بوده و می تواند باعث شود تا از همان ابتدا، حریم شخصی شما به صورت 

کامل نابود شود. 
6-صحبت در رابطه با حقوق : ممکن است تصور کنید که نوشتن حقوق شما در موقعیت های شغلی قبلی، باعث 
خواهد شد تا سطح درآمد باالتری را داشته باشید. در این رابطه برخی از افراد به صورت کامال مستقیم، درآمد مدنظر 
خود را ذکر می کنند. با این حال با توجه به این امر که رزومه صرفا سندی برای کسب تاییدیه اولیه محسوب می شود، 
صحبت کردن در رابطه با حقوق ابدا اقدامی حرفه ای نخواهد بود. درواقع شما باید اجازه دهید که سلسله مراتب به 
درس��تی طی شود. در غیر این صورت تصورات نادرس��تی در ذهن افرادی که رزومه شما را مطالعه می کنند، ایجاد 
خواهد شد. همچنین از تعریف کردن از خود، اجتناب کرده و اجازه دهید که اطالعات بیانگر ویژگی های شما باشد. 
7-اضافه کردن عکس: در رزومه شما هیچ عکسی نباید وجود داشته باشد. بدون شک در صورت نیاز، قبل از تعیین 
روز مصاحبه لوازم موردنیاز به شما اطالع داده خواهد شد. این امر در حالی است که بسیاری از افراد تصویر خود را 
در رزومه اضافه می کنند که اقدامی غیرعادی محسوب می شود. درواقع برای مدیران سطح توانایی های شما مالک 
اصلی بوده و در این رابطه چهره شما، بی ربط ترین ویژگی خواهد بود. همچنین از بیان موارد منفی به صورت مستقیم 
خودداری کنید. برای مثال اگر از آخرین اطالعات کاری شما، مدت زمان زیادی گذشته است، بدون شک بیکار بودن 
شما مشخص خواهد بود. به همین خاطر دلیلی برای ذکر آن وجود ندارد. همچنین ضروری است تا رزومه خود را 

چندین بار بررسی کنید که بدون هیچ گونه غلط امالیی باشد. 
8-مهارت های عادی: اگرچه باور این موضوع س��خت اس��ت که برخی از افراد آشنایی با نرم افزارهایی نظیر آفیس 
را جزو مهارت های خود می دانند، با این حال واقعیت این اس��ت که بس��یاری از افراد همچنان این اطالعات را ذکر 
می کنند. این امر در حالی اس��ت که نرم افزارهای مشترک بین حوزه  های کاری مختلف نظیر ورد و اکسل، از جمله 
الزامات کارمندی محسوب شده و مهارت داشتن آنها به ۱۰ سال قبل اختصاص دارد. به همین خاطر ذکر آنها تنها 
این واقعیت را نش��ان خواهد داد که مهارت های ش��ما تا چه حد سطح پایین و کم است که چنین مواردی را مورد 

توجه قرار داده اید. 
۹-کلمات محاوره و منسوخ : اگرچه ضروری است تا لحن ادبی داشته باشید و از بیان اصطالحات عامیانه، خودداری 
کنید، با این حال این امر به معنای بازگش��ت به 5۰ س��ال گذشته نبوده و استفاده از کلمات قدیمی و منسوخ شده 
بدون شک ناپسند خواهد بود. در این رابطه تنها کافی است تا چند رزومه را مورد بررسی قرار دهید تا با لحن مناسب، 

آشنا باشید. 
۱۰-سند و مدرک : بدون شک مدیران صحت اطالعات شما را مورد بررسی قرار خواهند داد و ممکن است از شما 
بخواهند که در روز مصاحبه، برخی از مدارک را همراه خود داش��ته باش��ید. درواقع فرض اولیه این است که شما با 
نهایت صداقت اطالعات را درج کرده اید. به همین خاطر در این مرحله نیازی به اضافه کردن تاییدیه ها نخواهد بود. 

همچنین فراموش نکنید که رزومه محلی برای درج اطالعات شخصی نیست. 
۱۱-دلیل ترک شغل قبلی: در هنگام مطالعه یک رزومه، برای هیچ مدیری اهمیت ندارد که شما به چه دلیل و یا 
دالیلی، شغل و یا شغل های قبلی خود را رها کرده اید. این امر سوالی است که در روز مصاحبه مطرح خواهد شد. این 

امر تنها باعث خواهد شد تا شانس قبولی شما کاهش پیدا کند. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که برخی از افراد هستند که به صورت حرفه ای اقدام به رزومه نویسی می کنند. در 
صورتی که شما زمان کافی برای یادگیری شیوه نگارش حرفه ای یک رزومه را ندارید، می توانید از این افراد استفاده 
کرده و ش��انس خود را افزایش دهید. با این حال فراموش نکنید که ش��ما باید به خوبی رزومه را مطالعه کنید. در 
غیر این صورت ممکن است به خوبی نتوانید به سواالت فرد مصاحبه کننده پاسخ دهید. درواقع تناقض میان موارد 
درج ش��ده در رزومه و صحبت های ش��ما اگرچه به علت این امر است که ش��ما آن را ایجاد نکرده اید، با این حال در 
ذهن فرد مصاحبه کننده مصداق دروغگویی و تالش برای فریب خواهد بود. تحت این شرایط شما عمال شانسی برای 

موفقیت نخواهید داشت. 
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حتما شما هم قبول دارید، معاشرت با افراد مثبت اندیش 
چقدر لذت بخش تر از منفی نگرهاس��ت و بودن با این افراد 
چقدر متفاوت از وقتی اس��ت که با اف��راد منفی نگر تعامل 
داری��م. تقریبا اکثر مردم دوس��ت دارند اعض��ای خانواده، 
دوستان و اطرافیان شان افراد مثبت اندیش باشند و همیشه 
نیمه  پ��ر لیوان را ببینند، اما خودم��ان چه تفکری داریم؟ 
آیا همان فرد مثبت اندیش��ی هس��تیم که از دیگران انتظار 
داریم؟ با ما همراه باش��ید تا درباره تف��اوت طرز فکر افراد 

مثبت اندیش و منفی گرا بیشتر بدانید.
۱. شکست اجتناب ناپذیر است

افراد مثبت اندیش نگاه بلندی به شکس��ت دارند و آن را 
فرصتی می دانند برای یادگیری و بهتر ش��دن. آنها به این 
درک رس��یده اند که شکس��ت یک اتفاق اس��ت و هویت و 
آینده زندگی شان را تغییر نمی دهد. در مقابل، منفی نگرها 
شکس��ت را نقط��ه پای��ان می دانند و بعد از شکس��ت از پا 
درمی آیند، چون به شکس��ت اجازه می دهند هویت فردی 
آنه��ا را تغییر ده��د. آنها این درک را ندارند که شکس��ت 

جزئی از مسیر یادگیری و پیشرفت است.
۲. از عهده انجام کارهای سخت برمی آیم

مثبت اندیش ها دوس��ت دارند همیشه به چالش کشیده 
ش��وند. آنها ب��اور دارن��د زندگی ب��دون چال��ش، به هیچ 

پیشرفتی نخواهد رسید.
اف��راد مثبت اندیش نگاه روش��نی به س��ختی  ها دارند و 
ب��ا روی باز، به دنب��ال راه هایی برای غلبه بر آن هس��تند. 
در مقابل، افراد منفی نگر همیش��ه به دنبال راه های آس��ان 
و میان ب��ر هس��تند. آنها موان��ع را بالیی برای رس��یدن به 
اهداف  ش��ان می دانند و معتقدند موانع، احتمال شکس��ت 
آنها را باال می برد. برای افراد منفی نگر، سختی های زندگی 

سازنده نیستند، بلکه شکننده اند.
3. همیشه بیشترین تالشم را می کنم

مثبت اندیش ها به ج��ای تمرکز روی اوضاع، روی تالش 
برای رسیدن به موفقیت متمرکزند. آنها می دانند چیزهای 
زیادی وجود دارد که از کنترل ش��ان خارج است، اما تالش  
ش��املش نمی ش��ود. افراد مثبت اندیش همواره بیش��ترین 
ت��الش خ��ود را می کنند، حتی اگر خیلی زیاد نباش��د، اما 
افراد منفی نگر به دنبال راحتی هستند و از کمترین تالشی 
دس��ت می کش��ند. البته اگر قرار باشد تالش��ی هم بکنند، 
معتقدند کاری از دست ش��ان برنمی آید و خیلی زود تسلیم 
می ش��وند. اگرچه این افراد وقتی احس��اس کنند زیر نظر 

دیگرانند، احتمال دارد تالش خود را دوچندان کنند.
۴. از موفقیت دیگران استفاده می کنند

اف��راد مثبت اندیش از موفقیت دیگ��ران الهام می گیرند، 
آنها اطرافیان شان را زیر نظر می گیرند و از خود می پرسند: 
»چ��ه چیزی می توانم از او ی��اد بگیرم؟« اما منفی نگرها به 
موفقیت دیگران حسادت کرده و آن را تهدیدی برای خود 
می دانند. برای منفی نگرها، موفقیت دیگران یعنی شکست 

خودشان.

5. چه کارهایی را می توانم بهتر انجام دهم؟
اف��راد مثبت اندی��ش از دیگ��ران نظرخواهی ک��رده و از 
بازخورده��ا اس��تقبال می کنن��د. آنها با هر چی��زی که به 
مهارت های ش��ان بیفزاید با روی باز برخورد می کنند، زیرا 
همیش��ه می خواهند پیش��رفت کنند، اما منفی نگرها وقتی 
مورد انتق��اد دیگری قرار می گیرند ی��ا بازخوردی دریافت 
می کنند، احس��اس بی ارزش��ی می کنند. اف��راد منفی نگر 
بازخورد را ابزاری برای بهبود خود نمی دانند، بلکه نش��انه 

ناشایستگی خود تلقی می کنند.
6. روی هر چیزی تمرکز کنم، به آن انرژی می دهم

اف��راد مثبت اندیش روی چیزهایی تمرک��ز می کنند که 
می توانند کنترل ش��ان کنند. رضایت این افراد در گرو نوع 
واکنش شان به اتفاقات اس��ت. مثبت اندیش ها معتقدند به 
ه��ر آنچه روی آن تمرک��ز کنند ق��درت می دهند، پس با 
درایت از آن اس��تفاده می کنند. اما منفی نگرها تمرکز خود 
را روی چیزهای��ی می گذارند ک��ه نمی توانند کنترل کنند. 
مثال اختالف خود با دیگران را مرور می کنند، خود را برای 
اشتباهات گذشته سرزنش می کنند و از آینده هراس دارند 

و به رویاهای شان اجازه تحقق نمی دهند.
۷. همه می توانند تغییر کنند

مثبت اندیش ها باور دارند تنها چیزی که تغییر نمی کند، 
خوِد تغییر است. آنها باور دارند که می توانند تغییر کنند و 

دیگران هم می توانند تغییر کنند.
در مقاب��ل، اف��راد منفی نگر می گویند آدم ها ش��خصیت 
ثابتی دارند و تغییرناپذیرند؛ پس هیچ تالش��ی برای بهبود 
رفتارهای ش��ان نمی کنند و با خود می گویند »چه فایده ای 
دارد؟« البت��ه منفی نگره��ا ب��ه دیگران هم ام��کان تغییر 
نمی دهند. وقتی یک فرد منفی نگر به چیزی برچسب بزند، 

دیگر نمی تواند طور دیگری به آن نگاه کند.
۸. چیزهای زیادی هست که می توانم یاد بگیرم

اف��راد مثبت اندیش از یادگیری لذت می برند. آنها می دانند 
اطالع��ات روز ب��ه روز تکامل می یابد و ممکن اس��ت چیزی 
که ۱۰ س��ال پیش موثر بود، امروز هیچ اثری نداش��ته باشد. 
منفی نگرها فکر می کنند همه چیز را می دانند و اگر اطالعات 
جدید با دانسته های قبلی آنها در تضاد باشد، بعید است آن را 
بپذیرند. آنها قبل از اینکه تشخیص دهند چه چیزی درست یا 

غلط است، به گوینده  آن توجه می کنند.
۹. باید کار بزرگی انجام دهم

مثبت اندیش ه��ا هی��چ ترس��ی از بلندپ��روازی ندارند، اما 
منفی نگره��ا تفکر محدودی دارند و همواره س��عی می کنند 

دیگران را متقاعد کنند که رویاهای شان دست نیافتنی است.
۱۰. با تحقیر دیگران، من بزرگ نمی شوم

مثبت اندیش ه��ا حت��ی پش��ت س��ِر دیگران هم س��عی 
می کنند ش��خصیت آنها را باال ببرن��د، اما منفی نگرها بقیه 

را خراب می کنند تا خودشان احساس بزرگی پیدا کنند.
۱۱. من بدترین دشمن یا بهترین دوست خودم هستم

اف��راد مثبت اندی��ش خودگویی های خوبی با خودش��ان 

دارند. آنها روی آنچه در ذهن شان می گذرد کنترل دارند و 
به افکار خود اجازه نمی دهند دلسردشان کنند. همچنین، 
انتظ��ارات واقع بینانه ای از خود دارند. آنه��ا در مورد نقاط 
ضعف خود و سختی موقعیت شان به خود دروغ نمی گویند. 
بلکه به خودش��ان می گویند ب��رای موفقیت چه کاری باید 

انجام داد؟
افراد منفی نگر بدترین دشمن خود هستند. آنها خوبی ها 
را نمی بینند و همیش��ه به نیمه  خالی لیوان نگاه می کنند، 
حتی اگر واقعا به موفقیت رس��یده باشند. آنها قادرند روی 
تمام جوانب منفی تمرکز کنند و با این کار، اعتماد به نفس 

خود را کاهش می دهند.
۱۲. زبان بدن شان چه می گوید؟

مثبت اندیش ه��ا ب��ا خودش��ان همانن��د قهرم��ان رفتار 
می کنن��د. با دیگران رفت��ار خوبی دارند و مثبت اندیش��ی 
از حالت چهره ش��ان هویداس��ت، اما افراد منفی نگر خود را 
کوچک می دانند و همیش��ه نگاه شان به سمت پایین است. 
ش��اید در نگاه اول تصور کنید عقل شان کم است، یا دچار 
افس��ردگی ش��ده  اند یا حت��ی بی تفاو تن��د...؛ خالصه اینکه 

چهره شان ناراحت است و اصال راضی به نظر نمی رسند.
۱3. بهترین نتیجه با کار گروهی به دست می آید

اف��راد مثبت اندیش عاش��ق کار گروهی هس��تند. آنها به 
ایده هایی که از جانب خودش��ان مطرح نشده هم، اهمیت 
می دهن��د و از آن  حمای��ت می کنند، حت��ی اگر موافق آن 
ایده ه��ا نباش��ند. در مقابل، منفی نگرها اگ��ر به این نتیجه 
برس��ند ایده ای موفقیت آمیز نیس��ت، هیچ حمایتی از آن 

نمی کنند.
اف��راد منفی نگر وقتی ایده ای به بن بس��ت می رس��د، از 
جمالتی مانند »من که از اول گفتم...« برای سرزنش طرف 

مقابل شان استفاده می کنند.
۱۴. باید جوانب مثبت هر چیزی را ببینم

مثبت اندیش ها بس��یار قدردان هستند و در هر موقعیتی 
نیمه  پر لی��وان را می بینند. افراد منفی نگ��ر نمی توانند در 
س��ختی ها جوانب مثب��ت را در نظر بگیرن��د و اصال برای 

بررسی جوانب مثبت یک وضعیت وقت نمی گذارند.
۱5. کارهای خوب دیگران را تحسین می کنم

مثبت اندیش ه��ا ب��ه دنبال آنن��د که مثبت اندیش��ی را 
گس��ترش دهند. وقتی طرف مقابل ش��ان کار خوبی انجام 
می دهد، به او توجه کرده و به سرعت تحسین اش می کنند، 
اما منفی نگرها می گوین��د: »چرا برای کاری که باید خوب 
انجام دهد، تحس��ین اش کنم؟« آدم ه��ای منفی نگر به این 
درک نرس��یده اند که تشویق و تحسین چقدر اهمیت دارد، 
بلکه فکر می کنند توجه کردن به دیگران اهمیت دارد. این 
در حالی اس��ت که یک تشویق ساده می تواند باعث تقویت 
و بهبود روابط ش��ود و برای انجام بهتر کارها به فرد انگیزه 
دهد، اما مثبت اندیش ها به چنین درکی رس��یده و به تاثیر 

و قدرت کلمات واقفند.
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۱5 تفاوت فکری مثبت اندیش ها با افراد منفی نگر
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