
4
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برخی از کاالها، تاکید کرد و گفت همزمان با تالش ها 
برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت...
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بورس امالک و مستغالت با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی تا 4 ماه دیگر می آید

جزییات راه اندازی 
بورس پنجم

فرصت امروز: از چند هفته پیش بود که زمزمه راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت به گوش رس��ید و حاال آنطور که در جلس��ه 
اخیر شورای عالی بورس تصویب شده است، قرار است که پنجمین بورس ایران با سرمایه ثبت شده 5هزار میلیارد تومانی دست کم 
تا چهار ماه آینده راه اندازی شود. این خبری است که بهمن عبدالهی، عضو شورای عالی بورس روز گذشته آن را اعالم کرد و گفت: 
»براساس مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی بورس که روز شنبه برگزار شد، قرار بر این است که بورس مسکن بین چهار 
تا شش ماه آینده راه اندازی شود.« پیش از او نیز حسین سالح ورزی، عضو شورای عالی بورس و نایب رئیس اتاق ایران، ابتدای هفته 

در توییتی از تصویب تشکیل بورس امالک، مستغالت و امتیازات ایران در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بورس...

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد

تقدیر از ۱۰۸ شرکت بازگرداننده ارز به کشور
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ایران تا 2 دهه دیگر به رتبه چهارم تولیدکننده گاز و رتبه هفتم تولیدکننده نفت جهان سقوط می کند

چشم انداز بازار انرژی در افق 2۰4۰

کدام کشور برنده بزرگ »دنیای پساکرونا« خواهد بود؟
نشانه های تعامل نامناسب کارمندان در فرآیند دورکاری

ارتقای کار تیمی با 5 راهکار ساده 
طراحی برنامه بازاریابی در دوران کرونا

افسانه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی
کسب و کارهای سنتی در کالبد آنالین

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

استیو وزنیاک بابت ویدئوهای 
کالهبرداری بیت کوین از 
یوتیوب شکایت می کند

یادداشت
ساختار معیوب اقتصادی 

مانع رشد و رفاه

درآمد س��رانه که نش��ان دهنده 
س��هم س��االنه هر ف��رد از تولید 
ناخالص داخلی یک کش��ور است، 
یکی از مهم تری��ن معیارهای رفاه 
اف��راد جامعه به ش��مار م��ی رود. 
اقتص��اد ایران به دلیل وابس��تگی 
ب��ه درآمدهای نفتی همواره تحت 
تأثیر نوس��انات و عوام��ل برون زا 
بوده اس��ت. نه تنها قیمت جهانی 
نف��ت و میزان تقاضای آن که خود 
وابسته به رویدادهای جهانی است 
و درآمد کش��ور را تحت تأثیر قرار 
می ده��د، بلک��ه در بس��یاری از 
س��ال های پس از انقالب به دلیل 
جنگ تحمیل��ی و تحریم، درآمد 
نوسان  بیشتر دس��تخوش  کشور 
شده اس��ت. براس��اس آمار بانک 
مرک��زی، ای��ران در س��ال 1390 
باالترین درآمد س��رانه را داش��ته 
اس��ت. همچنین براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، درآمد 
س��رانه کش��ور برمبنای سال پایه 
1390 ب��ا 34درص��د کاهش از 7 
میلی��ون و 374 ه��زار توم��ان در 
س��ال 1390 به 4 میلیون و 870 
هزار تومان در س��ال 1398 رسید. 
براساس آمار صندوق بین المللی پول 
در سال 2019 درآمد سرانه ایران در 
بین 192 کشور در جایگاه صدم قرار 

گرفته است. 10 کشور با 
3باالترین درآمد سرانه در...
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دوران رکود، دوران س��ختی اس��ت و بحران های مالی، زخم هایی به جا می گذارند که 
تا دهه ها ممکن است اثرشان باقی بماند، اما پاندمی های جهانی مثل بحران کرونا باعث 
آش��فتگی هایی از نوع دیگر می شوند. به گزارش »بلومبرگ«، بگذارید چند قرن به عقب 
برگردیم. زمانی که اروپا در قرون وس��طی درگیر طاعون ش��د، جوام��ع اروپایی زیر و رو 
ش��دند. بیش از 75 میلیون نفر جان خود را از دست دادند و دیگر زمین داران نیروی کار 
در اختیار نداشتند تا آنها را سر مزرعه بفرستند. رعیت ها بر اثر همین سختی ها درخواست 
دستمزد بیشتری کردند و از همان جا مالیات های سنگین و نامربوط، قوانین تنبیهی توسط 
کارفرماها و همینطور کار اجباری را به چالش کشیدند. این تقریبا خط پایانی بر فئودالیسم 
اروپای��ی بود. بحران کرونا اصال از لحاظ ابعاد با بحران طاعون در آن زمان قابل مقایس��ه 
نیست. بیش از 200 هزار نفر در جهان تاکنون جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند؛ 
اما آنچه که توجه بیش��تری را به خود جلب کرده، این است که چطور تجارت جهانی بر 
اثر این ویروس ناگهان متوقف ش��د. تبعات درازمدت اقتصادی این توقف، بسیار پیچیده 
است. بر این اساس شاید بهتر باشد اوضاع کنونی را با دوران بحران مالی جهانی در سال 
2008 مقایس��ه کنیم. در آن زمان، نابرابری به سطوحی غیرقابل باور رسید. نخبگان در 
ابتدا تصور کردند که ثروت خود را به سیاق دوران رکود سال 1929 از دست خواهند داد، 
اما بانک های مرکزی برای نجات آنها وارد عمل شدند، بازارها احیا شدند و سوپرثروتمندان 

دنیا یک دهه درخشان دیگر را پیش روی خود دیدند.
از زمان وقوع بحران کرونا باز هم ثروتمندان قصد دارند به همان شیوه قبلی عمل کنند 
و بقای خود را از این راه تأمین کنند. آنها االن برای وام دادن به کسب و کارهای درمانده 
ابراز آمادگی می کنند و در آینده که اوضاع بهتر ش��د، پول بیش��تری از بابت بازپرداخت 
آنها به جیب می زنند. خود گروه گلدمن ساکس اعالم کرده که 10 میلیارد دالر را برای 
وام دادن به ش��رکت های مختلفی که از لحاظ مالی دچار مشکل شده اند، در نظر گرفته 
است. استیو شوارتزمن که میلیاردر و صاحب گروه بلک استون است، به وضوح اعالم کرد 
که در این دوران به دنبال سرمایه گذاری های گسترده است. همه اینها در حالی بود که 
طبق پیش بینی ها، اقتصاد 21 تریلیون دالری آمریکا از بابت بحران کرونا 5 تریلیون دالر 
ضرر خواهد کرد. پرسشی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا دوران پساکرونا هم 
مثل دوران بعد از بحران مالی سال 2008، به نابرابری ها دامن خواهد زد؟ شواهد زیادی 

وجود دارد که این موضوع را تأیید می کند. به عنوان مثال، در کش��وری نظیر آمریکا از 
یک سو شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری هستیم و از سوی دیگر، بازار بورس این کشور 
روزهای خوبی را سپری می کند. همچنین برخی از میلیاردرهای آمریکایی در بحبوحه 
بحران کرونا، ثروت خود را به شدت افزایش داده اند. جف بزوس صاحب آمازون ظرف دو 
هفته در ماه آوریل توانست 25 میلیارد دالر به ثروتش اضافه کند. سام والتون، بنیان گذار 
ش��رکت والمارت هم ۶ میلیارد دالر به ثروت خود اضافه کرد. این یعنی نشانه ها خیلی 
به سال 2008 شبیه است. البته تاریخ سورپرایزهای زیادی هم دارد و هیچ  گاه نمی توان 
دو بحران را واقعا ش��بیه به هم دانست. یک تفاوت سال 2020 با سال 2008 این است 
که اوضاع بدتر است! صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد جهانی امسال 
به اندازه 3درصد کوچک می ش��ود. این بیشترین رقمی اس��ت که از دوران رکود بزرگ 
تاکنون به عنوان رقم انقباض اقتصاد جهانی ثبت ش��ده اس��ت. در این میان، یک نکته 
در زمان بحران های جهانی اهمیت دارد و آن هم سیاس��ت های دولتی اس��ت. حاال که 
12 س��ال از بحران سال 2008 می گذرد، هنوز هم خیلی ها از بابت اینکه چطور بحران 
فقط به سود بانکداران و سرمایه داران تمام شد، ناراحت هستند و حس می کنند که مثال 
در آمریکا، دولت نمی خواس��ت هیچ کمکی به بازیگران کم اهمیت تر که از بحران ضربه 
خورده بودند بکند. در آن زمان، سیاس��ی کاری های فدرال رزرو آمریکا عمال به تش��دید 
نابرابری ثروتی انجامید. نرخ بهره که پایین آورده شده بود تا تشویقی برای سرمایه گذاری 
باش��د، عم��ال ارزش دارایی های ثروتمندان را باالتر ب��رد. همچنین احیای اقتصاد باعث 
ش��د سود شرکت ها با سرعتی بس��یار بیشتر از رشد دس��تمزدها باال برود. در واقع، هر 
کس که در اواخر س��ال 2008 و اوایل س��ال 2009 س��رمایه اش را به کار می انداخت، 
س��ود خوبی نصیبش می شد. از آن زمان تا اوایل امسال، ارزش سهام در آمریکا بیش از 
چهار برابر شد، اما در همان زمان، وضعیت برای طبقات متوسط و پایین به شدت فرق 
داشت. آنها داشتند با آشفتگی های بازار کار، ثابت ماندن دستمزدها و از همه بدتر، کاهش 
ارزش بزرگ ترین سرمایه شان یعنی خانه های شان دست و پنجه نرم می کردند. در فاصله 
س��ال های 2009 تا 2012 که اقتصاد آمری��کا دوران احیای بعد از بحران را می گذراند، 
درآمدهای 50درصِد پایینی جامعه آمریکا به میزان 1.5درصد کم ش��د، اما درآمد یک 
درصِد باالی جامعه این کشور داشت به میزان 21درصد رشد می کرد. نکته دیگر هم این 

بود که در آن زمان، هر کس که می خواست تازه وارد بازار کار شود، با دردسرهای زیادی 
مواجه بود و درآمدش هم در مقایسه با نسل قبل و بعد از خود کامال پایین تر بود. اصوال 
اگر در زمان های عادی و غیربحرانی از کار بیکار ش��وید، دوران س��ختی خواهید داشت 
اما اگر در زمان بحران و رکود بیکار ش��ده باشید، احتمالش هست که هرگز به وضعیت 
کاری و مالی خوب برنگردید. یک علتش این است که حتی وقتی اقتصاد به مسیر احیا 
بیفتد، شما پولی برای سرمایه گذاری نخواهید داشت و کاهش فرصت های شغلی نیز شما 
را به پایین ترین رده در نردبان های ش��غلی خواهد فرس��تاد. این ساده ترین توضیح برای 
علل افزایش ش��کاف طبقاتی و نابرابری در زمان بحران است. به بحران امسال برگردیم. 
نزدیک به 30 میلیون آمریکایی در جریان بحران کرونا از کار بیکار شده اند که بیش از 
دو برابِر نرخ بیکاری در زمان رکود بزرگ را به نمایش می گذارد. اگر این بیکاری ها دوباره 
روی بخش مسکن هم تأثیر بگذارد، آسیب اقتصادی آن بسیار بیشتر خواهد شد. مارک 
زندی، اقتصاددان مودیز آنالیتیکز تخمین زده که حدود 15 میلیون خانوار آمریکایی قادر 
به پرداخت وام مسکن خود نخواهند بود، چون بیکار شده اند و یا شغل شان دچار رکود 
ش��ده اس��ت. حتی اگر هم اقتصاد آمریکا بتواند با سرعت خود را احیا کند که آن هم به 
دلیل بحران های جاری اجتماعی دیگر آمریکا چندان محتمل نیست، شاهد شکاف های 
شدیدتر طبقاتی و افزایش شدید نابرابری خواهیم بود. این نابرابری می تواند به شکل های 
مختلفی مشاهده شود؛ مثال بین آنها که کارشان را می توانند از خانه انجام دهند و آنها که 
باید حتما سر پست حاضر باشند. از سوی دیگر، بحران کرونا باعث تغییر جهت تکنولوژی 
هم شده است. عده زیادی مجبورند کار قبلی خود را که دیگر خواهان ندارد، کنار بگذارند 
و کار جدیدتری در حوزه تکنولوژیک انجام دهند. عده دیگری نیز از کار ثابت ش��رکتی 
بیکار شده و مجبورند به صورت پاره وقت کار کنند. نکته دیگر این است که هرچه اقتصاد 
بر اثر بحران کرونا تغییر کند، احتمال آنکه صنایع بیشتری بروند و دیگر برنگردند، وجود 
خواهد داشت. اما حتی میلیونرها هم ممکن است ضربه ای جبران ناپذیر از بحران کرونا 
بخورند. میلیاردرها که سرمایه ش��ان در حوزه های مختلفی پخش شده است، از بحران 
آسیب زیادی نمی بینند، اما میلیونرها که اکثر ثروت شان از سرمایه گذاری در رستوران ها، 
فروشگاه های خرده فروشی، ماشین فروشی و هتل ها به دست آمده است، از این بابت به 
شدت صدمه خورده اند. چنین گروه هایی به شدت به دنبال کمک های دولتی هستند تا 

کاهش سرمایه خود را جبران کنند. در جریان بحراِن این دفعه نیز ظاهرا دولت ها تنها 
چاره ای که پیش روی خود دیده اند را قاپیده اند و آن هم ارائه کمک به شکل پول نقد به 
مردم بوده است. اما حاال سؤال این است که چه کسانی دقیقا کمک را دریافت می کنند؟ 
در جریان بحران مالی سال 2008 میالدی، دولت آمریکا عمال وال استریت را در اولویت 
قرار داد. امس��ال کنگره آمریکا کمک مالی به کس��ب و کارهای کوچک و مردم عادی را 
تصویب کرد اما در عین حال امتیازات فراوانی را نیز در اختیار شرکت های بزرگ گذاشت؛ 
آن هم در حالی که شرکت های بزرگ همواره راه های فراوانی از جمله اعالم ورشکستگی، 
رجوع به بازار سرمایه و گرفتن وام را پیش روی خود می بینند؛ در حالی که مردم عادی 
و کسب و کارهای کوچک اینطور نیستند. این یعنی که امسال هم عمال اوضاع شبیه به 
دوران پس از بحران مالی س��ال 2008 خواهد شد و شکاف ثروتی رو به افزایش خواهد 
گذاش��ت. جالب اینجاس��ت که حتی پیش از آغاز بحران کرونا هم بحث در مورد اینکه 
آیا ش��رکت های بزرگ و ثروتمند دارند به اندازه کافی مالیات می دهند یا نه، مطرح بود. 
این بحث به خصوص در جریان کمپین های نامزدی برای حزب دموکرات مطرح ش��د. 
اکثر نامزدهای حزب دموکرات معتقد بودند که باید مالیات ثروتمندان را افزایش داد و 
راه های دررو مالیاتی را از لحاظ قانونی به روی آنها بس��ت. برنی س��ندرز و الیزابت وارن 
حتی برنامه های مستقیمی برای مالیات گرفتن از میلیاردرها داشتند. وقتی بحران کرونا 
به اتمام برس��د، بحث در این خصوص قطعا با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا خواهد 
کرد. اگر درخواست ها برای مالیات گیرِی بیشتر از طبقه ثروتمند آمریکا به نتیجه برسد، 
یادآور دوران جنگ های مختلف از جمله جنگ داخلی آمریکا و جنگ های جهانی خواهد 
بود؛ یعنی درس��ت همان زمان هایی که قوانین اصلی مالیاتی آمریکا از جمله مالیات بر 

درآمد به تصویب رسیدند.
به هر حال برای بررس��ی تأثیر بح��ران کرونا و اینکه آیا این بح��ران باعث آغاز فصل 
جدیدی در تاریخ اقتصادی شده است، به سال ها و بلکه دهه ها وقت نیاز است. پژوهشگران 
دانش��گاه کالیفرنیا اخیرا وضعیت 12 پاندمی جهانی را از قرون وس��طی تاکنون بررسی 
کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که تأثیر اقتصادی بحران های این چنینی تا 40 سال بعد 
از مرگ آخرین قربانی آنها نیز ادامه خواهد داشت! بنابراین تبعات اقتصادی بحران ها بسیار 

وسیع تر و دامنه دارتر از تصور ما خواهد بود.

بیایید کشوری را تصور کنید که یک قدرت بزرگ اقتصادی در دنیای غرب است؛ جایی که 
ویروس کرونا دیر در آن شیوع پیدا کرد، اما دولت به جای انکار آن و تأخیر در مقابله، به سرعت 
نسبت به آن واکنش نشان داد. دولت این کشور آماده بود تا با آزمایش و ردیابی افراد آلوده به 
سرعت منحنی ابتال را مسطح کرده و میزان مرگ و میر را نسبت به میانگین دیگر کشور های 
صنعتی غرب پایین تر نگه دارد. مهار ویروس کرونا اگرچه باعث رکود و تعطیلی مقطعی اقتصاد 
این کش��ور ش��د، اما شرایط به س��رعت با بیکاری حدودا ۶درصدی به حالت عادی بازگشت. 
واکنش رهبر این کشور به قدری عالی بود که با وجود اینکه او به فردی خسته کننده و قابل 
پیش بینی تبدیل شده، اما میزان محبوبیتش بعد از این بحران از 40درصد به 70درصد افزایش 
یافته است. به گزارش »نیویورک تایمز«، آنچه شرح داده شد، تصویر آلمان تحت صدراعظمی 
آنگال مرکل است. محبوبیت فزاینده او امروز جناح های سیاسی راست افراطی و چپ افراطی را 
به حاشیه رانده است. دولت خانم مرکل با همه کشور ها همکاری کرده تا بیماری کروناویروس 
را کنترل کند، از سوی دیگر، وی با اعضای اتحادیه اروپا نیز به منظور ایجاد صندوقی جهت 

کمک به کشور های آسیب دیده از بحران کرونا به توافق رسیده است.
نقاط قوت امروز آلمان نشان می دهد که این اقتصاد بزرگ و قدرتمند احتماال در جهان پس 
از همه گیری کرونا رشد دوباره ای را تجربه می کند. ویروس کرونا اکنون در حال تسریع بحران 
ملی اقتصاد هایی اس��ت که پیش تر از بحران مالی جهانی سال 2008 آسیب دیده بودند. این 

روز ها تنها اقتصاد و کسب و کار های اینترنتی از رونق مطلوبی برخوردار هستند.
اما پرس��ش اینجا است که کدام کشور ها در این چشم انداز اقتصادی تغییر شکل یافته در 
دوران پساکرونا شکوفا می شوند؟ در حال حاضر، آمریکا و چین علی رغم تکنولوژی و توان فنی، 
بدهی های زیادی داش��ته و دولت های آنها به دلیل سوءمدیریت در برخورد با این بیماری به 
شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این بین، شرایط ویتنام امیدوارکننده به نظر می رسد. کشور 
دیگر روس��یه است. اقتصاد این کش��ور نیز جذابیت های خاص خود را دارد. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه سال ها در تالش است تا کشور خود را از فشار مالی خارجی خارج کرده و 
جایگاه خود در دنیای رو به پیشرفت و جهانی سازی را دوباره بیابد. اما احتماال برنده بزرگ این 
رقابت، آلمان خواهد بود. واکنش برلین به بیماری همه گیر کرونا، نقاط قوت قبلی این کشور را 
برجسته تر از قبل کرده است: دولتی کارآمد، بدهی پایین، صنعت قدرتمند و صادرات پررونق 
که حتی با سقوط تجارت جهانی باز از اقتصاد کشور محافظت می کند. این شرایط، ظرفیت 
فزاینده ای برای آلمان جهت ایجاد شرکت های فنی داخلی در دنیای تحت سلطه آمریکایی ها 
و غول های اینترنتی چینی ایجاد می کند. در حالی که س��ایر کش��ور ها نگران این هستند که 
موج بیکاری های اخیر ممکن است جنبه دائمی به خود بگیرد، بیشتر کارگران آلمانی امروز در 
لیست حقوق و دستمزد قرار دارند؛ سیستم دولتی که قرن هاست به شرکت ها کمک می کند 
تا در بحران های موقتی روی به تعدیل نیرو نیاورند. آلمان در سالیان اخیر توانسته جنبه های 

مطل��وب خدمات اجتماعی را افزایش دهد. اپیدمی کرونا، قدرت آنگال مرکل را احیا و او را به 
یکی از بهترین رهبران تاریخ آلمان تبدیل کرده است. از آنجا که آلمان با مازاد بودجه دولتی 
وارد بحران همه گیری کرونا ش��د، همزمان برلین می تواند با پرداخت مس��تقیم به خانواده ها، 
کاهش مالیات، ارائه وام های تجاری و سایر کمک های اقتصادی در برابر این بحران ایستادگی 
کند. حجم این کمک ها به میزان 55درصد از تولید ناخالص داخلی یا تقریبا چهار برابر بیشتر 
از اقتصاد خود آلمان است. با این حال، آلمان از تعهد خود به تعریف بودجه های متوازن دست 
نمی کشد. از آنجا که بخش عمده ای از این هزینه ها به لطف پس انداز حاصل شده، انتظار نسبی 
این است که بدهی عمومی آلمان افزایش یابد، اما این بدهی فقط به نسبت 82درصد از تولید 
ناخالص داخلی بار بدهی بسیار کمتری نسبت به آمریکا و سایر کشور های بسیار توسعه یافته 

برعهده برلین می گذارد.
آمارها از این می گویند که اکنون آلمان در زمان کندتر شدن روند تجارت جهانی به صادرات 
صنعتی به دیگر کشورها، به ویژه چین وابسته است. آلمان که از این آسیب پذیری خود آگاه 
اس��ت، در تالش بوده تا صادرکنندگان پیشرو خود یعنی ش��رکت های بزرگ اتومبیل سازی 
را مدرن کند. آلمان اخیرا خودروس��ازان کش��ور را تحت فش��ار قرار داده تا به جای س��اخت 
خودرو های بنزینی سودآور به سمت ساخت اتومبیل های برقی حرکت کنند. اکنون برخی از 
شهر ها مثل اشتوتگارت استفاده از موتور های دیزلی قدیمی را در محدوده شهر ممنوع کرده اند.

آلم��ان اکنون برای تبدیل ش��دن به یک ق��درت فنی با مولفه ه��ای رقابتی تر، تا حدودی 
تالش های خودش را متوقف کرده اس��ت. این کش��ور امروز به همان اندازه که آمریکا یعنی 
3درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توس��عه اختصاص می دهد دقیقا همین قدر صرف 
برنامه ه��ای توس��عه ای می کند. برلین برنام��ه ای طوالنی مدت برای ایجاد یک اکوسیس��تم 
کارآفرینی ش��بیه به دره س��یلیکون دارد، برنام��ه ای که در آن س��رمایه گذاری ها حکایت از 

فعالیت های نویدبخش می دهد.
طرح نجات اقتصادی آلمان شامل 5۶ میلیارد دالر برای شروع پروژه هایی است که می توانند 
صنایع سنتی را با استفاده از هوش مصنوعی و سایر فناوری های جدید بهینه سازی کنند. آلمان 
به تازگی در کنار فرانسه اعالم کرد که هدف پیش روی آنها ایجاد یک ابراینترنت برای اروپا به 

منظور رقابت با آمریکا و چین است.
آلمان یک جامعه پیر و در عین حال محافظه کار است و منتقدان معتقدند که روند تغییرات 
کند گذش��ته یک اشتباه بوده است. در اوایل دهه 2000، هنگامی که آلمان به عنوان کشور 
بیمار اروپا ش��ناخته می شد، این کش��ور اصالحاتی در بازار کار اتخاذ کرد که وضعیت آن به 
عنوان پایدارترین اقتصاد این قاره احیا ش��د. هرچه اپیدمی کرونا س��رعت دیجیتالی شدن و 
جهانی س��ازی را کند و بدهی های جهانی را باال می برد، آلمان ایس��تادگی بیش��تری از خود 

نشان می دهد.

چرا پس از هر رکودی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند؟

ویروس نابرابری

»نیویورک تایمز« بررسی کرد

کدام کشور برنده بزرگ »دنیای پساکرونا« خواهد بود؟

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی



فرصت امروز: از چند هفته پیش بود که زمزمه راه اندازی بورس امالک 
و مستغالت به گوش رسید و حاال آنطور که در جلسه اخیر شورای عالی 
بورس تصویب شده است، قرار است که پنجمین بورس ایران با سرمایه 
ثبت ش��ده 5هزار میلیارد تومانی دست کم تا چهار ماه آینده راه اندازی 
شود. این خبری است که بهمن عبدالهی، عضو شورای عالی بورس روز 
گذش��ته آن را اعالم کرد و گفت: »براس��اس مذاکرات صورت گرفته در 
جلسه شورای عالی بورس که روز شنبه برگزار شد، قرار بر این است که 

بورس مسکن بین چهار تا شش ماه آینده راه اندازی شود.«
پیش از او نیز حس��ین س��الح ورزی، عضو شورای عالی بورس و نایب 
رئی��س اتاق ایران، ابت��دای هفته در توییتی از تصویب تش��کیل بورس 
ام��الک، مس��تغالت و امتیازات ای��ران در یکصد و هش��تاد و هفتمین 
جلس��ه ش��ورای عالی بورس خبر داده بود و حاال آنطور که عبدالهی از 
مباحث این جلس��ه بیان کرده، نهایتا تا پایان امس��ال قرار است در بازار 
س��رمایه بورسی به عنوان بورس امالک و مستغالت با مشارکت سازنده، 
س��رمایه گذار و افراد عالقه  مند ایجاد ش��ود تا ضمن شفافیت قیمت ها، 

زمینه بهبود سرمایه گذاری در این بازار فراهم گردد.
او هدف از راه اندازی بورس مسکن را شفافیت قیمت ها، توسعه و رونق 
بازار ساخت و ساز مسکن و سهولت خرید مسکن برای عامه مردم خواند 
و درباره ترکیب سهامداران راه اندازی بورس مسکن نیز گفت: »براساس 
صحبت های انجام شده قرار است 35درصد از بخش خصوصی و تعاون، 
35درصد نهادهای عمومی مانند بانک ها، بنیادها و 30درصد به صورت 
پذیره نویس��ی عرضه مس��تقیم در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا همه 

مردم بتوانند در این پذیره نویسی شرکت کنند.«
پی��ش از این، علی صحرایی مدیرعامل بورس ته��ران، دهم تیرماه از 
راه اندازی بورس امالک، مستغالت و امتیازات در هفته آتی، یعنی نهایتا 

تا 17 تیرماه خبر داده بود.

حضور 3 گروه سهامداری در بورس مسکن
ب��ورس امالک پس از بورس اوراق بهادار ته��ران، فرابورس ایران، بورس 
کاال و بورس انرژی، پنجمین بورس ایران به ش��مار می آید و تا قبل از این 
به دو ش��کل در مورد راه اندازی آن صحبت ش��ده بود؛ اول اینکه امالک در 
تابلو مس��تقلی در بورس کاال عرضه ش��ود و دوم اینکه یک بورس جدید با 
عنوان بورس مسکن راه اندازی شود، اگرچه هیچ نمونه خارجی نظیر آن در 

دنیا وجود ندارد.
در این راس��تا، روز گذشته حس��ن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، جزییات تازه ای از روش راه اندازی بورس مس��کن اعالم کرد و 
گفت: »تش��کیل این بورس عالوه بر کمک به حوزه امالک و ساخت و ساز 
مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد 
داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و ابزار تامین مالی آن به این شکل 
وجود ندارد. بنا به مصوبه ش��ورای عالی بورس، سه گروه سهامداری بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات،  شامل 35درصد تشکل های بخش خصوصی 
و تعاون��ی، 35درصد نهادهای عمومی دولت��ی و غیردولتی و 30درصد نیز 

عامه مردم خواهند بود.«
س��خنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به س��نا توضیح داد: »بنابر این 
مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران 
مشارکت داشته باشند و 35درصد از این سهام در اختیار تشکل های بخش 
خصوصی خواهد بود که توس��ط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده 
و فعاالن صنعت س��اخت و ساز و ساختمان کش��ور در آن حضور خواهند 

داشت.«
به گفته قالیباف، »35درصد گروه س��هامداری نی��ز مربوط به نهادهای 
عمومی دولتی و غیردولتی اس��ت که مالکیت بخش عمده ای از زمین  های 
کش��ور را در اختیار دارند. 30درصد از س��هام ب��ورس جدید نیز از طریق 
پذیره نویس��ی عام عرضه خواهد ش��د که صرفا اشخاص حقیقی می توانند 

با مش��ارکت در این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری 
کنند.«

او با اشاره به اینکه »سازمان بورس نیز مکلف شده است که مقدمات الزم 
را فراهم کند تا هرچه س��ریع تر زمینه های تاسیس این بورس مهیا شده و 
حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود«، گفت: »تشکیل این بورس عالوه بر 
کمک به حوزه امالک و س��اخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف 
وس��یعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت 

معامله و تامین ابزار تامین مالی آن به این شکل وجود ندارد.«
خبرهای تازه رئیس سازمان بورس از سهام عدالت

دبیر شورای عالی بورس، کمک به شفافیت و نقدشوندگی در حوزه امالک 
و همچنین ابزارسازی برای تامین مالی ساخت و ساز در حوزه مسکن را از 

اهداف اصلی تشکیل این بورس عنوان کرد.
قالیباف اصل همچنین تصویب مقررات جدید آزادسازی سهام عدالت را 
یکی دیگر از مهم ترین مصوبات جلسه اخیر شورای عالی بورس برشمرد و 
گفت: »طبق آیین نامه س��هام عدالت که در این جلس��ه نهایی شد و برای 
ابالغ به مراجع ذی ربط به امضای اعضای ش��ورای عالی بورس رسید، مقرر 
شد کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کرده اند 
بتوانند بعد از عید غدیر خم  عالوه بر 30درصد قبلی، برای 30درصد دیگر 

و در مجموع ۶0درصد، حق فروش داشته باشند.«
رئیس س��ازمان بورس ادامه داد: »در روش غیرمستقیم آزادسازی سهام 
عدالت که شرکت های سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش 
این شرکت ها از اواسط مردادماه در بورس تهران آغاز می شود و آنها نیز بعد 
از عید غدیر می توانند در مجموع ۶0درصد سهام خود را به فروش برسانند. 
همچنین مقرر شد سهام شرکت های س��رمایه گذاری استانی بازارگردانی 
شود تا  قیمت آنها کمتر از 98درصد خالص ارزش دارایی های شرکت های 

سرمایه گذاری در بورس یا همان ) NAV( نباشد.«

بورس امالک و مستغالت با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی تا 4 ماه دیگر می آید

جزییات راه اندازی بورس پنجم

براس��اس تازه تری��ن مصوبه ش��ورای عال��ی بورس، ب��ورس امالک و 
مستغالت با س��رمایه 5 هزار میلیارد تومانی دست کم تا چهار ماه دیگر 
تشکیل می شود. راه اندازی این بورس اعالوه بر کمک به حوزه امالک و 
س��اخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را 
نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و ابزار تامین 
مالی آن به این ش��کل وجود ندارد. همچنین س��ه گروه سهامدار بورس 
امالک، مس��تغالت و امتیازات هستند که ش��امل 35درصد تشکل های 
بخش خصوصی و تعاونی، 35درصد نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی 

و 30درصد نیز عامه مردم خواهند بود.
در همین زمینه، ش��اهین چراغی عضو شورای عالی بورس شنبه شب 
در تحریریه بخش خبری 21 ش��بکه یک س��یما، درباره جزییات نحوه 
فعالیت بورس امالک و مستغالت گفت: »سهم بخش مسکن در اقتصاد 
ملی حدود 35درصد اس��ت و براس��اس اصل 31 قانون اساس��ی، دولت 
مکلف به تامین مس��کن مردم اس��ت. در بورس امالک و مس��تغالت و 

امتی��ازات، صندوق های مختلف و طرح های متری مس��کن وجود دارد 
که عالقه مندان با توجه به مبلغ سرمایه گذاری خود، می توانند هر ساله 

بخشی از منابع خود را به متراژ تبدیل کنند.«
عضو ش��ورای عالی بورس ب��ه طراح��ی اوراق »صندوق های زمین و 
س��اختمان« و »طرح ه��ای فروش متری« در بورس امالک اش��اره کرد 
و ادامه داد: »با توجه به اهمیت بخش مس��کن در سبد خانوار، نیازمند 
بورس مس��تقل برای افزایش تولید بخش مسکن هس��تیم. در ساختار 
اقتصاد ملی، زمین های بزرگ که موجب انبوه سازی های بزرگ و کاهش 
قیمت تمام ش��ده می ش��ود در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه های 
دولتی اس��ت و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده که دولت 
و نهاده��ای عموم��ی، منابع و زمین ه��ا را برای طرح های انبوه س��ازی 
ق��رار دهند.« به گفته وی، »براس��اس منابع مالی که در بازار س��رمایه 
ای��ران وجود دارد، اگر دارن��دگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و 
پیمانکاران بزرگی که در این 40 س��ال تجربه خوبی در صنعت ساخت 

و س��از دارند را کنار هم قرار دهیم، تحول اساس��ی در بخش ساخت و 
ساز ایجاد خواهیم کرد. به طور متوسط ساالنه حدود یک میلیون واحد 
مس��کونی در کش��ور باید ساخته ش��ود.« چراغی با اش��اره به اینکه در 
بورس امالک و مس��تغالت، اوراق مختلفی مانند »صندوق های زمین و 
ساختمان« و »طرح های فروش متری« طراحی خواهد شد، تصریح کرد: 
»براس��اس مصوبه هیأت وزیران تمام��ی مجموعه های دولتی می توانند 
ب��ا قیمت کارشناس��ی، دارایی های خود را تبدیل ب��ه اوراق کنند و این 
اوراق، قیمت گ��ذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان 
اوراق می توانند ملک ش��ان را براساس مدل قیمت گذاری تحویل بگیرند 
ی��ا به افراد دیگر واگذار کنند.« او همچنین به تصویب آیین نامه اجرایی 
آزادسازی سهام عدالت در شورای عالی بورس و آزادسازی 100درصدی 
س��هام عدالت تا پایان سال اش��اره کرد و گفت: »30درصد دیگر سهام 
عدالت تا عید غدیر آزادسازی و تا پایان امسال 100درصد سهام عدالت 

آزادسازی خواهد شد.«

یک عضو ش��ورای عالی بورس درباره راه اندازی بورس مس��کن گفت 
»عده ای بورس امالک و این س��از و کار را به بنگاه های معامالت ملکی 
تن��زل و تقلیل می دهند، اما این بورس کارکرد چندوجهی و چندجانبه 
دارد که اصلی ترین رس��الت آن کمک به تولید انبوه مس��کن و با قیمت 
تمام شده مناسب اس��ت البته ممکن است فروش در مقیاس بزرگ هم 
در این بازار انجام ش��ود چراکه وقتی بازار امالک و مس��تغالت مستقل 

داشته باشیم، می تواند بهترین محل معامالت باشد.«
حس��ین س��الح ورزی درباره جزیی��ات راه ان��دازی ب��ورس امالک و 
مس��تغالت ب��ه ایلنا گفت: »روز ش��نبه راه بورس امالک، مس��تغالت و 
امتیازات در ش��ورای عالی بورس به تصویب رسید و به عنوان پنجمین 

بورس کشورمان شروع به کار می کند.«
او ب��ا تاکید بر اینکه »این بورس با س��رمایه 5 ه��زار میلیارد تومانی 
راه ان��دازی می ش��ود«، ادام��ه داد: »35درص��د س��هام آن متعل��ق به 
شرکت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با ساختمان و کسب و 
کاره��ای مربوطه، 35درصد دیگر در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی 
و دولتی متناسب با این حوزه و 30درصد هم در اختیار عموم مردم در 

قالب پذیره نویسی قرار می گیرد.«
نایب رئی��س اتاق ایران با بی��ان اینکه »بورس امالک، مس��تغالت و 
امتیازات مجموعه ای از اهداف، برنامه ها و سیاس��ت ها را دنبال می کند، 

افزود: »این بورس می تواند در حوزه مس��کن موتور محرکی برای تولید 
انبوه مسکن و تقویت عرضه باشد و از این طریق تامین مالی پروژه های 

مسکن را می توان دنبال کرد.«
به گفته سالح ورزی، »بورس امالک، مستغالت و امتیازات ایران برای 
مردم هم یک بازار متشکل محسوب می شود که از این طریق می توانند 
با ش��فافیت و اطمینان در پروژه های انبوه س��ازی مسکن سرمایه گذاری 
کنن��د همچنین از این کانال برای تامین مالی و تکمیل پروژه های نیمه 
تم��ام می توان اقدام ک��رد.« نایب رئیس اتاق ای��ران ادامه داد: »عده ای 
بورس امالک و این س��از و کار را به بنگاه ه��ای معامالت ملکی تنزل و 
تقلی��ل می دهند اما این بورس کارکرد چندوجهی و چندجانبه دارد که 
اصلی ترین رس��الت آن کمک به تولید انبوه مسکن و با قیمت تمام شده 
مناس��ب اس��ت البته ممکن اس��ت فروش در مقیاس بزرگ هم در این 
بازار انجام ش��ود چراکه وقتی بازار امالک و مس��تغالت مستقل داشته 
باش��یم، می تواند بهترین محل معامالت باشد.« به اعتقاد وی، »یکی از 
مهمتری��ن کارکردهای این بورس فعالیت صندوق های زمین و مس��کن 
است که از این طریق می توان سرمایه های خرد مردم را به سمت تولید 

انبوه مسکن هدایت کرد.«
س��الح ورزی با اش��اره به فروش امالک مازاد دولت��ی از طریق بورس 
امالک و مس��تغالت گفت: »در حال حاضر روش مرس��وم برای فروش 

اموال مازاد دولتی، مزایده اس��ت اما همه ما می دانیم که بورس بس��تر 
ش��فاف تر و مطمئن تری برای انجام این معامالت دارد و امکان فساد در 
آن هم کمتر اس��ت، از س��وی دیگر مردم هم با سرمایه خرد می توانند 

سهمی در دارایی های دولت داشته باشند.«
او با تاکید بر اینکه »نکته مهم در راه اندازی بورس امالک و مستغالت 
این است که مردم با سرمایه های خرد می توانند در پروژه های انبوه سازی 
مش��ارکت کنند«، افزود: »هنوز تمام جزییات ساز و کار پنجمین بورس 
کش��ور مشخص نیست و با تش��کیل هیات موسس، جزییات آن تعیین 
خواهد ش��د، اما مسلما این بورس باعث افزایش عرضه خواهد شد. باید 
توجه داش��ته باش��یم که مس��کن در کشورمان به مش��کل اقتصادی و 
اجتماعی تبدیل شده که دلیل اصلی آن کمبود عرضه است حال اینکه 
اگر این س��ازوکار به مولد کردن امالک دولتی کمک کند می تواند تاثیر 

مثبتی در بازار داشته باشد.«
وی همچنی��ن درب��اره انتقاد ب��ه تعدد بورس ها در کش��ورمان گفت: 
»گفته می ش��ود در دنیا بورس امالک نداریم، اما نمونه های مش��ابه آن 
وجود دارد به هر حال هر کشوری ویژگی های منحصری دارد برای مثال 
کمتر کشوری با مشکل مسکن و ساختمان به این حد مواجه است و اگر 
بتوانیم  بازار تخصصی متش��کل و خودانتظام ایجاد کنیم که بتواند بازار 

مسکن را ساماندهی کند، بورس مسکن می تواند یک فرصت باشد.«

مکانیزم خرید متری مسکن در بورس امالک اعالم شد

نحوه فعالیت بورس امالک و مستغالت

رسالت مهم بورس مسکن از نگاه عضو شورای عالی بورس

3۰درصد بورس مسکن در اختیار مردم است

دریچه

برای اولین بار و به دنبال رشد شاخص بورس
 ارزش سهام عدالت

بیش از 2۰ میلیون تومان شد
در تازه ترین جلسه شورای عالی بورس، آیین نامه آزادسازی 
س��هام عدالت تصویب شد و قرار اس��ت 30درصد دیگر سهام 
عدالت تا حدود 12 روز دیگر یعنی عید غدیر خم آزاد شود. در 
همین حال، ارزش پرتفوی سهام عدالت 532 هزار تومانی در 
پایان معامالت روز شنبه به دنبال رشد معامالت بورس تهران 
در مس��یر صعودی قرار گرفت و برای نخس��تین بار به قیمت 

بیش از 20 میلیون تومان رسید.
آزادسازی س��هام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت تدبیر 
و امید بود که در نهایت در 9 اردیبهش��ت ماه اجرایی شد و از 
روز 10 اردیبهشت تا هش��تم خردادماه به سهامداران فرصت 
داده ش��د تا چنانچه به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم 
هستند و می خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را به شکل 
مس��تقیم و بدون واس��طه در اختیار بگیرند، با ورود به سامانه 
www.samanese.ir نس��بت ب��ه این امر اق��دام کنند، اما 
این فرصت با توجه به اس��تقبال مشموالن سهام عدالت برای 
انتخاب روش مس��تقیم در ابتدا تا 15 خردادماه و در نهایت تا 

29 خردادماه تمدید شد.
ش��یوه کار مربوط به نحوه معامالت س��هام عدالت به دستور 
رهبر معظم انقالب در اختیار ش��ورای عالی بورس قرار گرفت 
که جلس��ه ای در ش��ورای عالی بورس در زمینه تصمیم گیری 
ب��رای معامالت س��هام عدالت به ش��کل اضط��راری برگزار و 
تصمیمات الزم در این زمینه گرفته شد. تصمیمات اتخاذشده 
در این جلس��ه، منجر به فروش 30درصد از سهام عدالت شد 
و به دنبال این تصمیم اعالم کردند: افرادی که روش مدیریت 
مستقیم را انتخاب کرده اند از تاریخ ۶ خرداد می توانند با توجه 

به شرایط اعالم شده نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
پرتفوی س��هام عدالت با دارایی 500 هزار تومان در تاریخ ۶ 
خرداد که نخستین روز از فروش این سهام بود، ارزشی بالغ بر 
7 میلیون و 800 هزار تومان داشت که از همان روز مسئوالن 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، س��ازمان خصوصی س��ازی و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید بس��یاری برای نگهداری 
س��هام داش��تند و معتقد بودند که س��هام موجود در پرتفوی 
سهام عدالت از جمله س��هم های باارزش بازار بورس است که 

هر روز می توانند به رشدی بیش از روز گذشته برسند.
 ارزش پرتف��وی س��هام عدالت به مرور و تناس��ب با افزایش 
معامالت بازار بورس با روند افزایش��ی همراه ش��د و در نهایت 
ارزش آن در پایان معامالت روز چهارش��نبه )25 تیرماه( بازار 
سهام و برخالف شاخص بورس که روند منفی در پیش گرفته 
بود با رش��د همراه ش��د و به 19 میلی��ون و 24۶ هزار تومان 

رسید.
هفته گذش��ته که روند معامالت بورس با نوسان همراه بود، 
ارزش پرتف��وی س��هام عدالت با تغییر چندانی همراه نش��د و 
در مح��دوده قیمت��ی 19 میلیون تومان در ح��ال معامله بود، 
در حال��ی که در پایان معامالت اولی��ن روز این هفته پرتفوی 
س��هام عدالت به دنبال رشد شاخص بورس در مسیر صعودی 
قرار گرفت و برای نخس��تین بار به قیمت 20 میلیون و 297 

هزار تومان رسید.
در این میان، آن دس��ته از دارندگان س��هام عدالت که برای 
ثبت ش��ماره ش��بای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ 
تاییدیه از طریق این س��امانه اقدام نکرده اند حداکثر ظرف 45 
روز پ��س از تصویب این آیین نامه فرص��ت دارند با مراجعه به 
س��امانه نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود و اخذ تاییدیه 

اقدام کنند.
همچنی��ن همزمان با آزادس��ازی س��هام عدال��ت، از طریق 
س��امانه مربوطه سامانه متوفیان ) انتقال س��هام آنها به وراث 
قانون��ی، توس��ط دفاتر پیش��خوان دولت ( متوقف می ش��ود و 
پس از پایان فرآیند آزادس��ازی س��امانه مجددا ش��روع به کار 
می کند. بر این اس��اس، س��ازمان خصوصی سازی موظف است 
اطالعات کلیه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را 
جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار 
ده��د. همچنین برای انجام اقدامات الزم برای تعیین تکلیف و 
انتقال س��هام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها س��ازمان 
خصوصی س��ازی موظف اس��ت در زمان مقرر ش��ده از سوی 
شورای عالی بورس نسبت به انتقال نرم افزار مشاهده و بررسی 
ثبت وراث و کلیه اطالعات و زیرساخت های فنی مرتبط با آن 

به شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام کند.
ش��رکت سپرده گذاری موظف اس��ت به منظور احراز اصالت 
مف��اد گواهی حذف وراث��ت قطعیت یافته از س��وی دادگاه ها 
نس��بت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضائیه اقدام و نسبت 
ب��ه احراز هوی��ت و اصالت وراث��ت قانونی و س��هم االرث آنها 
اطمینان کسب کرده و سهام مشموالن را به وراث منتقل کند.

در ای��ن بی��ن، آن دس��ته از دارن��دگان س��هام عدال��ت که 
»سهامداری شرکت های سرمایه پذیر« را انتخاب کرده اند توجه 
داشته باشند سهام شرکت های مشمول واگذاری فهرست شده 
در یکی از بورس ها مس��تقیماً تخصیص داده می شود. در واقع، 
پس از تکمیل »فرم س��هامداری ش��رکت های س��رمایه پذیر« 
توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است 
حداکثر ظرف 14 روز، س��هام ش��رکت های مشمول واگذاری 
فهرس��ت ش��ده در یکی از بورس ها را پس از ارسال اطالعات 
مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی از مالکیت شرکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی ب��ه مالکیت دارندگان س��هام عدالت 
منتقل کند و پس از شناس��ایی اولیه آنها، گواهی الکترونیکی 
س��هام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار 

دهد.
امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت 
که »س��هامداری شرکت های سرمایه پذیر« را انتخاب کرده اند، 
ب��ه صورت تدریجی طبق مصوبه ش��ورای عالی بورس و اوراق 
بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعالمی طی مدت یک سال و 

پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: بازارهای انرژی جهان در سال 2018 میالدی، وضعیت 
کم سابقه ای را تجربه کردند که به اعتقاد صاحب نظران، نقش مهمی در 
تغییر س��ناریوهای جهانی انرژی در بلندم��دت ایفا خواهد کرد. در این 
برهه زمانی، با وجود کاهش رش��د تولید ناخالص داخلی جهان و رش��د 
قیمت حامل های انرژی به ویژه نفت خام، رش��د س��ریع و بی س��ابقه ای 
در تقاضای انرژی و انتش��ار کربن رخ داد که ریش��ه در پدیده تغییرات 
آب وهوای��ی زمین دارد. در واق��ع، تأثیر تغیی��رات آب وهوایی به صورت 
افزایش تعداد روزهای بسیار گرم و بسیار سرد در مناطق مختلف جهان، 
رش��د غیرمعمول تقاضای انرژی جهت گرمایش و سرمایش را به دنبال 
داشته اس��ت که موجب افزایش قابل توجه و هم زمان مصرف نفت خام، 

گاز طبیعی و زغال سنگ شده است.
در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان 
»تحوالت سال های 2018 و 2019 و چشم انداز بازارهای جهانی انرژی 
در اف��ق 2040«، فرصت ه��ا و تهدیدات پیش روی ای��ران در بازارهای 

انرژی را بررسی کرده است.
به گفت��ه مرکز پژوهش های مجل��س، از رویدادهای مهم س��ال 2018 
می توان به ثب��ت دو رکورد تاریخی برای افزایش تولید نفت و گاز طبیعی 
از س��وی ایاالت متحده آمریکا اش��اره کرد. دستیابی به 2.2 میلیون بشکه 
در روز رشد تولید نفت و افزایش تولید گاز طبیعی به میزان 520 میلیون 
مترمکع��ب در روز )معادل 19 فاز میدان گازی پارس جنوبی( تنها در یک 
سال از سوی ایاالت  متحده آمریکا و رشد بی سابقه تولید LNG استرالیا با 
کسب سهم 40درصدی از کل افزایش تولید LNG جهان در سال 2018 
را می توان دو نقطه عطف در بازار جهانی نفت و گاز دانس��ت که در س��ال 

2019 نیز این روند البته در سطحی پایین تر تکرار شده است.
در ای��ن بی��ن، اتفاق مهم ط��رف تقاضای بازار در ای��ن مقطع زمانی، 
اختص��اص حدود 70درصد از رش��د مصرف انرژی جه��ان به ترتیب به 
چین، ایاالت متحده آمریکا و هند بوده اس��ت که در این زمینه چین و 
ایاالت  متحده آمریکا باالترین رش��د مصرف نفت و گاز و هند بیشترین 
س��طح افزایش مصرف زغال س��نگ را تجربه کرده ان��د. در همین برهه 
زمانی همچنین تولید جهانی انرژی های تجدیدپذیر، برق آبی و هسته ای 
رش��د چشمگیری نداشت و در کنار رشد قابل توجه انرژی های فسیلی و 

رش��د فزاینده انتشار کربن، نگرانی جدی کارشناسان درخصوص تحقق 
اهداف توسعه پایدار با اتکا به اقتصاد کم کربن را به دنبال داشته است.

همچنین تحوالت سال 2018 بازارهای انرژی، تأثیر خود را در جدیدترین 
و به روزترین مطالعه انجام شده درخصوص چشم انداز انرژی جهان در سال 
2040 که در اواخر سال 2019 میالدی منتشر شد، به جا گذاشته است، به 
طوری که یافته های جدید نشان دهنده ادامه سلطه سوخت های فسیلی در 
سبد انرژی جهان در افق 2040 است. به عبارت دیگر، با وجود کاهش نرخ 
رشد تقاضای سوخت های فسیلی، مجموعا 74درصد از انرژی اولیه موردنیاز 
جهان توس��ط نفت، گاز و زغال س��نگ تأمین خواهد ش��د. در بازار جهانی 
نفت، ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی و روسیه با حفظ جایگاه خود 
در س��ال 2040 میالدی به عنوان تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان عمده 
نفت، صف خود را از س��ایر تولیدکنندگان ج��دا کرده اند. بازار جهانی نفت 
در افق 2040 همچنین ش��اهد نقش آفرینی عراق، کانادا و برزیل به عنوان 
تولیدکنندگان چهارم تا ششم بازار نفت و تنزل جایگاه ایران به رتبه هفتم 

تولید نفت جهان خواهد بود.
در بازار جهانی گاز نیز همانند ش��رایط کنونی، ایاالت متحده آمریکا 
و روس��یه به ترتیب به عنوان مهم ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی فاصله 
خود را با س��ایر عرضه کنندگان در س��ال 2040 به میزان چش��مگیری 
افزایش خواهند داد. ظهور بازیگران جدیدی چون اس��ترالیا، آرژانتین و 
چین و رشد قابل توجه تولید گاز الجزایر به عنوان یک تولیدکننده سنتی 

گاز، از دیگر ویژگی های بازار گاز جهان در افق 2040 میالدی است.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ه��ا، یافته های جدید همچنین نش��انگر تنزل 
جای��گاه ای��ران از تولیدکننده س��وم گاز جهان به رتب��ه چهارم پس از 
ای��االت متحده آمریکا، روس��یه و چین در افق 4040 اس��ت. همچنین 
رش��د قابل مالحظه تولید گاز ترکمنس��تان، عربس��تان و عراق از دیگر 
تحوالت مهم تأثیرگذار ب��ر آینده صادرات گاز ایران در منطقه و جهان 
در بلندمدت خواهد بود. با توجه به تصویر ارائه ش��ده از آینده بازارهای 
انرژی جهان در بلندمدت، بخش انرژی به ویژه صنعت نفت و گاز ایران 
با فرصت های ارزش��مند و همزمان تهدیداتی جدی مواجه خواهد ش��د 
که شایس��ته تأمل و توجه ازسوی سیاست گذاران کالن انرژی کشور به 

منظور اتخاذ راهبردهای صحیح، کارآمد و بهنگام است.

روند گذشته، حال و آینده تولید گاز طبیعی در بین بازیگران 
اصلی بازار جهانی )میلیارد مترمکعب در سال(

سال 2040 سال 2018  سال 2000  کشور  
1114  8۶2  544 آمریکا  
853  715  573 روسیه  
30۶  1۶0  27 چین  
302  231  59 ایران  
289  171  25 قطر  
217  190  182 کانادا  
158  81  47 ترکمنستان 
154  97  38 عربستان  
12۶  45  41 آرژانتین  
125  9۶  82 الجزایر  
112  9  3 عراق  

روند گذشته، حال و آینده تولید نفت در بین بازیگران اصلی 
بازار جهانی )میلیون بشکه در روز(

سال 2040 سال 2018  سال 2000  کشور  
19.8  15.5  8 آمریکا  
13.1  12.4  9.3 عربستان  
9.4  11.5  ۶.5 روسیه  
۶.5  4.7  2.۶ عراق  

۶  5.4  2.7 کانادا  
4.7  2.7  1.3 برزیل  
4.5  4.۶  3.8 ایران  
4.4  3.8  2.۶ امارات متحده عربی 
3.2  3.1  2.2 کویت  

3  3.8  3.2 چین  

ایران تا 2 دهه دیگر به رتبه چهارم تولیدکننده گاز و رتبه هفتم تولیدکننده نفت جهان سقوط می کند

چشم انداز بازار انرژی در افق 2040
یادداشت

ساختار معیوب اقتصادی مانع رشد و رفاه

درآمد سرانه که نشان دهنده سهم ساالنه هر فرد از تولید ناخالص داخلی 
یک کشور است، یکی از مهم ترین معیارهای رفاه افراد جامعه به شمار می رود. 
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره تحت تأثیر نوسانات 
و عوامل برون زا بوده است. نه تنها قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای آن که 
خود وابس��ته به رویدادهای جهانی اس��ت و درآمد کشور را تحت تأثیر قرار 
می دهد، بلکه در بسیاری از سال های پس از انقالب به دلیل جنگ تحمیلی و 

تحریم، درآمد کشور بیشتر دستخوش نوسان شده است.
براس��اس آمار بانک مرکزی، ایران در سال 1390 باالترین درآمد سرانه را 
داش��ته است. همچنین براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، درآمد 
سرانه کش��ور برمبنای س��ال پایه 1390 با 34درصد کاهش از 7 میلیون و 
374 هزار تومان در س��ال 1390 به 4 میلیون و 870 هزار تومان در س��ال 
1398 رس��ید. براس��اس آمار صندوق بین المللی پول در سال 2019 درآمد 
س��رانه ایران در بین 192 کشور در جایگاه صدم قرار گرفته است. 10 کشور 
با باالترین درآمد س��رانه در س��ال 2019 به ترتیب لوکزامبورگ، س��وئیس، 
ماکائو، نروژ، ایرلند، قطر، ایسلند، آمریکا، سنگاپور و دانمارک بوده اند. برخی 
از همسایگان ایران  که به لحاظ رتبه باالتر از ایران قرار گرفته اند شامل امارات 
)2۶(، عربس��تان )43(، عمان )51(، ترکیه )75( و عراق )98( هس��تند. افت 
ش��دید درآمد سرانه کش��ور در دهه 90 بیانگر وضعیت نامناسب خانوارها و 

بنگاه هاست.
داده های رش��د اقتصادی ایران در دهه 90 نش��ان می دهد تولید ناخالص 
داخلی کش��ور نه تنها در برخی از س��ال ها رشد منفی باالیی را از خود نشان 
داده بلکه حتی در سال هایی که رشد مثبت بوده، نوسان زیادی داشته است. 
در دوره 1391 ت��ا 1398 کمترین رش��د تولید ناخال��ص داخلی )به قیمت 
بازار( برمبنای قیمت های ثابت سال 1390 برابر با منفی 8.3درصد در سال 
1391 و بیش��ترین آن مربوط به س��ال 1395 با 14درصد بوده است. تغییر 

22.3درصدی در 9 سال بیانگر عدم ثبات اقتصادی در این دوره است.
موجودی سرمایه به  عنوان یکی از عوامل تولید از مؤلفه های مهم در رشد 
اقتصادی هر کش��ور اس��ت. داده های مربوط به موجودی سرمایه خالص نیز 
حاکی از روند نزولی در دوره مورد بررس��ی اس��ت، به طوری که نرخ رشد این 
متغیر در سال 1390 از 4.۶درصد به 0.9درصد در سال 139۶ رسیده است. 
وخامت مس��ئله زمانی بیش��تر نمایان می ش��ود که بدانیم در این دوره رشد 
موجودی سرمایه خالص برای بخش های مهم تولیدی مانند صنعت و معدن 
نه تنها نزولی بوده بلکه به طور فزاینده منفی بوده است. الزمه رشد سرمایه در 
هر کشور، وجود پس انداز ملی است. پس انداز ملی که مازاد درآمد بخش های 
مختلف اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاه ها و دولت هست، در ایران روند نزولی 
و نوس��انی حتی بدتر از رشد موجودی س��رمایه دارد، به گونه ای که در دوره 
1390 تا 1394 بیش��ترین و کمترین رشد پس انداز ملی 1.9درصد در سال 
1390 و منفی 35.5درصد در سال 1391 بوده و در سال 1394 )پایان دوره 

مورد بررسی( به منفی 29.1 درصد رسیده است.
آمار و ارقام به  خوبی گویای وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در دهه 90 
است. پس انداز خالص ملی، موجودی سرمایه خالص و تولید ناخالص داخلی، 
رشد نزولی یا منفی داشته اند. در این دوره کشور شاهد سخت ترین تحریم ها 
بوده و درآمد ارزی به  ش��دت کاهش یافته اس��ت. همچنین دو شوک ارزی، 
نوسان و اثرات منفی شدیدی بر بدنه اقتصاد وارد کرده است. نرخ تورم نیز به  
شدت افزایش و منجر به کاهش درآمد حقیقی و افت تقاضا گردیده و فضای 
رکود تورمی را بر کشور حاکم کرده است. کاهش درآمدهای ارزی، تحریم ها، 
تورم فزاینده، کاهش تقاضا و روند نزولی رش��د پس انداز و موجودی سرمایه 
خالص، تولید و درنتیجه درآمد س��رانه کش��ور را کاهشی کرده است. درآمد 
س��رانه که بیانگر مؤلفه ای مهم از وضعیت رفاه یک کشور است در سال های 
اخیر در ایران روند کاهشی داشته است. این شاخص در مقایسه با کشورهای 
منطقه که زمانی آرزوی جایگاه اقتصادی ایران را داشته اند، بسیار کمتر بوده 
و فاصله آن رو به افزایش است. اگر درآمد سرانه در کنار شاخص هایی مانند 
ضریب جینی و رشد درآمد خانوار شهری و روستایی بررسی شود، مالحظه 
می شود که رشد درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397 نسبت 
به س��ال قبل از آن به ترتیب منفی 9.۶درص��د و منفی 12.۶درصد کاهش 
یافته است. ضریب جینی نیز که بیانگر نابرابری درآمدی بوده، افزایش یافته 
که از افزایش نابرابری درآمدی به ویژه در شهر نسبت به روستا حکایت دارد. 
دس��تیابی به درآمد س��رانه باالتر و افزایش رفاه افراد جامعه مس��تلزم رشد 
اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه است. متأسفانه شرایط ساختاری کشور 
به ع��الوه تحریم های همه جانبه روزبه روز عرصه را برای تولید پایدار و رش��د 
اقتصادی مولد توس��عه تنگ تر می نماید. براس��اس مطالعه مرکز پژوهش ها 
در صورت تحقق رش��د اقتصادی 8درصدی از سال 1399، شش سال زمان 
الزم است تا به درآمد سرانه سال 1390 دست یافت بنابراین اصالح ساختار 
اقتصادی، بهبود محیط کس��ب وکار و توسعه روابط دیپلماتیک برای نجات 

کشور از قهقرا ضروری است.

در تیرماه امسال
بیشترین افزایش قیمت در کدام کاالها رخ داد؟

وضعی��ت تغییر قیمت کاال و خدم��ات مصرفی خانوارها نش��ان می دهد 
بیشترین افزایش هزینه نسبت به پارسال در حوزه حمل و نقل رخ داده، اما در 
مقایسه با خردادماه امسال این گروه گوشت ها است که بیشترین رشد را دارد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش مرکز آمار گزارشی از تغییرات قیمت کاال و 
خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی منتشر کرد که براساس آن تورم 12 ماهه 
منتهی به تیرماه )تورم س��االنه( با کاهش همراه بود، اما در س��ایر بخش ها 
افزایش تورم وجود داش��ت و نشان دهنده افزایش هزینه ها در تیرماه بود؛ به 
طوری که افزایش 4.4درصدی تورم نقطه به نقطه و رش��د 4.4درصدی تورم 
ماهانه ثبت شده بود. بررسی ها نشان می دهد بیشترین افزایش هزینه نسبت 
به تیرماه پارس��ال در بخش حمل و نقل با 59.9درصد ثبت ش��ده است که 
البته افزایش هزینه نسبت به خردادماه امسال در این حوزه به 7درصد و تورم 

ساالنه آن به 45.4درصد می رسد.
گروه »چای، قهوه، نوش��ابه و ...« با 4۶.4درصد، »مبلمان و لوازم خانگی« 
با 34.1درصد و »پوشاک و کفش« با 34.4درصد باالترین تورم ساالنه را در 
بین کاالها و خدمات مصرفی داش��ته است. همچنین »تفریح و فرهنگ« با 
7.3درصد، »روغن و چربی ها« با 17درصد، »میوه و خشکبار« با 18درصد و 
گروه »گوش��ت قرمز و ماهیان« با 18درصد کمترین تورم ساالنه را دارد، اما 
نس��بت به تیرماه پارسال »نان و غالت« و گروه »چای، قهوه، کاکائو، نوشابه 
و ...« ب��ا 3۶.1درص��د بعد از »حمل و نقل« باالتری��ن افزایش هزینه را برای 
خانوارها داش��ته است. در عین حال که در این دوره  تورم گروه »آب، برق و 

سوخت« صفر شده است.
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یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

در حال��ی ک��ه مناط��ق گران قیمت��ی چ��ون منطق��ه 5 و منطقه 3 
پرمعامله تری��ن مناطق ته��ران در فصل بهار بوده اند، ح��اال تقاضا برای 
خرید خانه در مناطق ارزان تر تهران با افزایش��ی قابل توجه روبه رو شده 
است. به گزارش خبرآنالین، افزایش شدید قیمت مسکن زمینه را برای 
کوچ خریداران فراهم کرده اس��ت، فعاالن بازار می گویند کمتر کس��ی 
حاال در پسندیدن خانه قابل فروش تردید به خود راه می دهد. آمارهای 
ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در فصل بهار امسال 
منطقه 5 تهران پرمعامله ترین منطقه بوده اس��ت. اگر فروش��نده پایش 
قرص باش��د، خریدار به سرعت پیدا می ش��ود و حجم خرید و فروش ها 

تحت تاثیر همین وضعیت افزایش یافته است.
براس��اس آمارها، در فروردین ماه امس��ال 93 معامله خرید مسکن در 
این منطقه صورت گرفته اس��ت و متوس��ط قیمت مس��کن در این ماه 
در منطق��ه 5 طبق آمار برابر ب��ا 18 میلیون و 800 هزار تومان به ازای 
ه��ر متر مربع بود اما در اردیبهش��ت ماه تعداد معامالت به هزار و 719 
مورد رس��ید، در حالی که متوس��ط قیمت مسکن در این ماه در منطقه 
5 به 21 میلیون و 300 هزار تومان رس��یده بود. در خردادماه نیز هزار 
و ۶۶۶ قرارداد با متوس��ط قیمت 23 میلیون و 700 هزار تومان در این 
منطقه منعقد ش��ده اس��ت تا منطقه 5 به عنوان پرمعامله ترین منطقه 

تهران ثبت گردد .
ح��اال اما با افزایش بی��ش از 5 میلیون تومانی قیمت در این منطقه و 
البت��ه دیگر مناطق تهران، خریداران به مناط��ق ارزان تری که محدوده 
قیمتی پایین تر از 18 میلیون تومان دارند، کوچ کرده اند. یکی از فعاالن 
بازار مسکن در این خصوص می گوید: »این روزها کار و بار فروشندگان 
مس��کن سکه است. برخی مش��تریان به ما می  س��پرند که خانه شان را 

بفروش��یم، بعد در س��ایت های خری��د و فروش هم خانه ش��ان را آگهی 
می کنند، آن وقت می بینیم که 10 شب مشتری به خانه فروشنده رفته 

و توافق حاصل شده است.«
به گفت��ه وی، »به تدریج بازار خرید و فروش در مناطق میانی تهران 
در حال داغ ش��دن اس��ت و خانه های 40 متری و 50 متری خانه هایی 

هستند که بیشترین طرفدار را دارند.«
یکی دیگر از فعاالن درباره ترکیب خریداران مس��کن و اینکه آیا آنها 
مصرف کننده هس��تند یا س��رمایه گذار به خبرنگار ما گفت: »این روزها 
همه می خواهند به هر قیمتی خانه بخرند. در حالی که قیمت مس��کن 
افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است اما باز هم انتظار دارند قیمت ها 
باالتر برود. از این رو بس��یاری از افراد به قصد س��رمایه گذاری وارد بازار 
مسکن شده اند، چراکه بالفاصله پس از خرید خانه دوباره آن را با قیمت 

باالتر برای فروش آگهی می کنند.«
این فعال بازار مسکن با ذکر مثالی ادامه داد: »مثال در منطقه سبالن 
ش��مالی واحدی 40 متری س��ه هفته قبل 520 میلیون تومان فروخته 
ش��ده و حاال بعد از س��ه هفته به قیمت ۶40 میلیون تومان فایل شده 

است، چراکه خریدار می گوید در این خانه بازسازی انجام داده است.«
در این میان، س��وال این است که در این روزها نبض بازار مسکن در 
دس��ت کیس��ت؟ در پاس��خ باید گفت، فضای بازار مسکن در این روزها 
تحت تاثیر دو اتفاق اس��ت؛ یکی پرداخت وام ودیعه مس��کن و دیگری 
دریاف��ت مالی��ات از خانه های خالی. اما با این ح��ال، این دو اتفاق هیچ 
یک بازار خرید و فروش مسکن را تحت تاثیر قرار نداده است. بررسی ها 
نش��ان می دهد که نزدیک به 80درصد خریداران مس��کن در سال های 
اخیر س��رمایه گذارانی بوده اند که به منظور حفظ ارزش پول خود دست 

به س��رمایه گذاری در این بازار زده اند. کارشناس��ان می گویند این افراد 
دارایی خود را به مس��کن تبدیل می کنند تا بتوانند آن را از گزند تورم 
حفظ نمایند. در این وضعیت خریداران روی پول رهن خانه نیز حساب 
ویژه ای باز می کنند و همین امر س��بب ش��ده است تا بخش عمده ای از 
خریداران، واحدهای خریداری ش��ده را ب��رای رهن کامل فایل کنند تا 

بخشی از پول خرید خانه را از این طریق تامین کنند .
یک فعال بازار مس��کن در منطقه امام حسین در این خصوص گفت: 
»این روزها تعداد مش��تریان بازار افزایش یافت��ه و نبض بازار در اختیار 
فروش��ندگان است، زیرا غالبا فروشنده هر شرطی را تعیین کند خریدار 
می پذیرد.« او در پاس��خ به این س��وال که ش��رط های فروشندگان بازار 
مسکن چیس��ت؟ گفت: »مثال می گوید من حق محضر و بنگاه می دهم 
خریدار مس��ئولیت تس��ویه را عهده دار می ش��ود. از س��وی دیگر اغلب 
فروشندگان نزدیک به 80درصد قیمت خانه را در زمان عقد مبایعه نامه 
طل��ب می کنند و تنها ش��رطی که خریداران مصرند ک��ه در مبایعه نامه 
بگنجد جریمه باالی بر هم خوردن قرارداد اس��ت که این روزها افزایش 

یافته است.«
بررس��ی بازار مس��کن پایتخت نش��ان می دهد که در تیرم��اه تعداد 
مش��تریان خرید خانه در مناطق 7، 8 و 10 و 14 با افزایش محسوسی 
روبه رو شده است. متوسط قیمت مسکن در این مناطق در محدوده 12 
تا 18 میلیون تومان است. همچنین به نظر می رسد وضعیت کنونی بازار 
ارز )روند کاهش��ی قیمت ارز( تاثیر اندکی بر بازار مسکن به جا گذاشته 
است و فعاالن بازار می گویند در صورتی که کاهش قیمت دالر ادامه دار 
باش��د، پس از دوره ای یک تا دو ماهه قیمت ها در بازار مسکن می تواند 

تغییراتی کاهشی را تجربه نماید.

خریداران ملک به کدام مناطق پایتخت کوچ کرده اند؟

پرمعامله ترین مناطق تهران در تابستان داغ

دوشنبه
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد

ثبات بیشتر بازار ارز با همکاری 
صادرکنندگان

رئیس جمهور ب��ر مقابله موثر با افزای��ش غیرقابل توجیه قیمت 
برخ��ی از کااله��ا، تاکی��د کرد و گف��ت همزمان ب��ا تالش ها برای 
رونق تولید و س��رعت و بهبود کیفیت تولی��د کاالها، عرضه کاال به 
مصرف کنن��ده و خریدار نهایی نیز باید ب��ه همان اندازه مورد توجه 

و اهمیت باشد.
حسن روحانی روز یکش��نبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، عرضه کاالها به قیمت مناس��ب را از برنامه های اصلی دولت 
در کن��ار رونق تولید برش��مرد و افزود: باید با اصالح مس��یر تولید، 
توزی��ع و تعریف فرآینده��ا در این زنجیره، در رون��د تعیین قیمت 

کاالها شفاف سازی انجام گیرد.
رئی��س جمهور افزود: مقابله ب��ا گرانی بدون دلیل ایجاب می کند 
در کنار اعمال نظارت های تعریف ش��ده برای دستگاه های مرتبط، با 

ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.
روحان��ی تاکی��د کرد: مردم بای��د بدانند قیمت م��واد اولیه برای 
س��اخت محصول و تمام شده تولید محصوالت چگونه است و وقتی 
کاالیی به دس��ت مردم می رسد چه مس��یری برای تعیین قیمت را 
طی کرده اس��ت این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با 
فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.

رئیس جمهور اف��زود: همه تولیدکنندگان به ویژه دس��تگاه های 
دولتی موظف هس��تند فرآیند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان 
کاالهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مش��خص کرده و برای مقابله 

با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.
روحان��ی با بی��ان اینکه افزایش قیمت در م��ورد کاالهایی که در 
بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل 
قبول نیس��ت، گفت: بخش عمومی بای��د در زمینه کنترل قیمت ها 
با تعریف فرآیند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیش��تاز باش��د تا 
بتوانیم در ش��رایط جنگ اقتصادی و روزهای س��خت پدید آمده از 

معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئی��س جمه��ور تاکید ک��رد: ب��ورس کاال باید تقویت ش��ود و با 
ش��فافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت 

کاالهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.
روحانی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کاالهایی مانند فوالد 
و پتروش��یمی که در س��ال های قبل در فهرس��ت کاالهای وارداتی 
کش��ور بودند و اکنون به فرصت صادراتی کش��ور تبدیل ش��ده اند، 
تاکید کرد: در کاالهایی که کش��ور مازاد تولید دارد با شفاف کردن 
بازار می توان به قیمت منطقی دست یافت و در این رابطه دستورات 

الزم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد.

بانکنامه

فرصت ام��روز: منازعه ارزی میان بانک مرک��زی و صادرکنندگان در 
حال��ی ادامه دارد که اتاق های بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی 
نسبت به سیاست تنبیهی بانک مرکزی همواره انتقاد داشته و معتقدند 
که باید سیاس��ت های تش��ویقی در این مس��یر به کار گرفته شود. این 
در حالی اس��ت که روز گذش��ته رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به 
رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که از 108 شرکت بازگرداننده ارز به 

کشور تقدیر شود.
عبدالناصر همتی در این نامه خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده 
اس��ت که از 108 ش��رکت صادرکننده که بیش��ترین مقدار ارز ناشی از 
صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانده اند، تقدیر شود. همتی در 
این نامه 3۶ ش��رکت صادرکننده پتروشیمی، 24 شرکت عمده فوالدی 
و معدنی و 48 ش��خص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات 
بیش از 15 میلیون دالر را )که حداقل 70درصد ارز ناش��ی از صادرات 
خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده اند( معرفی کرده 
و از رئیس جمه��وری درخواس��ت کرده اس��ت که از این ش��رکت ها که 
در جهت خدمت به اقتصاد کش��ور در ش��رایط س��خت تحریمی تالش 
کرده اند، قدردانی و تش��کر شود. گفتنی است صادرکنندگان یادشده در 
این نامه، در مدت حدود دو س��ال گذش��ته بیش از 24 میلیارد دالر ارز 

به چرخه اقتصادی کشور برگردانده اند.
در همین حال، اتاق بازرگان��ی تهران در جدیدترین گزارش خود، به 
بررسی وضعیت خرید و فروش ارز در سامانه نیما در چهار ماهه ابتدایی 

امس��ال پرداخته و برآوردهای آن نشاندهنده کاهش جدی تقاضا برای 
خرید ارز از این سامانه است، به طوری که عملکرد سامانه نیما در چهار 
ماه گذشته نشان می دهد تقاضا برای ارز افت 50درصدی داشته است.

س��امانه نیما که با هدف تامین ارز موردنیاز برای واردات فعال ش��ده 
است، بخشی از ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان دریافت کرده 
و براساس حواله های ارزی در اختیار واردکننده قرار می دهد. این روش 
از ح��دود دو س��ال قبل و همزمان ب��ا از س��رگیری تحریم های آمریکا 
اجرایی ش��د تا ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساس��ی و اولویت دار 

به کشور تامین شود.
در ای��ن میان به گفته ات��اق تهران، با وجود اص��رار بانک مرکزی در 
ماه های گذش��ته بر لزوم بازگشت ارز به کشور و تغییر دستورالعمل های 
این بانک برای افزایش س��هم س��امانه نیم��ا از کل ارز صادراتی به ثبت 
رس��یده، آماره��ا از چهار ماهه ابتدایی امس��ال نش��ان از کاهش جدی 

تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز در ماه های گذشته دارد.
براس��اس اطالعات ارائه شده از معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، 
در چهار ماهه ابتدایی امس��ال، صادرکنندگان حدودا 4 میلیارد و 240 
میلیون یورو ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کرده اند که این 
عدد در قیاس با حدود 5 میلیارد و 992 میلیون یورو در مدت مش��ابه 

سال گذشته، کاهش 28درصدی را نشان می دهد.
در س��وی دیگر، واردکنندگان تنه��ا 2 میلیارد و 711 میلیون یورو از 
ارز ارائه شده در سامانه نیما را خریداری کرده اند که این عدد در قیاس 

با 5 میلیارد و 402 میلیون یورو سال قبل، کاهشی حدودا 50درصدی 
را نشان می دهد. به این ترتیب در سال جاری، ارز عرضه شده در سامانه 
نیما، 1.۶ برابر تقاضای موجود در بازار بوده اس��ت و در هر ماه به طور 
میانگین، 488 میلیون یورو مازاد بر تقاضا، ارز در این بازار عرضه ش��ده 
است. همچنین بررسی عملکرد ماهانه این سامانه نشان از افزایش قابل 
توجه عرضه در تیرماه امس��ال دارد که نش��اندهنده تاکید بانک مرکزی 
بر پایان یافتن مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان در پایان این ماه است. 
براس��اس آمارهای ارائه شده، در فروردین ماه امسال، 531 میلیون یورو 
ارز در نیما به فروش گذاش��ته ش��ده و 414 میلیون یورو آن به فروش 
رفته اس��ت. در اردیبهش��ت ماه نیز یک میلیارد و 231 میلیون یورو ارز 
عرضه ش��ده و 7۶3 میلیون یورو خریداری ش��ده اس��ت. همچنین در 
خردادم��اه، میزان فروش یک میلیارد و 85 میلیون یورو و میزان خرید 
۶18 میلیون یورو بوده است و در تیرماه عرضه ارز به بیش یک میلیارد 
و 44۶ میلیون یورو رس��یده و 91۶ میلیون یورو آن نیز به فروش رفته 

است.
ب��ه این ترتیب به نظر می رس��د، تاکید بانک مرک��زی بر پایان یافتن 
مهلت صادرکنندگان برای بازگش��ت ارزشان به کش��ور تا پایان تیرماه، 
باعث ش��ده، میزان عرضه در این ماه بس��یار باال رود، اما از سوی دیگر، 
ب��ا توجه به افزایش قابل توجه خرید ارز در تیرماه، می توان امیدوار بود 
که با وجود ش��یوع کرونا و همزمان با گش��ایش نسبی مرزهای تجاری، 

امکان بازگشت به آمارهای تجاری سال های قبل همچنان وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد

تقدیر از ۱0۸ شرکت بازگرداننده ارز به کشور

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری می گیرند
راهکار برد-برد برای سهامداران و بازار سرمایه

ابتدای هفته بود که حسین سالح ورزی از ارائه کارت اعتباری برای دارندگان 
س��هام عدالت خب��ر داد و گفت »با حمایت و موافق��ت دولت و بانک مرکزی، 
کارت اعتباری در اختیار دارندگان س��هام عدالت قرار می گیرد.« تصمیمی که 
همان طور که این عضو ش��ورای عالی بورس تأکید می کند، در راستای حفظ 
ارزش س��هام عدالت صورت گرفته اس��ت و با این اقدام، سهامداران مجبور به 
فروش زودهنگام سهام باارزش خود نیستند و بورس هم از تالطم و نوسان در 
امان می ماند. سالح ورزی همچنین بر این باور است که با این تصمیم، دارندگان 
سهام عدالت می توانند در شرایط مناسب تر و با قیمت بهتر سهام خود را معامله 
کنند. اعطای کارت اعتباری به مشمولین سهام عدالت ازجمله تصمیماتی است 
که بعد از جلس��ه ش��ورای هماهنگی اقتصادی دولت و اعالم رئیس کل بانک 
مرکزی اتخاذ ش��د تا در اختیار مشموالن س��هام عدالت قرار گیرد و براساس 
این تصمیم مش��موالن س��هام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی تا سقف 
50 تا ۶0درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت و با 
استفاده از آن می توانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. 
براس��اس این طرح مشموالن سهام عدالت تا یک سال فرصت دارند وجه را با 
بانک تس��ویه کنند. به گفته حسین سالح ورزی، »فراهم شدن دستورالعمل و 
مقررات و همچنین ایجاد امکانات فنی وثیقه گذاری الکترونیکی سهام عدالت در 
شرکت سپرده گذاری نیازمند تمهیداتی بود که تاکنون این اقدامات انجام شده 
اس��ت بنابراین، به نظر می رسد به زودی و با توجه به اعالم آمادگی چند بانک، 
این اقدام به مرحله اجرا برسد و در شرایط کنونی با موانع خاصی در این زمینه 
مواجه نیستیم.« سالح ورزی همچنین خاطرنشان می کند: »این اعتبار وام تلقی 
نمی شود، بنابراین نه تنها با اثر تورمی همراه نخواهد شد بلکه می تواند با تحریک 

تقاضا در اقتصاد کشور اثرات مثبتی را داشته باشد.«
در این باره، سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید 
بر ضرورت حفظ ارزش س��هام عدالت به »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
»همان طور که بازدهی بورس در ماه های اخیر نش��ان داده است، حفظ و عدم 
فروش س��هام عدالت در صورتی  که دارن��دگان آنها نیاز ضروری به فروش این 
س��هام ندارند، به نفع مالکان شده است. دولت هم تأکید می کند که مردم اگر 
قصد فروش سهام عدالت را دارند، حتماً این کار را با مشورت کارگزاری ها انجام 
دهند. توصیه کارشناس��ان هم همین است که مردم به سهام عدالت به عنوان 
یک قلک نگاه کنند و تا هر زمان که این س��هام متناس��ب با شاخص بورس و 
تورم رش��د کافی خود را کرد، آن زمان اقدام به فروش کنند.« س��لیمی درباره 
مصوبه اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت اضافه می کند: »صحبت 
کردن درباره کم و کیف این اقدام قطعاً با ارائه جزییات بیشتر، راحت تر خواهد 
بود، اما اگر هدف اصلی این مصوبه همان طور هم که اعالم ش��ده، حفظ ارزش 
سهام عدالت و ابزاری برای جلوگیری از فروش فوری آن توسط دارندگان باشد، 
بس��یار ارزش��مند خواهد بود.« او همچنین این اقدام را در ساختار فعلی بازار 
قابل اجرا می  داند، بااین حال تأکید می کند که باید سازوکار تخصیص اعتبار از 
سوی بانک ها مشخص شود تا مشکلی در روند اجرا به وجود نیاید. سلیمی در 
همین زمینه می گوید: »همان طور هم که آمار نشان می دهد، تعداد دارندگان 
کد بورس و به همان میزان دارندگان س��هام عدالت بسیار زیاد است، بنابراین 
شاید صدور کارت اعتباری به ازای هر دارنده سهام عدالت از سوی بانک ها کمی 
مش��کل آفرین و در عین حال هزینه بر باشد؛ مگر اینکه همانطور هم که گفتم 

جزییات مشخص شود تا بدانیم روند اجرا به چه شکل خواهد بود.«
سلیمی همچنین پیشنهاد می دهد تا این کار به کارگزاری ها سپرده شود تا 

آنها برای مشموالن عضو خود کارت اعتباری صادر کنند.

دریچه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران که در ساعات ابتدایی روز یکشنبه 
روند صعودی داشت و تا مرز یک میلیون و 9۶0 هزار واحد رسیده بود، 
در س��اعات میانی و پایانی معامالت، روندی کاهش��ی گرفت و درنهایت 
تا مرز یک میلیون و 938 هزار واحد پایین آمد. ش��اخص کل بورس در 
مجم��وع ۶ هزار و 77۶ واحد افت ک��رد و رقم یک میلیون و 94۶ هزار 
واحد را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 2 هزار و ۶92 واحد 
کاهش به 507 هزار و 53 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار 
و 7۶8 واحد افت به 332 هزار و 958 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 
4هزار و 889 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 13 هزار و 959 واحد کاهش 
داشت. آیفکس نیز بیش از 92 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 20 
ه��زار و 112 واحد ثابت مان��د. در معامالت این روز بیش از 8میلیارد و 
459 میلیون س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 155 هزار و 4۶1 میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. گروه فرآورده های نفتی، بیشترین ارزش معامالت 
را داش��ت و چندرشته ای ها و فلزات اساسی نیز به ترتیب در رده دوم و 

سوم بیشترین ارزش معامالت جای گرفتند.
مهمترین نمادهای بورس در روز یکشنبه

نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( ب��ا 4هزار و 487 
واحد، س��ایپا )خس��اپا( ب��ا 3 ه��زار و 309 واحد، پاالی��ش نفت تهران 
)ش��تران( با 2هزار و 534 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 2 هزار 
و 242 واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 2 هزار و 22 واحد، 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 437 واحد، شرکت ارتباطات 
س��یار ایران )همراه( با یک هزار و 295 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( 
با یک هزار و 111 واحد و نفت بهران )شبهرن( با 920 واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
5 ه��زار و 329 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 5 هزار و 122 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 3 هزار و 8۶8 واحد، گس��ترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان(( با یک هزار و 770 واحد، س. نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 729 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با یک هزار و 234 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار 
و 214 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 151 واحد، 
پتروش��یمی جم )جم( با 882 واحد و پ��ارس خودرو )خپارس( با ۶77 

واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، 
گروه دارویی برکت، س��رمایه گذاری غدیر، س��رمایه گذاری گروه توسعه 
ملی، گروه پتروش��یمی س. ایرانیان و پاالیش نفت بندرعباس در گروه 
نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت 
این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 508 
میلیون و 128 هزار برگه س��هم به ارزش 2۶ هزار و 312 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 92 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
20 ه��زار و 112 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 771 میلیون 

برگه سهم به ارزش 58 هزار و 484 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )م��ارون(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، بان��ک دی )دی(، پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادی��را(، نیروگاه زاگرس 
کوثر )بزاگرس(، س. توس��عه و عمران اس��تان کرم��ان )کرمان(، تولید 
نیروگاه دماوند و پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر( تاثیر مثبت بر ش��اخص 
این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پاالیش نفت 
الوان )شاوان(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، اعتباری ملل )وملل( و پاالیش نفت شیراز )شراز( با تاثیر منفی 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.
رشد طالیی معامالت فرابورس در تیرماه

بررس��ی ها نش��ان می دهد فرابورس ایران در ادامه رکوردشکنی های 
خ��ود از آغاز س��ال 99، یک ماه طالیی دیگر را در تیرماه پش��ت س��ر 
گذاش��ت و به ترتیب با رش��د 38 و 33 درصدی ش��اخص کل و ارزش 
بازار روبه رو ش��د و در همین حال افزایش چش��مگیر معامالت را نیز در 

این ماه تجربه کرد.
به گزارش فرابورس ایران، در ماه گذش��ته )تیر( عرضه اولیه سهام دو 
ش��رکت جدید به نام های س��رمایه گذاری پویا و رایان هم افزا به ترتیب 
در بازار اول و دوم فرابورس رقم خورد. همچنین نماد معامالتی شرکت 
بیمه زندگ��ی خاورمیانه که از بازار پایه زرد به بازار اول ارتقا یافته بود، 
با موفقیت در بازار جدید گشایش یافت. همچنین در ادامه پذیره نویسی 
واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری اعتم��اد داریک و 
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار نیز در بازار سوم در تیرماه انجام شد.
ماه گذشته ش��اخص کل فرابورس با ایستادن بر قله 19 هزار و 544 
واحد در آخرین روز کاری تیرماه، به بازدهی 197درصدی از آغاز س��ال 
رس��ید، همزمان ارزش بازار فرابورس افزایش 175درصدی را از ابتدای 
س��ال 99 تجربه کرد. عالوه بر این در 23 روز کاری ماه گذشته، روزانه 
3 ه��زار و 223 میلیون ورقه بهادار ب��ه ارزش 80 هزار و 250 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در تیرماه همچنین معامله گران و سرمایه گذاران در مجموع 74 هزار 
و 128 میلیون ورقه بهادار را به ارزش بیش از یک میلیون و 845 هزار 
و ۶72 میلیارد ریال دادوس��تد کردند که این میزان دادوس��تد در  25 
میلیون و 472 هزار نوبت رقم خورد. حجم معامالت در مقایسه با تیرماه 

98 رش��د 102درصدی را تجربه کرد و ارزش این دادوستدها با افزایش 
920درصدی روبه رو شد.

تمامی بازارهای فرابورس��ی نیز اعم از س��هام و اوراق عملکرد س��بز و 
مثبتی را در ماه گذش��ته ش��اهد بودند. بیشترین افزایش حجم و ارزش 
معام��الت به بازار SME در این ماه اختص��اص یافت و پس از آن بازار 
ابزاره��ای نوی��ن مالی با 444درصد افزایش حج��م معامالت در جایگاه 
دوم قرار گرفت و بازار دوم نیز با رش��د یک هزار و 4۶7 درصدی ارزش 
 SME دادوس��تدها، باالترین میزان رشد ارزش معامالت را پس از بازار

به ثبت رساند.
4 شرکت در آستانه عرضه اولیه فرابورس

در تیرماه امس��ال همچنین ارزش معامالت خرد بازار س��هام ش��امل 
معامالت در بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله و SME به رقم یک 
میلیون و 340 هزار و 133 میلیارد ریال رس��ید. گروه فلزات اساسی با 
مبادالت��ی به ارزش 159 هزار و 889 میلی��ارد ریال 12درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سهام را در اختیار گرفت و در جایگاه نخست ایستاد. 
صنعت س��رمایه گذاری ها نیز سهم 10درصدی را به خود اختصاص داد 
و در جای��گاه دوم قرار گرفت. صنعت »بانک ها و موسس��ات اعتباری«، 
»محص��والت ش��یمایی« و »عرضه ب��رق، گاز، بخ��ار و آب گرم« نیز به 

ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم جای گرفتند.
گفتنی است چهار شرکت در آستانه عرضه اولیه در فرابورس هستند 
و آنطور که افسانه اروجی، معاون بازار فرابورس اعالم کرده، سهام یکی 

از چهار شرکت مذکور، اواخر همین هفته عرضه می شود.
اروجی با بیان اینکه چهار ش��رکت درج ش��ده در بازار دوم فرابورس 
وجود دارند، گفت: این چهار ش��رکت ش��امل توسعه مسیر برق گیالن، 
شرکت تهیه و توزیع غذای دنا افرین فدک، شرکت پتروشیمی ارومیه و 
یک ش��رکت کشاورزی و دامپروری می شود. طبق اقداماتی در فرابورس 
و شرکت ها انجام شده، دو شرکت مسیر برق گیالن و پتروشیمی ارومیه 
در آس��تانه عرض��ه اولیه قرار دارند و هر کدام به نتیجه نهایی برس��د و 
ارزش گذاری شود، چهارشنبه هفته جاری عرضه اولیه خواهد شد. سایر 

شرکت ها نیز در هفته های آتی عرضه می شوند.

فرآورده های نفتی، پیشتاز معامالت بورس در روز یکشنبه

بورس قرمزپوش شد
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بازار خرما تعریفی ندارد 
 قیمت هر کیلو خرما 2۱ هزار تومان

رئیس انجمن خرما گفت علی رغم افزایش هزینه های معیشت و 
نهاده های کشاورزی، قیمت خرما تغییری نداشته است.

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن خرما در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه بازار خرما تعریفی ندارد، اظهار 
کرد: علی رغم افزایش هزینه های معیش��ت و نهاده های کش��اورزی 
اعم از س��م و کود، قیمت خرما از س��ال گذش��ته تاکنون تغییری 

نداشته است.
او افزود: با وجود افزایش 21درصدی حقوق و دس��تمزد و رش��د 
ب��االی تورم جای این س��وال مطرح اس��ت که آیا ن��رخ خرما نباید 

افزایش یابد؟
فرخی یزدی با انتقاد از حضور واس��طه ها و دالالن در سطح بازار 
بی��ان کرد: با وجود حضور واس��طه های منفعت طلب، مدیریت بازار 
دچار مش��کل ش��ده اس��ت که ش��یوع ویروس کرونا و توسعه بازار 

دیجیتال یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با دالل بازی است.
ای��ن مقام مس��ئول قیمت فعلی ه��ر کیلو خرم��ا درجه یک در 
استان های مبدأ را 18 تا 20 هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت 
تمام ش��ده خرما در هر منطقه متفاوت اس��ت، ام��ا با وجود افزایش 

هزینه های تولید، قیمت خرما مظلوم واقع شده است.
رئی��س انجمن  ملی خرما درباره آخرین وضعیت تولید خرما بیان 
کرد: با توجه به سال آوری پیش روی تولید خرما برآورد می شود که 

تولید این محصول به یک میلیون و 200 هزار تن برسد.
رش��ید فرخی در پایان با اش��اره به اینکه س��ال گذشته صادرات 
خرما نس��بت به س��ال ما قبل خود 30درصد کاهش داش��ته است، 
تصری��ح کرد: با گس��ترش ویروس کرونا، امس��ال در بحث صادرات 
س��ال س��ختی را پیش رو داریم، همانگونه که بازار مواد غذایی در 

دنیا دچار تنش شده است.

کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد
 نرخ هر کیلو بره 4۰ هزار تومان

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت با توجه به انباشت 
دام در واحد ها و نبود تقاضا، کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد.

منص��ور پوری��ان، رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه کمبودی 
در عرض��ه گوش��ت وجود ندارد، اظهار کرد: ب��ا توجه به فصل گرما 
خری��دار چندانی در بخش دام س��بک وجود ندارد، به همین خاطر 
به پش��تیبانی ام��ور دام اعالم کرده ایم که خرید تضمینی گوش��ت 
گوس��فندی را به صورت انجمادی انجام دهد تا جلوی حجم باالی 

گوشت گرفته شود.
او افزود: پش��تیبانی امور دام خرید تضمینی در بخش گوس��اله را 

انجام داده و خیلی از تولیدکنندگان به این قصه ورود کردند.
سودجویی چوبداران علت اصلی گرانی گوشت

پوری��ان ادام��ه داد: با وجود انباش��ت دام در بخش دام  س��بک، 
بس��یاری از چوبداران برای عرضه دام با نرخ باال بهانه های مختلفی 
همچون کمبود عرضه، قاچاق دام و عید قربان را مطرح می کنند تا 

بتوانند سود های باالیی نصیب خود کنند.
این مقام مس��ئول ویروس کرونا و ش��رایط س��خت جا به جایی را 
علت اصلی کمبود عرضه دام در میادین اعالم کرد و گفت: با توجه 
به ش��رایط کرونا و بسته بودن مرزها، میزان قاچاق در حدی نیست 

که بتواند بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند.
او قیم��ت هر کیلو بره با اوزان س��بک را 40 هزار تومان و قیمت 
هر کیلو بره با اوزان س��نگین را 38 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
هر کیلو گوس��اله با اوزان باالی ۶00 کیلو با نرخ 27 هزار تومان و 
ب��ا اوزان کمت��ر از 500 کیلو 28 تا 29 ه��زار تومان درب دامداری 

عرضه می شود.
رئی��س ش��ورای تامین کنندگان دام از افزای��ش یک هزار و 500 
تومان��ی ن��رخ دام خبر داد و گفت: ب��ا توجه به رکود ب��ازار و نبود 

خریدار، این موضوع تاثیری بر قیمت گوشت نداشته است.
او قیمت هر کیلو الشه گوسفندی را 72 تا 80 هزار تومان و الشه 

گوساله را 54 تا 58 هزار تومان اعالم کرد.

نرخ تبدیل شلتوک به برنج تعیین شد
رئیس س��ازمان صمت گیالن گفت نرخ تبدیل ش��لتوک به برنج 
تعیین ش��د و شالیکوبی ها باید نسبت به صدور فاکتور به کشاورزان 

اقدام کنند.
فرهاد دلق پوش در جمع خبرنگاران از تعیین نرخ تبدیل شلتوک 
به برنج در س��ال زراعی امسال خبر داد و گفت: نرخ تبدیل شلتوک 
به برنج برای کارخانجات شالیکوبی با درجه دو به ازای هر کیلوگرم 
ش��لتوک 550 تومان و برای کارخانجات ش��الیکوبی درجه یک به 

ازای هر کیلوگرم ۶00 تومان تعیین شده است.
وی گف��ت: در صورتی که کش��اورز تمایل ب��ه پرداخت اجرت به 
صورت محصول را داش��ته باش��د، باید با احتس��اب قیمت روز برنج 
م��الک پرداخ��ت حق الزحمه برای واحدهای درج��ه دو به ازای هر 
100 کیلوگرم شلتوک، دو کیلو و 750 گرم  و واحدهای درجه یک 

حداکثر سه کیلو خواهد بود.
دلق پوش تصریح کرد: اتحادیه ش��الیکوبان اس��تان نیز موظف به 
اعالم لیست واحدهای درجه یک خود به دستگاه های نظارتی نظیر 
صنعت، معدن و تجارت؛ تعزیرات، اس��تانداری هس��تند و نرخ های 

یادشده در قالب بنر به تمامی واحدهای شالیکوبی ابالغ شود.
وی ادامه داد: صاحبان واحدهای ش��الیکوبی نیز باید نس��بت به 
ص��دور فاکتور به کش��اورزان اقدام کنند؛ ضمن آنک��ه انتخاب نوع 
پرداخ��ت ریالی به ص��ورت نقدی و مهلت دار ی��ا محصول به عهده 

کشاورز است.
رئیس س��ازمان صم��ت گیالن تصریح ک��رد: چنانچه نرخ فروش 
برن��ج بیش از 20 درص��د تغییر یابد درخص��وص اجرت های اعالم 
ش��ده محصول برای کارخانجات درجه دو و درجه یک، تجدیدنظر 
ص��ورت گرفته و مصوبه س��تاد فرعی تنظیم ب��ازار مالک پرداخت 

اجرت خواهد بود.

اخبـــار

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به مشکالت س��امانه بازارگاه 
نهاده ها گفت سیستمی که در آن عرضه و تقاضا متعادل نباشد کارکرد 

مناسبی ندارد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، معمای گرانی گوش��ت با 
وج��ود تخصیص ارز 4200 تومانی ش��ب 4 مردادم��اه در برنامه گفت 
و گ��وی ویژه خبری با حض��ور نهاوندیان عضو هی��أت مدیره اتحادیه 
واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طی��ور و گیالنپور مع��اون وزیر جهاد 

کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
نهاون��دی عضو هیأت مدیره اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های دام و 
طیور گفت: سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی با مشکل روبه رو است.
او با بیان اینکه شفافیت و توزیع بهینه باید صورت گیرد، گفت: اگر 
مشورت با دست اندرکاران و ذی نفعان این حوزه صورت گیرد مشکالت 

برطرف می شود.
 این مقام مس��ئول ادامه داد: همه می گویند که سامانه بازارگاه ایراد 
دارد و ه��ر ی��ک روز آن هزینه بر اس��ت و ما ارز را ب��ا مصیبت تامین 
می کنیم، این س��امانه مبتنی بر واقعیات و حقایق بازار طراحی نش��ده 

است.
در ادام��ه برنام��ه گیالنپور با طرح این س��وال که اگ��ر نهاده به قدر 
کفایت وجود داشت نحوه توزیع آن بین ذی نفعان چگونه باید می شد، 
گفت: ما خودم��ان می گوییم که س��امانه ناکارآمدی هایی دارد. وقتی 
نهاده کم اس��ت انگیزه برای افراد به وجود می آید، بازار یک س��اختار 
کاماًل هوشمند و زنده است و بازیگران آن هر نوع رفتاری را که عرضه 
و تقاضا را تنظیم نکند تشخیص می دهند. بهترین سامانه ها می توانند 

قدری از این شکاف را پر کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیستمی که در آن عرضه 
و تقاضا متعادل نباش��د نمی تواند کارکرد مناسبی داشته باشد، افزود: 
این سامانه ها قدری از مسئله را حل می کند. در مورد کنجاله با کمبود 
شدید نهاده مواجه هستیم، اینکه بخواهیم دائماً بگوییم سامانه اشکال 
دارد و همه اش��کاالت مربوط به این سامانه می شود سبب نتیجه گیری 

غلط می شود.
گیالنپ��ور تصریح کرد: وزارت جهاد کش��اورزی صرفا در نحوه توزیع 
نهاده های کشاورزی نقش دارد و در ثبت سفارش و تامین و تخصیص 

ارز نقشی ندارد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره اینکه در چنین شرایطی نیاز 
به س��امانه های بیشتری داریم، گفت: ما باید در رابطه با ثبت سفارش، 
تامین و تخصیص هم خوب عمل کنیم. امسال سالی است که شرایط 

نس��بت به سال های گذشته سخت تر شده به طوری که محدودیت در 
عرضه نهاده ها را شاهد هستیم.

او با اش��اره به اینکه در برخ��ی از حوزه ها مداخالت بیش از اندازه و 
در برخ��ی از جا ها مداخالت کم اس��ت، افزود: س��امانه باید به صورت 
هوش��مند عمل کند که متاس��فانه این امر صورت نمی گیرد، هرگونه 
مداخله افراد در س��امانه باید به حداقل برسد و به صورت الکترونیکی 

امور انجام شود.
این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه باید ای��ن کار را به موتور های 
هوشمند سپرد تا بتوانیم از طریق فرآیند الکترونیکی به سایر بانک های 
اطالعاتی دسترسی پیدا کنیم، ادامه داد: مردم و حتی مسئولین تمام 
مس��ائل مربوط به حوزه غذا را برعهده ما می دانند این در حالی اس��ت 

که ما در کمیته تخصیص ارز اصاًل حضور نداریم.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی اظهار کرد: ما کاس��تی های س��امانه را 
قبول داریم، در طراحی وضعیت موجود دوس��تان می توانند ش��هادت 
دهند که فضا را گسترده تر از گذشته کرده ایم، امکان اینکه این سامانه 

بتوان��د همه موارد را مورد رصد قرار ده��د وجود ندارد، تمام بازیگران 
زنجیره عرضه را ما در این سامانه نداریم.

او عنوان کرد: در این س��امانه ش��بکه حمل و نقل در کنار هم دیده 
نشده است.

نهاوندی در ادامه برنامه با اش��اره به اینک��ه وقتی کاال را در بازارگاه 
عرض��ه می کنیم 1 تا 10 روز طول می کش��د ت��ا واحد های تولیدی و 
مصرف کنن��دگان اق��دام به خری��داری کنند که این موض��وع به ضرر 
واردکنندگان اس��ت، افزود: در این رابطه شاهد تحمیل هزینه هایی به 
واردکنندگان هس��تیم، از منظر تولیدکننده باید هیجان و انگیزه برای 

حل موانع وجود داشته باشد.
او خاطرنش��ان ک��رد: قابلی��ت مانیتورینگی  قبال ب��ه دلیل فعالیت 
سامانه انبارها وجود داشت اما اکنون شاهد مخدوش شدن این قابلیت 
هس��تیم. کد انبار کاال باید در سیس��تم شناس��ایی و تایید می شدِ لذا 
اف��رادی که از وزارت جهاد معرفی می ش��وند کد شناس��ایی ندارند به 

طوری که کارکرد قبلی سامانه دیگر مشخص نیست.

مشکالت سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت امروز قیمت 
ه��ر کیلو مرغ زنده 12 هزار و 800 توم��ان و مرغ گرم 19 هزار تومان 

است.
حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
در گفت و گو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش نرخ مرغ 
در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 12 هزار و 700 
ت��ا 12 هزار و 800 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 19 

هزار تومان است.
وی کاه��ش تقاضا را دلیل اصلی افت قیمت مرغ طی هفته گذش��ته 
اعالم کرد و افزود: با توجه به ش��رایط فعل��ی عرضه و تقاضا پیش بینی 

می شود که قیمت مرغ 300 تا 500 تومان افزایش یابد.
اس��داله نژاد با اش��اره به اینکه مرغداران در تامی��ن نهاده های دامی با 
مش��کالت متعددی روبه رو هس��تند، بیان کرد: بنابر آمار میزان ذخایر 
کنجاله س��ویا ب��رای مرغ��داران نگران کننده اس��ت، اما ب��ا این وجود 

جوجه ریزی در حال انجام است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه 
بازار نهاده های دامی وضعیت مس��اعدی ن��دارد، بیان کرد: وزارت جهاد 
کش��اورزی به عن��وان متولی تامین نهاده به س��بب مش��کل تامین ارز 
نمی توان��د تمامی ذرت و کنجاله مورد نیاز مرغ��داران را با نرخ مصوب 

تامین کند.
ب��ه گفته وی، با وجود محدودیت و مش��کالت تامی��ن ارز نهاده های 
دامی برآورد می ش��ود که در بحث تامین ذرت و کنجاله سویا با بحران 

مواجه شویم.
ای��ن مقام مس��ئول افزود: بناب��ر آم��ار ماهیانه 105 میلی��ون قطعه 
جوجه ریزی صورت گرفته که با این وجود 220 تا 230 هزار تن گوشت 

مرغ تولید می شود که این میزان جوابگوی نیاز داخل است.

خبری از قاچاق دام  نیست؛ ثبات نرخ گوشت در بازار
نرخ مرغ وارد کانال ۱9 هزار تومان شد

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

سهمیه کارت های سوخت خودرو های 
مفقودی نمی سوزد

مدیر سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت 
با توجه به ش��رایط کرونایی در کشور ذخیره سوخت خودرو ها از ۶ 

ماه به 9 ماه تمدید شد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، مس��عود رضای��ی، مدیر 
س��امانه هوشمند ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ارتباط 
زنده با ش��بکه خبر درخصوص آخرین وضعیت کارت های س��وخت 
خودرو ه��ای عمومی و ش��خصی گفت: در حال حاض��ر کارت های 
س��وخت ناوگان عمومی مانند وانت بار ها و تاکس��ی ها حداکثر یک 

ماه صادر و به دست مالکان خودرو می رسد.
او ادام��ه داد: در ابت��دا صدور کارت س��وخت تنه��ا 40 روز طول 
می کشید، اما اکنون این فرآیند طوالنی تر شده است، تمام تالش ما 

این است که در سریع ترین زمان این نیاز را پاسخ دهیم.
مدیر سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه 
کرد: تا به امروز 700 هزار کارت س��وخت برای خودرو های شخصی 
صادر و در باجه های پس��تی رسوب کرده که این مورد هم به خاطر 

شرایط کرونایی به وجود آمده است.
رضایی گفت: با توجه به شرایط کرونایی در کشور ذخیره سوخت 
خودرو ه��ا از ۶ ماه به 9 ماه تمدید ش��د و مالکان خودرو نگرانی از 

بابت حذف  شدن ذخیره 9 ماهه خود نداشته باشند.
مدیر سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بیان 
کرد: تنها ما در حوزه بنزین کارت سوخت نداریم بلکه در حوزه نفت 
و گاز هم کارت س��وخت صادر می کنیم که کارت سوخت در حوزه 

نفت و گاز با توجه به اهمیت آن 20 روزه صادر می شود.
او با بیان اینکه دو برابر خودرو های موجود کارت س��وخت صادر 
ش��ده اس��ت، افزود: افرادی که کارت س��وخت ندارن��د می توانند با 
مراجعه به پلیس +10 تقاضای خود را ثبت کنند و از طریق سایت 

www.epolice.ir از نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.
رضای��ی ادامه داد: ب��ا بیان اینکه آمار دقیق��ی از خودرو هایی که 
تاکنون اقدام به دریافت کارت س��وخت نکرده اند نیس��ت، گفت: به 
نظر می رس��د که تعداد این خودرو ها کمتر از 10درصد باش��د، اما 

هرچه تقاضا وجود داشته باشد پاسخ خواهیم داد.

مجلس به دنبال تدوین فرمول قیمت گذاری 
خودرو

عضو کمیس��یون اصل 90 مجلس می گوید مجلس در صدد است 
ت��ا با تدوین طرحی فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کرده و از 
التهابات بازار بکاهد. سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 
90 مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره 
ب��ه افزایش قیمت مجدد کارخانه ای خ��ودرو، گفت: اگرچه صنعت 
خودروس��ازی ابعاد مختلف��ی دارد اما کیفی��ت خودروهای داخلی، 
قیم��ت و ش��یوه توزیع از منظر اف��کار عمومی از اهمیت بس��یاری 
برخوردار اس��ت. نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمشهر 
در مجلس از ورود جمعی از نمایندگان به موضوع مشکالت موجود 
در ح��وزه خودرو خبر داد و افزود: مقرر اس��ت با توجه به ش��رایط 
خودروسازان و مطالبات و خواسته  مردم تصمیم روشن و مشخصی 

در این حوزه اخذ شود.
وی بی ثباتی قیمت خودرو را یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم 
دانس��ت و اظهار کرد: تفاوت قیمت چهارچرخ ها در کارخانه و بازار 
مفس��ده های متعددی ایجاد می کند که باید با بررس��ی راهکارهای 

مناسب در صدد رفع این مشکالت برآمد.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس یازده��م اضافه کرد: ب��ه همراه 
خودروس��ازان، قطعه س��ازان، مرکز پژوهش ه��ا و منتقدان در حال 
بررس��ی فرمول قیمت گذاری خودرو هس��تیم تا در قالب مصوبه ای 
بتوان به��ای چهارچرخ ها را با توجه به منافع تمامی گروه ها تعیین 
کرد. عضو کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
خودروس��ازان از ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو 
انتق��اد دارند و برخی تفاوت قیم��ت کارخانه و نمایندگی را حاصل 
تصمیمات این ش��ورا می دانند، از سوی دیگر برخی معتقدند حذف 
این ش��ورا از فرآیند تعیین بهای چهارچرخ ها نیز مش��کالتی ایجاد 
می کند. موس��وی با بی��ان اینکه باید با کار کارشناس��ی مولفه های 
اثرگذار بر قیمت خودرو مانند هزینه های سربار، نرخ ارز و... و میزان 
تاثیرگذاری آنها را مشخص کرد، تصریح کرد: مجلس در صدد است 
ت��ا با تدوین طرحی فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کرده و از 

التهابات بازار بکاهد.

مردودی 3۸درصد از خودرو ها در آزمون 
معاینه فنی

 38درصد از 121 هزار دس��تگاه خودرو به علت نقص فنی موفق 
به دریافت معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.

حس��ین مقدم، مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی خودرو های 
تهران ضمن اش��اره به مراجعه 1۶7 هزار دس��تگاه خودرو به مراکز 
معاینه فنی در تیرماه امس��ال، بیان ک��رد: از کل مراجعه کنندگان، 
121 هزار دس��تگاه خ��ودرو مربوط به مراجعه اول بوده اس��ت که 
1۶درص��د از آن در آزم��ون آالیندگی گاز های خروج��ی از اگزوز، 
11درصد از آزمون هم راس��تایی چرخ ها، 5درص��د از آزمون کمک 
فن��ر، 13درص��د از آزمون تس��ت ترمز و 1۶درصد ب��ه علت عیوب 
ظاهری مردود ش��ده اند. به گفته مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه 
فن��ی خودرو های تهران در مجم��وع 38 درصد از خودرو ها به علت 

نقص فنی موفق به دریافت معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.
او ب��ا بیان اینکه میزان مراجعات ب��ه مراکز معاینه فنی تهران در 
تیر امسال در مقایسه با سال گذشته 4۶درصد افزایش داشته است، 
افزود: در حال حاضر روزانه 5 هزارو ۶00 دس��تگاه خودرو به مراکز 
معاینه فنی شهر تهران مراجعه می کنند. وضعیت مراجعه به مراکز 
معاینه فنی در ش��رایط عادی ق��رار دارد و تقریبا تمامی مراکز فاقد 
صف انتظار هس��تند. مقدم در ادامه یادآور ش��د: جهت تسهیل در 
ارائ��ه خدمات به ش��هروندان و مدیریت ص��ف، از 23 تیرماه مرکز 
معاینه فنی بیهقی افزایش س��اعت کاری داشته و این مرکز ازشنبه 

تا پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 21 فعال است.

 تقاضای واقعی در 10 س��ال گذشته برای خودرو افزایشی چشمگیر 
داشته است.

یک فعال بازار خودرو معتقد است ایرانیان نسبت به سال های گذشته 
به میزان بیش��تری از خودروهای ش��خصی اس��تفاده می کنند و همین 
افزایش تقاضا تعادل بین عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش صاحب نیوز، یکی از بازارهایی که در این س��ال ها پرنوسان 
دنبال ش��ده بازار خودرو اس��ت که همیشه نیز مورد انتقاد بوده است از 
ای��ن رو وضعیت این بازار را ب��ا علی احمدی یکی از فعاالن بازار خودرو 

بررسی کردیم:
وضعیت قیمت در بازار خودرو چگونه تغییر می کند؟

ب��رای خودروها در بازار دو دید خ��ودرو داخلی و خارجی وجود دارد 
و می ت��وان در ای��ن گروه بندی در مورد آنها بحث ک��رد. در خودروهای 
خارجی قیمت ارز و تعرف��ه واردات خودرو در مقدار قیمت برای عرضه 
تاثیرگذار اس��ت که بدیهی اس��ت با افزایش قیمت ارز خیلی زود قیمت 
این خودروه��ا هم افزایش پیدا کند. از طرف��ی تعرفه واردات خودرو با 
توج��ه به رویک��رد حمایت��ی از خودروهای داخلی نی��ز در قیمت برای 
خودروهای خارجی س��همی قابل توجه دارد ک��ه دیدگاه های متفاوتی 

در این باره وجود دارد.
در قیمت ه��ای خودروهای خارجی تقاض��ا و عرضه در بازار داخل نیز 
اهمی��ت دارد؛ چراکه برخی خودروهای خارج��ی در بازار ایران پرتقاضا 
اس��ت اما تعداد کمی از آن وجود دارد که می تواند در قیمت این عامل 

نیز تاثیرگذار باشد.

از طرف��ی تهیه لوازم یدک��ی، خدمات پس از فروش و کارهایی از این 
قبیل گاهی مشکالتی است که در پیش رو کسانی است که خودروهای 
خارجی را تهیه می کنند و این مش��کالت با توجه به بازار گاهی تشدید 

و گاهی وضعیت بهتری خواهد داشت.
چقدر مردم از خودروهای خارجی استفاده می کنند؟

به طور کلی عموم مردم با خودروهای خارجی و یا حداقل خودروهای 
از 200 میلیون باالتر خارجی سر و کار ندارند و قشر خاص و محدودتری 

با افزایش قیمت از این خودروها استفاده می کنند.
البت��ه میزان و تعداد اس��تفاده کنندگان از ای��ن خودروها را نمی توان 
به صورت عددی بیان کرد اما آنچه ش��ما در جامعه مش��اهده می کنید، 
عمومیت مردم خودروهای خارجی و حداقل خودروهای خارجی لوکس 
ندارن��د و بیش��تر با توجه ب��ه هزینه ها خودرو داخلی خرید و اس��تفاده 

می کنند.
در خودروهای داخلی نیز ما کم و بیش با ارز و دالر س��ر و کار داریم، 
چراک��ه برخی قطعات از خارج تهی��ه و البته در زمان هایی این قیمت با 

جو و رویه ایجاد شده از ارز همخوان شده و افزایش پیدا می کند.
در خودرو قیمت تمام ش��ده لحاظ می ش��ود که هرچند انتقاداتی به 
نح��وه قیمت گ��ذاری وجود دارد اما ب��ه هر حال با توج��ه به هزینه ها 
پذیرفته ش��ده اس��ت اما آنچه امروز در بازار درجه اهمیتی بیشتر دارد 
و مورد بحث و تالش می ش��ود که حذف ش��ود تفاوت قیمت در عرضه 

کارخانه و در بازار است که اغلب این تفاوت قابل توجه است.
آیا میزان تولید خودروسازان داخلی با تقاضا در بازار همخوان است؟

اگر بخواهیم رصدی در بازار داش��ته باش��یم باید در ابتدا این موضوع 
را در 10 سال گذشته بررسی کنیم، در زمانی تعداد افرادی که صاحب 
خودرو شخصی بودند بسیار کم و رفته رفته این میزان افزایش چشمگیر 
داش��ت ب��ه نحوی که ام��روز در گاهی از خانواده ها اغل��ب اعضا خودرو 

شخصی دارند.
البته من نقدی در اینکه همه خودرو ش��خصی داش��ته باشند ندارم و 
شاید یکی از فاکتورهای رفاهی در جامعه به حساب آید اما به هر حال 

تقاضا در بازار با افزایش رو به رو بوده است.
این افزایش تقاضا در کنار افزایش تقاضا در بازار به وجود آمده اس��ت 
تا به نقطه ای برس��یم که امروز و البته در کوتاه مدت خودروس��ازها هر 
میزان خودرو عرضه کنند به فروش خواهد رس��ید و صف فروش خواهد 

داشت.
اگ��ر خریدهای کاذب را از بازار نادی��ده بگیریم و بخواهیم خریدهای 
واقعی را با میزان عرضه بسنجیم به نظر من همچنان ما در باالنس بازار 

مشکل داریم که حتما نیاز است ظرفیت های تولید افزایش پیدا کند.
ام��ا بازار با خریدهای کاذب به عنوان عامل اصلی مدیریت نوس��انات 
بازار روبه رو اس��ت؛ خرید کاذب به این معناس��ت که فردی برای کسب 
س��ود اقدام به خرید خودرو از تولی��دی و کارخانه می کند و آن را بعداً 
در بازار عرضه خواهد کرد که متاس��فانه به خاطر س��ود قابل توجه این 
نوع خرید س��هم باالیی دارد، حتی برخی ب��رای حفظ ارزش پول اقدام 
به خرید می کنند که این موضوع نیز یک خرید کاذب است چراکه این 

خرید نیز سوای نیاز است.

اکثریت مردم خودرو داخلی استفاده می کنند

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران به بی��ان دیدگاه خودروس��ازان 
درخصوص وضعیت قیمت خودرو تحت تاثیر سیاس��ت گذاری ها و نقطه 

پایان زیان دهی این صنعت و مصرف کنندگان پرداخت.
احمد نعمت بخ��ش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اق��دام وزارت صمت مبنی بر واقعی س��ازی قیمت خ��ودرو برای نیل به 
تولید یک میلیون دس��تگاه در س��ال و تحویل ب��ه موقع تعهدات اظهار 
داش��ت: شورای رقابت در نخستین بازنگری بهای خودرو در سال جاری 
اقدام به افزایش 10 و 23 درصدی قیمت ها نمود اما در مقایسه با رشد 
متوس��ط 80 درصدی نرخ مواد اولی��ه و تاثیر 70 درصدی آن بر قیمت 
خ��ودرو، بیانگر لزوم افزایش 5۶ درص��دی بهای خودرو در مقام جبران 

رشد نرخ مواد اولیه است که اعمال نشد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در دومین مرحله قیمت گذاری 
در س��ال جاری نیز تاثیری ب��ر توقف زیان دهی خودروس��ازان نخواهد 
داشت، گفت: با وجود وقوف وزارت صمت نسبت به این موضوع که روند 
سیاس��ت گذاری ها به نحوی پیش نرود که به ورود زیان بر خودروسازان 
بینجام��د، اما انجمن خودروس��ازان ایران بهترین راهکار را اس��تفاده از 

تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار می داند.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنین فروش خودرو در حاش��یه 
ب��ازار را موجب حذف تقاضای کاذب از بازار دانس��ت و افزود: علی رغم 
ش��روط سفت و س��خت مندرج در قراردادهای طرح های فروش، 70 تا 

80 درص��د تقاض��ای موجود خرید خودرو را تقاض��ای کاذب و با هدف 
کسب سود دربر می گیرد.

نعمت  بخش ضمن اشاره به شرایط فروش خودرو از سوی خودروسازان 
از قبی��ل عدم خرید خودرو از س��وی خانواده  متقاضیان ظرف 4 س��ال 
گذشته، عدم برخورداری از پالک فعال، ترهین یک ساله سند خودروی 
تحویلی و مهلت سه ماهه استفاده از گارانتی و انجام سرویس اولیه بیان 
کرد: افراد برخوردار جامعه در حال حاضر بیش از یک پالک فعال دارند 
و قش��ر متوس��ط و ضعیف نیز تاکنون اقدام به خرید حداقل خودروی 
پراید نموده اند و شروطی که گفته شد، دالالن را به سوی خانواده هایی 
که تاکنون قادر به خرید خودرو نبوده اند سوق می دهد تا از کارت ملی 
آنها جهت ثبت نام اس��تفاده نمایند و بدین ترتیب ش��روط را به راحتی 

دور می زنند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارائه مجوز برای فروش خودرو در بورس 
یا براس��اس حاشیه بازار تصریح کرد و اضافه نمود: کاالیی که دو نرخی 
باشد، موجب جذب سرمایه های سرگردان، دور زدن قوانین و در نهایت 
منش��أ بروز رانت و فس��اد می گردد بنابراین تک نرخی ش��دن از نتایج 

فروش خودرو در بورس یا براساس حاشیه بازار خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص تاثیر بازنگری فصلی قیمت 
خودرو و رش��د حداقل��ی قیمت ها بر کاهش فاصله ن��رخ میان کارخانه 
و ب��ازار گف��ت: افزایش قیمت کارخانه لزوما ب��ه معنای کاهش اختالف 

قیمتی با بازار و وقوع 100درصدی آن نیست به نحوی که متعاقب این 
افزایش ها، رشد نرخ خودرو در بازار نیز محتمل است بنابراین نمی توان 
به طور قطع این رویکرد را موجب کاهش فاصله قیمتی با بازار دانس��ت 

هرچند شاید کمکی حتی جزئی به رفع این معضل داشته باشد.
نعمت بخش معتقد اس��ت: افزایش 15درصدی قیمت خودرو، ممکن 
اس��ت، افزایش تا 5 درصد نرخ بازار را به همراه داش��ته و این به معنای 
ی��ک تاثیر حداقلی اس��ت و تنها راه چاره ب��رای ممانعت از بروز رانت و 

فساد این است که خودرو تک نرخی شود.
وی ادامه داد: فروش در حاش��یه ب��ازار، کاهش قیمت ها در بازار را به 
همراه خواهد داش��ت که البته با گذش��ت زمان��ی حداقل یک تا دو ماه 
محقق خواهد ش��د و نیازمند صبر و حوصله اس��ت؛ زیرا اقدام ناگهانی 
در این خصوص ممکن اس��ت موجی از اعتراضات رس��انه  ای را به همراه 

داشته باشد.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پایان خاطرنش��ان کرد: با فروش 
قیم��ت خودرو در حاش��یه ب��ازار و یا در بورس، عالوه ب��ر اینکه قیمت 
خودرو در بازار به تدریج کاهش می یابد، خودروس��از نیز از زیان خارج 
ش��ده و قادر به پرداخت بدهی به قطعه س��ازان خواهد بود؛ ضمن اینکه 
سایت خودروس��از همواره برای فروش باز خواهد ماند و در این صورت 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان از توانایی بهبود کیفی��ت قطعه و خودرو 

برخوردار خواهند شد.

هرگز نمی توان منکر شرایط س��خت، پیامدها و کمبودهای متعددی 
ک��ه تحریم های ظالمانه آمریکا با خود به همراه آورده ش��د، اما واقعیت 
این است که این محدودیت ها موجب شد تا همدلی و یکپارچگی میان 
قطعه سازانی همچون شرکت صنایع تولیدی کروز با خودروسازان شکل 
گیرد و در نهایت منتج به خلق اتفاقات بزرگ و ش��کوفایی فراوان شود. 
از بومی سازی بس��یاری از قطعات استراتژیک که روزی فقط رویایی در 
دس��تیابی به آن بود گرفته تا اشتغال زایی برای هزار نفر در سال جاری 
با وجود مش��کالت فراوان و کاس��تی های موجود ک��ه از جمله توفیقات 

کروز بوده است.
محمدرض��ا ش��بانی قائم مقام مدیرعامل کارخانه س��ایت 3 ش��رکت 
صنای��ع تولیدی کروز با اش��اره به اینکه کروز فعالیت خ��ود را با تولید 
کلیدها و دس��ته س��یم آغاز کرده است، گفت: با گذشت زمان و با رشد 
و توس��عه محصوالت، در حال حاضر 3000 محصول با شماره های فنی 
متفاوت در س��ه س��ایت خود تولید می کنیم که از جمله آن می توان به 

محصوالتی چون داشبورد و س��پر، آینه، چراغ، کوئل، قطعات موتوری، 
ایربگ، سیستم تهویه، سیلندر اشاره کرد.

شبانی با تاکید بر اینکه رش��د خودروسازی در گرو رشد قطعه سازی 
است، اظهار کرد: همواره تولید قطعات خودرو در کشور یک نیاز بوده و 
از آنجا که قطعه س��ازی یکی از ارکان اصلی تولید خودرو است، می توان 
گفت توس��عه محصول و افزایش کیفیت در صنعت قطعه سازی منجر به 

رشد خودروسازی کشور خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه در سایت 3 کروز مهمترین محصوالت تولیدی 
از نظر ایمنی ایربگ، سیس��تم ترمز و چراغ هس��تند، بیان کرد: طراحی 
جدیدی در چراغ های تولیدی کروز به کار گرفتیم که س��بب تمایز آن 
ش��ده اس��ت و ال ای دی های افزوده ش��ده به این محصول، تکنولوژی 

جدیدی در کشور به شمار می رود.
قائ��م مقام مدیرعامل کارخانه س��ایت 3 کروز با اش��اره به اینکه این 
مجموعه با همت صنعت و دانش��گاه به دستاوردهای مهمی دست یافته 

اس��ت، گفت: توانستیم کشور را از نیاز به قطعات استراتژیکی مانند ای 
س��ی یو به عنوان یکی از قطعات اصلی خودرو و قطعات ایربگ خودکفا 
کنیم. ش��بانی با اشاره به اینکه 1000 نفر نیروی انسانی از ابتدای سال 
جذب کروز ش��ده اند، تصریح کرد: در این س��ال ها با ایجاد تحریم های 
بی رحمانه علیه کش��ورمان با تالش مضاعف در بومی سازی قطعات گام 
برداشتیم و در ادامه همین مسیر با جذب 350 نفر، توانستیم به 3350 
نفر در سایت 3 کروز برسیم و میزان جذب ما با این روند رشد، به زودی 

به حدود ۶00 نفر در سایت 3 می رسد.
وی ادام��ه داد: این امر به تحقق ش��عار جهش تولید کمک می کند و 

می تواند منجر به افزایش تیراژ تولید و اشتغال زایی در شرکت شود.
قائ��م مقام مدیرعامل کارخانه س��ایت 3 ک��روز درخصوص هدف این 
ش��رکت در آینده نزدیک اظهار کرد: چشم انداز ما افزایش تیراژ تولید و 
باال بردن تنوع تولیدی همراه با ارتقای س��طح کیفی قطعات است تا به 

اهداف فروش خود در آینده دست یابیم.

افق واقعی سازی قیمت خودرو از نگاه خودروسازان

کروز تولیدکننده قطعات و سیستم های باکیفیت و مطمئن خودرو
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س��امانه خودمراقبتی هوشمند برای دوران بارداری بانوان تولید شد. 
هوش مصنوعی فناوری کلیدی اس��ت که در این محصول به کار رفته 
است. همچنین بخش مهمی از آن مربوط به کالن داده ها و پردازش آنها 

است. این محصول یک مجموعه یکپارچه از 
تجهیزات پزش��کی و اپلیکیشن تلفن همراه 
اس��ت که ب��ه هوشمندش��دن مراقبت های 
ب��ارداری کم��ک می کن��د؛ راه��کاری که 
ارتب��اط موثر پزش��ک ب��ا بیم��ار و آرامش 
خاط��ر بیم��اران را هدف قرار داده اس��ت. 
اندازه گیری و ثبت هوش��مند ش��اخص های 
س��المت، ی��ادآوری زم��ان اندازه گیری ه��ا 
دارو،  و  ب��ارداری  زم��ان  ویزیت ه��ای  و 
اشتراک گذاری پرونده سالمت، تحلیل روند 
سالمت، امکان پایش سالمت، ارائه محتوای 
آموزشی و پیشنهادات شخصی سازی شده، 
اطالع رس��انی شرایط مادر به اقوام در مواقع 

ل��زوم و نمایش تغیی��رات بدن مادر برخی از ویژگی های این س��امانه 
اس��ت.  شرکت فناور راهکار هوشمند سینا این محصول را تولید کرده 
اس��ت. البته حضور در دوره های پیش ش��تابدهی مرک��ز فناوری های 

همگ��را معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ه این تیم برای 
شتابدهی تولید محصول کمک کرد. این سامانه چهار محصول جانبی 
دارد. دس��تگاه های اندازه گیری فش��ار خون،  قند خون و ضربان قلب 
جنین. ترازو نیز محصول جانبی دیگر آن 
اس��ت. داده های اندازه گیری ش��ده توسط 
دستگاه ها توسط س��خت افزار هوشمند به 
تلف��ن همراه فرد منتقل می ش��ود. پس از 
آن این داده ه��ا با فناوری هوش مصنوعی 
به کار رفته در س��امانه تحلیل شده و اگر 
مش��کلی وجود داشته باش��د برای پزشک 
فرد ارس��ال می ش��ود. یک پنل هم برای 
پزش��ک فرد تعریف شده اس��ت و ارسال 
اطالع��ات ب��ه او از طریق ای��ن پنل انجام 
می ش��ود. البت��ه اس��تفاده از آن مختص 
بانوان باردار نیس��ت و قاب��ل تعمیم برای 
تمام افراد اس��ت. با این محصول فرهنگ 
خودمراقبتی گس��ترش می یابد و آرامش و امنی��ت خاطر در خانواده 
بیماران ایجاد می ش��ود. همچنین حذف خطای انسانی در جمع آوری 

داده های سالمت از مزایای دیگر تولید این محصول فناورانه است.

نانوفناوری یکی از حوزه های علمی اس��ت که چند س��الی اس��ت با 
ات��کا به ت��وان داخلی روندی رو به رش��د دارد، اما توس��عه این حوزه 
فناورانه بدون تامین زیرس��اخت های آزمایش��گاهی ممکن نیس��ت. با 

یک ت��الش دانش بنیان��ی ای��ن نیازها با 
یک چه��ارم قیمت خارجی تامین ش��د. 
شرکت دانش بنیان س��امانه تجهیز دانش 
هش��ت سالی اس��ت که در زمینه ساخت 
تجهیزات مرتبط با آزمایشگاه های میکرو 
و نانوفناوری فعالیت می کند. این شرکت، 
مجموع��ه کامل��ی از زنجی��ره تجهیزات 
آزمایش��گاه های  راه اندازی  برای  موردنیاز 
نان��و،  و  میک��رو  حس��گرهای  س��اخت 
و  لیتوگرافی  میکروفلویدی��ک،  کیت های 
الیه نش��انی را تولید می کن��د. بنا به گفته 
علی اکبر وکیلی، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنی��ان، از جمله مهم ترین تجهیزات 

این شرکت می توان به اسپین کوتر، لیتوگرافی مسک االینر، سلول های 
اچینگ، سیستم های الیه نشانی اسپاترینگ، پالسما کلینر، گالوباکس، 
کوره خأل و پمپ سرنگ اشاره کرد. دیگر محصوالت این شرکت شامل 

تجهیزات ایزوالسیون اتمس��فری )گالوباکس های موردنیاز در صنعت 
باتری لیتیومی و سلول خورش��یدی( و سیستم های تزریق خودکاری 

نانولیتری )پمپ های سرنگی( می شود.
پوشش دهی دورانی روش��ی رایج، در 
علوم و مهندسی، برای نشاندن الیه های 
ن��ازک و یکنواخ��ت مواد ب��ر روی یک 
زیرس��اخت مسطح اس��ت. در این روش 
معموال از یک م��اده محلول مانند الک 

نوری  برای الیه زنی استفاده می شود.
لیتوگرافی هم یکی از بهترین روش ها 
ب��رای انتقال الگو از ماس��ک به س��طح 
زیرالیه اس��ت. در س��اخت ادوات میکرو 
و ی��ا نانو در برخی مواقع نیاز اس��ت که 
چندین الیه ب��ر روی یک زیرالیه اضافه 
و یا حذف ش��ود. سیس��تم لیتوگرافی با 
ماژول حرکتی 5 درجه آزادی زیرالیه و 
دوربین نس��بت به ماسک این امکان را فراهم می آورد. در این سیستم 
پس از همتراز کردن ماس��ک نسبت به زیرالیه توسط ماژول، نوردهی 

کنترل شده بر روی ماده حساس به نور صورت می گیرد.

قیمت تجهیزات آزمایشگاه های نانوفناوری به یک چهارم کاهش یافتهوش مصنوعی از بانوان باردار مراقبت می کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
همدان، گفت باید اثر دانش را در اقتصاد ببینیم. مگر می ش��ود این همه در حوزه 
آموزش خرج کرد و اثر آن را در اقتصاد کشور و زندگی مردم ندید. پس قطعا جایی 
از راه را اشتباه رفته ایم. ستاری در این نشست، گفت: همدان استان فوق العاده ای 
از نظر زیرساخت های طبیعی و انسانی است و قریب به 100 هزار دانشجو و حدود 
3 هزار هیأت علمی دارد. اقتصاد دانش بنیان یک نرم افزار است که روی سخت افزار 
کشور می نشیند. باید فرهنگ را تغییر دهیم. متاسفانه نفت خیلی از زیرساخت های 
فرهنگی کشور را نابود کرد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نفت به بچه های ما 
یاد داد که استخدام شوند و این کار را به یک ارزش تبدیل کرد که باعث نابودی 
کارآفرینی ش��د. کشوری که 4 هزار سال تاریخ کارآفرینی، تجارت، اقتصاد، دانش 
و فناوری داشت به واسطه پول نفت بسیاری از زیرساخت های فرهنگی خود را از 
دس��ت داد.      س��تاری در ادامه بیان کرد: ما اگر به بچه های خودمان بفهمانیم 
که معنای اس��تخدام خیانت، کشتن نوآوری و از بین بردن اعتماد به نفس است، 
قدم بزرگی برداش��ته ایم. در اقتصاد نفتی همه مشکالت با پول حل می شود. اگر 
پول داشته باشید اشتغال، سواد و فناوری دارید در حالی که اینها خریدنی نیست.

 ارزش دانش بیشتر از تامین ماده اولیه
ب��ه گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، دانش و فناوری خریدنی نیس��ت بلکه یاد 
گرفتنی است، اما ما با آلوده شدن در اقتصاد نفتی اینها را از دست دادیم. از جمله 
بخش هایی که به نفت آلوده شد دانشگاه های کشور بود؛ دانشگاهی که 100درصد 

پول خود را از دولت بگیرد مثل صنعتی است که دولتی باشد.
 رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری در ادامه بیان کرد: پژوهش��ی که از پول دول��ت بیرون بیاید محصول 
نخواهد داشت و برای مردم مفید نیست. اگر می خواهید پژوهشی محصول محور 
داش��ته باشید باید س��رمایه گذاری بخش خصوصی را داش��ته باشید. پول دولت 
در زیرس��اخت های پژوهش��ی باید هزینه شود ولی کار پژوهش��ی با پول دولت، 
محصول محور نیست.  به گفته ستاری، در تاریخ کشور امروز بیشترین هزینه را در 
بخش آموزش داریم اما خروجی نمی گیریم. وقتی روی پژوهش هزینه می کنید، 

باید 5 سال یا 10 سال بعد نتیجه آن را در زندگی مردم مشاهده کنید.
 معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ادامه داد: امروز قیمت یک کیلو بذر 
خیار و گوجه در دنیا از قیمت طال بیشتر است. چون این دانش است که به ماده 
اولیه قیمت و ارزش می دهد. دیگر نفت و زعفران به خودی خود ارزش��ی ندارند. 
مهم این است که چه چیزی از این مواد می سازید. اینکه قرار است از این مواد چه 

رنگی، چه دارویی و چه عطری تولید شود مهم است.
 نوآوری بزرگ ترین نعمت

ستاری افزود: بزرگ ترین موهبتی که خدا به انسان داده نوآوری است. اما نوآوری 
در جوامعی با اقتصاد زیرزمینی به راحتی سرکوب می شود. کلید این قضیه و نگه 
داشتن نوآوری در میان جوانان در دست خود ما است. این کار هم با تغییر فرهنگ 

اتفاق می افتد.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: اینکه در استان از کشف یک معدن گچ خوشحال شوید، خیلی تفاوت دارد 
با اینکه یک دانشجو را از دل دانشگاه های بزرگ تهران به استان خود بازگردانید. 
این خوشحالی بزرگ تر است. این یک فرهنگ عمومی است که باید اصالح شود. 
دانشگاه ها کلید حل مس��ائل استانی در خود استان هستند. مشکالت با دانش و 

عقل در داخل خود استان حل می شود. راه حل  ها بومی است.
 ستاری همچنین گفت: این راه حل ها در دست همین شرکت های دانش بنیان 
است. همه باید محیط کسب و کار و مجوزها را اصالح کنیم. دانشگاه و صنعت باید 
با همه امکانات خود پای کار باشند. دانشگاهیان فراموش نکنند که با پول و مالیات 
مردم درس خوانده اند. چون مردم فکر می کنند دانش��گاهیان می توانند مشکالت 

کشور را حل کنند و توسعه دهند.

 دانشگاه محور توسعه استان ها
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: دانش��گاه باید محور توس��عه استان باشد. ولی 
این زمانی اتفاق می افتد که عدد قابل توجهی از درآمد از محل توس��عه فناوری، 
قراردادهای ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان تامین شود؛ دانشگاهی که 

100درصد پول خود را از دولت بگیرد هیچ تاثیری در جامعه ندارد.
 ستاری با تاکید بر اینکه باید جهت گیری دانشگاه ها اصالح شود، گفت: باید در 
کنار تغییر نگاه دانشگاه، نگاه صنعت و جامعه هم اصالح شود. اگر بخواهیم اقتصاد 
دانش بنیان را در یک جمله تعریف کنیم باید بگوییم که  اقتصاد دانش بنیان اقتصاد 
جوانانی است که سرمایه های شان در جیب شان نیست بلکه نوآوری و خالقیت و 

قدرت ذهن آنها مهم است.
 رئیس س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: در سال های اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است. در حال حاضر 
بیش از 5 هزار شرکت دانش بنیان داریم که 120 هزار میلیارد تومان فروش دارند. 

امروز روی تابلوی بورس 35 شرکت دانش بنیان داریم.
 به گفته س��تاری، ارزش ش��رکت های دانش بنیان در بورس حدود 180 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. شاید شش س��ال پیش اصال فکر نمی کردیم این اعداد در 
ش��رکت های دانش بنیان ثبت شود. این شرکت ها ساالنه صادرات محصول هم به 

دیگر کشورها دارند.
 استفاده از توان دانش بنیان ها در شیوع کرونا

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنین بیان ک��رد: باید بین یک 
تحصیلکرده که با دانش خود ارزش آفرینی می کند با یک فرد عادی تفاوت وجود 
داشته باشد. گاهی اس��تارت آپ های خوب ما هفته ای بین 10 تا 15 درصد رشد 
می کنند. در همین روزهای کرونایی تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان رشد 

خوبی تجربه کردند. در بحران کرونا همین شرکت ها کشور را نجات دادند.
 س��تاری در ادامه بیان کرد: در دوران ش��یوع کرونا همین جوانان با ابداعات و 
نوآوری های خود به داد کش��ور رسیدند. خودش��ان راه خود را یافتند و قدم های 
خوبی در این زمینه برداشتند. مگر با وجود این افراد، کشور کمبودی حس کرد؟

 وی در ادامه با اشاره به اینکه باید سیستم سنتی و بوروکراسی را کنار بگذاریم، 
گفت: باید محیطی آماده کنیم که نیروی انس��انی جوان بتواند در آن توانایی های 

خود را شکوفا کند.
 س��تاری ب��ا اعالم آمادگ��ی معاونت علم��ی و فناوری برای کمک به توس��عه 
زیرساخت های اس��تان همدان، گفت: این توسعه زمانی اتفاق می افتد که از توان 
دانش بنیان ها و جوانان استفاده کنید. کارهای اداری دانش بنیان ها و جوانان استانی 

را در کمترین زمان انجام دهید.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد اس��ت که این اقتصاد، اقتصاد 
آینده کشور اس��ت و ما در این حوزه در منطقه فوق العاده هستیم. ما بزرگ ترین 
استارت آپ های نانو و زیست فناوری را منطقه را داریم. حوزه علم و فناوری از جمله 

حوزه های افتخارآفرین ایران است.
 تدوین سند راهبردی توسعه استان همدان

همچنین سعید شاهرخی، اس��تاندار همدان هم در این نشست،  گفت: اولویت 
اول دولت فعلی توجه به معیش��ت، اش��تغال و تولید اس��ت. ما هم با این رویکرد 
تالش کردیم مجموعه مدیریت استان برای رسیدن به این هدف با برنامه و اصولی 

حرکت کنند.
 به گفته وی، همه مدیران اس��تان همدان ت��الش می کنند از هدررفت منابع 
پیشگیری کنند با همین هدف هم سند راهبردی و عملیاتی برای استان تعریف و 
تدوین شده است.  شاهرخی همچنین تاکید کرد: هماهنگی خوبی بین ارکان نظام 
در اس��تان وجود دارد و همین موضوع باعث ش��ده کارها روان و خوب پیش رود. 
این س��ند، فعالیت ها را قابل اندازه گیری می کند و همه مدیران در سطح استان و 

شهرستان ها برمبنای اهداف تعیین شده این سند فعالیت می کنند.

در پـی حمله هکـری بیت کوین در یوتیوب، اسـتیو وزنیـاک، هم بنیان گذار اپـل، به دلیل 
سوءاستفاده از نام و تصویرش برای مقاصد کالهبرداری، از یوتیوب شکایت کرده است.

بـه گزارش زومیت چنـد روز پیش، توییتر بـا حمله کالهبرداری بیت کوین روبه رو شـد و 
هکرها با کنترل تعدادی از حسـاب های افراد مشـهور، تقریبا 5/۱2 بیت کوین به جیب زدند. 
طبق گفته  این شـبکه  اجتماعی، حمله  هکری با مهندسـی اجتماعی انجام نشـده اسـت و 
همچنان این پلتفرم درباره  چگونگی هک شـدن حساب های کاربری تحقیق می کند. کاربران 
شـبکه های اجتماعی بهترین طعمه برای سودجویی هکرها هستند؛ هکرهایی که با استفاده 
از اعتبـار حسـاب های کاربری افراد مشـهور، کاربـران را فریب می دهنـد. عالوه بر توییتر، 
هکرهـا کنترل تعداد زیادی از حسـاب های یوتیوب را به  دسـت گرفته اند و بـا ترفندهایی 

از کاربـران تقاضـا می کنند به حساب های شـان بیت کوین ارسـال کنند. یکـی از چهره های 
معروفی که کالهبرداران از آن برای مقاصد سودجویی خود استفاده کرده اند، استیو وزنیاک، 
هم بنیان گذار اپل اسـت. به دنبال این اتفاق، او از یوتیوب شکایت کرده  است. درواقع به  گفته  
وکالی وزنیـاک، سـودجویان از نام و تصویر او اسـتفاده کرده اند تا کاربران را برای ارسـال 
پول فریب دهند. در این پرونده  شـکایت، وزنیاک همراه  با ۱7 قربانی دیگر این کالهبرداری 
از یوتیوب خواسـته اند به سـرعت در برابر این اقدام هکرها واکنش نشـان دهد و ویدئوهای 
کالهبـرداری بیت کوین را حـذف کند. یوتیوب به رسـانه  بلومبرگ گفته ایـن حمله  هکری 
مخالف سیاسـت های این شـبکه  اجتماعی است و شـرکت نام برده تالش می کند ویدئوهای 
کالهبرداری را از پلتفرمش حذف کند. در سـه ماهه اول سـال، این شـبکه اجتماعی بیش از 

نقش دانش و نوآوری را در پیشرفت اقتصاد نمایان کنیم

استیو وزنیاک بابت ویدئوهای کالهبرداری بیت کوین از یوتیوب شکایت می کند

دریچــه

طرح مل��ی کش��ت »قراردادمحور« گیاه��ان دارویی اجرایی می ش��ود. در 
این طرح کش��اورزان براساس قرارداد مش��خص، یک محصول خاص را برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کش��ت می کنند. بس��یاری اوقات کش��اورزان 
براس��اس پیش بینی های شخصی در مورد قیمت یک محصول در سال آینده، 
اقدام به کش��ت یک محصول خاص می کنند. عرضه بیش از حد این محصول 
در فصل برداش��ت باعث می ش��ود که کشاورز دچار ضرر ش��ود. ستاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی، طرح کش��ت »قراردادمحور« 
گیاهان دارویی را اجرایی می کند. این طرح بر روی مدیریت کش��ت و عرضه  

بهینه گیاهان دارویی تمرکز دارد. 

یک طرح ملی؛ کشاورزان گیاهان 
دارویی را »قراردادمحور« کشت می کنند
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سیس��تم جامع غربالگری اوتیس��م، دستگاهی اس��ت که در مراکز 
بهداش��تی نصب می شود و به کادر درمانی کمک می کند تا غربالگری 
اولی��ه را در مورد کودکان مبتال به اوتیس��م انجام دهد. این دس��تگاه 

توسط یک ش��رکت دانش بنیان تولید شده 
است. هر س��ال، تعدادی از کودکان به دنیا 
آم��ده در کش��ور به بیماری اوتیس��م مبتال 
می ش��وند. تش��خیص و غربالگری اولیه در 
مورد این بیماری بس��یار مهم است و باعث 
می ش��ود تا اقدامات درمانی و حمایتی الزم 

در مورد بیماران صورت گیرد.
منوچهر مرادی سبزوار، مدیرعامل شرکت 
دانش بنی��ان فناوران ش��ناختی پارس گفت: 
سیستم جامع غربالگری اوتیسم، یک دستگاه 
چند بعدی اس��ت که ب��ه کادر درمان کمک 
می کند تا غربالگری اولیه را در مورد کودکان 
مبتال به اوتیس��م انجام دهد. این دس��تگاه با 

اس��تفاده از یک دوربین، رفتارهای کودک را تحلیل می کند. این دستگاه 
مجهز به بازی های هوش��مند است تا با اس��تفاده از آنها، احتمال ابتالی 
کودک به اوتیس��م را بررسی کند. همچنین پرسشنامه های الکترونیکی 

هوش��مندی در اختیار کادر درمان قرار می گیرد تا با اس��تفاده از آنها، از 
یک بعد دیگر پاس��خ ها و رفتار کودک را ارزیابی کند. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان فناوران ش��ناختی پارس در ادامه گفت: این دستگاه کودکان 
یک ونیم س��اله تا پنج ساله را مورد ارزیابی 
ق��رار می دهد. دس��تگاه جام��ع غربالگری 
اوتیس��م  از طریق ش��بکه آنالی��ن به مرکز 
داده های ش��رکت متصل اس��ت. داده هایی 
که توسط دس��تگاه جمع آوری شده است، 
به مرک��ز تحلی��ل و ارزیابی داده ش��رکت 
منتقل می ش��ود و پاسخ مناسب برای مرکز 
درمانی ارسال می شود. وی همچنین افزود: 
همچنین این دستگاه مجهز به یک سامانه 
هوشمند صوتی است که صدای گریه کودک 
را تحلی��ل می کن��د و از طریق تحلیل صدا، 
نتای��ج الزم را در اختی��ار کادر درم��ان قرار 
می دهد. این سیس��تم در دو مدل متفاوت 
عرضه می شود یک مدل از دستگاه مجهز به یک روبات است و حدود دو 
متر و نیم ارتفاع دارد. مدل س��اده تر دستگاه بدون ربات است و تنها نیم 

متر ارتفاع دارد.

مدی��ر کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان الب��رز گفت یکی از 
موضوعات��ی که در جامعه باید ب��ه آن بپردازیم نهادینه کردن فرهنگ 
مهارت آموزی در میان خانواده ها برای پیش��رفت آینده شغلی فرزندان 

اس��ت. به گزارش ایسنا، حس��ین فالح نژاد 
در س��ومین جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی 
دس��تگاه های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی اس��تان که  روز یکش��نبه پنجم 
مرداد به میزبان��ی اداره کل فنی وحرفه ای 
اس��تان به مناس��بت هفته ملی مهارت در 
ای��ن اداره کل برگزار ش��د، ضم��ن تبریک 
هفت��ه ملی مه��ارت و کارآفرینی به جامعه 
فنی وحرفه ای اس��تان اظهار ک��رد: امروزه 
متاس��فانه در کش��ور در فضای اش��تغال با 
ی��ک فقر مهارت��ی روبه رو هس��تیم و حتی 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی فارغ  بسیاری 
از اینکه مدارک تحصیلی شان در چه رتبه و 

رشته ای است برای ورود به بازار کار چه در بخش خصوصی و یا دولتی 
هیچ گونه مهارتی ندارند .

ب��ه گزارش ایس��نا، وی اف��زود: س��االنه اف��راد زیادی از دانش��گاه 

فارغ التحصیل می ش��وند ولی وقت��ی برای اش��تغال مراجعه می کنند 
متاس��فانه مهارت��ی برای ش��غل ندارن��د و این نش��ان می دهد که در 
دانشگاه ها بیش��تر به مباحث نظری توجه می شود و به مباحث عملی 
و مهارتی برای آینده ش��غلی فرد در سن 

اشتغال کمتر پرداخته می شود .
اهمی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  فالح ن��ژاد 
مهارت آموزی در اشتغال خاطرنشان کرد: 
مس��ئله مهارت در سایر کش��ورها خیلی 
بیش��تر از کشور ما به آن توجه شده است 
و در آن کش��ورها ب��ه افراد ج��وان دارای 
مهارت اهمیت بس��یار زیادی برای کسب 
ش��غل می دهند، بنابراین در کشور ما نیز 
باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که این 
موضوع در اولویت س��رفصل های آموزشی 
قرار گیرد تا مس��یر ارتقا از کسب مهارت 
آغاز ش��ود و آموزش های مهارتی از س��ن 
پایین تر برای افراد طراحی ش��ود. وی ادام��ه داد: اگر امروز در جامعه 
آموزش های مهارتی نهادینه ش��ود و نس��بت به توانمندسازی جوانان 

اهتمام شود شرایط اشتغال بهتر خواهد شد.

فرهنگ مهارت آموزی در میان خانواده ها نهادینه شودسیستم جامع غربالگری اوتیسم تولید شد

حامد اختیاری/ عضو هیات علمی پژوهش��کده علوم ش��ناختی: بدن 
انس��ان در ارتباط با مغز به پردازش های ش��ناختی مغز جهت می دهد. 
مطالعات نشان می دهد قطع دست یا پا حتی پس از بهبودی کامل به 
میزان فوق العاده ای، ن��وع و کیفیت پردازش های عالی مغزی را که در 
ظاهر ربطی هم به دس��ت و پ��ا ندارند )مانند قضاوت یا تصمیم گیری(  
تح��ت تأثیر قرار می دهد. حتی یک تغییر کوچک در بدن نیز می تواند 
پردازش های ش��ناختی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر یک خودکار را در 
ده��ان خود بین دندان ه��ای خویش به گونه ای ق��رار دهید که دهان 
ش��ما را با حالتی ش��بیه خندیدن باز نگه دارد و سپس در یک آزمون، 
میزان جذاب بودن گروهی از تصاویر را امتیازبندی کنید، در مقایس��ه 
با وضعیت دهان بسته، امتیاز باالتری به جذابیت تصاویر خواهید داد.

از بدن که خارج ش��ویم محیط پیرامونی نی��ز در عملکرد مغز مؤثر 
است. به ما توصیه می کنند که دوستان خود را به دقت انتخاب کنیم یا 
به افراد درگیر در اعتیاد تأکید می شود که از مواجهه با محیط هایی که 
قباًل در آنها مواد مصرف می کرده اند، خودداری کنند اثرگذاری محیط 
ب��ر عملکردهای مغ��ز، فرصت های زیادی را برای مداخالت ش��ناختی 

ایجاد می کند، اما الزمه استفاده مناسب از مداخالت محیطی، اطالع از 
نحوه تعامل مغز و محیط پیرامونی است. علوم و فناوری های شناختی 
از طریق همکاری های بین بخش��ی و فرابخش��ی ب��ا حوزه های متنوع 
جامعه شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، هنر و فرهنگ در کنار حوزه های 

مختلف علوم اعصاب، چنین دانشی را در اختیار ما قرار می دهد.
اجرای مداخالت شناختی در مورد هر یک از پردازش های شناختی، 
مس��تلزم رعایت ظرافت های بسیاری اس��ت. این ظرافت ها با توجه به 
مخاطبان مختلف این مداخالت، از کودکان پیش دبستانی تا سالمندان 
و از افراد دچار نقائص شناختی مانند افراد دچار آلزایمر تا افراد دارای 
توانمندی های ش��ناختی، مانن��د مدیران یا فرماندهان، طیف بس��یار 
گس��ترده ای را دربر می گی��رد. در یک نگاه کلی، ه��ر کس که از مغز 
خود برای زندگی یا کار اس��تفاده می کند، می تواند مشتری مداخالت 
ش��ناختی باش��د. این موضوع بازار گس��ترده ای را برای ارائه خدمات 
ش��ناختی ایج��اد می کند ک��ه از آموزش و پرورش و آم��وزش عالی تا 
بیماری های نورولوژیک، بیماری های روانپزشکی و حتی تربیت مدیران 

ارشد و فرماندهان نظامی و انتظامی گسترش دارد.

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری خبر از اس��تفاده بیش از 850 ش��رکت دانش بنیان از 

معافیت های بیمه ای داد.
 محمد صاحبکارخراسانی با اشاره به معافیت های بیمه ای ذیل بخشنامه 
14/12 سازمان تأمین اجتماعی گفت: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، 
بخش��نامه 14/12 این سازمان در اواخر س��ال 1397 صادر شد و بر این 
اساس تمامی قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برسد، از پرداخت حق بیمه قراردادها معاف شده اند.
صاحبکار خراسانی ادامه داد: از سال 97 که معافیت پرداخت حق بیمه 
قراردادهای دانش بنیان به جریان افتاد، بیش از850 ش��رکت دانش بنیان 

توانستند از معافیت های بیمه ای بهره مند شوند.
 به گفته وی، متقاضیان برای استفاده از این معافیت باید موارد خواسته 
ش��ده در فرم درخواس��ت را که اعم از موضوع قرارداد، نام کارفرما، تاریخ 
آغاز و پایان و مبلغ قرارداد است را تکمیل و در ادامه فایل تصویر قرارداد 
و تصویر نامه اتمام را بارگذاری و پس از بازبینی کلیه اطالعات واردشده، 

درخواست خود را ثبت کنند.
شعبات تخصصی بیمه تامین اجتماعی در کشور دایر می شود

رئی��س مرک��ز ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری همچنین به ایجاد شعبات تخصصی بیمه برای 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: به  منظور یکپارچگی در اجرای 
قوانی��ن و رس��یدگی تخصصی به امور بیمه ای ش��رکت های دانش بنیان، 
ش��عبه های خاصی در تهران، اصفهان، خوزستان، فارس، بوشهر، اردبیل، 
زنجان، مازندران و قزوین تعیین ش��ده اس��ت که اطالعات آنها در سایت 
Daneshbonyan.ir آمده اس��ت و شرکت های دانش بنیان در صورت 
تمایل می توانند با مراجعه به واحد درآمد ش��عبات معرفی ش��ده در هر 
اس��تان، نس��بت به انتقال کد کارگاهی و دیگر امورات بیمه ای خود اقدام 

کنند.
صاحبکار خراس��انی ابراز امیدواری کرد با همکاری ادارات کل بیمه 
تامین اجتماعی در س��ایر استان ها، این ش��عبات تخصصی در تمامی 

استان ها دایر می شود.
بیمه های بازرگانی در 4 شاخه به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری با اشاره به اینکه خدمات 
بیمه ای برای ش��رکت های دانش بنیان به همین جا ختم نمی شود، افزود: 
تفاهم نامه معاونت علمی و ش��رکت بیمه ایران خدمت دیگری اس��ت که 

مرکز شرکت های دانش بنیان ارائه می کند.
صاحبکار در ادامه گفت: براس��اس تفاهم نامه ب��ا بیمه ایران، بیمه های 
بازرگانی همراه با تخفیف در چهار ش��اخه مسئولیت )کارفرما، حرفه ای و 
کاال(، تکمیلی درمان، آتش سوزی و مهندسی برای شرکت های دانش بنیان 
صادر می شود و شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه به نمایندگی های 

بیمه ایران این بیمه نامه ها را تهیه کنند.
وی بیمه مسئولیت کاال را یکی از مهم ترین شاخه های بیمه مسئولیت 
برشمرد و اعالم کرد: مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای ترغیب 
ش��رکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100میلیارد ریال به استفاده از 
این بیمه نامه، از خرید بیمه نامه های مسئولیت کاال تا سقف 300 میلیون 

ریال حمایت می کند.
ارائه مشاوره های رایگان در حوزه بیمه به شرکت های دانش بنیان

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به قوانین و بخشنامه های متعدد بیمه ای و نیاز 
شرکت های دانش بنیان به دانستن این موارد گفت: از سال 1394 خدمات 
مشاوره ای رایگان بیمه ای برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شد 
که در س��ال 1398 چیزی نزدیک به 2۶0 شرکت از مشاوره های بیمه ای 

مرکز دانش بنیان استفاده کردند.
صاحبکار خراس��انی همچنین بیان کرد: با تم��ام تالش هایی که مرکز 
ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنی��ان ب��رای کاهش مش��کالت بیمه ای 
ش��رکت های دانش بنیان انجام داده است اما همچنان برخی از مشکالت 
ب��رای ش��رکت ها وجود دارد که بایس��تی با همت و ت��الش مضاعف این 
مشکالت در س��ال های آتی به حداقل برسد و شرکت های دانش بنیان با 

آسودگی بیشتر بتوانند به فعالیت های خود بپردازند.

معافیت بیمه ای به بیش از ۸5۰ شرکت  دانش بنیان رسید

از کاربـران تقاضـا می کنند به حساب های شـان بیت کوین ارسـال کنند. یکـی از چهره های 
معروفی که کالهبرداران از آن برای مقاصد سودجویی خود استفاده کرده اند، استیو وزنیاک، 
هم بنیان گذار اپل اسـت. به دنبال این اتفاق، او از یوتیوب شکایت کرده  است. درواقع به  گفته  
وکالی وزنیـاک، سـودجویان از نام و تصویر او اسـتفاده کرده اند تا کاربران را برای ارسـال 
پول فریب دهند. در این پرونده  شـکایت، وزنیاک همراه  با ۱7 قربانی دیگر این کالهبرداری 
از یوتیوب خواسـته اند به سـرعت در برابر این اقدام هکرها واکنش نشـان دهد و ویدئوهای 
کالهبـرداری بیت کوین را حـذف کند. یوتیوب به رسـانه  بلومبرگ گفته ایـن حمله  هکری 
مخالف سیاسـت های این شـبکه  اجتماعی است و شـرکت نام برده تالش می کند ویدئوهای 
کالهبرداری را از پلتفرمش حذف کند. در سـه ماهه اول سـال، این شـبکه اجتماعی بیش از 

6میلیون ویدئو حذف کرده و نزدیک به 2 میلیون حسـاب  کاربری مغایر با سیاست های خود 
را بسـته اسـت. نکته  جالب این است هفته  گذشـته دادگاه از توییتر بابت اقدام سریع علیه 
هکرها تقدیر کرده است. در همان روز هک شدن حساب های توییتر، این شبکه  اجتماعی در 
اقدامی سریع و قاطعانه تمامی حساب های هک شده را بست و تا حدی توانست از کاربرانش 
در برابر هک شدن محافظت کند. درمقابل، هک های بیت کوینی ماه ها است در یوتیوب وجود 
دارند و در این شبکه  تبلیغ می شوند و یوتیوب به طور غیرمستقیم از آنها سود کسب می کند. 
در پایان، باید خاطرنشـان کنیم کالهبرداری های بیت کوینی همچنان در یوتیوب ادامه دارند 
و سودجویان در حمله  هکری در این شبکه برای سرقت پول از کاربران از ویدئو و عکس های 

کارآفرینان فناوری مشهور ازجمله استیو وزنیاک استفاده می کنند.

مشتری مداخالت شناختی

استیو وزنیاک بابت ویدئوهای کالهبرداری بیت کوین از یوتیوب شکایت می کند

یادداشـت

این روزها هوشمندس��ازی به همه صنایع کش��ور رخنه کرده اس��ت؛ کاری 
که قرار اس��ت زندگی م��ردم را با پیش��رفت های فناوران��ه  هماهنگ تر کند. 
هوشمندس��ازی حمل ونق��ل ه��م یک��ی از اتفاقاتی اس��ت که باید براس��اس 
اس��تانداردهای ملی و جهانی اجرایی ش��ود. قرار اس��ت این روند با برگزاری 

رویدادی فناورانه تسهیل شود.
نخس��تین وبینار تخصص��ی »استانداردس��ازی تجهیزات کن��ار جاده ای و 
س��امانه های حمل ونقل هوشمند« رویدادی اس��ت که با کمک همه بازیگران 
این حوزه زمینه  اجرایی شدن این اتفاق را فراهم می کند. این رویداد با حضور 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هفتم مردادماه برگزار می شود.

سامانه های حمل و نقل هوشمند با 
استانداردهای ملی همراه می شود



بازاریابی در دوران کنونی دش��واری های خاص خود را دارد. بسیاری 
از مش��تریان دیگر به الگوه��ای قدیمی بازاریابی واکنش مثبت نش��ان 
نمی دهند. با این حس��اب کار برندها برای جلب نظر مشتریان ش��ان به 
شدت دشوار ش��ده است. به روز رس��انی مداوم برنامه بازاریابی با هدف 
جلب نظر مش��تریان یکی از وظایف اصلی هر برندی در ش��رایط کنونی 
محس��وب می شود. بخش قابل توجهی از تغییر س��ریع دنیای بازاریابی 
در ط��ول ماه ه��ای اخیر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا ص��ورت گرفته 
اس��ت. اغلب کارش��ناس های بازاریابی از تغییر این عرصه در پی ظهور 
ویروس کرونا خبر داده اند. با این حس��اب ما دیگر توانایی تجربه دنیای 

پیشاکرونا، دست کم در عرصه بازاریابی، را نخواهیم داشت. 
برنده��ا در بازارهای مختلف برای بهبود وضعیت کس��ب و کارش��ان 
نیازمند اس��تفاده از تکنیک های تازه و به روز بازاریابی هستند. متاسفانه 
برخی از برندها برنامه یکس��انی برای س��ال های متمادی مورد استفاده 
قرار می دهند. نتیجه این امر کاهش ش��دید توجه مش��تریان به فعالیت 
برند موردنظر خواهد بود. ما در این مقاله ابتدا به بررس��ی مفهوم برنامه 
بازاریابی و س��پس برخی تکنیک های مناسب برای به روز رسانی الگوی 

بازاریابی برندها خواهیم پرداخت. 
برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی ش��امل یک طرح و الگوی کلی برای فعالیت در عرصه 
بازاریابی اس��ت. بسیاری از برندها در عمل فاقد برنامه ای مشخص برای 
حضور در عرصه بازاریابی هستند. همین امر مانع دستیابی آنها به نتایج 
دلخواه شان می ش��ود. برندهای بزرگ همیشه پیش از شروع به فعالیت 
بازاریابی اق��دام به طراحی برنامه ای جامع می کنند. بدون ش��ک وقتی 
ما برنامه مش��خصی داش��ته باشیم، امکان دس��تیابی به اهداف ساده تر 

خواهد شد. 
هیثر شاک، بنیانگذار موسسه بازاریابی شاک، در مورد اهمیت طراحی 
برنامه بازاریابی بر روی تعیین مس��یر پیش روی برند تاکید دارد: »یک 
برنامه بازاریابی دقیق وضعیت فعلی و جایگاه جاری ش��رکت در دنیای 
کس��ب و کار را مشخص خواهد کرد. سپس با تعیین راهکارهایی امکان 
بهبود وضعیت را فراهم می س��ازد.« بدون تردید ماهیت برنامه بازاریابی 
در ابتدا بس��یار س��اده انگارانه به نظر می رس��د، اما اغلب برندها توانایی 

اجرای همین برنامه ساده را نیز ندارند. 
بدون تردید راهکارهای بسیار زیادی برای تدوین برنامه های بازاریابی 
وجود دارد. شیوه توصیه ای ما در این بخش تاکید بر روی عواملی نظیر 
محص��ول، قیمت، تبلیغ��ات، محل عرضه، بس��ته بندی، نحوه قرار دادن 
محصوالت در فروش��گاه و مشتریان اس��ت. توجه به عوامل فوق در هر 
برنامه بازاریابی ضروری است. در غیر این صورت برنامه موردنظر ناقص 

خواهد بود. 
بازاریاب��ی با هدف توس��عه محصوالت و معرفی آن به مش��تریان تازه 
قدمت بس��یار زیادی دارد. نکته مهم در این فرآیند اشاره به نکات مورد 
عالقه مشتریان اس��ت. برخی از برندها در کمپین های بازاریابی شان به 
نکات و نیازهای اساس��ی مش��تریان اش��اره نمی کنند. درست به همین 
خاطر اغلب کمپین های ش��ان با بی توجهی مش��تریان مواجه می ش��ود. 
فرآیند ارجاع به س��لیقه یا نیازهای مش��تریان همیشه ساده نیست. بر 
همین اس��اس ما در ادامه راهکاره��ای به روز رس��انی برنامه بازاریابی 
برندها را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد. نکته مهم در این میان به روز 
رسانی مداوم برنامه های بازاریابی برای تداوم موفقیت برند در بازار است. 

۱. تاکید بر روی اهمیت محصول
ه��ر محصول ت��ازه ای با هدف رفع ی��ک یا چند نیاز مش��تریان روانه 
بازار می ش��ود. مهمتری��ن نکته در برنامه بازاریاب��ی تالش برای نمایش 
ارتباط میان محصوالت برند با نیازهای مش��تریان است. این امر باید در 
بلندمدت صورت گیرد. اگر برخی از برندها در بازار کسب و کار شهرت 
بسیار بیشتری در مقایسه با رقبایشان دارند، دلیل این امر توانایی قابل 
توجه آنها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از طریق ارائه کیفیت برتر 
در زمین��ه طراحی محصول و ایجاد ارتباط می��ان آن با نیازهای جاری 
مشتریان است. همین نکته ساده تفاوت میان برندهای موفق و شکست 

خورده را نشان می دهد. 
بدون تردید نیازها و س��لیقه مش��تریان در طول زمان تغییر می کند 
بنابراین نحوه س��اماندهی برنامه بازاریابی برند شما نیز باید تغییر نماید. 
در غیر این صورت امکان جلب توجه مداوم مشتریان از برند شما سلب 
خواهد ش��د. دوران کرونا یکی از مهمترین بازه های زمانی برای بازبینی 
در نحوه ساماندهی برنامه های بازاریابی محسوب می شود. امروزه برندها 
باید ارتباط میان محصوالت و نیازهای مش��تریان را با توجه به ش��رایط 
کرونایی مورد بررسی قرار دهند. اگر شما در زمینه تولید لوازم بهداشتی 
فعالیت دارید، کارتان تا حدود زیادی س��اده خواهد بود. با این حال در 
حوزه ه��ای دیگر بای��د ارتباط معناداری میان ماهی��ت محصوالت تان و 

نیازهای مشتریان پیدا کنید. 
2. توجه به نیازهای متغیر مشتریان

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، نیازهای مشتریان به طور مداوم 
تغییر می کند. وظیفه هر برندی در این میان تالش برای پاسخگویی به 

نیازهای متغیر مش��تریان است. همین امر موجب تغییر سریع کسب و 
کارها می شود. اگر نیازها و سلیقه مشتریان تغییر نمی کرد، شاید عرصه 
کسب و کار در طول دهه های متمادی کمترین تحولی نمی یافت. تغییر 
مداوم یکی از ویژگی های اصلی دنیای کس��ب و کار در ش��رایط کنونی 
محس��وب می شود. این نکته اهمیت بس��یار زیادی در توسعه بازارهای 

مختلف و تالش برندها برای گسترش کسب و کارشان دارد. 
ش��یوع ویروس کرونا از نقطه نظ��ر تحول نیازهای مش��تریان دارای 
اهمیت بس��یار زیادی است. امروزه اغلب مشتریان در تالش برای حفظ 
سالمتی ش��ان هس��تند. بنابراین فرآیند بازاریابی ما بای��د بر روی بیان 
پروتکل های بهداشتی برندمان برای حفظ سالمتی مشتریان پایه گذاری 
ش��ود. شاید محصوالت برند ما ارتباط چندانی با حوزه بهداشت نداشته 
باش��د، با این حال تضمین رعایت اصول بهداش��تی از س��وی برندمان 

اهمیت باالیی خواهد داشت. 
3. افزایش تالش ها در حوزه بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال در طول یک دهه اخیر به عنوان یک راهبرد ارزان 
قیم��ت و تاثیرگذار مورد توجه برندها قرار داش��ته اس��ت. وقتی عرصه 
بازاریابی به دنیای دیجیتال نقل مکان کرد، هزینه های جاری برندها به 
ط��ور قابل توجهی کاهش یافت. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت 
برندها و مش��ارکت هرچه بیش��تر برندهای کوچک در عرصه بازاریابی 
داشته است. امروزه ما امکان مشاهده کمپین های بازاریابی از سوی انواع 
برندها را داریم. با این حساب دیگر دوران سلطه محض برندهای بزرگ 

بر عرصه بازاریابی به سر آمده است. 
مهمتری��ن نکته درخص��وص دوران کرونا افزایش س��رمایه گذاری بر 
روی بازاریابی دیجیتال اس��ت. بدون شک س��ایر الگوهای بازاریابی نیز 
همچنان تاثیرگذاری خ��اص خود را دارند، اما الگوی دیجیتال به دلیل 
رعایت نکات بهداشتی در باالترین حد ممکن بهترین گزینه در دسترس 
خواه��د بود. امروزه بس��یاری از برندها در راس��تای جلب نظر مخاطب 
هدف اقدام به طراحی کمپین های بازاریابی دیجیتال با محوریت مسئله 
کرون��ا می کنند. این نکته اهمیت بس��یار زیادی از نقط��ه نظر بازاریابی 
دارد. هرچ��ه توانایی یک برند برای اش��اره به راهکارهای پیش��گیری از 
کرونا بیشتر باشد، توجه بیشتری از سوی مشتریان جلب خواهد کرد. 

4. به روز رسانی کمپین بازاریابی ایمیلی
اس��تفاده از ایمیل برای اهداف بازاریاب��ی همچنان یکی از گزینه های 
اصلی در عرصه بازاریابی محسوب می شود. بسیاری از کارشناس ها هنوز 
هم س��رویس های ایمیلی را یکی از برجس��ته ترین ابزاره��ای بازاریابی 
قلم��داد می کنند. اگر ما نیز به دنبال اس��تفاده بهینه از عرصه بازاریابی 
ایمیلی هستیم، باید برنامه های مشخصی برای جلب نظر مخاطب هدف 
داشته باشیم. این امر شامل استفاده از ایده مناسب و مرتبط با مشکالت 
جاری اس��ت. بدون تردید مس��ئله کرونا برای مدت زمانی زیادی بحث 
اصلی در جوامع مختلف خواهد بود بنابراین اس��تفاده از سرویس ایمیل 
در این راستا ایده چندان بدی نخواهد بود. بسیاری از برندهای بزرگ در 
همان روزهای نخست شیوع کرونا نسبت به اطالع رسانی دقیق پیرامون 
ای��ن بیماری اقدام کردند. این امر جلوه حرفه ای کس��ب و کار و فرآیند 

بازاریابی آنها را به نمایش گذاشت. 
امروزه اقدام س��ریع و در واکنش به اتفاقات روز اهمیت بسیار باالیی 
دارد. اگر ش��ما به موق��ع اقدام به واکنش در قب��ال اتفاقات روز نکنید، 
توج��ه مخاطب هدف نس��بت به فعالیت بازاریابی تان به ش��دت کاهش 
خواهد یافت. ایراد برخ��ی از برندها در زمینه بازاریابی ایمیلی تاکید بر 
روی استفاده مداوم از المان های تکراری است. بدون تردید این امر پس 
از گذشت مدت زمانی مشخص جذابیت های کمپین آنها برای مخاطب 
هدف را نابود خواهد کرد بنابراین شما باید به طور مداوم در تالش برای 

به روز رسانی محتوای بازاریابی ایمیلی تان باشید. 
5. تمرکز روی بازاریابی ایمیلی

امروزه بسیاری از مخاطب هدف برندها در شبکه های اجتماعی عضویت 
دارن��د. بنابراین حض��ور برندها در ش��بکه های اجتماعی امری غیرطبیعی 
نخواهد بود. هر برندی باید در پلتفرم های مورد عالقه مش��تریانش حضور 
چشمگیری داشته باشد. در غیر این صورت خطر فراموشی برندمان از سوی 
مشتریان همیشه وجود خواهد داشت. این نکته به دلیل رقابت فشرده در 
عرصه کسب و کار است. وقتی برندهای بسیار زیادی در عرصه کسب و کار 
حضور دارند، ما باید نهایت تالشمان برای ایجاد تفاوت میان برندمان با رقبا 
را ب��ه کار ببندیم. امروزه برندهایی نظیر نایک به خوبی از رقبایش��ان قابل 

تشخیص هستند. این امر به دلیل فعالیت منحصر به فرد آنهاست. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی کمک قابل توجهی به برندها برای ایجاد 
تمای��ز با رقبا خواهد کرد. این امر در دوران ش��یوع کرونا تا حد زیادی در 
ارتباط با نحوه واکنش هر برند به پدیده موردنظر تعریف می ش��ود. برخی 
از برندها در ش��بکه های اجتماعی کمترین واکنش به ش��یوع کرونا نشان 
نداده اند. این امر بیانگر ناتوانی برند موردنظر برای هماهنگی با شرایط متغیر 
عرصه کس��ب و کار است. اگر آنها در تالش برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر 
بر روی مشتریان هستند، باید نسبت به پدیده همه گیری ویروس کرونا در 

شبکه های اجتماعی موضع گیری نمایند. 
امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به شدت افزایش پیدا کرده است 
بنابراین ش��ما باید به عنوان یک برند در ت��الش برای کمک به کنترل 
ویروس کرونا باشید. این امر در ساده ترین شکل ممکن ارائه کمک های 

مالی به مراکز درمانی اس��ت. بسیاری از مشتریان واکنش بسیار بهتری 
در قبال برندهای فعال در زمینه کمک به کنترل کرونا دارند. به عبارت 
دیگر، زمان کنونی موقعیت بس��یار مناس��بی ب��رای عمل به ارزش های 

برندمان است بنابراین ما نباید فرصت کنونی را از دست بدهیم. 
6. استفاده از بازخوردهای انتقادی

بدون تردید عملکرد هیچ برندی خالی از انتقاد نیس��ت. بس��یاری از 
بازاریاب ها در طول دوران فعالیت حرفه ای ش��ان با شکس��ت های بسیار 
زیادی مواجه شده اند. نکته مهم در این میان عدم ناامیدی و تالش برای 
بهره گیری از بازخوردهای مش��تریان برای به روز رس��انی وضعیت برند 
است. امروزه بسیاری از برندها امکان بررسی دالیل بی توجهی مشتریان 
به کمپین های ش��ان را دارند. متاسفانه برخی از برندها همچنان نسبت 
به ارزیابی انتقادی نظرات کاربران در ش��بکه های اجتماعی توجه کافی 
ندارند. نظرات منفی کاربران و انتقادهای ش��ان در شبکه های اجتماعی 

نشانه بارزی از فقدان کیفیت مطلوب در کمپین های یک برند است. 
نکته مهم در زمینه استفاده از نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی 
یافتن ایرادات برنامه بازاریابی و تالش برای رفع آن اس��ت. در غیر این 
ص��ورت ما به صورت مداوم با مش��کالت بازاریابی مواجه خواهیم ش��د. 
امروزه هر برندی باید به طور میانگین هر 2 ماه یک بار نس��بت به بروز 
رسانی کلی برنامه بازاریابی اش اقدام کند. در غیر این صورت ایده هایش 

از رده خارج خواهد شد. 
7. تعامل با مخاطب هدف

ش��یوع ویروس کرونا زمان بس��یار بیش��تری در اختیار کاربران برای 
حضور در ش��بکه های اجتماعی و به ط��ور کلی دنیای آنالین قرار داده 
اس��ت. برندها باید از این زمان در دس��ترس کاربران نهایت اس��تفاده را 
ببرن��د. یکی از ن��کات مهم در این می��ان تالش برای تعامل بیش��تر با 
مش��تریان است. امروزه مشتریان تمایل بس��یار بیشتری برای تعامل با 
برندها دارند. ش��یوع ویروس کرونا و خانه نشینی اجباری برخی از افراد 

نیز این امر را تسهیل کرده است.
تولید کمپین های بازاریابی با نقش آفرینی مستقیم برخی از مشتریان 
در آن جذابیت ه��ای خ��اص خ��ود را دارد. این امر ش��امل اس��تفاده از 
و   )User Generated Content( کارب��ران  تولی��دی  محت��وای 
همچنین نظرخواهی از آنها صورت خواهد گرفت. بدون شک ساده ترین 
راهکار برای آگاهی از نیازهای مش��تریان نظرخواهی از آنها خواهد بود. 
این امر در صورت رابطه مناس��ب میان برند شما و مشتریان بسیاری از 
هزینه های تحقیقاتی برند ش��ما را رف��ع خواهد کرد. امروزه بخش قابل 
توجهی از هزینه برندها در حوزه تحقیق پیرامون سلیقه مشتریان روی 
می دهد بنابراین اس��تفاده از حضور بیشتر کاربران در فضای آنالین در 
بازه زمانی کرونایی اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. این امر امکان 
برنامه ریزی و اس��تفاده بهینه از منابع در دس��ترس برای به زور رسانی 

الگوی بازاریابی را به همراه خواهد داشت. 
۸. نمایش توجه مان به مشتریان

فرآین��د بازاریابی فق��ط معطوف به تالش برای فروش هرچه بیش��تر 
محصوالت نیس��ت. ما بای��د نگرانی مان پیرامون وضعیت مش��تریان در 
دوران کرون��ا را به صورت عینی نش��ان دهیم. این ام��ر تاثیر مثبتی بر 
روی ش��کل گیری ذهنیت مطلوب از برندمان در میان مش��تریان دارد. 
برندهای��ی که نگرانی وضعیت مشتریان ش��ان هس��تند، به طور معمول 
جذابیت بیش��تری برای مش��تریان دارند. نکته مه��م در این میان عدم 
نی��از به صرف هزینه ه��ای گزاف برای اب��راز همدردی با مش��تریان یا 
پیگیری وضعیت ش��ان اس��ت. امروزه اغلب برندها اطالعات مختلفی در 
مورد مشتریان ش��ان دارند. این امر شامل اطالعاتی مانند محل سکونت، 
ش��ماره تماس و آدرس ایمیل اس��ت. توصیه ما در این بین تالش برای 

استفاده از اطالعات مورد نظر برای انتقال پیام های همدردی است. 
برخی از برندها در این میان طرح های مختلفی مانند ارائه تخفیف های 
قابل توجه برای مشتریان در نظر گرفته اند. این کار نیز در دوران کرونا 

اهمیت باالیی برای جلب نظر مشتریان دارد. 
9. ایجاد انجمن مشتریان

دور ه��م جمع کردن مش��تریان برند همیش��ه تاثی��ر مثبتی بر روی 
ذهنی��ت آنها از ما خواهد داش��ت. ام��روزه بس��یاری از برندهای بزرگ 
دارای انجمن گسترده ای از مشتریان هستند. این امر فرآیند نظرخواهی 
از مش��تریان و همچنی��ن آگاهی از نقاط ضعف و ق��وت فعالیت برند را 
س��اده خواهد کرد. همچنین نقش مهمی در تبدیل خریداران معمولی 
به مش��تریان وفادار خواهد داش��ت. توصیه ما در این بخش تالش برای 
اس��تفاده از ظرفیت ش��بکه های اجتماعی برای ایجاد انجمن مشتریان 
است. چنین انجمنی در طول دوران کرونا نقش مهمی در رابطه نزدیک 

میان برندها و مشتریان بازی خواهد کرد. 
بدون شک بازاریابی در دوران کنونی دشواری های بسیار زیادی دارد. 
تالش ما در این مقاله معرفی برخی از تکنیک های مناس��ب برای تعامل 
بهتر با مشتریان در این بازه زمانی در قالب برنامه بازاریابی بود. یکی از 
ن��کات ضروری برای پرهیز در دوران کرونا مربوط به تالش برای فروش 
صرف اس��ت. مش��تریان در بازه زمانی کنونی واکنش مناسبی در قبال 
تالش برندها برای فروش صرف محصوالت و خدماتشان نخواهند داشت 
بنابراین باید فروش محصوالت را به صورت غیرمستقیم دنبال نمایید. 
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کاور جداکننده استراتژی برند لیفت

یک��ی از مش��اغلی که در معرض بیش��ترین احتم��ال به ویروس 
کرون��ا قرار دارد، رانندگان بوده و در این رابطه برند لیفت به عنوان 
دومین تاکسی اینترنتی محبوب جهان، اعالم کرده است که تمامی 
رانن��دگان را به کاور جداکننده مجهز خواه��د نمود. این امر باعث 
می ش��ود تا راننده هیچ گونه ارتباطی را با مس��افران خود نداش��ته 
باش��د و تمامی مس��افران، ملزم به پرداخ��ت اینترنتی خواهند بود. 
ای��ن امر می تواند باعث ش��ود تا رانندگان تمایل بیش��تری به ادامه 
فعالیت های خود در ش��رایط س��خت حال حاضر، داش��ته باشند. با 
این حال بس��یاری از تحلیلگران، این اقدام را بس��یار دیر دانسته و 
اعالم کرده اند که اگر کاهش ش��دید تعداد رانندگان وجود نداشت، 
احتماال حتی ش��اهد به اجرا درآمدن چنین طرحی نیز نبودیم. در 
کنار این موضوع، قرار اس��ت تا کیت ایمنی نیز در اختیار راننده ها 
قرار گیرد که ش��امل چندین ماسک، دس��تکش و ضدعفونی کننده 
خواهد بود. این امر در حالی است که همچنان کاهش شدید تعداد 
مس��افران وج��ود دارد. درواقع آمارها حاکی از آن اس��ت که میزان 
تقاضا به نس��بت مشابه سال گذشته، 70درصد کمتر شده است. به 
همین خاطر سوال اصلی این است که با توجه به این امر که حداقل 
تا پایان س��ال واکسنی عرضه نخواهد شد، استراتژی لیفت برای بقا 

چه خواهد بود؟ 
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 سقوط آزاد تبلیغات
در عرصه بازگشایی مدارس

همیش��ه در تابس��تان برندها تالش زیادی برای سرمایه گذاری بر 
روی کمپین های بازاریابی مربوط به بازگش��ت به مدرسه دارند. این 
امر نوعی گرایش عمومی در میان برندهای مرتبط با حوزه تحصیلی 
دانش آموزان و دانش��جویان اس��ت. نکته مهم در این میان گزارش 
موسس��ه PR News Wire نسبت به کاهش شدید تمایل برندها 
برای س��رمایه گذاری بر روی این حوزه در س��ال جاری است. بدون 
تردید وضعی��ت کرونا و کاهش درآمد برندها در این زمینه بی تاثیر 

نیست. 
بازگشت به مدرس��ه همیشه فصل مهمی برای فعالیت برندها در 
صنعت تولید لوازم التحریر و همچنین موسس��ه های آموزش��ی بوده 
اس��ت. این امر حتی برای دانش��گاه ها نیز اهمیت دارد. درس��ت به 
همین خاط��ر اغلب آنها در طول تابس��تان کمپین های بازاریابی و 
تبلیغات گس��ترده ای برای جذب دانش��جو برگزار می کنند. امسال 
ش��رایط برای بسیاری از کس��ب و کارها متفاوت پیش رفته است. 
دلی��ل ای��ن امر کاهش ف��روش و به تب��ع آن توان مالی کس��ب و 
کارهاست. وقتی کسب و کارها توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نداش��ته باش��ند، نباید انتظار فروش گس��ترده نیز داشته 
باش��ند. این امر در مورد بازگش��ایی مدارس در سال جاری به طور 

جدی به چشم خواهد خورد. 
یک��ی دیگر از دالیل تردید برندها برای س��رمایه گذاری در حوزه 
تبلیغات مربوط به بازگش��ت به مدرس��ه عدم تعیی��ن زمان دقیق 
بازگشایی موسسه های آموزشی است. بسیاری از موسسات در زمان 
کنونی مش��غول مدیریت ش��رایط به صورت آنالین هستند. برخی 
دیگر نیز ترم های خود را به تعویق انداخته اند بنابراین فضای فقدان 

اعتماد در حوزه تحصیل برای تمام برندها ناگوار خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

تیک تاک برندی آمریکایی خواهد شد

با توجه به ممنوع شدن استفاده از تیک تاک در آمریکا، این 
برند یکی از بازارهای اصلی خود را از دست داده و سودآوری 
آن کاه��ش پیدا کرده اس��ت. ب��ه همین خاطر تع��دادی از 
س��رمایه گذارها، در تالش برای انتقال این ش��رکت به آمریکا 
هس��تند. درواقع حذف چینی ها می تواند راهکاری باش��د که 
این ش��بکه بتواند به شرایط سابق خود بازگردد. در این رابطه 
اخبار حاکی از آن اس��ت که موس��س آن آقای بایت دنس به 
فردی چینی است، با فروش آن مشکلی نداشته و تنها قیمت 
مطرح اس��ت. درواقع اگرچه این ش��بکه تنها چهار سال وارد 
عرصه ش��بکه های اجتماعی شده اس��ت، با این حال در این 
مدت کم، انقالبی را در این حوزه ایجاد کرده و سال گذشته، 
بیش��ترین میزان دانلود را داشته اس��ت. همین امر نیز باعث 
ش��ده اس��ت تا ارزش تقریبی این برند، بی��ش از 40 میلیارد 
دالر اعالم ش��ود. بدون شک این رقم بسیار باال بوده و همین 
امر ش��انس فروش آن را کاهش خواه��د داد. با توجه به این 
امر که اینس��تاگرام در حال طراحی بخش��ی مشابه تیک تاک 
اس��ت، بعید به نظر می رس��د که مارک زاکربرگ نیز در این 
رابطه اقدامی نماید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که در یک ماه گذشته، استفاده از تیک تاک 
در هند نیز به عنوان دومین کش��ور پرجمعیت جهان، ممنوع 
ش��د. به همین خاطر دو بازار اصلی از بین رفته است. در این 
راس��تا فروش می تواند بهترین گزینه حال حاضر باشد، با این 
حال در صورتی که مدیران این شرکت بتوانند اعتمادها را به 
س��مت خود جلب کرده و موانع برداشته شود، احتماال دیگر 

شاهد به اجرا درآمدن این طرح نخواهیم بود. 
nypost.com :منبع

بررسی چالش های کنونی بازاریابی BRANDکارگاهبرندینگ

طراحی برنامه بازاریابی در دوران کرونا
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یک��ی از چالش های اصل��ی فعالیت در دنی��ای کارآفرین��ی مقابله با 
شایعات و باورهای غلط است. امروزه بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها 
در حوزه تخصصی ش��ان با چنین مشکلی مواجه هستند. وقتی ما اصول 
اساسی کس��ب و کارمان را به صورت اشتباه متوجه شویم، تالش برای 
بهبود وضعیت بیش��تر شبیه ش��وخی خواهد بود. این نکته درخصوص 
بازاریاب��ی آنالین در ش��بکه های اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
برندهای مختلف در طول س��ال هزینه بس��یار زیادی برای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی انجام می دهند. این امر به دلیل اهمیت روزافزون 
شبکه های اجتماعی و همچنین سطح تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. نکته مهم در این می��ان احتمال هدررفت تمام هزینه های 
ش��رکت در صورت اس��تفاده از تکنیک ها و اتکا به اصول اش��تباه است. 
هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی برخی از ش��ایعات و افسانه های 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب شما فرصت بهتری 
برای بازاریابی بدون توجه به این ش��ایعات و افسانه های جعلی خواهید 

داشت.
امکان صرف نظر آسان از نظرات منفی

دریافت نظرات منفی در شبکه های اجتماعی امری رایج است. بسیاری 
از برندها در ذیل پست های شان نظرات مختلفی دریافت می کنند. بدون 
تردی��د کمتر برندی توانایی جلب نظر مس��اعد تمام مش��تریان در یک 
ب��ازار را دارد بنابراین مواجهه با نظرات منفی امری طبیعی خواهد بود. 
همچنین باید نس��بت به اس��تفاده از نظرات منفی برای بهبود وضعیت 

کسب و کار نیز توجه داشته باشیم. 
نظ��رات منفی امکان بهبود وضعی��ت بازاریابی برندها از طریق به روز 
رس��انی فرآیندهای جاری را مهیا می س��ازد. اگر یک برند هیچ انتقادی 
در زمینه بازاریابی دریافت نکند، این نش��انه ای از وخامت اوضاع خواهد 
ب��ود. به عبارت دیگر، وقتی محتوای ما هیچ توجهی جلب نکند، خبری 

از نظرات منفی نخواهد بود. 
ام��روزه برخ��ی از برنده��ا در مواجهه با نظ��رات منف��ی کاربران در 
شبکه های اجتماعی کمترین توجهی به آنها نمی کنند بنابراین ما شاهد 
عملکرد یکس��ان برندهای مختلف در زمینه بازاریابی برای مدت زمانی 
طوالنی هس��تیم. این افسانه در دنیای بازاریابی قدمت به نسبت زیادی 
دارد. نکته مهم در اینجا تالش برای تغییر رویه برندمان برای اس��تفاده 
از نظ��رات منفی و انتقادات کاربران اس��ت. برخ��ی از برندهای بزرگ با 
اس��تفاده از همین انتقادات موفق به جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری 

از مشتریان شده اند. 
مت بروس��ارد به عنوان یک کارش��ناس بازاریابی کارکشته نسبت به 
اس��تفاده از نظرات منفی کاربران در ش��بکه های اجتماعی دید مثبتی 
دارد. توجه وی بیش��تر معطوف به نحوه اس��تفاده از نظرات کاربران در 
شبکه های اجتماعی است. بر این اساس اگر ما توجه چندانی به نظرات 
منفی نداش��ته باش��یم، گزینه حذف سریع آنها از پس��ت های مان ایده 
جالبی خواهد بود. تاثیر این امر تردید هرچه بیش��تر کاربران نسبت به 
صداقت برند ما در زمینه کس��ب و کار و بازاریابی اس��ت بی تردید وقتی 
اعتماد کاربران به یک برند خدش��ه دار ش��ود، تعامل با آنها بسیار دشوار 

خواهد بود. 
عدم کارایی ایمیل ها

شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا 
کرده اند. این امر در تمام کش��ورهای دنیا قابل مش��اهده است. برخی از 
بازاریاب ها در پی توسعه شبکه های اجتماعی اقدام به بی توجهی نسبت 
به س��ایر پلتفرم های ارتباطی کرده اند. س��رویس های ایمیل مدت زمان 
بس��یار بیشتری به نسبت شبکه های اجتماعی در دسترس کاربران قرار 

داش��ته است. این نکته اهمیت بس��یار زیادی در تحول دنیای بازاریابی 
آنالین ب��ازی کرده اس��ت. امروزه برخ��ی از کارآفرین��ان و بازاریاب ها 
اس��تفاده از ایمیل در زمین بازاریاب��ی را فاقد کارایی الزم می دانند. این 
نکته بس��یار عجیب به نظر می رس��د. امروزه هنوز هم امکان استفاده از 
سرویس های ایمیل برای بازاریابی وجود دارد. بسیاری از مردم همچنان 
از سرویس های ایمیل برای ارتباط و تعامل با یکدیگر استفاده می کنند. 
ش��اهد اصلی ای��ن امر چک کردن ایمیل در ابتدای روز از س��وی اغلب 

مردم است. 
کنار گذاش��تن الگ��وی بازاریابی ایمیلی به خاط��ر افزایش محبوبیت 
ش��بکه های اجتماعی به هیچ وج��ه ایده منطقی نیس��ت. ما در زمینه 
بازاریابی باید اقدام به استفاده از تمام امکانات در دسترس  مان کنیم. در 

غیر این صورت نتیجه کار همراه با پشیمانی خواهد بود. 
دخالت تیم مدیریتی در فرآیند بازاریابی مشکلی ندارد

بازاریاب��ی محتوایی یکی از بخش های اصلی بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی محسوب می شود. امروزه تمام برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیازمند محتوای جذاب و تعاملی هس��تند. این امر نوعی 
گرایش اساس��ی در میان برندها محسوب می ش��ود. هرچه محتوای ما 
جذاب تر و هماهنگ تر با س��لیقه مش��تریان باشد، شانس فروش مان نیز 

بیشتر خواهد بود. 
برخ��ی از برندها در زمین��ه بازاریابی محتوایی تمایل به اس��تفاده از 
نظ��رات تیم مدیریتی به صورت وس��یع دارند. نکت��ه مهم در این میان 
ایجاد آزادی عمل برای کارشناس های بازاریابی در شرکت است. نتیجه 
ای��ن امر امکان بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به صورت 
حرفه ای خواهد بود. دخالت تیم مدیریتی در تمام امور بازاریابی به هیچ 
روی ایده مناس��بی نیس��ت. این امر اغلب موجب ناتوان��ی برندها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف خواهد ش��د. توصیه اساس��ی ما در 
این بخش تالش برای ایجاد بخش��ی مس��تقل برای بازاریابی در شرکت 
اس��ت بنابراین باید نس��بت به همکاری با دست کم 2 یا 3 بازاریاب در 

برندتان اقدام نمایید. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی محتوایی کامال 

متفاوتند
همانطور که پیش نیز اش��اره ش��د، بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
بدون تولید محتوای جذاب امکان ناپذیر اس��ت. برخی از برندها در طول 
س��ال های اخیر بدون دلیل خاص��ی اقدام به ایج��اد تمایز میان بخش 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و الگوی محتوایی کرده اند. نتیجه این 
امر عدم موفقیت در جلب نظ��ر کاربران پلتفرم های آنالین خواهد بود. 
برند ما باید همیشه نس��بت به ترکیب الگوهای بازاریابی برای موفقیت 
بیشتر در عرصه عملی کسب و کار توجه نشان دهد. در غیر این صورت 

توانایی رقابت با دیگر برندها را نخواهیم داشت. 
محدودسازی عنوان اصلی کمپین بازاریابی

محدودسازی عنوان اصلی محتوای بازاریابی یکی از شگردهای قدیمی 
در زمینه بازاریابی محس��وب می ش��ود. ایده اصلی این ش��یوه بازاریابی 
ت��الش برای ایجاد رم��ز و راز در فرآیند طراحی کمپین به منظور جلب 
نظر مس��اعد مخاطب هدف اس��ت. بدون تردید ای��ن ایده جذابیت های 
خاصی در طول دهه های گذش��ته داشته است، اما در زمان کنونی دیگر 
کارای��ی ندارد. امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی تمایل به آگاهی 
نس��بت به تمام جزییات برندها هستند. این امر حتی در زمینه آشنایی 
با پش��ت صحنه تولید محصوالت از س��وی برندها نیز مشاهده می شود. 
بنابراین تالش برای مخف��ی کاری در زمینه تولید محتوای بازاریابی به 

هیچ روی نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
برخ��ی از برنده��ا در زمین��ه رونمایی از محصوالت تازه ش��ان الگوی 
ارائ��ه اطالع��ات محدود را مورد توج��ه قرار می دهند. ای��ن امر یکی از 
عجیب ترین گرایش ها در زمینه بازاریابی محس��وب می ش��ود. وقتی ما 

اطالع��ات کافی در مورد برندمان ارائه نکنیم، امکان جلب نظر مخاطب 
هدف از بین خواهد رفت. امروزه مش��تریان پیش از خرید یک محصول 
اقدام به ارزیابی دقیق و مقایس��ه آن با دیگر نمونه های موجود در بازار 
می کنند. با این حساب اگر محصول ما دارای اطالعات اندکی باشد، این 

امر به عنوان نقص در نظر مشتریان جلوه گر خواهد شد. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی با هدف جذب مشتری جدید

فرآیند بازاریابی فقط در راستای کسب فروش بیشتر نیست. بسیاری 
از برنده��ا در عم��ل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان را 
ندارن��د. دلی��ل این امر تمرکز بیش از اندازه بر روی فروش اس��ت. هیچ 
کارب��ری در ش��بکه های اجتماعی تمایل به همکاری یا حتی مش��اهده 
محت��وای بازاریابی برنده��ای درگیر در فرآیند ف��روش محض را ندارد 
بنابراین ما باید به مواردی بس��یار وس��یع تر از ف��روش صرف نیز توجه 
نشان دهیم. در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان هدف مان نخواهیم داشت. امروزه برخی از برندها از بازاریابی 
برای تعامل نزدیک و ایجاد رابطه ای پایدار با مشتریان استفاده می کنند. 
این امر مزیت های بس��یار زیادی برای فعالیت برندها در پی دارد. فهم 
این نکته از س��وی برندها اهمیت بس��یار زیادی دارد. وقتی ما هدفمان 
بیش��تر از تاثیرگذاری صرف بر روی مخاطب هدف برای فروش باش��د، 
ام��کان جلب نظ��ر آنها فراهم خواهد ش��د. به عبارت دیگ��ر ما باید به 
دنبال تاثیر گذاری و فروش بیش��تر در ش��بکه های اجتماعی به صورت 

غیرمستقیم باشیم. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی قابل اندازه گیری نیست

بس��یاری از برنده��ا در زمین��ه بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماع��ی 
انتقادهای اساس��ی را متوجه ناتوانی ب��رای اندازه گیری نتایج  می کنند. 
این امر ش��امل فقدان معیارهای معتبر برای اندازه گیری میزان موفقیت 
برندها در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. با این حساب 
اغلب بازاریاب ها فعالیت در شبکه های اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری 

پرخطر تلقی می کنند. 
نکت��ه مهم در زمینه ارزیابی نتایج بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
توجه به ابزارهای مدرن است. امروز ابزارهای بسیار کاربردی در اختیار 
برندها برای ارزیابی وضعیت کمپین ش��ان در ش��بکه های اجتماعی قرار 
دارد بنابراین شما باید نسبت به کاربست شیوه های تاثیرگذار و استفاده 
از ابزاره��ای مفید ب��رای ارزیابی کمپین های بازاریابی ت��ان اقدام کنید. 
مزیت این شیوه بهبود تدریجی و گام به گام فرآیند بازاریابی برندها در 
شبکه های اجتماعی است. متاس��فانه امروزه بسیاری از برندها در طول 
بازه های زمانی طوالنی کمترین تغییری در فعالیت بازاریابی ش��ان ایجاد 
نمی کنند. با این حس��اب مسیر بس��یار دشواری پیش روی برندها برای 
جلب نظر مش��تریان قرار خواهد گرفت. اگر ش��ما مای��ل به تغییر این 
ش��رایط هستید، باید نسبت به کاربست ش��یوه های تازه و تغییر مداوم 
الگوی بازاریابی تان اقدام نمایید. در غیر این صورت ش��انس اندکی برای 

موفقیت در عرصه عملی بازاریابی خواهید داشت. 
بدون ش��ک بازاریابی در شبکه های اجتماعی با توجه به افزایش موج 
رقابت در این حوزه دش��واری های خاص خ��ود را دارد. دیگر مانند یک 
ده��ه پیش تعداد برنده��ای محدودی در ش��بکه های اجتماعی حضور 
ندارن��د بنابرای��ن ما باید نس��بت به ایج��اد تغییرات اساس��ی در زمینه 
بازاریاب��ی برندمان اقدام کنیم. آش��نایی با افس��انه ه��ای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی و ت��الش برای تغییر آنها رویکرد بس��یار مطلوبی 
در راس��تای موفقیت برای ماندگاری در یکی از رقابتی ترین عرصه های 
بازاریابی محس��وب می ش��ود. مهمترین نکته در ای��ن میان تالش برای 
پرهیز از تمام ش��ایعه ها و باورهای غلط در ای��ن مقاله به طور همزمان 
است. به این ترتیب تاثیرگذاری بهتری بر روی فرآیند بازاریابی برندتان 

در شبکه های اجتماعی مشاهده خواهید کرد. 
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کدام کسب و کارهای آفالین اکنون وارد دنیای آنالین شده اند؟
کسب و کارهای سنتی در کالبد آنالین

ادام��ه فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون هماهنگی با تغییرات 
جدید امکان پذیر نیس��ت. بسیاری از کسب و کارهای سنتی اکنون 
در دنیای آنالین مشغول ارائه خدمات به مشتریان هستند. اگر برند 
ما در میان جریان س��ریع تغییر و تحول کسب و کارها همچنان به 
شیوه های س��نتی اش پایبند بماند، به احتمال زیاد سرانجامی بهتر 
از شکس��ت نخواهد داش��ت. ما در این مقاله نگاهی به سه کسب و 
کار س��نی که اکنون وارد عرصه آنالین ش��ده اند، خواهیم انداخت. 
مثال های م��ورد بحث در این مقاله به خوبی اهمیت ورود به عرصه 

کسب و کار آنالین را نشان می دهد. 
خدمات درمانی و پزشکی

اغل��ب خدمات درمانی و پزش��کی در طول دوران کرونا به صورت 
آنالین ارائه می ش��د. بس��یاری از بیمارس��تان ها برای جلوگیری از 
مراجعه بی دلیل بیم��اران، به جز بیماران کرونایی، حضور فعالی در 
فضای آنالین داش��تند. این امر عرصه خدمات درمانی و پزش��کی را 
وارد حوزه تازه ای کرد. اغلب مردم به صورت س��نتی انتظار مشاهده 
موسسه های درمانی و پزشکی در حوزه آنالین را ندارند. با این حال 
بحران کرونا اغلب بیمارس��تان ها را به س��وی ارائ��ه خدمات آنالین 

سوق داد. 
بس��یاری از کارشناس ها عرصه بهداش��ت ارائه خدمات بهداشتی 
ب��ه صورت آنالی��ن را از مدت ها قب��ل مدنظر داش��تند. این امر به 
دلی��ل عادت اغلب بیمارس��تان ها و پزش��کان به ارائ��ه خدمات به 
صورت حضوری تا زمان ش��یوع کرونا ب��ه تعویق افتاد. اکنون اغلب 
بیمارستان ها و موسس��ه های بهداشتی به صورت آنالین به بیماران 
غیرمبت��ال به کرونا یا دیگر انواع بیماری های س��خت کمک رس��انی 

می کنند. 
مشاوره امالک

مش��اوران امالک در یکی از سنتی ترین صنایع دنیا فعالیت دارند. 
س��ابقه مش��اوره در زمینه خری��د و فروش امالک ب��ه قرن ها پیش 
می رس��د. نکته مهم در این میان جهت گیری اغلب برندهای معتبر 
در این عرصه به س��وی ارائ��ه خدمات آنالین اس��ت. دلیل این امر 
امکان تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف و همچنین ارائه اطالعات 
دقیق تر اس��ت. بدون تردید مشاوران امالک به طور سنتی در طول 
روز توانایی پاس��خگویی به تعداد اندکی از مشتریان را دارند. با این 
حال در صورت استفاده از خدمات آنالین خدمت رسانی به مشتریان 
س��رعت بیش��تری خواهد گرفت. همچنین ام��کان ارائه خدمات به 

مشتریان مختلف در زمان واحد نیز فراهم خواهد شد. 
براس��اس گزارش موسس��ه فورب��س تا پایان س��ال 2019 ارزش 
مشاوره آنالین در حوزه امالک به بیش از 100 میلیارد دالر رسیده 
است بنابراین حضور در این عرصه اهمیت بسیار زیادی برای کسب 
و کاره��ا خواهد داش��ت. اگر ش��ما نیز به دنبال حض��ور در صنعت 
مشاوره امالک هستید، بدون نیاز به سرمایه اولیه قابل توجه امکان 
توسعه موسسه مشاوره آنالین تان را خواهید داشت. امروزه استفاده 
از فناوری های نوین برای ش��روع کس��ب و کار نیز بسیار منطقی به 

نظر می رسد. 
خدمات خانگی

خرید لوازم خانه مانند مبلمان و تجهیزات آشپزخانه همیشه یکی 
از جذاب ترین کارهای ممکن اس��ت. بس��یاری از خانواده ها برای به 
روز رسانی تجهیزات خانه ش��ان اقدام به خرید از خرده فروشی های 
ب��زرگ می کنند. ای��ن صنعت در طول دوران ش��یوع ویروس کرونا 
ضررهای بسیار زیادی را متحمل شده است. یکی از نکات جالب در 
این میان ادامه فروش، هرچند محدود، فروشگاه های آنالین در بازه 
زمانی ش��یوع کرونا بود. با این حس��اب ارائه لوازم خانگی به صورت 
آنالین مزیت های بس��یار زیادی برای برندها در پی دارد. مهم ترین 
مزیت در این میان امکان کاهش قابل توجه هزینه های جاری است. 
خرده فروش��ی حضوری نیازمند تهیه فضایی به نس��بت بزرگ برای 
نمایش محصوالت است. استفاده از سایت های دارای طراحی زیبا و 
چشم نواز امکان نمایش محصوالت خانه به صورت سه بعدی و بدون 
نیاز به پرداخت هزینه گزاف برای خرید یا اجاره فضای خرده فروشی 

را فراهم می سازد. 
امروزه اغلب کس��ب و کارها به طور فزاین��ده ای در فضای آنالین 
حضور پیدا می کنند. این امر به س��رعت در تمام حوزه ها گس��ترش 
پیدا خواهد کرد بنابراین ش��ما نیز در کس��ب و کارتان باید به فکر 
حضور در چنین فضایی باش��ید. در غیر این صورت امکان موفقیت 

برای شما فراهم نخواهد شد. 
entrepreneur.com :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی باورهای غلط در دنیای بازاریابی دیجیتال

افسانه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: جنیفر اسپنسر کارشناس مدیریت کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

Massive Alliance به قلم: تام پاپومارونیس کارشناس بازاریابی و مدیر بخش نوآوری موسسه
ترجمه: علی آل علی

دوشنبه
6 مرداد 1399

شماره 1591



ارتقای کار تیمی با 5 راهکار ساده 

بدون ش��ک مفهوم تیم تنها زمانی ش��کل خواه��د گرفت که کار 
تیمی و همکاری مش��ترک وجود داش��ته باش��د. در این رابطه هر 
مدی��ری باید اقداماتی را انجام دهد تا س��طح ش��رکت در وضعیت 
مطلوب��ی قرار گیرد، با این حال آیا تاکن��ون به اقداماتی که در این 
رابطه باید انجام ش��ود فکر کرده اید؟ بدون شک عدم آگاهی درست 
باعث خواهد ش��د تا خود را درگیر اقداماتی کنید که ممکن اس��ت 
نتیجه الزم را به همراه نداش��ته باش��د. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که عدم کار تیمی، باعث خواهد شد تا فشار 
بر روی چند کارمند بیش از حد باش��د. تحت این ش��رایط طبیعی 
اس��ت که بهترین های خود را به س��ادگی از دس��ت بدهید. درواقع 
هیچ فردی تمایل ندارد که در شرکتی حضور داشته باشد که حتی 
پایه ای تری��ن مفاهیم آن نیز صورتی حرفه ای را ندارد. در ادامه پنج 

مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد.
۱-اهداف خود را مشخص نمایید 

برای این امر که افراد همدلی الزم را داش��ته باشند، در ابتدا باید 
هدف از این اقدام مشخص شود. این امر در حالی است که بسیاری 
از مدی��ران از ارائه توضیحات، خ��ودداری می کنند، با این حال اگر 
کارمندان ش��ما به خوبی قانع نشده باشند، باالترین سطح همکاری 
را از خود نشان نمی دهند. همچنین با تعیین اهداف خود، می توانید 
بهترین شیوه را انتخاب نمایید. درواقع تنها یک گروه وجود نداشته 
و ان��واع آنها را می توان نام ب��رد. برای مثال در برخی از تیم ها، چند 
زیرمجموع��ه وجود دارد تا به هر بخش بتوان بهترین رس��یدگی را 
نمود. این امر در حالی است که برخی دیگر ممکن است فردی را به 
عنوان نماینده انتخاب کرده و دیگر نیازی به تقسیمات بیشتر وجود 
نداشته باشد. درواقع نوع هدف شما تعیین کننده این خواهد بود که 
چه آرایشی را داشته باش��ید. همچنین توجه داشته باشید که شما 
به عنوان مدیر ش��رکت، الزم اس��ت تا همواره عملکرد تیم را مورد 
بازبینی قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا در صورت مناس��ب 
نبودن آمار و عملکردها، به دنبال پیدا کردن راه حل باشید. درواقع 
شما نباید اجازه دهید که مشکالت کوچک، به بحرانی جدی تبدیل 
ش��ود. به عنوان یک توصیه بهتر است که اهمیت کار تیمی را برای 
افراد خود شرح دهید. اگرچه این امر ممکن است بیش از حد پیش 
پا افتاده تلقی ش��ود، با این حال بیان کردن آن می تواند به هموارتر 
ش��دن مس��یر کمک کند. درواقع هر یک از افراد نیز باید در زمینه 

اصول کار تیمی، مطالعاتی را داشته باشند
2-چیدمان شرکت را تغییر دهید 

اگ��ر خواهان این امر هس��تید که کار تیمی در ش��رکت افزایش 
پیدا کند، ضروری اس��ت تا دفتر کار به نحوی باشد که ارتباط افراد 
بیش��تر شود. در این رابطه اس��تفاده از تکنولوژی نیز بسیار ضروری 
خواهد ب��ود. درواقع نرم افزارهایی نظیر اس��لک، کمک خواهد کرد 
ک��ه افراد بتوانن��د حتی با همکاران دورکار خود نیز ارتباط داش��ته 
باش��ند. برای مدیریت یک تیم هم، انواع نرم افزارها نظیر ترلو وجود 
دارد. همچنی��ن ضروری اس��ت تا ب��ه تیم خود اعتماد داش��ته و از 
مقایس��ه آنه��ا خودداری کنی��د. درواقع با توجه به ای��ن امر که هر 
فردی از توانایی های خاص برخوردار بوده و نقشی متفاوت را در تیم 
دارد، چنین اقدامی تنها جو دوس��تانه را نابود خواهد کرد. همچنین 
ضروری است تا به جای انتخاب مواردی نظیر کارمند برتر، به دنبال 
تعیی��ن جوایز برای هر یک از اهداف باش��ید. درواقع ش��ما باید به 
مواردی تاکید داش��ته باش��ید که تمایل افراد به ادامه کار تیمی را 

افزایش دهد. 
 3-اختالفات احتمالی را برطرف کنید 

در ابتدای شروع کار تیمی، یکی از مواردی که بسیار شایع است، 
بروز اختالفات اس��ت. در این رابطه ش��ما باید س��ریعا اقدام کرده و 
اجازه ندهید که این اختالفات زمینه نابودی تیم را به همراه داشته 
باش��د. نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که تیم ش��رکت 
ممکن اس��ت به خاطر قوانین تنها در ظاهر به کار خود ادامه دهد. 
ب��ا این حال نتیج��ه ای را از چنین جمعی به دس��ت نخواهید آورد. 
همچنین بهتر است که ارتباط افراد را صمیمانه تر کنید. برای مثال 
بسیاری از مدیران یک ورزش گروهی را انتخاب می کنند تا تمرینی 
برای کار تیمی باش��د. در این رابطه بهتری��ن گزینه، مواردی نظیر 

والیبال است که درگیری فیزیکی افراد وجود ندارد. 
4-به عملکرد فردی نیز توجه داشته باشید 

در کنار آمارهای مربوط به تیم ش��رکت، ضروری است تا عملکرد 
فردی را نیز مورد توجه قرار دهید. علت این امر به این خاطر است 
که اطمینان داشته باشید تمامی افراد در حال انجام درست وظایف 
خود در گروه هس��تند. درواق��ع یک فرد ضعیف، ت��وان کل تیم را 
کاه��ش خواه��د داد. به همین خاطر این بررس��ی ها کمک می کند 
تا در صورت نیاز، اقدام به حذف برخی از افراد کنید. درواقع ش��ما 
ب��ه تیمی نی��از دارید که همه افراد از یک حداق��ل توانایی و انگیزه 

برخوردار باشند. 
5-یادگیری مداوم را جدی بگیرید 

با کسب اطالعات بیشتر در رابطه با اصول کار تیمی و تکنیک های 
موج��ود در این رابطه، ش��ما قادر خواهید بود تا به بهترین ش��کل، 
تی��م خ��ود را مدیریت کنید. ب��ا این حال یادگیری م��داوم تنها به 
ش��ما اختصاص نداشته و تمامی افراد تیم شرکت، باید با این اقدام، 
توان خ��ود را افزایش دهند. درواقع با توجه به این امر که نیاز بازار 
تغییراتی را خواهد داش��ت، ضروری اس��ت که تیم شما نیز همواره 

بهبودهایی را داشته باشد. 
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امروزه بسیاری از افراد برای تعامل بهتر در محیط کار اقدام به برقراری روابط 
نزدیک و به اش��تراک گذاری نکات مختلف می کنند. کارمندان در محیط های 
اداری به دلیل پروژه های مش��ترک روز به روز روابط نزدیکتری پیدا می کنند. 
برگزاری جلسات آنالین در طول دوران کرونا و همچنین آخر هفته ها برای بیان 
نقطه نظرها و طراحی برنامه آتی برای پروژه های در دس��ت کار امری رایج در 
میان برندها محسوب می شود. نکته مهم در این میان روند بحث و گفتگو میان 
کارمندان است. بدون تردید همه ما تجربه حضور در جلسات متعدد و مشاهده 
س��لطه یک یا چند نفر خ��اص بر تمام جریان گفتگو را داش��ته ایم. در چنین 
ش��رایطی هیچ کس موقعیتی برای بیان نظرش پیدا نخواهد کرد. اغلب اوقات 
چنین گرایش��ی از سوی کارمندان خاص موجب بی توجهی به نظرات سایرین 
می شود. به عبارت دیگر، با این روش زمان کافی در اختیار تمام افراد برای بیان 

نقطه نظراتشان باقی نخواهد ماند. 
شرایط دورکاری در پی شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کسب و کارها امری 
طبیعی تلقی می شود. روند گفتگو در شرایط دورکاری حتی دشوارتر از وضعیت 
حضوری اس��ت. این امر موجب ناتوانی برندها برای مدیریت مناس��ب تیم های 
مختلف شرکت و در نهایت کاهش بهره وری نیروی کار می شود. وقتی اعضای 
تیم ما به هر دلیلی توانایی حضور در دفتر کار را ندارند، ما باید شیوه تعامل مان 
با آنها را تغییر دهیم. اظهار نظر و بررسی طرح ها از سوی تمام اعضای شرکت 
امری ضروری است بنابراین اگر حتی یک نفر نیز در این فرآیند مشارکت فعال 
نداشته باشد، ما بخش��ی از توانایی برندمان را نادیده گرفته ایم. هدف اصلی ما 
در این مقاله بررسی نشانه های فقدان بحث و تعامل سازنده در میان کارمندان 
شرکت است. بدون شک هدف اصلی ما در این بحث اشاره به اعضای تیم های 
مشخص کارمندی است. شاید اعضای بخش های مختلف شرکت در طول سال 
ارتباط مستقیم چندانی نداشته باشند. این امر روندی عادی در حوزه تخصصی 

کسب و کار محسوب می شود. 
ما در ادامه برای بررس��ی هرچه بهتر مش��کالت و دشواری های تعامل میان 
اعضای شرکت در فرآیند دورکاری به برخی از نشانه های اصلی وجود ایراد در 
تعامالت کارمندان اش��اره خواهیم کرد. سپس در تالش برای بیان راهکاری به 

منظور رفع مشکالت موردنظر برخواهیم آمد. 
۱. برگزاری جلسات بیش از اندازه

برگزاری جلسات بیش از اندازه همیشه نشانه تعامل مثبت و همکاری نزدیک 
کارمندان نیس��ت. هدف اصلی از تشکیل جلسات اداری به صورت حضوری یا 
آنالین تقویت نقطه نظرهای مشترک است. همچنین برنامه ریزی و تعیین دقیق 
وظایف نیز ش��امل اهداف اصلی برگزاری همایش ها می شود. نکته مهم در این 

میان ارزیابی برگزاری همایش های متعدد به صورت بدبینانه است. 
کارمندان همیشه به دلیل نزدیکی رابطه شان با هم در فرآیند مدیریت پروژه 
اقدام به برگزاری جلسه نمی کنند. گاهی اوقات مشکالت شرکت بسیار عمیق تر 
از این حرف هاست. اگر اعضای شرکت توانایی فهم و درک نقطه نظرات همدیگر 
را نداشته باشند، نیاز به برگزاری مجدد و چندباره جلسات فراهم خواهد شد. با 
این حساب برگزاری جلسات آنالین در دوران دورکاری همیشه نشانه همکاری 

نزدیک همکاران تیم های شرکت نیست. 
راهکار ما برای پرهیز از چنین وضعیتی تالش برای تعیین مدت زمان جلسات 
و همچنین زمان مشخص برای صحبت هر یک از اعضا است. اگر ما به این نکته 
توجه نداشته باشیم، امکان تاثیرگذاری بر روی یکدیگر را نخواهیم یافت. فرآیند 
بحث باید شامل نتیجه گیری مشخصی باشد. وقتی مالقات های آنالین شرکت 
بدون هیچ گونه دس��تاورد مشخصی پایان می پذیرد، مشکالت اساسی در نحوه 

تعامل اعضا وجود دارد. 
2. عدم توجه به زبان بدن در حوزه دیجیتال

وقتی ما از طریق ویدئوکنفرانس در حال تعامل با هم هستیم، توجه به زبان 
بدن محلی از اعراب ندارد. بسیاری از کارمندان و حتی مدیران ارشد شرکت ها 
نسبت به زبان بدن یکدیگر توجه کافی ندارند. نکته مهم در این میان اهمیت 
برگزاری مالقات ها و جلسات به صورت ویدئوکنفرانس است. بسیاری از برندها 
صرف��ا به چت مکتوب کاربران توجه دارن��د. همچنین کنفرانس صوتی نیز به 

اندازه کافی مفید نیست.
وقتی ما به صورت ویدئوکنفرانس در حال تعامل با هم هس��تیم، بسیاری از 
افراد امکان مشاهده زبان بدن یکدیگر را پیدا خواهند کرد. همین امر به پیشبرد 
هرچه بهتر بحث کمک می کند. مزیت اصلی جلسات حضوری امکان مشاهده 
دقیق زبان بدن افراد است. وقتی ما اینگونه تعامل های سازنده ای با هم داشته 
باشیم، دیگر جایی برای نگرانی درباره نحوه تعامل اعضای شرکت باقی نخواهد 
ماند. بسیاری از برندها در عمل توانایی استفاده از بسترهای فناورانه برای بهبود 
سطح تعامل کارمندانشان را ندارند. نتیجه این امر پیشبرد بسیار کند پروژه ها 

در دوران دورکاری است. 
اگر ش��ما به دنبال ایجاد تحول در وضعیت برندتان هس��تید، باید نسبت به 
استفاده از فناوری های نوین واکنش نشان دهید. این امر در کنار توجه به زبان 
ب��دن کارمندان و همکاران در طول دوران کرونا تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی 

وضعیت برند خواهد داشت. 
3. عدم مشارکت کارمندان در بحث 

وقتی ویدئوکنفرانس های آنالین بدون مش��ارکت معن��ادار کارمندان دنبال 
می ش��ود، باید به دنبال نقطه ضعف های بحث بود. اگ��ر بحث برند دارای یک 
مدیر مشخص است، وی باید نسبت به ترغیب دیگران برای مشارکت در فرآیند 
بحث اقدام نماید. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی برای پیشبرد طرح 

ایجاد خواهد شد. 
گاهی اوقات کارمندان در جلسه های حضوری نیز حوصله بحث و مشارکت 
ندارند. این امر در مورد جلس��ات آنالین به طور بس��یار بیشتری قابل مشاهده 
اس��ت. وظیفه اصلی ش��ما در این میان تالش برای بهبود انگیزه کارمندان در 
راستای مشارکت در بحث ها و اظهارنظر است. فقط در این صورت امکان بهبود 

وضعیت برند و پیشبرد جمعی پروژه ها وجود خواهد داشت. 
اگر فقط تعداد مشخصی از کارمندان تمایل به مشارکت در گفتگو پیرامون 
پروژه ها داشته باشند، حضور سایر کارمندان بی فایده خواهد بود بنابراین شما 
باید به این نکته مهم و کلیدی توجه داشته باشید. استفاده از محرک هایی مانند 
پاداش بیش��تر و همچنین اختصاص زمان مناس��ب برای طراحی موضوعات و 
بحث های کاربردی از سوی هر کارمند نقش مهمی در مشارکت سازنده تمام 

اعضای شرکت خواهد داشت. 
4. عدم تعامل مدیران با کارمندان

تعام��ل میان مدیران و کارمندان امر تازه ای نیس��ت. اغلب ش��رکت ها برای 
کسب موفقیت بر تعامل مستقیم و سازنده میان مدیران و کارمندان تکیه دارند. 
مهمترین نکته در این میان حفظ رابطه مناسب و تعامل سازنده اعضای شرکت 

در دوران دورکاری است. بدون تردید دورکاری صدمات بسیار زیادی به روابط 
افراد می زند. این امر حجم مشکالت برندها را افزایش می دهد. وقتی کارمندان 
ما توانایی برقراری ارتباط مناسب با مدیران را نداشته باشند، امکان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. 
وظیفه اصلی ما به عنوان مدیرعامل شرکت تالش برای یافتن ریشه مشکالت 
تعاملی میان کارمندان و مدیران است. بسیاری از اوقات این امر ریشه در عدم 
دسترس��ی س��اده کارمندان به مدیران دارد. با این حساب ساده سازی فرآیند 
دسترس��ی کارمندان به مدیران نقش مهمی در توس��عه همکاری های متقابل 
خواهد داش��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد. به هر 
حال اغلب تیمهای کاری امروزه تعامل سازنده ای با هم دارند. با این حال نکته 
مهم پیرامون شرایط دشوار کرونایی است. دورکاری وضعیت تعامل میان افراد 
در زندگی شخصی را نیز بر هم می زند. عرصه کسب و کار نیز همین وضعیت را 
دارد. بنابراین هدف اصلی شما در بازه زمانی مورد بحث باید بهبود هرچه بهتر 
شرایط تعامل میان اعضای مختلف شرکت باشد. در غیر این صورت هزینه های 

سنگینی برای اشتباه و عدم توجه تان پرداخت خواهید کرد. 
5. عدم تعامل میان اعضای شرکت در طول روز

تعامل میان اعضای شرکت فقط در قالب ویدئوکنفرانس ها صورت نمی گیرد. 
این نکته برای بسیاری از برندها همچنان پوشیده است. وقتی ما ویدئوکنفرانس 
برگزار می کنیم، تنها بخشی از تعامل میان کارمندان صورت خواهد گرفت. نکته 
مهم در این میان تعامل های غیررس��می و س��ایر ساعت های روز است. ما باید 

توجه ویژه ای به این نکته داش��ته باشیم. در غیر این صورت پیشبرد پروژه های 
شرکت فقط معطوف به زمان های خاصی در طول روز خواهد شد. 

ایجاد بس��ترهای ارتباطی مناسب برای تعامل سریع اعضای شرکت یکی از 
ایده های مناسب در زمینه بهبود رابطه میان آنها محسوب می شود. نکته مهم 
در این میان توسعه سریع شبکه های اجتماعی در طول دهه های اخیر است. با 
این حساب ما نیازی به طراحی نرم افزار ارتباطی خاص برندمان نخواهیم داشت. 
این امر با توجه به افزایش تمایل برندها برای صرفه جویی در هزینه های ش��ان 

کامال سازگاری دارد. 
6. ارسال ایمیل های پیچیده

اگر ما قصد پیش��برد امور شرکت به صورت تاثیرگذار را داریم، باید محتوای 
تعاملی مان با همکاران در نهایت سادگی صورت بگیرد. یکی از اشتباهات رایج 
در ش��رکت های ب��زرگ بیان نکات بیش از اندازه پیچی��ده و غیرقابل فهم در 
فرآیند تعامل میان کارمندان است. نتیجه این امر ناتوانی کارمندان برای تعامل 

سازنده خواهد بود. 
امروزه ارس��ال ایمیل یکی از ابزارهای ارتباطی بسیار مهم محسوب می شود. 
بسیاری از شرکت ها برای تعامل بهتر دست به استفاده از سرویس های ایمیل 
می زنند. این امر در مورد تأمل میان برندها و مخاطب هدف دشواری های بسیار 
زیادی دارد. ما باید همیش��ه به کج فهمی های احتمالی در زمینه ارسال ایمیل 
توجه داشته باشیم بنابراین به اشتراک گذاری نکات مهم باید همیشه به صورت 
صوتی و تصویری صورت گیرد. این امر کج فهمی های احتمالی را کاهش خواهد 

داد.
اگر شما برای نگارش ایمیل مشکالت زیادی دارید، باید به ساده سازی مفاهیم 
توجه نمایید. بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه کافی ندارند. وقتی ما 
پس از نگارش متن ایمیل یک بار دیگر آن را مطالعه کنیم، ایرادات بسیار زیادی 
را متوجه خواهیم شد. این نکته اهمیت بسیار زیادی در فرآیند همکاری میان 
اعضای مختلف شرکت دارد بنابراین تمام اعضای شرکت باید موظف به مطالعه 

چندباره محتوای ایمیل ها شوند. 
7. فقدان ساختار در جلسات آنالین

برگزاری جلس��ات آنالین بدون برنامه ای مش��خص برای پیشبرد آنها بسیار 
دش��وار و بی نتیجه خواهد بود. ما باید همیشه هدفی خاص برای پیشبرد امور 
مدنظ��ر قرار دهیم. در غیر این صورت احتمال ش��کلگیری بحث های جانبی و 

ناتوانی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. 
برنامه ریزی برای مالقات های آنالین شرکت همیشه جزئی از وظایف مدیران 
محسوب می ش��ود. توصیه ما در این بخش جلسه مشترک تمام مدیران برای 
تعیین شیوه پیش��برد بحث ها در قالب ویدئوکنفرانس هاست. این امر ساختار 
یکدستی برای بحث و تعامل میان تیم های مختلف شرکت ایجاد خواهد کرد. 

ایجاد س��اختارهای یک ش��کل برای پیش��برد بحث با دخال��ت در تنظیم 
موضوعات هر تیم تف��اوت دارد. تعیین موضوعات باید برعهده مدیر هر بخش 
باش��د. مدیر بخش موردنظر در تعامل با کارمندان امکان تعیین سرفصل های 
اساسی برای تعامل و برگزاری جلسه را خواهد داشت. نتیجه این امر بحث های 

کاربردی و توانایی تاثیرگذاری اعضای شرکت بر روی همدیگر است. 
۸. عدم تمایل کارمندان برای فعالیت تیمی

کار گروهی در تیم های کاری اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر کار تیمی اهمیت 
نداشت، تشکیل گروه های کارمندی بی معنا بود. اگرچه اغلب شرکت ها تاکید 
بسیار زیادی بر روی همکاری نزدیک کارمندان دارند، اما بازهم برخی از اعضا 
تمایلی برای مش��ارکت نش��ان نمی دهند. این امر همراه با تالش برای پیشبرد 
شخصی امور و سپس ارائه فایل نهایی است. اگر شما نیز با چنین کارمندانی در 

تیم تان مواجه هستید، باید به طور جدی نسبت به مشکالت این شیوه در تامین 
اهداف شرکت گفتگو نمایید. این امر در مرحله نخست شامل گفتگو با کارمند 

مورد نظر و سپس ارجاع بحث به مدیران ارشد خواهد بود. 
هیچ برندی تمایل به کاهش بهره وری اعضای شرکت ندارد. این امر در صورت 
عدم توجه به بنیادهای کار گروهی موجب سقوط ارزش برندها می شود. توصیه 
اساسی ما تالش برای بیان دقیق و مستقیم نتایج مخرب فعالیت انفرادی اعضای 
تیم به آنهاست. اگر این امر نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد، آخرین مرحله 

تالش برای حذف فرد موردنظر از سلسله مراتب شرکت خواهد بود. 
9. عدم تعیین هنجارهای تعامل

تعامل میان اعضای شرکت باید با هنجارهای مشخصی صورت بگیرد. بسیاری 
از افراد در عمل هنجارهای الزم برای تعامل میان اعضای شرکت و همکاران را 
مورد توجه قرار نمی دهند. این امر بیانگر دو نکته بسیار مهم است. نکته نخست 
شامل فقدان رفتار حرفه ای در میان کارمندان است. برندهای بزرگ همیشه از 
کارمندانش��ان انتظار رفتار حرفه ای دارند بنابراین شما در صورت ناتوانی برای 
ارائه کیفیت حرفه ای در رفتارتان در دنیای کسب و کار با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه خواهید شد. نکته بعد مربوط به غفلت برندها از بیان دقیق انتظارات شان 

پیرامون همکاری کارمندان است. 
وقتی ما انتظارات اساسی برندمان نسبت به رفتار حرفه ای اعضا را مشخص 
س��ازیم، دیگر نی��ازی به نگرانی پیرامون نحوه فعالیت آنه��ا نخواهد بود. اغلب 
کارمندان به سرعت با هنجارهای موردنظر شرکت شان سازگار میشوند بنابراین 

ما در وهله نخست باید نسبت به اعالم دیدگاه موردنظر اقدام نماییم. 
۱۰. عدم احساس امنیت روانی

دورکاری مشکالت بس��یار زیادی از نظر فشار روانی بر روی اعضای شرکت 
دارد. برخ��ی از تیم ه��ای کاری در دوران کرونا به طور کامل توانایی فعالیت را 
از دس��ت داده اند. نتیجه این امر کاهش ش��دید بهره وری برندها و ناتوانی برای 
س��ودآوری است. مشاهده ورشکستگی شمار باالیی از کسب و کارها در دوران 

کنونی به خوبی بیانگر موضوع موردنظر است. 
اگر ش��ما به عنوان یک ش��رکت در دوران دورکاری مایل به تجربه شکست 
و کاهش ش��دید سود نیستید، باید نس��بت به ایجاد احساس امنیت روانی در 
کارمندانت��ان اق��دام نمایید. وقتی کارمندان به طور مداوم ب��ا ترس از اخراج و 
بیکاری مواجه هس��تند، توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف و 
مش��تریان را نخواهند داش��ت. این نکته نوعی عامل مشترک در ناکامی تمام 

برندها محسوب می شود. 
ایجاد احساس امنیت روانی به سادگی امکان پذیر نیست. برندها باید شناخت 
درس��تی از کارمندانشان داش��ته باش��ند. این امر در کنار فهم درست دغدغه 
کارمندان اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد داش��ت. 
وقتی ما دغدغه کارمندانمان را به خوبی متوجه شویم، اعتماد آنها به ما بیشتر 
خواهد ش��د. این امر در دوران کرونا اهمیت بسیار زیادی برای فعالیت مناسب 
دارد. هرچه توانایی ما برای ایجاد امنیت روانی در کارمندان بیشتر شود، آینده 

مطمئن و پایدار برندمان بهتر تضمین خواهد شد. 
۱۱. عدم قدردانی و تشویق همکاران در تیم های شرکت

وقتی اعضای ش��رکت عملکرد مناس��بی در زمینه فعالیت گروهی یا انجام 
وظایف ش��ان دارند، باید مورد تشویق قرار گیرند. گاهی اوقات اعضای شرکت 
تمایلی برای قدردانی از اعضای فعال و کوشا نشان نمی دهند. این امر نشانه ای 
از وجود اختالفات درونی میان کارمندان است. شاید مدیران تا ماهها نسبت به 
اختالف نظر و مش��کالت میان کارمندان اطالعی کس��ب نکنند، اما این امر به 
معنای فقدان چنین مش��کالتی نیست. وظیفه شما به عنوان مدیر یک بخش 
شناس��ایی سریع مش��کالت میان کارمندان اس��ت. ما برای انجام این وظیفه 
مهم باید رابطه نزدیکی با کارمندان داش��ته باشیم. در غیر این صورت فرآیند 

تاثیرگذاری بر روی کارمندان بسیار دشوار خواهد شد. 
برخی از شرکت ها به دلیل اختالفات درونی کارمندان با هم تا مدت ها روند 
پیش��رفت و توسعه کندی را تجربه می کنند. نکته جالب اینکه اغلب مشکالت 
مورد نظر به راحتی با دخالت تیم مدیریتی قابل حل و فصل است. مسئله مهم 
در این میان ناتوانی اعضای ارشد تیم مدیریت برای فهم سریع مشکالت است. 
نتیجه امر اینکه اعضای هیئت مدیره توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��کالت و 
رفع ش��ان را نخواهند داشت. این امر در بلندمدت سرنوشت برندها را به شدت 

تخت تاثیر قرار خواهد داد. 
راهکار موردنظر ما برای حل و فصل مشکالت رابطه صمیمی و نزدیک میان 
مدیران و اعضای تیم های کاری اس��ت. وقت��ی رابطه میان مدیران و کارمندان 
بس��یار مطلوب باش��د، به اش��تراک گذاری اختالفات امری عادی خواهد بود. 
بس��یاری از اوقات کارمندان به دلیل نگرانی پیرامون نتایج بیان اختالفات شان 
تا مدت ها به صورت مخفی آن را ادامه می دهند. اگر فرهنگ ش��رکت ما بیان 
اختالفات را به رسمیت بشناسد، کار برای حل و فصل آنها بسیار ساده تر خواهد 
شد بنابراین وظیفه مدیرعامل شرکت بیان دقیق فرهنگ شرکت و تاکید بر روی 

بیان صریح و واضح اختالفات کارمندان است. 
۱2. دوباره کاری مدیران ارشد

تشکیل تیم های کاری بدون تعیین مدیر مسئول برای هر بخش امکان پذیر 
نیست. هر مدیر ارشد باید تمام جزییات فعالیت تیمش را زیر نظر داشته باشد. 
وظیفه اصلی آنها شرکت مستقیم در پیشبرد پروژه ها نیست. نکته جالب در این 
میان تمایل بسیار باالی برخی از مدیران برای دخالت در فعالیت کارمندان است 
و نتیجه نهایی این امر ناتوانی اعضای شرکت برای انجام درست وظایفشان است. 
وقتی یک مدیر همیشه در تالش برای ورود بی مقدمه به کار دیگران باشد، هیچ 

پروژه ای به خوبی پیش نخواهد رفت. 
توصیه ما در این بخش ایجاد بسترهای ارتباطی میان اعضای تیم های کاری و 
بخش مدیریت ارشد است. این امر امکان بیان نظارت و پیشگیری از دخالت های 
بی مورد در کار کارمندان را فراهم خواهد کرد. ما باید برخورد مناسبی با مدیران 
عالقه مند برای دخالت در کار کارمندان داشته باشیم. آنها در هر صورت اعضای 
مهم ش��رکت هستند. نکته مهم بیان انتظارات برندمان از نقش آفرینی آنها در 

قالب سازمانی است. 
۱3. کاغذ بازی های اضافی

وقتی ما در تالش برای دورکاری و مدیریت آن هستیم، باید نسبت به کاهش 
کاغ��ذ بازی های اضافی اقدام کنیم. بی تردید پیگیری برخی از پروژه ها نیازمند 
همکاری نزدیک میان بخش های مختلف شرکت است. این امر بدون توجه به 
شرایط دشوار ارتباط میان اعضای شرکت غیرممکن خواهد بود. ما باید همیشه 
نسبت به ساده سازی فرآیند کسب و کار حساسیت نشان دهیم. یکی از نکات 
مهم در این میان نحوه تعامل میان اعضای مختلف ش��رکت است. وقتی کاغذ 
بازی های زیادی در زمینه پیگیری اداری طرح ها و ایده ها وجود داش��ته باشد، 
تمایل اعضای شرکت برای مشارکت کم خواهد شد بنابراین هدف اصلی ما باید 

کاهش کاغذ بازی های اداری باشد. 
blog.hubspot.com :منبع

بررسی چالش های دورکاری در دوران کرونا

نشانه های تعامل نامناسب کارمندان در فرآیند دورکاری
businessnewsdaily به قلم: تیم نویسندگان سایت

مترجم: امیر آل علی
به قلم: ربکا ریزرباتو کارشناس کسب و کار 

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

تبریز - فالح: با حضور بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز و باقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ تبریز، جلسه روند عملیات 
اجرائی پل همسان کابلی تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، در این جلسه شهردار منطقه ۲ تبریز ضمن تاکید به سرعت 
بخشــیدن به اجرای پل همسان کابلی، از سازمان عمران به عنوان 
اصلی ترین بازوی قدرتمند شهر برای اجرای پروژه ها یاد کرد. باقر 
خوشنواز در ادامه سخنان خود با عنوان اینکه به موازات پل همسان 
کابلی، این منطقه پروژه دیگری تحت عنوان طرح تبادل جنوب غربی 
پل اتحاد ملی را عملیاتی کرده است، گفت: این پروژه در قالب رمپ 
جنوب غربی پل کابلی و لوپ اتصالی به جاده ائل گلی در حال اجرا 
اســت. وی مشــخصات فنی این رمپ را به طول ۳۵۰ متر و عرض 
۱۲ متر عنوان کرد. در ادامه این جلسه مدیران شهری در خصوص 
تسریع عملیات عمرانی پل همسان کابلی بحث و تبادل نظر کردند. 
پل همسان کابلی تبریز به طول ۴۵۰ متر ) با احتساب رمپ ها ( و 
طول عرشه آن ۹۴ متر ) بصورت فلزی ( و همچنین عرشه سواره رو 
پل ۹ متر است که دارای ۴ تکیه گاه است و اجرای عملیات عمرانی 

آن ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه دربرخواهد داشت. این پل از پروژه های 
تاثیرگذار و برجسته در رفع ترافیک شهری در حوزه منطقه ۲ است 
که با قرار گرفتن در مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان از جاده 
ائل گلی و بنوعی قرار گرفتن در مهمترین مســیر ورودی شــهر از 
طریق دروازه تهران، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی پل کابلی، 

ایفا خواهد کرد.
پیگیری عملیات اجرائی اصالح خیابان 24 متری 

فرشته جنوبی و اتصال به خیابان دوکمال
مدیرعامل ســازمان عمران تبریز گفت: عملیات اجرائی اصالح 
خیابان ۲۴ متری فرشته جنوبی و اتصال به خیابان دوکمال در دو 
جبهه کاری آغاز و در حال اجرا است. گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی سازمان عمران تبریز حاکی است؛ بابک شریفی 
ضمن اعالم این خبر و با اشــاره به اهمیت این پروژه و اتصال آن به 
دو کمال در تشریح جزییات پروژه اظهار کرد: پروژه اصالح خیابان 
فرشته جنوبی مشتمل بر اصالح اساسی زیرسازی خیابان از الیه های 
زیریــن با اجرای ۲۰۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری در طول ۴۵۰ متر 

که با اجرای ســنگ الشه و بتن ریزی اجرا می گردد. به گفته بابک 
شــریفی، با اجرای جبهه دوم در ضلع جنوب غربی خیابان فرشته 
جنوبی به خیابان دوکمال که با طول ۲۲۰ متر و شامل خاکبرداری، 
لجن برداری، زیرسازی وجدول گذاری و آسفالت ریزی خواهد بود به 
اتمام می رسد . مدیرعامل سازمان عمران تبریز اضافه کرد: اعتبار این 
پروژه نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال است که در حوزه شهرداری منطقه 

پنج تبریز توسط سازمان عمران تبریز اجرا می شود.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: مدیــر کل بنادر و 
دریانوردي هرمزگان گفت: پروژه مرکز برق سیســتم دیسپاچینک 
بندر شــهید رجایي با 7۰ درصد پیشرفت فیزیکي براساس برنامه 
زمانبندي دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد به گزارش روابط 
عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي اســتان هرمزگان، یکي از پروژه 
هایي که به منظور نوســازي بخشهاي فرسوده برق خرداد ماه سال 
گذشته آغاز شد، مرکز کنترل و دیسپاچینک بندر شهید رجایي بوده 
که این پروژه بدست متخصصان داخلي و بر اساس برنامه زمانبندي 
درحال انجام است . »علیرضا محمدي کرجي ران« مدیر کل بنادر و 
دریانوردي هرمزگان در تشریح اجراي این پروژه اظهارداشت: با توجه 
به اجراي طرح هاي جدید توسعه اي و بهره گیري بندر از دستگاهاي 
روزآمد با هدف ارتقاء سطح فعالیت و تسهیل و تسریع در نرم هاي 
تخلیه و بارگیري، تقویت و نوســازي بخش فرسوده و مرکز کنترل 

برق و دیسپاچینک به منظور بهره برداري بهینه و ایمن از شبکه برق 
مجتمع بندري شــهیدرجایي به عنوان یک ضرورت در دستور کار 
قرار گرفت . وي افزود: آغاز عملیات اجرایي این پروژ با رعایت تمام 
مسائل زیســت محیطي و پدافندي که در طرح دیده شده بود هم 
راستا با سند طرح جامع بندر خردادماه سال گذشته آغاز شد . مدیر 

منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایي با بیان اینکه پروژه مذکور در 
پنج بخش درحال اجراست تصریح کرد: نوسازي ۱۳8 دستگاه تابلو 
۲۰کیلو ولت، تعمیرات اساسي پست کوژلکس، ایجاد سیستم تهویه 
در تمامي پستها برق، نوسازي سیستم تغذیه کمکي تابلو برق، راه 
اندازي مرکز کنترل و دیسپاچینک، مهمترین بخش هایي است که 
بدست متخصصان داخلي بطور همزمان درحال انجام است . این مقام 
مسئول خاطر نشان کرد: این پروژه براساس برنامه زمانبندي شده 
با 7۰ درصد پیشرفت فیزیکي و اعتبار ۵۲میلیاردتومان دهه مبارك 
فجر امسال مورد بهره برداري قرار مي گیرد . به گفته محمدي کرجي 
ران عملیات تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده های غالت 
و شــهرك مسکونی شهید رجایی نیز از دیگر پروژه هاي حوزه برق 
بندرشهید رجایي است که در ترمینال غالت مجتمع بندری عملیات 

اجرایي آن آغاز شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
شورای اسالمی شــهر قم از به بهره برداری رسیدن باغ پرندگان تا 
دو مــاه آینده خبر داد و گفت: طبق قرارداد ســرمایه گذار باید ۹۹ 
گونه با تعداد ســه هزار و 8۰۰ پرنده برای باغ پرندگان تأمین کند. 
مجید اخوان با اشاره به اهمیت پیگیری و انجام به موقع پروژه ها در 
کســب رضایت شهروندان، اظهار داشت: انتظار برای پایان پروژه ها 
باوجود تمام مشکالت پیش آمده و خارج از اراده شهرداری و شورای 

اسالمی شهر قم مطلوب نیســت. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
شورای اسالمی شهر قم در جریان قرار گرفتن مردم در سیر تکاملی 
پروژه ها را یکی از مهم ترین وظایف شــهرداری و شــورای اسالمی 
شــهر قم دانســت و افزود: باید مردم در جریان کامل اجرای همه 
پروژه ها قرارگرفته و این اطالع رســانی را باید جز حقوق شهروندان 
دانسته و به آن احترام بگذاریم. اخوان از تصویب الیحه اخذ مجوز 
تکمیل، مشارکت و تجهیز باغ پرندگان در آخرین جلسه رسمی و 
علنی شورا خبر داد و تصریح کرد: باوجود همه مشکالت اقتصادی 
و عدم ثبات ارز، باغ پرندگان به مرحله پایانی خود رســیده است. 
وی مــدت قرارداد را چهار ســال اعالم و بیان کــرد: طبق قرارداد 
ســرمایه گذار باید ۹۹ گونه با تعداد سه هزار و 8۰۰ پرنده برای باغ 
پرندگان تأمین کرده و هرســال ۱۰ گونه جدید نیز به تعداد ۳۵۰ 

پرنده به این مجموعه اضافه کند. رئیس کمیســیون برنامه وبودجه 
شورای اسالمی شــهر قم امکانات فیزیکی، هزینه صدور مجوزها، 
اجرای فضای سبز و نگهداری آن را آورده شهرداری عنوان و تأکید 
کرد: ۵۰ درصد از بهای بلیت و هزار بلیت رایگان ماهانه نیز ســهم 
شهرداری از این مشارکت تجاری خواهد بود. اخوان بهای بلیت باغ 
پرندگان را در ســال جاری ۱۰هزار تومــان به ازای هر نفر اعالم و 
مطرح کرد: هرسال بلیت ورودی به باغ پرندگان در شورای اسالمی 
شهر قم و با توجه به برآورد هزینه ها مشخص و به تصویب خواهد 
رسید. وی با ابراز خرسندی از واگذاری باغ پرندگان به سرمایه گذار 
بومی از شهر قم، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات قرارداد تکمیل و 
به بهره برداری رسیدن باغ ظرف دو ماه آینده بوده و امیدواریم مورد 

رضایت شهروندان قرار گیرد.

اصفهان – قاسم اسد: مدیر آبفا برآن و کراج در اصفهان گفت: 
برای اولین بار در کشور پروژه ی قرائت از راه دور از طریق کنتورهای 
هوشمند آب، در روستای چم اصفهان عملیاتی شد. صالح سلمانی 
اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند را در افزایش بهره وری بسیار 
موثر دانست و اعالم کرد: هم اکنون قرائت کنتور 8۳ مشترك آب در 
روستای برآن از طریق کنتورهای هوشمند انجام می گیرد که این 
امر به صورت آنالین و بدون دخالت نیروی انسانی، با دقت و سرعت  
باالیی صورت می پذیرد. وی به مزیت های اجرای نصب کنتورهای 
هوشمند آب پرداخت و تصریح کرد: حذف هزینه اعزام کنتور خوان، 
عــدم حضور اکیپ های قطع و وصل، عدم بروز خطاهای انســانی 
در خوانــدن نمراتور کنتــور و در نهایت قرائت آنالین کنتور برخی 
از مزیت های اجرای این پروژه است. مدیرآبفا برآن و کراج به دیگر 
قابلیت های اجرای این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: نمایش میزان 
مصرف روزانه و تجمعی، هشدار در صورت آبگرفتگی کنتور، هشدار 

درصورت دستکاری و یا خرابکاری کنتور، هشدار درمورد خطاهای 
سخت افزاری، از دیگر قابلیت های کنتورهای هوشمند آب می باشد.  
سلمانی ادامه داد: کنتورهای هوشمند آب به صورت آنالین اطالعات 
مشترکین شامل مشخصات مالک، شماره اشتراك و کد اشتراك را 
به نمایش می گذارد. وی به چگونگی قرائت کنتور از راه دور پرداخت 
و اظهار داشت: اطالعات مکانیکی شمارش به اطالعات الکترونیکی 

تبدیل و به وسیله بورد رادیویی که روی کنتور نصب شده از طریق 
سیم کارت موجود در کنتور برای گیرنده ارسال می گردد. مدیرآبفا 
برآن و کراج با بیان اینکه دبی آب عبوری از کنتور و نوســانات دبی 
توســط کنتور هوشمند دقیق آنالیز    می شود خاطرنشان ساخت: 
کنتورهای هوشــمند با تحلیل داده ها، نمودار مصرفی مشترك را 
در طول ۲۴ ســاعت ترســیم می کند که این امر موجب دستیابی 
به اطالعات دقیق از میزان مصرف آب مشترك در ساعات مختلف 
شبانه روز می شــود و تحلیل نمودار مصرف آب مشترك، تاثیر به 
سزایی در شناسایی و کشف انشــعابات غیر مجاز دارد. وی با بیان 
اینکه در ورودی روســتای چم، کنتور تجمعی هوشمند نصب شده 
است تصریح کرد: با نصب این کنتور،  دبی لحظه ای کنتور ورودی 
روســتا و نیز دبی لحظه ای مصرف مشترکین محاسبه می شود و 
بدین ترتیب در ورودی روســتا  به صورت آنالین و با دقت زیاد می 

توان میزان هدر رفت آب را محاسبه نمود.

رشت-علی قلی پور: مدیرکل راه و شهرسازی گیالن  گفت با 
احداث بخش دوم آزاد راه منجیل- رودبار مشکل اساسی تنگ بودن 

معبر و عبور ترافیک از گلوگاه شهر رودبار مرتفع می گردد
حاشــیه  در  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  پــدرام  مــاکان 
بازدیــد وزیــر راه و شهرســازی از 8 کیلومتر باقیمانــده آزادراه 

قزویــن- رشــت گفت : بــا احداث ایــن بخش به طــول حدود 
8 کیلومتر مشــکل اساســی تنگ بــودن معبر ، عبــور از جاده 
 موجــود و عبور ترافیک از گلوگاه شــهر رودبــار مرتفع می گردد
وی در ادامه با اشاره به اهمیت احداث قسمت دوم باقیمانده آزادراه 
خاطرنشــان کرد :به دلیل اتصال آزادراه به جاده موجود ، ظرفیت 

کل آزادراه با داشــتن یک منطقــه با گنجایش راه اصلی چند خط 
کاهش می یابد که در سال های آتی با افزایش ترافیک آزادراه ، وجود 
این گلوگاه مشکل ســاز می شد که با احداث قسمت دوم باقیمانده 
آزادراه ،روان سازی ترافیک آزادراه قزوین رشت به طور کامل میسر 

خواهد شد.

اهواز- شبنم قجاوند: بانک های خازنی ۳۰۰ مگاواری پست 
۴۰۰ کیلو ولت امیدیه ۲ شــرکت برق منطقه ای خوزستان برای 

ایمن ماندن در مقابل گرما و تابش مستقیم آفتاب؛ مسقف شدند.
مدیر امور بهره برداری ناحیه شــرق این شرکت گفت: برخی از 
تجهیــزات این بانک های خازنی خاص و کمیاب و بعضا گرانقیمت 
هســتند و تابش مستقیم آفتاب و شــرایط جوی باعث وارد شدن 
آسیب به این تجهیزات می شد که به همین دلیل تصمیم به مسقف 
کردن آنها گرفته شــد. محمد سلبی تصریح کرد: امور بهره برداری 

ناحیه شــرق با همکاری امور بهینه ســازی معاونت بهره برداری با 
رعایت کلیه اســتاندارد ها و دستورالعمل های موجود جهت بهبود 
شــرایط بهره برداری، افزایش طول عمر بانک های خازنی، کاهش 
حوادث، کاهش دیفکت ها و موارد ترموویژن و پایداری شبکه، اقدام 
به مسقف نمودن بخش A بانک های خازنی کرد و بخش B نیز قبال 
مسقف شــده یود. وی با بیان اینکه بانکهای خازنی در فصل پیک 
بار شبکه با تزریق توان راکتیو به شبکه موجب بهبود ولتاژ، کاهش 
تلفات توان و پایداری شبکه می شوند، افزود: با مسقف نمودن ) ۲۰۰ 

متر مربع( این بخش از بانکهای خازنی و دور نگهداشتن تجهیزات از 
تابش مستقیم آفتاب شرایط بهره برداری و پایداری یانک های خازنی 

و شبکه بهبود پیدا کرده است.

در نشست مشترک مدیران شهری عنوان شد؛

سازمان عمران تبریز بازوی قدرتمند شهر برای اجرای پروژه ها

محمدي کرجي ران اعالم کرد:

پروژه  مرکز کنترل برق و دیسپاچینك بندرشهید رجایي دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد

رئیس کمیسیون برنامه  وبودجه شورای اسالمی شهر قم : 

باغ پرندگان قم تا 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد

اجرای پایلوت کشوری نصب کنتورهای هوشمند آب  در روستای چم اصفهان

با احداث بخش دوم آزاد راه منجیل- رودبار مشکل اساسی تنگ بودن معبر و عبور 
ترافیك از گلوگاه شهر رودبار مرتفع می گردد

مسقف نمودن بانك های خازنی پست امیدیه 2

بررسی وضعیت آبرسانی شهرستان ساوه در دیدار مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي با فرماندار و نماینده مجلس

اراک - خبرنگار فرصت امروز: وضعیت آبرســاني به شهرستان ساوه در دیدار 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي با فرماندار و نماینده مجلس این 

شهرستان  بررسي شد.
  در دو دیدار جداگانه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  با فرماندار 
شهرستان شازند در محل فرمانداري این شهرستان ونماینده مردم  شهرستان هاي 
ســاوه و زرندیه در مجلس شوراي اسالمي در دفتر  نماینده  ، موضوعات مربوط به 

حوزه آب و فاضالب شهرستان ساوه طرح و مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
   به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، در این دیدارها که در روز شنبه چهارم مردادماه انجام شد ، 
مهندس یوسف عرفاني نسب  مدیر عامل شرکت  ضمن ارائه گزارشي از وضعیت آبرساني به شهرها و روستاهاي شهرستان ساوه 
و اجراي طرح فاضالب در شهر ساوه  ، پیرامون وضعیت  پروژه هاي آبرساني در دست اجرا با  فرماندار و  نماینده مردم شهرستان 

هاي ساوه و زرندیه در مجلس شوراي اسالمي ، گفتگو کرد.
    در حاشیه این دیدارها ، میرزایي فرماندار شهرستان ساوه و حجت االسالم سبزینماینده مردم  شهرستان هاي ساوه و زرندیه 
در مجلس شوراي اسالمي  به همراه عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  با حضور در محل تصفیه خانه 

آب  این شهر ، از قسمت هاي مختلف تصفیه خانه و مراحل تصفیه آب بازدید نمودند.

برگزاری جلسه شورای تامین مسکن استان بوشهر با محوریت  اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز: جلسه شــورای تامین مسکن استان بوشهر 
با محوریت  اجرای طرح اقدام ملی مســکن در اســتان برگزار شد.به گزارش اداره 
ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان بوشهر، جلسه شورای 
تأمین مسکن استان بوشهر با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی , مدیرکل راه و 
شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه و مدیران و مسئولین عضو این شورا در محل 
ســالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار و آخرین اقدامات انجام شده 

برای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در استان بررسی شد.
 رستمی دبیر شورای تامین مسکن استان گزارشی از مصوبات جلسه قبل این شورا و روند اجرای پروژه های مسکن استان خدمت 
اعضاء ارائه نموده و به دستور کار جلسه اشاره داشت و افزود: این جلسه در خصوص بررسی اقدامات انجام شده طرح اقدام ملی توسط 
اداره کل راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقالب ادسالمی استان ، شرکت عمران شهر جدید عالیشهر و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام ره برگزار  و پیشنهاد تشکیل کمیته فنی متشکل از برخی دستگاهها جهت بررسی موضوعات  فنی و مالی پروژه های مسکن 

در طرح اقدام ملی مطرح گردید که  با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی در این جلسه موافقت شد .
 ستوده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر در این جلسه  گفت: اجرای طرح اقدام ملی مسکن ازدیگر طرح هایی است 
که دولت برای خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد متوسط و کم درآمد جامعه ارائه نموده است که با توجه به وضعیت 

اقتصادی  استان بوشهر در این راستا باید با جدیت و تعامل مناسب مدیران دنبال شود.
در ادامه جلسه برنامه های احداث مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن تشریح و راهکارهای الزم جهت همکاری هر چه بیشتر 
دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها برای تخفیف صدور پروانه ساختمانی وسازمان نظام مهندسی جهت تخفیف هزینه های 
نظارتی) طبق بخشنامه های صادره(، شرکت توزیع نیروی برق و آب و فاضالب استان برای پی گیری و اتخاذ تمهیدات الزم برای 

اتصال انشعابات  و نحوه  ساخت و سازها در شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت.

کشف لوازم تزئینی خودرو احتکاری در گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۰ میلیارد ریال لوازم جانبی احتکاری خودرو در شهرستان 
»گرگان« خبر داد.سرهنگ »سعید دادگر« گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان پس از یک سری اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناسایی محل دپوی لوازم تزئینی احتکاری در »گرگان« شدند.فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: پس از 
هماهنگی با مرجع قضائی و در بازدید از انبار مورد نظر، تعداد زیادی لوازم جانبی و تزئینی خودرو شامل دزدگیر، روکش صندلی، 
باند، اسپری و مانیتور کشف شد.سرهنگ دادگر با اشاره به اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش اقالم مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد 
شده است، گفت: انبار مورد نظر پلمب و یک متهم در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
 طبق دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا برنامه های محرم را 

در گلستان برگزار می کنیم
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در جلسه کارشناسان ستادی عملیات محرم اداره کل تبلیغات 
اســالمی گلستان گفت:طبق دستورالعمل ســتاد مقابله با کرونا برنامه های محرم را در گلستان برگزار می کنیم.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در جلسه کارشناسان ستادی عملیات محرم اداره کل 
تبلیغات اســالمی گلستان اظهار کرد: مراسم محرم طبق دستورالعمل ستاد کرونا و خارج شدن استان از وضعیت قرمز با رعایت 
مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می شود.وی افزود: در صورت عدم برگزاری مراسم محرم از سوی ستاد کرونا، برنامه های 
جایگزین انتخاب و طراحی شود و ساختار پیدا کند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان ابراز کرد: مسابقه در فضای مجازی، طرح 
مواسات، فضاسازی، پخش دعا از بلندگوهای اماکن مذهبی و پیامک می تواند از برنامه های جایگزین در ایام محرم باشد.وی بیان 
کرد: جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در ایام محرم برای منبری ها، هیئتی ها، مداحان دارای تجربه، نهادهای 
فرهنگی و دستگاه های مرتبط و صاحب نظر برگزار شود و نتیجه آن به سازمان مرکز ارائه شود.حجت االسالم ولی نژاد بابیان این 
مطلب که صداوسیما می تواند کمک خوبی برای شکوه بخشی برنامه های محرم باشد، گفت: از ظرفیت روحانیون، شعرا، مداحان در 

برنامه های صداوسیما در ایام محرم استفاده شود.

آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت قشم
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان قشم از 

آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرك پی پشت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضالب هرمزگان، سلمان افروشه 
که به همراه صفری رئیس ناحیه ۲ قشم از اجرای شبکه آبرسانی این مناطق بازدید 
می کرد، افزود: در اجرای این طرح بیش از ۱۳ کیلومتر شــبکه آبرسانی احداث می 
شود. وی، اعتبار شبکه آبرسانی به تورگان و شهرك پی پشت را ۲۰ میلیارد و 686 
میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ساکنین این مناطق فاقد شبکه آبرسانی بوده که پس از اجرای طرح آب مورد نیاز آنها از آبشیرینکن 
مپنا و رمچاه تامین خواهد شد. به گفته افروشه، در حال حاضر عملیات ۲,۵ کیلومتر از شبکه آبرسانی تورگان انجام شده است که 
با تکمیل آن دو هزار نفر از اهالی این روستا و شهرك پی پشت از نعمت آب بهره مند می شوند. مدیر امور آبفای شهرستان قشم 
ادامه داد، آب شهرك پی پشت با تکمیل شبکه آبرسانی از آبشیرینکن مپنا و آب روستای تورگان نیز از محل آبشیرینکن در دست 

اقدام رمچاه تامین خواهد شد.

سرپرست پلیس راه استان قزوین:
واژگونی ۷ دستگاه خودرو در قزوین 4 مصدوم برجای گذاشت

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست پلیس راه استان قزوین گفت: در اثر واژگونی 7 دستگاه خودرو در محور »قزوین 
- کرج« ۴ نفر در این سانحه مصدوم شدند.

 سرهنگ قدرت حسنی اظهار کرد: با توجه به بارندگی شب گذشته به علت ایجاد لغزندگی جاده ۵ دستگاه سواری و ۲ دستگاه 
کامیون در آزاده راه قزوین_ کرج و کرج_ قزوین واژگون شدند. وی افزود: بالفاصله بعد از اعالم این حوادث عوامل پلیس راه برای 
بررســی موضوع به محل اعزام شدند. سرپرست پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در این حادثه ۴ مجروح به مراکز درمانی شهر 

آبیک برای مداوا انتقال داده شدند. 
سرپرست پلیس راه استان قزوین: برخورد 4 دستگاه خودرو سواری در قزوین 2 مصدوم بر جای گذاشت

سرپرســت پلیس راه استان قزوین گفت: در اثر برخورد ۴ دســتگاه خودروی سواری در محور »قزوین -تهران«  ۲ نفر در این 
سانحه مصدوم شدند. سرهنگ قدرت حسنی اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد ۴ دستگاه 
خودروی سواری در محور »قزوین -تهران« الین جنوبی شهر آبیک، بالفاصله عوامل پلیس راه و مأموران کالنتری ۱۱ آبیک برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

دوشنبه
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ب��رای اینک��ه از بازاریابی محتوا در کس��ب وکارتان اس��تفاده کنید، 
نیازمند تولید محتوا هس��تید. در کتاب »ماش��ین محت��وا« تمام آنچه 

برای خلق محتوا نیاز دارید، آمده است.
یکی از بهترین روش های شناخته شده  امروز برای پیداکردن مخاطب 
درس��ت در جای درست، بازاریابی محتوا است. کتاب »ماشین محتوا« 
نوش��ته  دن نوریس، یک��ی از کارآفرینان س��ریالی و برگزیده در حوزه  
بازاریابی محتوا در سراسر جهان، از استراتژی برای به کاربردن بازاریابی 
محت��وا صحبت می کند. او معتقد اس��ت با اس��تفاده از روش بازاریابی 
محت��وا می توانید ب��دون پرداخت هزینه برای تبلیغ��ات، برای خودتان 
کس��ب وکاری چندمیلی��ون دالری راه بیندازی��د؛ کاری که دن  نوریس 
خ��ودش انجام داد و به موفقیت بزرگی دس��ت پی��دا کرد و نتیجه این 
ش��د که تصمیم گرفت تجربه موفقش را در تولید محتوا با نوشتن این 

کتاب با دیگر افراد به اشتراک بگذارد. او در جایی از کتابش می گوید:
االن در هواپیما نشس��ته ام و این کتاب را می نویس��م. شخص کناری 
من در حال تماش��ای فیلم است و نفر جلویی موسیقی گوش می کند. 
آدم های پشت س��رم هم خواب هستند، اما من نمی خواهم هیچ کدام از 
این کارها را انجام دهم؛ بلکه می خواهم بنویس��م؛ چون عاشق نوشتنم. 
اگر روی کار دلخواه تان متمرکز شوید، این شما را به زودی در موقعیت 

مطلوبی قرار خواهد داد.
خالصه  کتاب

با یادگیری اصول بازاریابی محتوا که در کتاب ماشین محتوا آموزش 
داده ش��ده و اینکه چطور محتوای عالی خلق کنید و در بین رقبای تان 
برجس��ته و متمایز دیده شوید، فرآیند تولید محتوای اثرگذار برای تان 
بس��یار ساده تر خواهد شد. دن نوریس در کتاب »ماشین محتوا« آنچه 
واقعا در کس��ب وکار خودش مؤثر ب��وده، با مخاطب در میان می گذارد. 
این توصیه ها به صورت ش��فاف و مرحله به مرحله بیان شده تا کاربردی 
و مفید باش��د. ماشین محتوا کتابی اس��ت که تقریبا همه چیز را درباره  
بازاریابی محتوا برای تان ش��رح می دهد و به ویژه برای ش��روع نوشتن و 
تولید محتوا بس��یار اثرگذار است. کتاب ماش��ین محتوای دن نوریس 
پ��ر از ایده و راهنمایی نه تنها ب��رای بازاریابان محتوا، بلکه برای تمامی 

بازاریابان است.
بخش های کتاب

نی��ل پاتل، یکی از بزرگان حوزه  بازاریاب��ی محتوا، برای کتاب حاضر 
پیش گفتاری نوشته و در آن درباره اهمیت بازاریابی محتوا سخن گفته 

است. او درباره تجربه  خودش در استفاده از بازاریابی محتوا می گوید:
م��ن بازاریابی محت��وا را آغاز ک��ردم؛ چون از پس هزین��ه تبلیغات 

برنمی آمدم.
او اش��اره می کند که این روش ابزاری قدرتمند اس��ت، اما انجام آن 
س��اده نیست و این کتاب شما را در موفقیت در بازاریابی محتوا کمک 
می کند. یکی از نکات بس��یار مه��م در میان صحبت های نیل پاتل این 
است که هر وقت به پروژه ای فکر کرده، آن  را به سرعت عملیاتی کرده 

است.
مقدمه

کتاب ش��امل مقدمه و پنج فصل است. در مقدمه کتاب، دن نوریس 
درباره  کس��ب وکارهایی که خودش راه انداخت و بعد با شکست مواجه 
شد و دالیل شکست آنها صحبت می کند. نموداری که در مقدمه  کتاب 
آمده اس��ت، به نمودار دس��تمزد تخمینی دن مربوط می شود. او با این  
کار می خواهد میزان تأثیرگذاری درخورتوجه بازاریابی محتوا و رش��د 

درآمدی اش بعد از اس��تفاده از این ابزار را نش��ان دهد. نوریس درباره 
وردپ��رس کرو )Wordpress Curve( که پروژه  بس��یار موفق او در 
س��طح جهان اس��ت، توضیح می دهد و می گوید هی��چ هزینه ای صرف 
تبلیغات آن نمی کند؛ بلکه مدیر محتوای تمام وقت و چندین نویس��نده 
حقوق بگی��ر پروژه ای دارد و روی تولید محتوا به عنوان تنها اس��تراتژی 

بازاریابی تمرکز کرده است. دن نوریس می گوید:
من اس��تاد دس��ت  به  کار ش��دنم. امیدوارم ش��ما هم با داشتن این 
کتاب دس��ت  به  کار ش��وید و با ایجاد وبالگ یا به روزرسانی محتواهای 
قدیمی تان، این کار را انجام دهید. کار روی بازاریابی محتوا را هم اکنون 

شروع کنید.
فصل اول

دن در فص��ل اول کت��اب، به این موض��وع می پردازد ک��ه چگونه با 
بازاریاب��ی محتوا، کس��ب وکار راه اندازی کنیم؟ تعریف س��اده ای که از 

بازاریابی محتوا دارد، این است:
بازاریابی محتوا عبارت اس��ت از انتشار مطلبی جالب که باعث جلب 

توجه و اعتمادسازی درباره  کسب وکار می شود.
همچنی��ن، نوریس در این فصل تفاوت میان وبالگ نویس و بازاریاب 
محتوا بودن را مطرح می کند. کسی که بازاریابی محتوا می کند، حقیقتا 
کار بازاریابی برای کس��ب وکار را برعهده گرفته  است و نویسنده  صرف 
نیس��ت. مطلب بعدی این فصل 10 مش��خصه  کس��ب وکاری با رش��د 
درخورتوجه اس��ت که به صورت موردی بی��ان و برای هر مورد توضیح 
کافی داده ش��ده اس��ت. موضوعات مهم دیگر »منطق پول س��ازی« و 
»توس��ل به ایمان در بازاریابی محتوا« هس��تند که دن آنها را با بیانی 
روان ش��رح می دهد. او معتقد اس��ت وبالگ ها خیلی زود جا می زنند و 
دورگرفتن و موردتوجه مردم واقع ش��دن کاری زمان بر است. بنابراین، 
اگر به محتوا ایمان نداش��ته باش��ید، ممکن اس��ت در میانه  راه کار را 
رها کنید. او دالیل این اتفاق را براس��اس تجربه  ش��خصی خودش بین 

سال های 2008 تا 2013 مو به مو شرح داده است.
فصل دوم

فصل دوم کتاب به اصول بازاریابی محتوا اختصاص یافته اس��ت. این 
بخش از کتاب به شما کمک می کند از همین ابتدا، کار را با استراتژی 
محت��وای 10 دقیق��ه ای آغاز کنید ت��ا بعدا کار تولید و انتش��ار محتوا 
را هدفمند انج��ام دهید. در بازاریابی محت��وا، عالوه بر توجه به اجزای 
اس��تراتژی، الزم است متوجه باشید که نگرش محتوای شما چیست و 
درباره  هدفتان از تولید محتوا کامال ش��فاف باش��ید. بعد از آن، نوریس 
به بحث مهم مخاطب شناس��ی می پردازد و می گوید مهم اس��ت بدانید 
برای چه کس��ی محتوا ایجاد می کنید. هدف گذاری محتوا در بازاریابی 

محتوا بسیار حیاتی است.
فصل سوم

موض��وع فصل س��وم »محتوای باکیفیت« اس��ت. کمی��ت محتوا در 
مقایس��ه با کیفیت آن اهمیتی ندارد و یک محتوای باکیفیت از صدها 
پس��ت وبالگ بی کیفی��ت ارزش بیش��تری دارد. بنابراین، در این فصل 
دن نوریس شما را با چیستی و چگونگی تولید محتوای باکیفیت آشنا 
می کن��د. از نظر او، محت��وای عالی وقتی نتیجه می دهد که مردم با آن 
تعام��ل کنند و آن  را به اش��تراک بگذارند و درب��اره اش نظر بدهند. دن 
نوریس درس های آموخته ش��ده از محتوای خ��وب و بدش را در هفت 
درس بی��ان می کند که این تجربه ها کمک فراوانی برای افرادی اس��ت 
که می خواهند محتوای باکیفیت تولید کنند و بتوانند آن را از محتوای 

بی کیفیت تشخیص دهند.
بخش جذاب این فصل، تولید 100 ایده اول وبالگ است که با کمک 
مطالب این بخش، به طور کامال عملی و با راهکارهای شدنی و ساده ای 
می توانی��د 100 ایده  اول پس��ت های وبالگ تان را آم��اده و درباره  آنها 
محت��وا تولید کنید. در ادامه، موضوع مدیریت ایده های محتوا به کمک 
تقوی��م محتوا و ابزاری برای این کار مطرح ش��ده اس��ت. بدون تقویم 
محت��وا و تنها با تکیه بر تولید محتوا، نمی توانید بازاریابی موفقی کنید. 
اس��تانداردهای کیفیت محتوا و س��ئو محتوامحور، عنوان های دیگری 
است که در این فصل به آن پرداخته شده است و راهنماهای گام به گام 

برای خلق محتواهای باکیفیت هستند.
فصل چهارم

ح��اال محتوای باکیفیت آماده ش��ده و باید دید گام بعدی چیس��ت. 
این فصل »تمایز« نام دارد و به این پرس��ش پاس��خ می دهد که چگونه 
بازاری��اب محتوای کارآفرین باش��یم. دن نوریس یک��ی از بزرگ ترین 
اشتباهات بازاریابان محتوای شکست خورده را تمرکز بر نتیجه می داند. 
او معتقد اس��ت تمرکز بر اس��تراتژی، عامل موفقیت در این راه اس��ت. 
رویک��رد کارآفرینانه به ش��ما کمک می کند بازاری��اب محتوای موفقی 
باشید. ارائه  پیشنهادهای منحصربه فرد و ایجاد تمایز می تواند موفقیت 
کس��ب وکارتان را تضمین کند. در این فصل، نویس��نده از اصطالحات 
»پچ پچ کنن��ده« و »اغواکننده« برای محتواهای اس��تاندارد و باکیفیت 
استفاده می کند و ماجرای رش��د زیاد کسب وکار مارکوس شریدان در 

ساخت استخرهای رودخانه ای را شرح می دهد.
در ادام��ه  این فصل، درباره  فضیلت بخش��ندگی و ارائه  رایگان برخی 
اطالعات و ابزارهای مفید صحبت می ش��ود؛ یعنی موضوعی که از نظر 
دن نوریس حت��ی در فضای بازاریابی آنالین نادر اس��ت و باعث تمایز 
ش��ما می ش��ود. او از تجربه های خودش در این باره می گوید که کمک 
زیادی به دیده ش��دن و ش��هرتش کرده اس��ت. مطلب مهم دیگری که 
در ای��ن فصل ب��ه آن پرداخته ش��ده، تحلیلگری محتوا با اس��تفاده از 
ابزارهای موجود اس��ت. اینکه چگونه تحلیلگر خوبی باش��ید و بتوانید 
از نتای��ج تحلیل های تان گزارش تهیه کنید، یکی از کارهایی اس��ت که 
در بازاریاب��ی محتوا باید جدی گرفته ش��ود. برنامه ری��زی کلیدواژه ها، 
استفاده از گوگل ترندز، تحلیل رقبا، سرقت منابع، گزارشگری، هنرمند 
خوب ب��ودن از زیرعنوان ه��ای دیگر ای��ن فصل اس��ت. در پایان، زمان 

ساختن ماشین محتوا فرا رسیده است.
فصل پنجم

عنوان فصل پنجم »مقیاس-س��اخت ماش��ین محتوا« است. در این 
فصل، پیداکردن روشی برای راه اندازی کسب وکار برپایه  محتوا و سپس 
رش��ددادن و پایدار نگه داش��تن این اس��تراتژی در درازمدت، به عنوان 
مفهوم اصلی »ماشین محتوا« توصیف شده است. مؤلفه  بسیار مهم در 
اس��تفاده از بازاریابی محتوا به عنوان استراتژی مهم کسب وکار، طراحی 
و تبدی��ل بازدیدکننده به مش��تری اس��ت. دن نوریس توضیح می دهد 
چطور با طراحی مناس��ب، حذف جزییات اضافه، متقارن کردن نوارهای 
کناری وبالگ، دقت کردن به جزییات صفحه، مقایس��ه خود با بهترین 
طراحی ه��ا و نه تقلید از آنها و مش��ورت گرفتن از متخصصان طراحی، 
می توانید به چش��م بیایید. قیف تبدیل خودتان را طراحی و ایجاد کنید 
و از ه��ر ی��ک از انواع آن )ایمیل و محصول و محت��وا( بهره بگیرید که 
برای کارتان مناسب تر است. روش طراحی قیف تبدیل، محتوای تان را 

همه جانبه تحت تأثیر قرار می دهد.

س��پس، دن نوریس پنج رش��ته محتوای ضروری را ب��رای بازاریابان 
محتوا موردبه مورد ش��رح می دهد. در اینجا، تمرکز بر کارهایی اس��ت 
که می توانید بعد از به دس��ت آوردن ایمی��ل طرفداران تان انجام بدهید. 
عالوه بر این، مدیریت اف��راد تأثیرگذار و برقراری ارتباط با آنها می تواند 
راه مؤثری در دیده ش��دن تان باش��د. در این  باره ش��رح مفصلی در این 
فصل می خوانید. در ادامه، فهرستی از استانداردهای محتوای باکیفیت 
برای ارزیابی ارزش محتوا پیش روی ش��ما قرار داده ش��ده است که با 
کمک آن می توانید محتوای خلق ش��ده تان را بسنجید. در این قسمت، 
دن نوریس درباره ریزترین جزییات تولید محتوا ازجمله سبک تصاویر، 
چکیده  پس��ت ها، یادداشت های ویرایشی و درنهایت وظایفی که درون 
وردپ��س باید هر نویس��نده انجام دهد، راهنمایی ه��ای مفیدی ارائه و 
در پایان، درباره  ش��بکه های اجتماعی و اس��تراتژی آنها نیز توضیحاتی 

داده است.
کالم آخر

در کالم آخ��ر، توصیه هایی کلی و مهم در مس��یر بازاریابی محتوا را 
می خوانید که کمک تان می کند جزو 5درصد افرادی باش��ید که کارها 
را به طور مؤثر و پرب��ار انجام می دهند. در انتهای کتاب، واژه نامه ای در 
اختیارتان اس��ت که درباره  برخی واژه های استفاده شده در متن کتاب 

شرح مختصری داده شده است.
درباره کتاب

کتاب ماشین محتوا اثری از دن  نوریس، کارآفرین برگزیده در حوزه  
بازاریابی محتوا، در س��ال 2015 در 22۶ صفحه منتش��ر شد. می توان 
گف��ت این کتاب یکی از کتاب های مرجع و اصل��ی در زمینه  بازاریابی 
محتوا اس��ت. نوریس عالوه بر این کتاب، منابعی روی وب سایت کتاب 
منتشر کرده است که برای انجام کارهای عملی کاربرد دارد که در متن 

به آنها توصیه شده است.
کتاب ماشین محتوا را دکتر علیرضا دهقانی در سال 1397 به فارسی 
ترجمه و نش��ر کانون ترجمان س��ابق )نورندبوک فعلی( آن را با مجوز 
رس��می از مؤلف کتاب، منتشر کرده اس��ت. ناگفته نماند محمدمهدی 

محمودی نیز در ترجمه  این کتاب مشارکت کرده است.
چه کسانی باید این کتاب را بخوانند؟

برای بازاریابان محتوا که تازه می خواهند مسیرشان را شروع کنند یا 
وبالگ نویسانی که به تغییر نگرش خود در وبالگ نویسی تمایل دارند و 
می خواهند مؤثرتر و کاربردی تر عمل کنند، این کتاب راهنمای بس��یار 
مفیدی است. همچنین، مدیران بخش بازاریابی کسب وکار برای چیدن 
اس��تراتژی و کارآفرینان ب��رای اینکه هزینه ای باب��ت تبلیغات ندهند، 

می توانند از این کتاب استفاده کنند.
درباره  نویسنده

دن نوریس )Dan Norris(، کارآفرین و بازاریاب محتوای برگزیده 
و س��خنران بین المللی اس��ت که توانس��ته با ارائه  ای��ن کتاب و کتاب 
»استارت آپ هفت روزه« به جمع نویسندگان پرفروش آمازون در زمینه 
کسب وکار بپیوندد. او پروژه  بزرگ وردپرس کرو را در سال 2013 آغاز 
کرد که ش��رکتی در حمایت و پشتیبانی از تمام کاربران وردپرس و به 
45 عضو تیم در هفت کش��ور جهان وس��عت  یافته اس��ت. این شرکت 
هزاران مشتری دارد و در کمتر از دو سال، یک میلیون دالر سود داشته 
اس��ت. دن نوریس برای تقویت این پروژه و رساندن آن به این مرحله، 
از تم��ام تکنیک ها و توصیه هایی اس��تفاده کرده که در کتاب ماش��ین 

محتوا نوشته است.

معرفی کتاب ماشین محتوا نوشته  دن نوریس
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ایمیل ، گزارش ها ، پس��ت های وبالگی، توییت ه��ا ، مقاالت و هر آنچه 
که در محل کار خود می نویسید، درباره شما و کسب وکارتان پیام های 

زیادی برای مخاطب به همراه دارد.
ش��فاف و مرتبط نوشتن باعث می شود تا افراد برای دریافت اطالعات 
بیشتر باز هم به ش��ما بازگردند. نوشتن مطالب پیچیده و کسل کننده، 
تاثیر عکس خواهد داش��ت: افراد از مطالعه آن خسته می شوند، صفحه 
را می بندند و شاید هیچ وقت دیگر به سایت یا وبالگ شما باز نگردند.

در کس��ب و کار، بعد از درک بازار هدف،  نوشتن پست های تاثیر گذار، 
کلید موفقیت ش��ما خواه��د بود. چنین چیزی تحق��ق نمی یابد مگر با 
دانش به اینکه خوانندگان تان واقعا می خواهند درباره چه چیزی بدانند؟
پژوهش های انجام ش��ده در برخی کش��ورها نش��ان می دهد، مهارت  
و دان��ش ادبی ح��دود 40درصد از مردم عادی در ح��د تحصیالت پایه 
ی��ا حتی کمتر از آن اس��ت. در چنین ش��رایطی ش��اید آنه��ا در درک 
صورت حس��اب خرید روزانه یا حتی محتوای نوشته شده روی بسته های 

مواد غذایی هم با مشکل مواجه شوند، چه برسد به درک نوشته شما!
به عبارت س��اده تر ، اگر با مخاطب ع��ام صحبت می کنید ، باید طوری 

بنویسید که او به سادگی بتواند مفهوم موردنظر شما را درک کند.
نوش��ته  تاثیرگذار ب��ه راحتی افراد را جذب خود می کند و متناس��ب 
با نحوه و س��رعت خواندن افراد نوش��ته می ش��ود. اس��تفاده از جمالت 
کوتاه، واژگان رایج و دستورزبان ساده، روش های خوبی برای تولید یک 
محتوای جذاب و قابل هضم اس��ت. به  عالوه باید به گونه ای بنویس��ید 
که مخاطب بتواند به س��رعت اطالعات موردنی��ازش را پیدا کند و این 
مس��تلزم آن اس��ت که نوش��ته به راحتی خوانده و درک شود و بتواند 

مخاطب را به سوی هدفش هدایت کند.
چگونه نوشته خود را خواناتر کنید؟

خبر خوب این اس��ت که مهارت نوشتن موثر می تواند درون هر کس 
ب��ه  صورت بالقوه وجود داش��ته باش��د. زیرا نگارش خوان��ا و قابل درک 
ی��ک مطلب نیازی به اس��تفاده از ترفندهای هوش��مندانه و نظریه های 
دانش��گاهی ن��دارد. کافی اس��ت در نگارش به حاش��یه نروید و به اصل 

مطلب بپردازید.
در ادامه می آموزید چگونه محتوایی تاثیرگذار و جذاب بنویسید؟  
1.از زبان یک فرد معمولی بنویسید، نه از زبان یک کارمند اداری

نگارش درباره کس��ب و کار آن هم به شیوه سنتی واقعا خواننده را به 
ستوه می آورد چراکه بسیار رسمی و خشک است، اما یک راهکار آسان 
این اس��ت که از زبان اول شخص بنویسید. در این صورت خواننده خود 
را به عنوان ش��خصیت اصلی نوش��ته ش��ما می پندارد و به شدت جذب 
آن می ش��ود. )در مقایس��ه با س��وم شخص که س��رد و دور از احساس 

مخاطب است(
به این جمله ای که با ادبیات کالس��یک اداری و از زبان س��وم شخص 

نوشته شده توجه کنید:
»هامب��رت و هرب��رت، یک نمایندگی امالک مس��کونی اس��ت که به 
مش��تریان توصیه های دوس��تانه  و ش��فاف، در زمینه خری��د خانه ارائه 

می دهد.«
حال به این جمله که از زبان اول ش��خص و کمی گرم تر و صمیمی تر 

نوشته شده است، دقت کنید:
»ما آماده ایم تا توصیه های ش��فاف و دوس��تانه ای برای خرید خانه در 

اختیارتان قرار بدهیم.«
از اینکه جمالت تان را با واژگان و عبارات امری مثل »دریافت کنید«، 
»دانلود کنید«،  »عضو ش��وید« و ... ش��روع کنید، نترسید. این عبارات 
س��اخته شدند تا نوشته ش��ما را واضح تر و جذاب تر کنند. درست مثل 

صحبت های روزمره ما در زندگی واقعی .
بهتری��ن راه برای خالص ش��دن از بن��د »ادبیات رس��می و اداری«، 
خواندن مطلب  نوش��ته شده، با صدای بلند است. اگر برای شما طبیعی 
و قابل درک )یا ثقیل و پیچیده( به نظر برسد، احتماالً خوانندگان شما 

هم همین برداشت را خواهند داشت.
2. پیچیدگی ها را حذف کنید

استفاده از عبارات ثقیل و پیچیده معموال خارج از عادت و گیج کننده 
اس��ت و مخاطب را از خواندن مطلب س��رد و دل��زده می کند، بنابراین 
کلم��ات و عبارات کوتاه تر و آش��ناتر را با کلم��ات و عبارات طوالنی تر و 

پیچیده تر جایگزین کنید. سعی کنید مفاهیم را به روشی توضیح دهید 
که برای مخاطب قابل درک باشد.

3.نوشته خود را در یک نگاه، قابل دیدن کنید
این روزها، بیش��تر نوشته های ش��ما روی یک صفحه )احتماالً صفحه 
کوچ��ک تلفن همراه( از طری��ق ایمیل و رس��انه های اجتماعی خوانده 
خواهد ش��د. ممکن است مخاطب شما بسیار پرمشغله،  حواس پرت و یا 
در حال حرکت باش��د، بنابراین بهتر است نوش��ته شما به سرعت و در 
یک نگاه، برای مخاطب قابل مشاهده و خواندن باشد. شما از این طریق 

می توانید نظر مخاطب تان را جلب کرده و او را با خود همراه کنید.
نتایج پژوهش های متخصصی در حوزه کاربردپذیری س��ایت، نش��ان 
می دهد؛ تنها حدود 1۶درصد از کاربران سایت هستند که لغت به لغت 
یک مطلب منتشرش��ده را مطالعه می کنند. این درحالی  است که بخش 
قابل توجهی از کاربران س��ایت نگاهی اجمالی به کل صفحه انداخته و 

تنها بعضی عبارات و جمالت را می خوانند.
»»قالب بن��دی«، بهترین روش برای کمک به خوانندگانی اس��ت که 
می خواهند س��ریع و در نگاهی اجمالی، مفهوم و مقصود کلی مطلب را 
دریابند، بنابراین سعی کنید از زیرعنوان هایی با اطالعات مفید، از عالئم 
نگارش��ی مثل بولت پوینت  ها برای نمایش بخش های مهم و فهرست  ها 
استفاده کنید. به عالوه ارائه اطالعات مهم در قالب نمودار و جدول هم 
می توانند خوانندگان پرمش��غله را به س��مت پیام محتوای شما هدایت 

کند.
جمالت و پاراگراف های کوتاه در س��رعت خواندن و درک مطلب تان 
بس��یار تاثیرگذارند. سعی نکنید همه ایده ها و افکارتان را در یک جمله 
مطرح کنید. این کار باعث می ش��ود خواننده گیج ش��ود و مطلب را رها 

کند، در عوض در هر جمله تنها یک مفهوم موردنظر را بیان کنید.
4. به اصل مطلب بپردازید

ف��رض نکنید که کارب��ران موظفند همه آنچه در نوش��ته خود به آن 
می پردازی��د را بخوانند. مقدمه چینی نکنی��د. محتوای موردنیاز کاربر را 
باالی متن و در جایی قابل دس��ترس و در معرض دید او قرار دهید. تا 

به راحتی آن را ببیند و بخواند.
مث��ل یک روزنامه ن��گار فکر کنید: از خودتان بپرس��ید؛ اولین چیزی 
ک��ه خواننده نی��از دارد درباره آن بداند چیس��ت؟ اول به همان مفهوم 
بپردازید. بعد همان مفهوم را بس��ط و توس��عه دهی��د. مهم ترین نکات 

درباره آن را در باالی متن نگه دارید.
5. درباره فواید انسانی محصول صحبت کنید، نه درباره ویژگی ها
رن��گ و لعاب دادن به محت��وای تبلیغاتی محصول ک��ه صرفا درباره 
ویژگی ه��ای آن صحب��ت می کند، مخاطب را خس��ته و دلزده می کند. 
اس��تفاده از چاشنی ویژگی های محصول در محتوای تبلیغاتی نمی تواند 
کمک کنن��ده باش��د. این روزها اف��راد وقت کافی ب��رای مطالعه درباره 

ویژگی ها و جزییات خاص را ندارند.
مثال اگر محصول ش��ما یک تی ش��رِت باکیفیت و تهیه ش��ده از الیاِف 
نخ و پنبه اس��ت، کافی اس��ت در محتوای خود به این عبارت بپردازید: 
»محصولی ش��یک و راحت، تهیه شده از الیاف نخ و پنبه«. اما چرا بیان 

چنین چیزی برای مخاطب شما مهم است؟
مزایایی که می تواند چالش ها و دغدغه مخاطب تان را برطرف کند، به 
دقت توضیح دهید. مثال در مورد این محصول بگویید: »لباس��ی راحت 
ک��ه ب��ه  خاطر ترکیب الیاف نخ و پنبه، ش��ما را در زمس��تان گرم و در 

تابستان خنک نگه می دارد.«
مخاطب خود را تجسم کنید و برای او بنویسید

قبل از ش��روع به نوش��تن، باید به دقت درباره اف��رادی که برای آنها 
می نویس��ید، فکر کنی��د. حتی اگر ای��ن ایمیل به 5،000 نفر ارس��ال 
می ش��ود، تص��ور کنید که فقط ب��رای یک نفر می نویس��ید. از خودتان 
بپرسید مخاطب من چه کسانی هستند و از این ایمیل واقعا چه چیزی 

می خواهند؟

»وارن بافت«، معروف ترین ایمیل ساالنه شرکت خود را با تصور کردن 
خواهرانش، »دوریس« و »برتی« در ذهن به عنوان مخاطب می نویسد. 
آنها افراد باهوش��ی هس��تند، اما در زمینه س��رمایه گذاری یا امور مالی 
تخص��ص ندارند. او با تصور کردن خواهران خود به عنوان مخاطب قادر 
است متن ایمیل را به گونه ای بنویسد که عالوه بر دربر داشتن اطالعات 

مفید برای مخاطب قابل درک باشد.
Mike Reed: نویسنده

درباره کسب وکارتان بنویسید، اما مخاطب را خسته نکنید!
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نکات مدیریتی که از تیم های ورزشی می توان آموخت 

به عقیده من تیم های ورزش��ی ش��باهت بسیاری را به یک شرکت دارند با این حال بسیاری از اقدامات 
مثبت در این تیم ها وجود دارد که توس��ط مدیران مورد استفاده قرار نمی گیرد. همین امر نیز باعث شده 
اس��ت تا هر ساله ش��اهد از بین رفتن برندهای زیادی از سراسر جهان باش��یم. به همین خاطر هم اکنون 
زمان مناسبی برای صحبت در رابطه با این موضوع است. در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. 

۱-نیاز تیم به یک مربی و یک کاپیتان 
اگر بخواهیم در رابطه با تفاوت یک مدیر با مربی صحبت کنیم، ش��اید بهترین عنوان این باشد که یک 
مرب��ی صرفا تعیین کننده وظایف و ناظر کلی محس��وب می ش��ود. با این حال مرب��ی خود را کامال به تیم 
نزدی��ک ک��رده و تالش می کند تا از مدیریت کلی تیم خود فاصله بگی��رد. همچنین این افراد موفقیت یا 
شکست تیم را کامال به تصمیمات خود وابسته دانسته و همواره خود را مقصر اصلی معرفی می کنند. این 
امر باعث می شود تا تمامی افراد بتوانند به بهترین شکل پیشرفت کرده و به کار خود ادامه دهند. درواقع 
تصور یک تیم بدون مربی، کامال سخت خواهد بود. این امر در حالی است که در شرکت به علت مشخص 
ب��ودن چارچوب ها، این تصور وجود دارد که ب��دون وجود مدیریت نیز تیم می تواند به اقدامات خود ادامه 
دهد. در کنار این موضوع مس��ئله اصلی عدم انتخاب کاپیتان اس��ت. این افراد مورد اعتماد کل تیم قرار 
داش��ته و رابط کارمندان با مدیران شرکت هس��تند. همچنین این افراد امکان نظارت بیشتر و حل سریع 
مش��کالت را به وجود می آورند. به همین خاطر ضروری اس��ت که باتجربه ترین فرد تیم خود را به عنوان 
نماینده انتخاب کرده و برخی از اقدامات را به وی محول نمایید. این امر کمک می کند که حجم کارهای 

شما نیز بیش از حد زیاد نشده و بتوانید بر روی اقدامات اصلی، متمرکز بمانید. 
2-تفاوت مهارت ها 

این امر یک واقعیت اس��ت که تیم ش��رکت از افراد مختلفی تشکیل شده و هیچ فردی درست به مانند 
دیگران نیست. اگر معیارهای ثابتی وجود داشته باشد، بدون شک همه چیز با مشکل مواجه خواهد شد. 
برای مثال ش��ما نمی توانید انتظار داش��ته باشید که تمامی افراد س��رعت تایپ یکی از کارمندان شرکت 
را داش��ته باش��ند. درواقع مهارت ها و توانایی های افراد مختلف بوده و در بس��یاری از شرایط، دلیلی برای 
یکس��ان ب��ودن وجود ندارد. در این رابطه ب��ه یک تیم فوتبال نگاهی بیندازید، بدون ش��ک موفق ترین ها 
آنهایی هستند که از تنوع خوبی برخوردارند. برای مثال قدرت دریبل، سرعت باال، فیزیک مناسب همگی 
از جمله ویژگی های مختلف محسوب می شود. این امر در حالی است که یک دروازه بان، ابدا نیازی به هیچ 
یک از این مهارت ها ندارد. به همین خاطر شما باید بدانید که نیاز اصلی هر بخش چه چیزهایی بوده و از 
مقایسه افراد تیم خود با یکدیگر، خودداری کنید. بدون شک با این استراتژی، تمرکز شما بر روی بهبود 
افراد براس��اس نیاز ش��غلی آنها قرار خواهد گرفت. در این رابطه فراموش نکنید که یک مربی، باید صبر 
خوبی داشته باشد. درواقع این امر طبیعی است که اشتباهاتی از سوی تیم شرکت رخ دهد. درواقع همه 
افراد اشتباه می کنند و این مسئله حتی از سوی باتجربه ترین مدیران نیز رخ می دهد. به همین خاطر الزم 
است تا در شرایط سخت نیز به آنها روحیه داده و انگیزه از دست رفته را بازگردانید. با این اقدام شما به 
قلب کارمندان خود نفوذ کرده و شما به مهمترین دلیل برای حضور افراد در شرکت تبدیل خواهید شد. 
این امر در حالی است که  در حال حاضر، صرفا حقوق ماهیانه برای اکثر کارمندان جهان، مطرح است. 

3-توجه به مراحل بسیار مهم است 
مرب��ی تیم های ورزش��ی همواره به صورت مرحله ای اقدام می کنند. ف��رض کنید که فصلی جدید کلید 
خورده است بدون شک مربی از همان روز اول سطح ایده آل تمرین ها را به اجرا درنخواهد آورد. همچنین 
در برابر بازیکن های جوان تالش  می ش��ود که به صورتی از آنها اس��تفاده کنند که پیشرفت مرحله ای آنها 
مشهود باشد و فشار بیش از حدی به آنها وارد نشود. در یک شرکت نیز ضروری است که تیم خود را برای 
ایده آل ها آماده نمایید. درواقع یک فش��ار بدون مقدمه و آمادگی، بدون ش��ک بدترین نتایج را به همراه 
خواهد داش��ت. همچنین ضروری اس��ت تا هر موفقیتی را جش��ن بگیرید. درواقع تیم های ورزشی پس از 
کسب هر جام، جشنی را برگزار می کنند. شما نیز با این اقدام باید خستگی را از تن تیم خود خارج کنید. 
در کنار این موضوع به پیشرفت مداوم نیز توجه داشته باشید. درواقع این امر بسیار مهم است که افراد تیم 
شما، هر ساله در سطحی باالتر قرار گیرند. در غیر این صورت نمی توانید خود را مدیری شایسته بدانید. 

4-ایحاد یک ذهنیت برنده 
به حلقه ای که در ابتدای بازی توس��ط افراد تیم زده می ش��ود دقت کنید. آنها با جمالتی انگیزش��ی و 
مرور برنامه های مربی خود، تالش می کنند تا با روحیه ای بس��یار باال کار خود را آغاز کنند. این امر باعث 
می ش��ود تا همدلی میان بازیکنان زیاد باشد. با این حال آیا در محیط های اداری شاهد چنین رفتارهایی 
هس��تیم؟ درواقع منظور ما این نیس��ت که تیم ش��رکت هر روز یک حلقه اتحاد را ایجاد کند. با این حال 
ضروری است تا برنامه ای برای افزایش ارتباط آنها داشته باشید. با این اقدام شاهد معجزه ای در کار تیمی 

آنها خواهید بود. 
5-توجه به جزییات 

ی��ک مربی تا پایان زمان دیدار، در کنار زمین حضور داش��ته و اقدام به مدیریت تیم خود می کند. این 
امر باعث می ش��ود که در صورت نیاز بتواند س��ریعا استراتژی خود را تغییر داده و یا تعویض هایی را انجام 
دهد. این امر در حالی است که مدیران کامال عکس قضیه عمل کرده و پس از تعیین وظایف، تیم خود را 
رها می کنند. درواقع آنها تنها زمانی به سراغ کارمندان خود می روند که مشکلی وجود داشته باشد. با این 
حال تیم ش��رکت، به حضور مداوم ش��ما نیاز دارد. به همین خاطر خود را به عنوان عضوی از تیم شرکت 
در نظر گرفته و حضوری موثر را داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا با مشکالت و شکست های به 

مراتب کمتری مواجه شوید. 
واقعیت این است که مدیریت ابدا به عنوان شغلی پشت میز نشین محسوب نشده و نباید خود را محدود 
به اقداماتی مش��خص نمایید. امید اس��ت که مدیران حال حاضر، به س��مت مربی بودن تمایل بیشتری را 

پیدا کنند. 
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تبلیغـاتخالق

یک��ی از مهمتری��ن دالیلی که باعث می ش��ود ت��ا افراد به 
خواسته های خود در زندگی نرسند، ترس هایی است که آنها 
را احاطه کرده و باعث می شود تا در مسیر رویاهای خود گام 
برندارند. با این حال سوال اصلی این است که چگونه می توان 
با این معضل مواجه شد؟ در این رابطه شما باید به نقطه مقابل 
ترس توجه داش��ته باش��ید. درواقع افزایش شجاعت بهترین 
راهکار در این رابطه محسوب می شود. با شجاعت بیشتر، دیگر 
انجام پرریس��ک ترین کارها نیز برای شما غیرممکن نخواهد 
بود. فراموش نکنید که اقدامات بزرگ، به جسارت نیاز داشته 
و ش��اید یکی از دالیل اصلی کم ب��ودن تعداد کارآفرین ها، به 
همین خاطر است. این نکته را نیز فراموش نکنید که شجاعت 
امری ذاتی نبوده و همه چیز به تمرین و سرمایه گذاری شما در 
این بخش، بستگی خواهد داشت. در ادامه برخی ار راهکارهای 
س��اده با باالترین میزان تاثیر در کسب ش��جاعت را بررسی 

خواهیم کرد. 
۱-داوطلب بودن

در رابطه ب��ا هر موقعیتی در زندگ��ی خود، تالش کنید 
تا داوطلب اول باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا روحیه 
جس��ارت ش��ما افزایش پیدا کند. درواقع ای��ن امر طبیعی 
اس��ت که در اولین سخنرانی خود، با مشکالت و خطاهایی 
مواجه ش��وید. با این حال با تمرین روحیه ش��ما ارتقا پیدا 
خواهد کرد. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باشید که 
حتی بهترین س��خنران های حال حاض��ر جهان، در ابتدا با 
مشکالتی نظیر لکنت زبان، خشک شدن گلو، تعرق شدید 
و ترس مواجه ش��ده اند. با این حال تفاوت آنها با ش��ما این 
اس��ت که تمرین کافی را داش��ته و اکنون به سطح خوبی 
رس��یده اند. در این رابطه بهتر اس��ت که از اقدامات س��اده 
شروع کنید تا در صورت بروز خطا، با تمسخر و یا مشکلی 
مواجه نش��وید. درواقع در مواجهه با ترس ها، بس��یار مهم 

است که سلسله مراتب را رعایت نمایید.

2-ترس های خود را بشناسید 
تا زمانی که نس��بت ب��ه ترس های خ��ود آگاهی ندارید، 
نمی توانید برای آن برنامه ریزی کنید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود که فهرس��تی از ترس های خ��ود را ایجاد کرده و 
پس از آن برای هر یک از آنها برنامه ای تعیین کنید. برای 
عملک��رد بهت��ر در این زمینه، اس��تفاده از توصیه های یک 

روانشناس، کامال مناسب خواهد بود. 
3-با ترس های خود رو به رو شوید 

 تاکن��ون هیچ ف��ردی به خاطر ت��رس از کارآفرینی و یا 
انجام یک اقدام جدید، جان خود را از دس��ت نداده اس��ت. 
درواقع بس��یاری از ترس های ما بی معنا بوده و الزم اس��ت 
تا س��ریعا کنار گذاشته شود. در این رابطه تنها کافی است 
تا یک تجربه اولیه را داش��ته باشید تا متوجه این امر شوید 
ک��ه تا چه حد تصورات اولیه ش��ما نادرس��ت بوده اس��ت. 
درواقع این شیوه، یکی از موارد اصلی در درمان انواع ترس 
محسوب می  شود. برای مثال فردی که از پرندگان وحشت 
دارد، وی را در ش��رایطی ق��رار می دهند تا وی متوجه این 
امر ش��ود که ابدا خطری او را تهدید نمی کند. در نهایت تا 
زمانی که از حصار امن و محدودیت های ذهنی خود خارج 

نشوید، هیچ اتقاق مثبتی رخ نخواهد داد. 
4-مثبت گرا باشید 

تنه��ا کافی اس��ت تا قدم اول خ��ود را بردارید و ذهنیت 
مثبت خود را حفظ کنید. تحت این ش��رایط مس��یر برای 
ش��ما هموار خواهد ش��د. در کنار این اقدام، مطالعه مداوم 
زندگ��ی افراد موفق، باعث خواهد ش��د تا ب��ه این واقعیت 
برس��ید که شکس��ت، بخش طبیعی در مس��یر رسیدن به 
خواس��ته ها بوده و ابدا نباید آن را به معنای پایان کار خود 
تلقی کنی��د. در این رابطه بهترین مثال توماس ادیس��ون 
اس��ت. وی پس از هزار بار شکس��ت، موفق ش��د تا رشته 

مناسب برای اهر المپ  را پیدا کند. 
5-استرس خود را کنترل نمایید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
اس��ترس یک احس��اس کامال طبیعی بوده و نمی توان آن 

را ناب��ود کرد. درواقع دلیلی نی��ز برای این امر وجود ندارد. 
با این حال ش��ما می توانی��د آن را مدیریت نمایید. درواقع 
افزایش آن باعث می ش��ود تا ترس ه��ا بزرگ تر از آنچه که 
هس��تند، به نظر برسند. در این رابطه تکنیک های مختلفی 
وج��ود دارد. برای مث��ال می توانید ذهن خ��ود را منحرف 
ک��رده و به اقدامی دیگ��ر بپردازید. این ام��ر باعث خواهد 
ش��د تا دیگر به مورد ترس، توجهی را نداشته باشید. با این 
حال راهکارها در این زمینه بسیار متنوع بوده و الزم است 
تا مطالعه کافی را داش��ته باش��ید. درواقع برخی از دالیل 
استرس زیاد افراد، ممکن اس��ت ریشه در اتفاقات گذشته 
داشته باش��د. به همین خاطر بهتر است که از توصیه های 

یک روانشناس نیز استفاده کنید.
6-ورزش را فراموش نکنید 

آمادگ��ی بدنی باالتر، ب��ه افزایش اعتمادب��ه نفس افراد 
کمک خواهد کرد. بدون ش��ک ف��ردی که اعتماد به نفس 
خوب��ی دارد، کمتر درگیر ترس خواهد ش��د. در این رابطه 
اقدامات متنوع دیگری نیز وجود دارد. برای مثال می توانید 
هر روز یک اقدام جدید را انجام دهید و تنهایی یک س��فر 
را داشته باش��ید. همچنین همنشینی با افرادی که شجاع 

هستند، در روحیه شما تاثیرگذار خواهد بود. 
7-آموزش مداوم داشته باشید 

یکی از دالیل اصلی ترس افراد این اس��ت که از س��طح 
خوب��ی برخوردار نیس��تند. برای مثال به روزهای نخس��ت 
آموزش رانندگی خود نگاهی بیندازید که یک اقدام بس��یار 
س��اده، تا چه حد برای شما سخت بوده و احتماال ترس از 
رانندگی در محیط های ش��لوغ را نیز داشته اید. با این حال 
اکنون به سادگی این اقدام را انجام داده و هیچ گونه فشاری 
را حس نمی کنید. درواقع واقعیت این است که افراد به هر 
می��زان که مه��ارت و دانش کمتری در یک زمینه داش��ته 
باشند، ترس بیش��تری را نیز حس خواهند کرد. به همین 
خاطر یک راهکار مناس��ب این است که یادگیری مداومی 

را داشته باشید. 
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چگونه شجاعت بیشتری را داشته باشیم 
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