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فرصت امروز: اس�تراتژی بورس در هفته نخس�ت مردادماه، 

یک گام به پیش و دو گام به پس بود تا پربازده ترین 
بازار سرمایه گذاری ایران در این هفته تنها یک...

شاخص بورس این هفته به رکورد 2 میلیون واحدی می رسد؟

 صعود 57 هزار واحدی
شاخص بورس

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

 استان های اردبیل، هرمزگان و خوزستان بیشترین آسیب از کرونا
و استان های سمنان، قم و زنجان کمترین آسیب را در فصل بهار دیده اند

 کسب و کارها
روی موج کرونا

تازه ترین پایش ملی محیط کس��ب وکار نشان می دهد با وجود اینکه ش��یوع کرونا به نامساعدشدن محیط کسب وکار دامن زده 
است، اما شاخص محیط کسب وکار بهبود یافته است. نتایج این پایش در فصل بهار 1399 نشان می دهد که شاخص ملی محیط 
کسب وکار ایران به عدد 6.10 )عدد 10 بدترین ارزیابی است( رسیده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته 
)زمس��تان 1398 با میانگین 6.19( اس��ت. نتایج پایش ملی محیط کسب وکار همچنین نشان می دهد که از نظر فعاالن اقتصادی، 
وضعیت برخی از مؤلفه های مؤثر بر محیط کس��ب وکار ایران در فصل بهار تا حدودی مس��اعد ش��ده اس��ت. در بهار امسال، فعاالن 

اقتصادی مشارکت کننده در این پایش به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«...

اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاست های پولی به کجا می رود؟

 3 سیاست بانک مرکزی
برای کنترل سرعت قطار تورم
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کرونا چه چیزهایی را برای همیشه در دنیا تغییر می دهد؟

آینده نگری از دریچه کرونا

انواع مدل هایcrm؛ بررسی ویژگی ها و مزایای هر یک از آنها
ذهنیت سرمایه گذار: چگونه شبیه به سرمایه گذاران فکر کنیم

Uber راه و رسم رانندگی در
معمای ساخت برند شخصی در شبکه های اجتماعی

محتوای بازاریابی مورد عالقه مخاطب کدامند؟
9 ابزار برای کنترل وضعیت سئو سایت 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل با عبور از آرامکو 
باارزش ترین شرکت جهان شد

سرمقاله
نظارت بر زنجیره تامین 
تا مصرف؛ راهبرد اصلی 

ستاد تنظیم بازار

التهاب بازار ارز در شرایطی روند 
سینوسی افزایش و کاهش قیمت 
را تجرب��ه می کند ک��ه این امر در 
بازار داخلی تنها به افزایش قیمت 
کاال و خدم��ات منج��ر می ش��ود 
و ای��ن موضوع عالوه ب��ر نگرانی 
جامعه، عملکرد دولت در حمایت 
توأم��ان از جریان تولید و مصرف 
را هم با چالش مواجه کرده است. 
در حالی شش ماه از ورود ویروس 
کرونا به ایران می گذرد که جریان 
تحریمی علیه اقتص��اد ایران وارد 
دومین س��ال خود ش��ده اس��ت؛ 
جریانی که به ادعای بانیان تحریم، 
می توانست در همان ماه های اولیه 
هر اقتصادی را متالشی کند، ولی 
اقتصاد ایران تاکنون توانسته است 
علی رغم همه فش��ارها به مس��یر 
خود ادامه دهد. ای��ن موضوع اما 
به معنای عدم وجود مش��کل در 
فرآیند اقتصادی کش��ور نیس��ت. 
به  عنوان مث��ال، در حوزه تجارت 
خارجی مطاب��ق آماره��ا، وزارت 
صمت با انجام یک برنامه مدون در 
انجام طرح های صادراتی مناسب 
به کشورهای هدف، توانسته است 
تا ح��دود زیادی موفقیت هایی در 
ارزآوری تازه به کش��ور به دس��ت 

بیاورد.
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ادامه از همین صفحه 
عالوه بر آن، وجود ذخایر ارزی کش��ور به  عنوان یک پشتوانه قابل اتکا توانسته تامین 

کاالی اساسی و مواد اولیه بنگاه های تولیدی را تا اندازه زیادی تضمین کند.
ام��ا در فرآیند تنظیم بازار کاالهای اساس��ی و محصوالت تولیدی خصوصا در زنجیره 
توزیع برخی مواد اولیه به تولیدکنندگان، مش��کالتی دیده می ش��ود که این موضوع به  
عنوان یکی از دالیل گرانی های اخیر مطرح می شود و الزم است در مورد نظارت بر آنها 
چاره اندیشی شود. با ایجاد تغییرات جدید در رأس هرم سازمانی حوزه بازرگانی داخلی و 
حضور نیروهای جوان و توانمند، انتظار می رود تا این حوزه و کارگروه تنظیم بازار تحت 
تاثیر این تغییرات ش��اهد تحوالت زیربنایی در مدیریت نظام عرضه و تنظیم بازار باشد. 
در این حوزه علی رغم تالش های انجام شده از سوی دولت برای استمرار حمایت یارانه ای 
در واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کاالهای اساس��ی و مایحتاج مردم، نوسانات 
قیمتی مشاهده می ش��ود و افزایش قیمت این محصوالت به  عنوان یک عامل تاثیرگذار 

)به سبب اهمیت( بر قیمت سایر کاالها نیز موثر است. 
با توجه به اولویت های کاالیی س��تاد تنظیم بازار، بررس��ی ها نش��ان می دهد، افزایش 
قیمت برخی از کاالها به دلیل جابه جایی نوع ارز تخصیصی اجتناب  ناپذیر است، درحالی 
که برخی دیگر از کاالها که ارز تخصیصی آنها کماکان ارز دولتی است نباید دچار تغییر 
قیمتی جدی ش��وند. البته در این نوع محصوالت هم افزایش قیمت یا تقاضا مش��اهده 
می ش��ود که براس��اس گفته برخی از تولیدکنندگان، عدم دریافت مواد اولیه موردنیاز با 
قیمت مصوب و الزام آنها در تامین مواد موردنیاز از بازار آزاد، عامل اصلی افزایش قیمت 
محسوب می شود؛ موضوعی که مثال در حوزه نهاد دامی و طیور، عدم دسترسی مناسب 
تولیدکنندگان و مرغداران به  صورت مناس��ب به این مواد از طریق شبکه توزیع، یکی از 
علت های افزایش قیمت مطرح ش��ده اس��ت و این موضوع در حالی وجود دارد که دولت 
به میزان نیاز کش��ور، نهاده های دامی وارد کرده اس��ت و احتماال عدم توزیع مناسب در 
ش��بکه نیاز اصلی کشور یا تاخیر و بی انضباطی در توزیع موجب این موضوع شده است. 
البته عدم توزیع مناسب و بهینه مرغ های منجمد ذخیره شده در سردخانه از سوی نهاد 
متولی تنظیم بازار این محصوالت و تعلل در توزیع مناس��ب نیز بر کمبود این محصول 

در بازار دامن زده است.
با این تفاسیر به نظر می رسد دولت در برخی از کاالها، یارانه هایی را پرداخت می کند که 
عمال نمی تواند تاثیر چندانی در حفظ و ثبات قیمتی آنها داشته باشد و به نوعی به  صورت 
هدفمند به جیب برخی واسطه ها و دالالن می رود؛ یا در خصوص نابسامانی تولید و قیمت 
لوازم خانگی، عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه ورق های فوالدی و 
عدم تکافوی این مواد با نیازهای تولیدکنندگان واقعی، موجب کاهش حجم تولید دانسته شد 
و مطابق ادعاهای مطرح شده، بنگاه های تولیدی به سبب عدم امکان تامین ورقه فوالدی از 

بورس مجبورند مایحتاج موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. 
حال س��وال اینجاس��ت ک��ه آیا اولوی��ت فعالیت ب��ورس در ش��رایط تحریمی همان 
اولویت های دوران عادی اس��ت؟ آیا نباید در نظام تولید محصوالت مادر برای حمایت از 
تولید کش��ور مانند تامین بهینه ورق های فوالدی و س��ایر مواد اولیه در شرایط تحریم، 
تدابیر ویژه ای برای پوشش نیازهای واقعی تولید اندیشیده شود؟ آیا در شرایط تحریم که 
دو برند خارجی در حق مردم ایران بی وفایی کردند، نباید جریان تولید این محصوالت را 
با حمایت همه جانبه ارتقا دهیم؟ اساس��ا اگر متولیان تولید در این شرایط برای مدیریت 
بازار مواد اولیه و تضمین فعالیت آنها برنامه دقیق و مدونی نداش��ته باش��ند، چه موقع 
می توانند برای نظام تولید فکری کنند؟ چرا نباید جریان تولید کش��ور را در این شرایط 

از تامین مواد اولیه مورد نیاز مطمئن کرد تا چرخ عرضه و تقاضا به  خوبی بچرخد؟
در صورتی که مدیریت این گونه محصوالت مهم و حیاتی اقتصاد کشور در حوزه تولید 
و توزیع مناس��ب مواد اولیه به درس��تی انجام ش��ود، آنگاه می توان شاهد افت محسوس 
قیم��ت ارز و رون��د تورمی بازار فقط از جانب این دو س��ه محصول یاد ش��ده بود. بنا بر 
فرمایشات روز جمعه مقام معظم رهبری، اگر تحریم های ایجادشده را فرصتی برای اتکا 

و توجه به توانمندی داخلی بدانیم، می توانیم با اتکا به همین توانمندی ها ش��اهد رونق 
جدی در اقتصاد درون زای کشور باشیم.

ب��ا توج��ه به مطالب گفته ش��ده، به نظر می رس��د ترمی��م زنجیره تولی��د تا مصرف 
محص��والت و مواد اولیه موردنی��از بنگاه های داخلی از یک س��و و نظارت جدی و موثر 
ب��ر جری��ان تولید تا مص��رف محصوالت نهایی از س��وی دیگر، دو بخ��ش اصلی و مهم 
مدیریت بازار و کاهش نوس��ان آن محس��وب می شود که در صورت برنامه ریزی موثر در 
این خصوص می توانیم ش��اهد کاهش التهاب اقتصادی در جریان تولید و مصرف باشیم. 
این در حالی اس��ت که دولت مدعی است با تمام توان خود تالش کرده تا بازار مایحتاج 
مردم در ش��رایط مناسب و باثباتی حرکت کند و علی رغم مشکالت ارزی، منابع در این 
خصوص تخصیص یابد، ولی به س��بب نابس��امانی بخش��ی از فرآیند و عدم اتخاذ تدابیر 

الزم، همه زحمات به هدر می رود. 
بنابراین به نظر می رس��د با توجه به مشکالت ناشی از تحریم ها و تفاوت جدی قیمت 
م��واد اولیه در بازار سوءاس��تفاده از کااله��ا و مواد اولیه ای که ب��ا ارز دولتی و برمبنای 
سیاس��ت های حمایتی دولت، قیمت مناسبی نس��بت به قیمت های جهانی دارند، بستر 
مناس��بی برای اخالل در بازار این محصوالت ب��ه زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
ایجاد ش��ده است. لذا الزم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این بخش از زنجیره 
توزیع به سرعت ترمیم شود تا به نابسامانی این حوزه پایان داده شود و ساماندهی بازار 

این محصوالت به  عنوان اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار تعیین گردد.
از س��وی دیگ��ر، به نظر می رس��د در اقتص��اد تحریمی بایس��تی بر ش��بکه توزیع و 
عرضه مواد اولیه و محصوالت تولیدش��ده، روندی از نظارت و مدیریت حکمفرما باش��د 
ت��ا هدف گذاری ها با کمترین ضریب خطا همراه ش��ود. همچنین بای��د زنجیره تامین و 
ارائ��ه م��واد اولیه ب��ه تولیدکنندگان واقعی را به ش��کلی مدیریت کنی��م که تحت هیچ 
ش��رایطی تولیدکننده دغدغه تامین مواد اولیه برای تولید محصول را نداش��ته باش��د و 
در مقاب��ل به میزان مواد تخصیص یافت��ه از او کاالی نهایی مطالبه کنیم بنابراین نظارت 
بایس��ته بر تامین و توزیع مناسب مواد اولیه و برخورد با اخاللگران باید به  عنوان برنامه 
ج��دی رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در حوزه برخوردی باید هرگونه 
سوءاستفاده از این زنجیره نه تنها از مصادیق تخلف شمرده شود، بلکه بایستی در شرایط 
جن��گ اقتصادی به  عنوان اخالل در نظام اقتصادی کش��ور و از مصادیق مجرمانه تحت 

شدیدترین تعقیبات قضایی قرار گیرد.
اگر قرار باش��د دولت در س��خت ترین ش��رایط، ارز موردنیاز مواد اولیه را تهیه کند و 
کاال با یارانه دولتی وارد کش��ور ش��ود، ولی با قیمت آزاد به دس��ت تولیدکننده واقعی 
برس��د، چه خس��ارتی باالتر از این کار را می توان برای جریان اقتصادی کش��ور متصور 
ش��د؟ کمااینک��ه در این فرآیند، کل تالش های انجام ش��ده برای تامی��ن مایحتاج مردم 
در ی��ک بخش از زنجیره توزیع تباه می ش��ود و موجب نارضایتی تولیدکنندگان و نهایتا 

مصرف کنندگان می شود.
اصل اول انس��جام و یکپارچگی مدیریت تنظیم بازار که از اجزای مختلف وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی تشکیل می شود، ساماندهی همین موضوع است. همه اجزای این 
س��تاد باید خود را عضو یک زنجیره بدانند و نس��بت به وظایف خود پاس��خگو باشند و 
تابعیت محض از تصمیمات ستاد تحت نظارت وزارت صمت )رئیس و دبیر ستاد( داشته 
باش��ند و این س��تاد باید به قدری حمایت ش��ود که قدرت و اختی��ار الزم برای اجرای 

فرماندهی مناسب بازار را داشته باشد.
از س��وی دیگر باید عالوه بر ترمیم زنجیره معیوب توزیع، برنامه های نظارتی ویژه ای 
برای حراست از سالمت زنجیره توزیع پیش بینی شود. این محصوالت باید در یک شبکه 
رس��می و قاب��ل رصد از عرضه مواد اولیه در زنجیره تولید ت��ا ارائه به بازار مصرف کامال 
ش��فاف باشد، به  نحوی که میزان دریافت مواد اولیه و تولید نهایی کامال تحت کنترل و 
نظارت شبکه هوشمند قرار گیرد. اجرای این کار می تواند سالمت بازار تولید محصوالت 

و کاالهای اساسی را تا اندازه زیادی تضمین کند.

نظارت بر زنجیره تامین تا مصرف؛ راهبرد اصلی ستاد تنظیم بازار

غالمعلی رموی 
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: بحران کرونا کارآفرینان، اقتصاددانان و سیاس��ت گذاران 
را واداش��ته اس��ت تا به س��رعت پیش بینی های خود برای سال ۲0۲0 
می��الدی را تغییر دهن��د. اما آیا تاثیرات کرونا پس از س��ال ۲0۲0 هم 
دوام م��ی آورد؟ در پاس��خ به این س��وال، مجله »بلومب��رگ مارکتز« از 
صاحبنظ��ران در نقاط مختلف دنیا نظرخواهی کرده و از آنها خواس��ته 
اس��ت تا تصورشان از پس��اکرونا را برای مخاطبان نش��ریه بازگو کنند؛ 
مشخصا اینکه شیوع کرونا به جز تغییرات کوتاه مدت باعث چه تحوالت 
بنیادینی در سبک زندگی خواهد شد و آینده جهان با وجود کرونا واقعا 
چه ش��کلی خواهد بود؟ آنچه که می ت��وان آن را »آینده نگری از دریچه 

کرونا« نام نهاد و یا »آنچه که از کرونا با ما خواهد ماند.«
* معاینه آنالین می ش��ود: ما به طور نس��بتا سریعی در حال رسیدن 
به نقطه ای هس��تیم که بیماران بیشتری داریم و پزشک به اندازه کافی 
نداری��م. ما در حال گذار به لحظه ای هس��تیم که اولین معاینه بیمار را 
نه پزش��ک، که هوش مصنوعی انجام خواهد داد. اگر شما نشانه بیماری 
دارید، آنالین می ش��وید تا به یک برنامه هوش مصنوعی وصل تان کنند. 
ه��ر کس ی��ک کیت خانگی خواهد داش��ت که در آن دماس��نج، ترازو، 
فشارس��نج و چند وسیله س��اده دیگر قرار دارد. شما نشانه های بیماری 
را به همراه میزان تب، فش��ار خ��ون و دیگر اعداد موردنی��از در برنامه 
ه��وش مصنوعی وارد می کنید و هوش مصنوعی دس��ت به تش��خیص 
افتراقی می زند )تش��خیصی که بر یافته های بالینی اس��توار اس��ت و در 
آن ب��ا افتراق بین دو ی��ا چند بیماری که عالئم مش��ابه دارند،  بیماری 
شناس��ایی می شود(. اگر فقط نیاز باش��د که در خانه استراحت کنید و 
س��وپ مرغ بخورید و مایعات بنوش��ید، هوش مصنوعی این را به ش��ما 
می گوید. اگر ناخوش��ی تان جدی تر باشد، هوش مصنوعی شما را به یک 
پزش��ک از راه دور )مشاور عمومی( ارجاع می دهد و بعد ممکن است به 
یک پزش��ک از راه دور دیگر )مشاور متخصص( و در نهایت ممکن است 
شما به یک پزشک واقعی در مطب ارجاع داده شوید )جمی متزل، عضو 

ارشد شورای آتالنتیک(.
* کرون��ا و مدیریت ریس��ک: یک درس از بح��ران کرونا می تواند این 
باش��د که بای��د انعطاف پذیری تم��ام اقتصادها و کس��ب و کارها را چه 
عموم��ی و چه خصوصی، ب��اال برد و برای آنچه که حاال با آن روبه روییم 
)یعنی توقف ناگهانی بخش��ی از تولید و تقاضا در بسیاری از اقتصادهای 
دنی��ا( آماده ش��د. ما نبای��د فقط به ی��ک منبع از ه��ر کاال یا خدمات 
بخصوص وابس��ته باشیم و برایش دلیل بتراش��یم که هزینه های مان را 
پایین نگه می دارد. ایده مدیریت ریسک و تنوع بخشی ریسک در سطح 
سیاره زمین می تواند بخش��ی کلیدی از ایده »جهانی سازی پایا« باشد. 
این ضد جهانی سازی نیست، جهانی سازی خیلی بهتری است )ژان کلود 

تریشه، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا(.
* چرا بورس س��قوط نکرد: کرونا برای همیش��ه این تلقی را که ما در 
مراکز مالی به همه این افراد پرشمار در آسمان خراش ها نیاز داریم، تغییر 
می دهد. اصال لزومی ندارد که ما این فضای اداری را حفظ کنیم. بحران 
کرونا باعث می ش��ود ن��گاه ما درباره امالک و توزی��ع جغرافیایی عوض 
ش��ود. کل ماجرا دموکراتیزه خواهد شد، چون ما ناگهان متوجه شدیم 
که اس��تعدادهای فراوانی در سراسر کش��ور پخش شده و ما حواس مان 
به آنها نبوده. ما می خواهیم فضای فیزیکی شرکت مان را کاهش دهیم. 

من قبال نمی توانستم به چنین چیزی فکر کنم، اما بازار در اوج فعالیت 
کرون��ا به کار خود ادام��ه داد. دهه ها س��رمایه گذاری روی تکنولوژی و 
بازرگانی الکترونیک باعث شد این بازار در دوران کرونا نابود نشود )آری 

.)GTSروبنستاین، مدیرعامل شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری
* بح��ران بدهی و ناآرامی: ما به  خاطر بحران کرونا ش��اهد وضعیتی 
درهم پیچیده از وام ها و بدهی های پرداخت نشده خواهیم بود و مردمی 
ک��ه واقعا از بازپرداخت آنها ناتوانند. تا اینجا وضع ش��بیه بحران س��ال 
۲008 اس��ت. آنچه در مقایس��ه با آن دوران متفاوت خواهد بود، نحوه 
بازپس گیری وام ها یا تخلیه خانه های مردمی اس��ت که نتوانسته اند وام 
مس��کن خود را پس بدهند. حرکتی شبیه اخراج مردم از خانه های شان 
مثل س��ال ۲008 مطلقا غیرقابل پذیرش است. مردمی که در خانه های 
خود از ترس کرونا پناه گرفته اند به هیچ وجه مس��ئول شرایط پیش آمده 
نیس��تند و ح��رف و قرارداد بان��ک را برای پس گرفت��ن خانه نخواهند 
پذیرف��ت. این قراردادها و بدهی ها باید به تعویق بیفتند، وگرنه ش��اهد 
رویاروی��ی مردم و نیروهای دولتی در مقیاس��ی عظیم خواهیم بود. این 
شبیه رویارویی مردم آمریکا با کسانی است که در دهه 1890 و 1930 
به دنب��ال بازپس گیری زمین های رهنی بانک ه��ا بودند، اما مقیاس اش 
بس��یار بزرگ خواهد بود و ش��هرها و حومه های ش��هرها را دربر خواهد 
گرفت. چه کار باید کرد؟ الگوی درس��ت ش��بیه نحوه برخورد آمریکا با 
مسئله بدهی های جنگی متفقین پس از جنگ جهانی دوم بود: بدهی ها 
لغو شد، چون جنگیدن با دشمن مشترک تالشی مشترک بود. پس کل 
سیس��تم مالی آمریکا باید پس از کرونا ریس��ت ش��ود. این نه مسئله ای 
ایدئولوژیک، که ضرورتی عمل گرایانه اس��ت. ما برای بازس��ازی سیستم 
اقتصادی به آن نیاز داریم )جیمز گالبرایت، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

تگزاس(.
* عواق��ب دورکاری مردانه: کرونا نش��ان داده که م��ا تا چه اندازه ای 
می توانیم هم از دفتر کارمان دور باشیم، هم کار کنیم و مؤثر واقع شویم. 
در کشوری مثل ژاپن که هنوز این تمایل وجود دارد که عملکرد شخص 
را با س��اعات حضورش در اداره بسنجند، این وضعیت اجباری می تواند 
تأثیر مهمی روی تنوع و برابری جنس��یتی در محیط های کاری داشته 
باش��د. اگر ژاپن انعطاف پذیری بیشتر در شیوه های کارکردن را بپذیرد، 
چه می ش��ود؟ و اگر مردان ژاپنی )که برای اولین بار س��اعات زیادی را 
در خان��ه می گذرانند( ترغیب ش��وند که بخش بیش��تری از کار خانه را 
برعه��ده بگیرند، اوضاع زنان چه تغییراتی خواهد کرد؟ من امیدوارم که 
این روند باعث ش��ود زنان بیش��تری این آزادی را پیدا کنند تا مشاغل 
تمام وقت را بپذیرند. اینها اگرهای بزرگی اس��ت، اما تأثیر اقتصادی آن 
اساسی خواهد بود. طبق برآورد ما در »گلدمن ساکس«، کاهش شکاف 
جنس��یتی نیروی کار می تواند تولید ناخالص داخلی ژاپن را 10 درصد 
باال ببرد. در صورتی که نس��بت س��اعات کار زن به مرد در ژاپن در حد 
میانگین کشورهای »سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی« باال برود، 
میزان رشد GDP  حتی به 1۵درصد هم خواهد رسید )کتی ماتوسی، 

استراتژیست ارشد بخش ژاپن در گروه مالی گلدمن ساکس(.
* جنگ س��رد جدید: بعد از آنکه بحران کرون��ا فروکش کرد، جنگ 
س��رد جدید میان چین و غرب به رهبری آمریکا مشهودتر خواهد شد. 
همین حاال هم در مورد کرونا طرفین یکدیگر را متهم می کنند، اما پس 

از آنکه در ماه ها یا سال های آینده دشواری های اقتصادی ناشی از بحران 
ملموس تر ش��د، اوضاع بدتر هم می شود. در نتیجه این بحران، چین در 
حوزه جهان بینی و سیاس��ت گذاری خود به ریشه های کمونیست خود و 
عصر مائو بیشتر رجوع خواهد کرد )چن ژیوو، مشاور سابق کابینه چین 

و استاد دانشگاه هنگ کنگ(.
* نظ��م جهانی تغییر نمی کند: کرونا باعث به وجود آمدن نظم جدید 
جهانی نخواهد شد، اما در حوزه روابط بین المللی، روندهایی که قبل از 
کرونا شاهد بودیم پس از آن سرعت بیشتری خواهند گرفت. نابرابری ای 
که باعث شده بود احساسات ضد سیستم در اکثر دموکراسی های جهان 
شدت گیرد، به شدت افزایش خواهد یافت. سطح رویارویی نگران کننده 
چین و آمریکا گس��ترش خواه��د یافت. اوضاع منطقه ی��ورو و اتحادیه 
اروپا ش��کننده تر خواهد ش��د، چراکه جنوب اروپا آماده بحران نبوده و 
ظرفیت هایش بدتر شده است. در دوران پساکرونا، کشورها یک جانبه تر 
عمل خواهند کرد و به ظرفیت های درونی ش��ان وابسته تر خواهند شد. 
در م��ورد کرونا به وضوح دیدیم که در بزرگ ترین بحران جهانی نس��ل 
کنونی، نه رهبری جهانی ای وجود داش��ت و نه واکنشی هماهنگ. اینها 

می توانند به ما نشان دهند که به چه سمتی حرکت می کنیم.
در م��ورد خود آمریکا هم به نظرم، ما باید بین ترامپ و دولت ترامپ 
تفاوت قائل ش��ویم. اخیرا »نیویورکر« در مطلبی عالی نوش��ت که همه 
تالش می کنند بفهمند ترامپ چه ش��طرنج س��ه بعدی پیچیده ای بازی 
می کن��د، اما در واقع او مهره ها را می خورد! من فکر نمی کنم که ترامپ 
در مورد بحران کرونا، اس��تراتژی خاصی داشته باشد، چون او به شدت 
خودمحور اس��ت و فقط به خودش فکر می کن��د و اینکه چطور ممکن 
اس��ت با وجود عملکرد فوق العاده ام، محبوبیتم در نظرسنجی ها این طور 
پایی��ن بیای��د! اما دولت ترامپ اوضاعش ف��رق می کند و عملکرد دولت 
ه��م نکات مثبت دارد و ه��م نکات منفی. منصفانه نیس��ت که بگوییم 
اوضاع از کنترل آنها خارج ش��ده. واکن��ش اولیه به کرونا دیر بود و آنها 
نتوانس��تند با س��رعت الزم تس��ت کرونا در مقیاس سراسری را ترتیب 
دهند. آنها می توانس��تند از س��ازمان بهداش��ت جهانی یا آلمان در این 
زمین��ه کمک بگیرند، اما نگرفتند و آمریکا نتوانس��ت با س��رعت کافی 
تجهیزات و زنجیره تأمی��ن در حوزه خدمات درمانی را تقویت کند. اما 
واکن��ش اقتصادی اولیه به بحران، فراحزبی و واقعا قدرتمند بود. س��نا، 
مجلس نمایندگان و تیم اقتصادی ترامپ توانستند در اقدامی هماهنگ 
واکنش خوبی به بحران نش��ان دهند و بس��ته حمایتی را تصویب کنند 
و اینکه بازارهای ما نس��بتا خوب عمل کردن��د، یکی از دالیلش همین 
بود. دولت در حوزه روابط بین الملل ضعیف عمل کرد و مثال درخواست 
برگ��زاری اج��الس فوق الع��اده گروه ۷ یا گ��روه ۲0 را ن��داد تا واکنش 
هماهنگ جهانی به کرونا را ش��اهد باش��یم. در یک ح��وزه به خصوص 
سیاس��ت دولت آمریکا مشکل س��از بوده و خواهد ب��ود و آن بی عالقگی 
به تالش هماهنگ بین المللی برای س��اخت واکس��ن کرونا بوده اس��ت. 
یا مس��ئله حمله ترامپ به سازمان بهداش��ت جهانی، که البته سازمانی 
ضعیف اس��ت و مشکالت خودش را دارد، اما بدون شک بودنش بهتر از 
نبودنش است. از دید من، این امر ممکن است نتیجه بدی برای آمریکا 
داشته باشد، به خصوص اگر واکسن اولیه کرونا تولید آمریکا نباشد )یان 

برمر، مؤسس موسسه برآورد ریسک سیاسی اوراسیا(.

کرونا چه چیزهایی را برای همیشه در دنیا تغییر می دهد؟

آینده نگری از دریچه کرونا

هفت��ه قبل بود که س��اندار پیچ��ای، مدیرعامل گ��وگل در پیامی به 
کارکنان این ش��رکت اعالم کرد تا پایان سال ۲0۲1 میالدی یعنی یک 
س��ال و ۵ ماه دیگ��ر در خانه بمانند و بدون نگران��ی از کرونا دورکاری 
کنند. پیش از این گوگل به عنوان یکی از بزرگترین ش��رکت های حوزه 
تکنولوژی، زمان دورکاری را به دلیل ش��یوع کرونا تا پایان امسال اعالم 
کرده بود، ولی حاال با این بیانیه جدید، دورکاری در این شرکت تمدید 
ش��ده اس��ت. در این بین، سوال این اس��ت که گوگل چگونه قرار است 
از طریق دورکاری برای یک س��ال و نیم دیگر اداره ش��ود؟ در روزهایی 
که کرونا باعث دورکاری اجباری بس��یاری از کارمندان شده، نکته مهم 
این اس��ت که دقیقا چگونه می توان به عنوان یک کارمند از راه دور در 
سایه کروناویروس به فعالیت ادامه داد، چراکه یکی از بزرگترین چالش 
کارفرمایان، به مدیریت وقت و ارتباط بین کارمندان در دوران دورکاری 
باز می گردد. اکثر کمپانی های بزرگ س��عی کردند با مدیریت صحیح و 

براس��اس راهنمایی مقامات بهداشت جهانی، وضعیت کار کارمندان در 
دوران دورکاری را نظ��ارت کنند، اما یکی از چالش های دیگر، جلس��ات 
از راه دور اس��ت. یک��ی از مدی��ران گوگل درباره برگزاری جلس��ات در 
روزهای دورکاری گفته اس��ت: »ش��ما نمی توانید کارمندان خود را نگه 
داری��د و مطمئن ش��وید که آنها ب��ه آنچه در جلس��ات از راه دور مورد 
بح��ث قرار می گیرند، توجه می کنند. یک تماس 30 دقیقه ای به راحتی 
می توان��د به اتالف وقت کامل تبدیل ش��ود.« از س��وی دیگر، در حالی 
که انعطاف پذیری کار از خانه مزایای آش��کاری برای کارمندان دارد، به 
شرکت ها نیز اجازه می دهد دسترسی زیادی به استعدادهای گسترده تر 
داش��ته باش��ند و این موضوع به طور بالقوه می تواند برای صنایع خاص 
یک بازار کار جهانی ایجاد کند. البته برای ش��رکت هایی که قصد دارند 
کار از خانه را گس��ترش دهند، باید مقیاس های قابل اندازه گیری وجود 
داش��ته باشد. این بدان معناست که مدیران باید اهداف و چارچوب های 

زمانی را تعیین کرده و زمانی که نیاز اس��ت ب��ه کارمندان آزادی عمل 
دهن��د. در این بین، تغییر دائمی ش��رایط کار ب��ه دورکاری می تواند به 
امالک و مستغالت تجاری در نیویورک و بخش هایی از کالیفرنیا صدمه 
بزند، به خصوص اگر ش��رکت های بزرگ بخواهند این مسیر را همچنان 
ادام��ه دهند. به گزارش »س��ی ان ان«، اگر همه کارمندان گوگل ترجیح 
دهند که یک س��ال را از خانه کار کنند، دیگر نیازی به داش��تن دفتر و 
محیط کار اداری نیس��ت بنابراین گروه دیگری که از اعالم گوگل برای 
دورکاری صدمه می بینند، مش��اغل کوچکی هستند که حول این دفاتر 
ش��کل  گرفته اند. این خب��ر مطمئنا برای آنها مخرب و هولناک اس��ت، 
چراکه دیگر کارمندان گوگل نمی خواهند از حمل ونقل عمومی استفاده 
کنند و یا اینکه در گوشه و کنار نزدیک دفتر ساندویچ بخورند. در نتیجه 
این امر برای مناطق و کس��ب وکارهایی که حول ش��رکت گوگل شکل  

گرفته اند، واقعا اتفاق دردناکی است.

دورکاری چگونه به مدل جدید اشتغال تبدیل می شود؟

چالش های دورکاری در عصر کرونا

نگاه

آیا ما به شرایط عادی باز می گردیم؟
پوست اندازی نظام سرمایه داری

مواجه��ه غیرمنتظره بش��ر با پاندمی کرونا، ش��رایط تازه و مبهمی 
را در حیطه ه��ای مختلف زندگ��ی به وج��ود آورده و گمانه زنی های 
زی��ادی درباره تغییر و تح��والت احتمالی برانگیخته اس��ت. ازجمله 
این گمانه زنی ها، پیامدهای کرونا و آینده نظام س��رمایه داری اس��ت؛ 
چنانچه بس��یاری از صاحبنظران با اش��اره به ل��زوم دخالت دولت ها 
در بح��ران اقتصادی ناش��ی از کرون��ا، این امر را مخال��ف آموزه های 
کاپیتالیسم می دانند و معتقدند نظام سرمایه داری در مصاف ویروس 
و اقتصاد، پوست خواهد انداخت. در این زمینه، ربکا هندرسون، استاد 
دانش��گاه هاروارد و عضو موسس��ه ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا 
در یادداش��تی به لزوم بازنگری در جهان سرمایه داری پرداخته است. 
او در این یادداش��ت که در »هاروارد بیزینس ریویو« منتشر شده، از 
چالش ها و فرصت های اپیدمی کرونا برای جامعه سرمایه داری نوشته 

است. در یادداشت او می خوانیم:
»آیا هرگز به ش��رایط عادی باز می گردیم؟ بسیاری از ما این روزها 
این س��وال را از خودمان می پرس��یم. با ظهور کرون��ا به طور ناگهانی 
ه��ر آنچه ب��رای ما عادی ب��ود، تبدیل به تجمالتی دور از دس��ترس 
ش��ده است، مثل ش��ام خوردن در یک رستوران ش��لوغ یا در آغوش 
کش��یدن یک دوست. این کارهایی اس��ت که من هم دوست دارم به 
زودی بتوان��م آن را انج��ام دهم اما غیر از ای��ن، امیدوارم ما هرگز به 

عقب باز نگردیم.
شش ماه پیش، خیلی عادی بود که تنها یک درصد ثروتمندان در 
آمریکا، 40 درصد از کل ثروت این کش��ور را در اختیار داشته باشند. 
ی��ک س��وم از کل درآمد در آمریکا متعلق ب��ه ۵ درصد از ثروتمندان 
ب��ود، در حالی که 40 درص��د از آمریکایی ها باید ب��رای گذران امور 
خود قرض بگیرند یا چیزی را بفروش��ند. شش ماه پیش، حرکت کند 
م��ا برای تولید کربن کمتر در اقتص��اد و جلوگیری از فجایع اقلیمی، 

مطلوب به نظر می رسید.
من نمی خواهم به دنیایی برگردم که نظام سیاسی آن با پول پر شده 
است؛ نظامی که ۷0 درصد از مردم باور دارند صرفا برای خودی ها کار 
می کند و گروه هایی مشخص، اولویت های سیاسی را تعیین می کنند. 
به جای این، من فکر می کنم باید در مورد س��رمایه داری، دس��ت کم 
همین نس��خه ای که امروز از آن می بینیم، تجدیدنظر کنیم؛ نسخه ای 
ک��ه در آن کس��ب وکارها باور ندارند باید به س��المت جامعه اهمیت 
بدهند. این بهترین راه برای اطمینان از این مس��ئله است که جامعه 

و کسب وکارها در دهه های آینده در مسیر پیشرفت قرار می گیرند.
س��رمایه داری یکی از مهمترین اختراعات بش��ر است. سرمایه داری 
منبعی برای پیش��رفت و فرصتی برای نوآوری است. ما بدون رویایی 
با مش��کالت قادر به حل آنها نیس��تیم. برای حل نابرابری به مشاغل 
خوب و زیاد نیاز داریم. برای حل معضالت زیس��ت محیطی به تغییر 
حمل و نقل، کشاورزی و انرژی مصرفی نیاز داریم. تنها فشار بی رحم 
بازار آزاد اس��ت که می تواند چنین انتقال خالقانه ای را از مش��کل به 

راه حل پیش ببرد.
در ش��رایط ام��روز، پاندمی کرونا یک چالش ب��زرگ و یک فرصت 
اس��ت. چالش به این دلیل که بیش از نیم میلیون نفر را به کام مرگ 
کش��انده، اقتصاد جهان��ی را دچار اختالل کرده و ده ه��ا میلیون نفر 
ش��غل خود را از دس��ت داده اند. همه گیری کرونا یک چالش اس��ت، 
چراک��ه ترکیب ضعف عمیق اقتصاد و کش��ته ش��دن »جورج فلوید« 
مردم عصبانی را برای مطالبه عدالت به خیابان ها کشانده است. جهان 
به طور مشخص در سال ۲0۲1، فقیرتر، متفرق تر و ترسناک تر از سال 
۲019 است. همینطور که این جمالت را می نویسم، می توانم تردیدها 
و نگرانی ه��ای ش��ما را هم حس کنم، ام��ا آیا کس��ب وکارها تغییر 
می کنند و می توانند برای تغییر به دولت کمک کنند؟ آیا می توان به 

نسخه ای از سرمایه داری رسید که بر منافع مشترک متمرکز است؟
م��ن به پاس��خ مثبت برای این س��وال ها باور دارم. ب��ا پرداخت به 
مش��کالت جامعه جهانی و محیط زیس��ت هم می ت��وان پول درآورد. 
»والم��ارت« میلیون ها دالر با نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل خود از 
محل بهبود هزینه س��وخت پول درآورد و »ایالن ماس��ک« با تحول 
صنعت اتومبیل س��ازی ش��رکتی با ارزش ت��ر از »جن��رال موتورز« و 
»فورد« س��اخته است، اما این فرآیند برای دیگر شرکت ها باید چطور 

پیش برود؟
جامعه تجاری با انتقالی مشابه انتقال »کداک« رو به رو شده است. 
»ک��داک« یکی از موفق ترین ش��رکت های جهان و مخترع عکاس��ی 
تجاری بود. این ش��رکت یک��ی از مهمترین برندهای شناخته ش��ده 
در جه��ان اس��ت. مدیرعام��ل »ک��داک« در س��ال 198۵ در »وال 
اس��تریت ژورنال« نوش��ت: »در حال تبدیل ش��دن به یک ش��رکت 
اطالعات محوری��م. یک��ی از چالش های ما یافت��ن چیزی مثل عکس 
رنگی اس��ت«. با وجود درک این مس��ئله، »کداک« در س��ال ۲01۲ 
اعالم ورشکس��تگی ک��رد، چراکه در دوره گذار به عکاس��ی دیجیتال 

شکست خورده بود.
چالش امروز ش��رکت های تجاری هم ش��بیه ب��ه چالش »کداک« 
اس��ت. امروز بس��یاری از ش��رکت ها می دانند که باید برای اشتراک 
ثروت در جهان و تغییرات اقلیمی تالش کنیم و اطمینان پیدا کنیم. 
ش��رکت ها می دانند که حفظ دموکراس��ی برابر الیگارشی و استبداد 
ضروری است. همه ما ضرورت تغییر را می فهمیم اما بسیاری آن را به 

تاخیر می اندازیم و تجربه »کداک« را تکرار می کنیم.
ب��ا این وج��ود، من امی��دوارم، هرچند خوش بین نیس��تم که همه 
چی��ز به خوبی پیش برود. من به یافت��ن راه حل امیدوارم. »کداک« 
در مدیریت انتقال به دوره دیجیتال شکس��ت خ��ورد، اما »نیکون«، 
»کنان« و »فوجی فیلم« به شرکت های میلیارد دالری تبدیل شدند. 
هزاران ش��رکت و میلیون ها نفر در همی��ن لحظه به دنبال یافتن راه 
حل برای مشکالت مش��ترکند. برای مثال، شرکت هایی در همکاری 
با دولت ها برای یافتن واکس��ن و بازگش��ت امن مردم به کار فعالیت 
می کنند. چنین همکاری هایی باید پس از دوره اپیدمی هم ادامه پیدا 
کند. یافته های جدید نش��ان می دهد اعتماد به کسب وکارها در دوره 
اپیدمی کاهش یافته، اما اعتماد به دولت در حال افزایش است. هیچ 
زمانی بهتر از این برای کسب وکارها نیست تا به دولت به چشم یک 

همکار نگاه کنند.
ما می توانیم از این اپیدمی وحشتناک درس بگیریم. ما نمی خواهیم 
صرفا به ش��رایط عادی بازگردیم. ما به تجدیدنظر درباره سرمایه داری 
نیاز داریم. باید راهی برای تنظیم مصرف انرژی و دولت های پاسخگو 
پی��دا کنیم. ما با هم��کاری هم می توانیم به س��اخت دنیای پایدارتر 

کمک کنیم.«
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تازه ترین پایش ملی محیط کسب وکار نشان می دهد با وجود اینکه شیوع 
کرونا به نامساعدشدن محیط کسب وکار دامن زده است، اما شاخص محیط 
کس��ب وکار بهبود یافته اس��ت. نتایج این پایش در فصل بهار 1399 نشان 
می دهد که شاخص ملی محیط کس��ب وکار ایران به عدد 6.10 )عدد 10 
بدترین ارزیابی اس��ت( رس��یده اس��ت که بهتر از وضعیت این شاخص در 
ارزیابی فصل گذشته )زمستان 1398 با میانگین 6.19( است. نتایج پایش 
ملی محیط کسب وکار همچنین نشان می دهد که از نظر فعاالن اقتصادی، 
وضعیت برخی از مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در فصل بهار تا 
حدودی مساعد شده است. در بهار امسال، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت«، »دش��واری تأمی��ن مالی از بانک ها« و »بی ثباتی 
سیاس��ت ها، قوانین و مق��ررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار« را 
نامناس��ب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها 

ارزیابی کرده اند.
بهبود شاخص ملی محیط کسب وکار با وجود کرونا

نتایج پایش ملی محیط کس��ب وکار که از سوی مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد، نشان می دهد که وضعیت شاخص 
محیط کسب وکار در بهار امسال نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال 
قبل بهبود یافته اس��ت. طبق یافته های این پایش، استان های سیستان 
و بلوچس��تان، تهران و کرمان به ترتی��ب دارای بدترین وضعیت محیط 
کس��ب وکار و اس��تان های آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به ترتیب 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی 

 شده اند.
بررسی ها همچنین نشان می دهد میانگین ظرفیت تولیدی بنگاه های 
اقتص��ادی ش��رکت کننده در طرح در فصل بهار مع��ادل 3۵.۵۷ درصد 
بوده که نس��بت به همین میزان در زمس��تان گذشته )40.34 درصد(، 
ب��ا کاهش تقریبی ۵ واحدی مواجه ش��ده اس��ت. از آنجایی که ش��یوع 
کرون��ا، تمامی فعالیت ه��ای اقتصادی در این فص��ل را تحت تأثیر قرار 
داده، فع��االن اقتصادی با امتیاز میانگی��ن ۷.1 میزان تأثیر این ویروس 
بر کس��ب وکار خود را در ای��ن دوره ارزیابی کرده ان��د. همچنین میزان 
آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل 
)8.۵۵( هرمزگان )8.44(، خوزس��تان )8.1۵( و خراس��ان شمالی )8(، 
بیش��ترین مقدار و در سوی مقابل، در اس��تان های سمنان )۵.۷6(، قم 
)۵.8۵(، زنج��ان )۵.93( و مرک��زی )۵.98(، کمترین مقدار نس��بت به 

سایر استان ها توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده است.
فعاالن اقتصادی همچنین در فصل بهار، وضعیت محیط کس��ب وکار 
بخ��ش صنعت را مس��اعدترین و در مقابل، وضعیت محیط کس��ب وکار 

بخش کش��اورزی را نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده اند. به 
عبارت دیگر، وضعیت محیط کس��ب وکار در بخش کش��اورزی )6.09( 
در مقایس��ه با بخش های خدمات )6.08( و صنعت )۵.8۷( نامناسب تر 

ارزیابی شده است.
در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی نیز رش��ته فعالیت های »سالمت 
انس��ان و م��ددکاری اجتماع��ی«، »فعالیت حرفه ای، علم��ی و فنی« و 
»حمل ونق��ل و انب��ارداری« دارای بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار 
و رش��ته فعالیت ه��ای »هنر، س��رگرمی و تفری��ح«، »اداری و خدمات 
پش��تیبانی« و »مال��ی و بیم��ه« بهترین وضعیت محیط کس��ب وکار را 
داش��ته اند. همچنین فعالیت های »اداری و خدمات پش��تیبانی ش��امل 
آژانس های توریس��تی و مسافرتی، مؤسس��ات حمل مسافر و مؤسسات 
کرای��ه ل��وازم، ابزار و ماش��ین آالت )8.۷۲(«، »تأمین جا و غذا ش��امل 
هتل ها، اقامتگاه ها و رس��توران ها و تاالرهای پذیرایی )8.۷0(« و »سایر 
فعالیت های خدماتی شامل تعمیرات رایانه و کاالهای شخصی و خانگی، 
آرایشگاه ها، شست وشو و خشک شویی منسوجات، خدمات سونا، ماساژ 
و گرمابه )8.46(« بیش��ترین آسیب را از ش��یوع ویروس کرونا متحمل 
ش��ده و در مقابل رش��ته فعالیت های »مالی و بیم��ه )۵.4۷(«، »تولید 
صنعت��ی )6.۲۲(« و »فعالیت ه��ای حرف��ه ای، علمی و فن��ی )6.68(« 
کمترین آس��یب را از ش��یوع کرون��ا متحمل ش��ده اند. وضعیت محیط 
کس��ب وکار برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه ها نیز نشان می دهد 
ک��ه بنگاه های با 6 تا 10 نفر کارک��ن )6.18( دارای بدترین وضعیت و 
بنگاه های با ۵0 ت��ا 100 کارکن )۵.83( دارای بهترین وضعیت محیط 

کسب وکار بودهاند.
کرونا و تحریم چه تاثیری بر رفتار کارآفرینان دارد؟

این  روزها کارآفرینان و فعاالن اقتصادی مشکالت زیادی هم از جانب 
تحریم ها و هم از قبل ش��یوع کرونا دارند. آنطور که نتایج پایش محیط 
کس��ب و کار در بهار امس��ال نشان می دهد، س��ه مؤلفه »تغییر قیمت 
مواد اولیه«، »دش��واری تأمین مالی از بانک ها« و »بی ثباتی سیاست ها 
و مقررات« بیش��ترین مشکل را برای کس��ب و کارها ایجاد کرده است. 
س��وال این است که مشکالت ناشی از تحریم، شیوع کرونا و چالش های 
س��اختاری اقتص��اد ایران چ��ه تاثی��ری در رفتار کارآفرین��ان و فعاالن 

اقتصادی دارد؟
علی اصغر س��عیدی، جامعه ش��ناس اقتصادی در پاس��خ به این سوال 
می گوی��د: »ای��ن روزه��ا گروه های اجتماع��ی مثل گروه ه��ای کاری و 
کارآفرین��ی، مصرف کننده ها، تولیدکننده ها و گروه های س��نی مختلف 
زنان و م��ردان یأس متفاوتی را تجربه می کنن��د. البته نوع ناامیدی در 
جامعه متفاوت اس��ت و نمی توانیم از یک پدیده یک شکل حرف بزنیم. 
جوانان مس��تعد ناامیدی بیشتری در حوزه فردی و جمعی هستند. این 
در کش��ورهای توس��عه یافته هم که افق های پیشرفت و توسعه در آنجا 
مش��خص است، وجود دارد. وقتی به مس��ائل و مشکالتی چون تحریم، 

ش��یوع ویروس کووید- 19 و بیکاری اشاره می کنید، حتما این پدیده ها 
ناامی��دی اجتماعی در پ��ی دارد و ناامیدی اجتماعی بر روند کار افراد و 

کارآفرین ها تاثیرگذار است.«
ب��ه گفته س��عیدی، »کارآفرین ها گروه هایی هس��تند ک��ه رفتارهای 
ریس��ک پذیری دارن��د. هر چقدر اف��ق آینده در نظر ای��ن طیف تاریک 
باش��د میزان ریس��ک پذیری آنها کاهش می یابد. میزان ریس��ک پذیری 
مثل س��رمایه گذاری کاهش می یابد و آنها به س��مت ریسک منفی روی 
می آورند بنابراین این مس��ئله اثر مختلفی بر روی مصرف کننده ها دارد. 
در مواقع ناامیدی و افق های نامعلوم، تولیدکننده س��رمایه خود را یا از 
کشور خارج می کند یا سعی می کند سرمایه گذاری جدیدی انجام ندهد، 

اما مصرف کننده هم در این میان رفتار خاصی از خود نشان می دهد.«
او درباره چیس��تی رفت��ار مصرف کننده ها می گوید: »اینها به س��مت 
خرید و تهیه کاالی بادوام و اساس��ی روی می آورند و کمتر به س��مت 
کاالی لوکس می روند. در بس��یاری از موارد، میزان کاالی بادوام بیشتر 
می ش��ود. البته این امر بس��تگی به سطح درآمد افراد و ساختار طبقاتی 
جامعه دارد. با این حال، افراد سعی می کنند نیاز ضروری خود را برطرف 

کنند و دست به انبار کاالی مصرفی می زنند.«
این جامعه شناس اقتصادی س��پس به الگوی رفتاری سیاست گذاران 
در مواقع بحران اش��اره می کن��د و می گوید: »سیاس��ت های دولت اگر 
به س��مت مقررات گذاری زائد باش��د رانت را به همراه خواهد داش��ت. 
فعال اقتصادی در این ش��رایط تمرکز خود را برای گرفتن رانت خواهد 
گذاش��ت. رفتار مردم در زمان باالرفتن قیمت ارز و طال نش��ان داد که 
در ش��رایط بی ثباتی، رفتارهای اقتصادی مردم جهت گیری خاصی دارد. 
اینج��ا مقصر اصلی، مردم و کارآفرینان نیس��تند، بلکه دولت اس��ت که 
بس��تر این ش��رایط را مثل تعدد مقررات، مجوزه��ا و دادن اطالعات به 

گروه های خاص را تدوین می کند.«
دشواری ها ریسک پذیری کارآفرینان را کم می کند

به عقیده او، »در ش��رایط ابهام، میزان سرمایه گذاری در هر حوزه  ای 
حت��ی کاالی مصرف��ی پایی��ن می آی��د و می��زان ریس��ک اف��راد برای 
سرمایه گذاری مجدد هم پایین می آید. جهت گیری رفتاری کارآفرین ها 
نیز در دوره ناامیدی متفاوت اس��ت. شرایط ناامیدکننده در جایی است 
که انباش��ت س��رمایه ممکن نیست. در این ش��رایط، احترام به مالکیت 
خصوصی و حفاظت از س��رمایه و احترام به س��رمایه فراهم نیس��ت. در 
ش��رایطی که کارآفرینی توان تبدیل س��رمایه متغیر ب��ه ثابت را دارد، 
می تواند امیدوار باشد و در نبود این شرایط، ناامیدی به وجود می آید.«

سعیدی در پایان با بیان اینکه »در هر شرایطی در جامعه چه شرایط 
جنگ و صلح و چه در نظام سیاس��ی دموکراتیک و غیردموکراتیک باز 
هم می توان درباره امید فرد حرف زد و گفتن از امید و ناامیدی نس��بی 
است«، گفت: »آنچه مشخص است اینکه هر قدر میزان انباشت سرمایه 

بیشتر باشد کارآفرین امیدوار می شود.«

استان های اردبیل، هرمزگان و خوزستان بیشترین آسیب از کرونا و استان های سمنان، قم و زنجان کمترین آسیب را در فصل بهار دیده اند

کسب و کارها روی موج کرونا
دریچه

»اکونومیست« مطرح کرد
پایان عصر نفتی کشورهای عرب؟

شواهد نش��ان می دهد که در حال حاضر بودجه کشورهای نفتی 
دیگر افزایش نمی یابد. الجزای��ر نیاز دارد که قیمت نفت خام برنت 
که معیار بین المللی نفت اس��ت، به 1۵۷ دالر در هر بش��که برس��د 
تا بتواند اقتصادش را س��ر و س��امان دهد. عمان به نفت 8۷ دالری 
نیاز دارد. واقعیت این اس��ت که هیچ تولیدکننده عربی به جز قطر 
کوچ��ک نمی تواند دخل و خرجش را با قیمت فعلی نفت که حدود 

40 دالر است، هماهنگ کند.
ب��ه گزارش » اکونومیس��ت«، برخی از کش��ورهای نفتی در حال 
انج��ام اقدام��ات جدی هس��تند. به ط��ور مثال، در م��اه مه، دولت 
الجزایر اع��الم کرد که هزینه هایش را نصف می کند. نخس��ت وزیر 
جدی��د عراق، یکی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان نفت در جهان نیز 
می خواهد کاهش دریافتی حقوق بگیران دولت را در دستور کار قرار 
دهد. پس از آنکه س��ازمان های رتبه بندی اعتبار، بدهی های خود را 
اعالم کردند، عمان تصمیم گرفته است که به استقراض روی بیاورد. 
کس��ری کویت می تواند به 40 درصد از تولی��د ناخالص داخلی اش 

برسد که باالترین میزان در سطح جهان است.
بر اثر ش��یوع کرونا ویروس قیمت نفت به پایینترین س��طح خود 
طی س��ال های گذش��ته رسیده اس��ت. البته با از سرگیری کسب و 
کارها، قیمت نفت دوباره افزایش یافته است اما امکان دارد رسیدن 
به اوج تقاضا سال ها طول بکشد. فریب نخورید، واقعیت این است که 
کشورها در حال فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی هستند. تولید 
بس��یار زیاد انرژی های پاک و رقابت در این عرصه، بدان معناس��ت 
که نفت ممکن اس��ت برای آینده قابل پیش بینی ارزان باقی بماند. 
چش��م انداز آینده اینطور به نظر می رس��د که جهان وارد دوره ای از 
قیمت های پایین ش��ده و هیچ منطقه ای بیشتر از خاورمیانه از این 

مسائل متأثر نخواهد شد.
رهبران عرب می دانستند که قیمت باالی نفت تا ابد دوام نخواهد 
داش��ت. به همین دلیل، چهار سال پیش، محمد بن سلمان، حاکم 
بالقوه عربس��تان، طرحی با عنوان چش��م انداز ۲030 تهیه کرد که 
ه��دف آن از بی��ن بردن اقتصاد نفتی بود. بس��یاری از همس��ایگان 
عربس��تان نیز برنامه های خاص خود را دارند. اما بن سلمان با توجه 
به شرایط موجود اعالم کرد که چشم انداز ۲030 باید زودتر از موعد 
اجرایی شود و به چشم انداز ۲0۲0 تبدیل شود، زیرا درآمد نفتی 1 
تریلیون دالری در سال ۲01۲ به ۵۷۵ میلیارد دالر در سال ۲019 

کاهش یافته است و باید چاره ای اندیشید.
ای��ن مش��کالت را تولیدکنندگان غیرنفتی نیز احس��اس خواهند 
کرد. آنها مدت هاس��ت که به همس��ایگان نفتی خ��ود اعتماد کرده 
و شهروندانش��ان ب��ه  واس��طه تولید نفت آنها، س��ر کار هس��تند. 
درآم��د اف��رادی که در کش��ورهای نفتی کار می کنن��د، 10 درصد 
تولی��د ناخالص داخلی کشورهای ش��ان بوده اس��ت. مه��م اینکه بر 
اث��ر درآمدهای نفتی، تجارت، جهانگردی و س��رمایه گذاری در این 
منطق��ه افزایش یافته و تا حدی ثروت را در این منطقه گس��ترش 
داده اس��ت. با این وجود، خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق، یکی 
از باالتری��ن نرخ های جوانان بیکار در جه��ان را دارد. در واقع نفت 
عامل ورشکسته شدن اقتصادهای غیرمولدی است که به این طالی 

سیاه وابسته هستند. 
تمامی این کشورها به دلیل کرونا و قیمت پایین نفت بسیار ضربه 
خورده اند و مخارج باالیی دارند. در ماه فوریه، قبل از شیوع کرونا در 
خلیج فارس، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که کشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس ش��امل بحرین، کویت، عمان، قطر، 
عربستان و امارات تا سال ۲034، دو تریلیون دالر از ذخایر خود را 
صرف خواهند کرد. تا آن زمان، عربس��تان حداقل 4۵ میلیارد دالر 

از پول نقد خود را خرج کرده است.
در این بین، اعتراضات در لبنان دوباره از سر گرفته شده، اما رکود در 
خلیج فارس باعث بدتر شدن شرایط در این کشور شده است. کاهش 
طوالنی مدت قیمت نفت حتی برای کشورهای عربی که تولیدکننده 

نفت نیستند نیز مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت.
نقل و انتقاالت انرژی از کشورهای غنی منطقه در واقع یک راه نجات 
برای کل خاورمیانه به شمار می رود. به طور مثال، بیش از ۲.۵ میلیون 
مص��ری، تقریبا 3 درصد از جمعیت این کش��ور در کش��ورهای عربی 
صادرکننده نفت کار می کنند. این میزان برای س��ایر کشورها بزرگتر 
است، مثال ۵ درصد از لبنانی ها  و اردنی ها و 9 درصد از فلسطینی ها در 
کشورهای تولیدکننده نفت کار می کنند و پولی که به دست می آورند، 
بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورش��ان را تشکیل می دهد. با کاهش 
درآم��د نفتی، کار کمت��ری نیز برای خارجی ها وجود خواهد داش��ت، 

همچنین پرداختی به شاغالن نیز کمتر خواهد بود.
البت��ه حض��ور نی��روی کار کش��ورهای مختل��ف در کش��ورهای 
تولیدکننده نفت مش��کالتی را برای کشورهای مبدأ به وجود آورده 
اس��ت. در این ارتباط می توان به فرار مغزها اشاره کرد. مثاًل، لبنان 
س��االنه 3۵ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی دارد که فقط ۵ هزار نفر 
از آنها در این کش��ور اس��تخدام می ش��وند و درصد قابل توجهی از 
آنان برای پیدا کردن کار، چش��م به کش��ورهای دیگر دوخته اند. در 
مثالی دیگر می توان گفت که مصر به خاطر کمبود پزش��ک اکنون 
در دوران همه گیری با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند.
با وج��ود فرصت های کمت��ر در کش��ورهای تولیدکنن��ده نفت، 
بس��یاری از فارغ التحصیالن ممکن اس��ت دیگر مهاجرت نکنند،اما 
باید دقت داشت که کشورهای مبدأ نیز نمی توانند برای آنها زندگی 
خوبی فراهم کنند. پزش��کان در مص��ر تنها 3 هزار پوند یعنی 18۵ 
دالر در م��اه درآم��د دارند که بس��یار کمتر از چیزی اس��ت که در 
عربستان سعودی یا کویت دریافت می کنند. بنابراین، عدم مهاجرت 
اقش��ار تحصیلکرده به سایر کشورها و یا بازگشت افراد از کشورهای 
تولیدکننده نفت، ممکن است مشکالتی را به لحاظ اجتماعی برای 

کشورهای مبدأ ایجاد کند.
از س��وی دیگر، باید گفت که افراد در کش��ورهای دیگر معموالً از 
خدمات خوب و ش��رایط اجتماعی بهتری نسبت به کشور خودشان 
برخوردارند، ب��ه همین دلیل نمی خواهند به کشورش��ان بازگردند. 
مثاًل براس��اس یک نظرس��نجی که توس��ط گالوپ در ژانویه منتشر 
شد، فقط 10 درصد از مهاجران مصری در مناطق غنی خلیج فارس 
می خواهند که به کش��ور خودشان برگردند. براساس شواهد به نظر 
می رسد که شرایط در خاورمیانه چه در کشورهای تولیدکننده نفت 
و چه در کش��ورهای غیرنفتی در حال تغییر است و تغییرات مهمی 
به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در این کشورها قابل پیش بینی است.
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در تیرماه امس��ال در حالی شاهد افزایش 193 درصدی سالیانه و 30 
درصدی ماهیانه معامالت مسکن در شهر تهران بودیم که چهار منطقه 
۵، 4، ۲ و 10 از بین مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران، 40.6 درصد 
معامالت را ب��ه خود اختصاص دادند و البته ش��اهد جهش چندانی در 

مقیاس باالتر از میانگین قیمت شهر در این مناطق نبودیم.
به گزارش ایس��نا، بازار مس��کن ش��هر تهران در تیرماه 1399 تغییر 
معامالت و قیمت را نس��بت به خرداد امس��ال و تیرماه پارس��ال تجربه 
کرد. متوس��ط قیمت حدوداً ۲1 میلیون تومانی شد که رشد ۵۷ درصد 
نس��بت به س��ال قبل و افزایش 10 درصد را نش��ان داد. معامالت نیز با 
14 ه��زار و 4۷ فق��ره به حالت نرمال برگش��ت و از جهش 193 درصد 
نس��بت به تیرماه پارس��ال و افزایش 30 درصد نسبت به خرداد امسال 

حکایت داشت.
از نمایه های معنادار معامالت در تیرماه می توان به رشد سالیانه باالی 
۲00 درص��دی خری��د و فروش در مناط��ق 3، ۵، 6، ۷، 10، 11، 13 و 
۲۲ اشاره کرد. در منطقه 13 معامالت رشد سالیانه 314 درصد داشت، 
در حال��ی که در این لیس��ت مناط��ق 6، 11، 13 و ۲۲ جزو 10 منطقه 

پرتقاضای تهران محسوب نمی شوند.
در این میان، منطقه 19 پیش��تاز تورم ب��ود و از نظر قیمتی باالترین 
نرخ رشد س��الیانه به این منطقه تعلق داشت که البته با توجه به تعداد 

پایی��ن معامالت در منطقه 19 که با 80 فقره قرارداد خرید و فروش در 
تیرماه تنها منطق��ه ای بود که دارای تعداد معامالت کمتر از 100 فقره 
بوده است، تغییرات قیمتی نیز به همان نسبت اهمیت خود را از دست 
می دهد. بر این اس��اس رشد 66 درصدی سالیانه قیمت در منطقه 6 با 

۵69 معامله در تیرماه 1399 می تواند قابل توجه باشد.
از طرف دیگر، حدود ۷3 درصد معامالت در 10 منطقه ش��هر تهران 
رخ داد. باالتری��ن تع��داد معامالت به می��زان ۷3.1 درصد به ترتیب در 
مناط��ق ۵، 4، ۲، 10، 14، ۷، 1، 8، 3 و 1۵ انج��ام ش��د. 40.6 درصد 
قرارداده��ای خرید و فروش تنه��ا در چهار منطقه ۵، 4، ۲ و 10 منعقد 
شده اس��ت. منطقه ۵ با 14.9 درصد از معامالت کماکان پیشتاز تعداد 
قراردادهای خرید و فروش مس��کن در تهران اس��ت. سهم مناطق 4، ۲ 
و 10 نی��ز به ترتیب 8.۷ درصد، 8.6 درص��د و 8.4 درصد از کل تعداد 
معامالت ش��هر تهران بوده است. نرخ رشد سالیانه قیمت در این مناطق 

نیز به ترتیب 60، 6۲، ۵۵ و 48 درصد بوده است.
نکته دیگر اینکه هم اکنون فقط دو منطقه از ش��هر تهران ش��امل 18 
و 19 دارای میانگین قیمت مس��کن کمت��ر از 10 میلیون تومان در هر 
متر مربع هس��تند، در حالی که در تیرماه س��ال گذشته تعداد مناطقی 
ک��ه قیمت مس��کن در آنجا کمت��ر از متری 10 میلی��ون تومان بود به 
10 منطقه می رس��ید. از س��وی دیگر، با اینکه نرخ رشد سالیانه قیمت 

۵۷ درصد بوده اس��ت، شاخص بیشترین تقاضا براساس ارزش هر واحد 
مس��کونی رشد 88 را نشان می دهد. تیرماه سال قبل واحدهای 300 تا 
4۵0 میلیون تومان باالترین تقاضا را در ش��هر تهران داش��تند در حالی 
که تیرماه سال جاری این رتبه به واحدهای 600 تا 8۵0 میلیون تومان 
رسید. تغییر دیگر نیز می تواند به رشد ۲ واحد درصدی خانه های باالی 
100 متر نس��بت به سال گذشته مربوط باشد. تیرماه 1399 واحدهای 
بی��ش از 100 متر مربع 30.1 درصد کل قراردادهای خرید و فروش را 

دربر گرفت در حالی که تیرماه 1398 این میزان ۲8درصد بود.
در این میان، س��وال این اس��ت که عوامل موثر ب��ر افزایش معامالت 
مسکن پایتخت چه بوده است؟ افزایش 193 درصدی سالیانه معامالت 
با اینکه می تواند نش��ان دهنده عمق رکود در تیرماه 98 باش��د این پیام 
واضح را می دهد که بازار مس��کن هم اکنون در وضعیت نرمال قرار دارد؛ 
چراکه در سال های گذش��ته معموالً متوسطه معامالت در محدوده 1۵ 
هزار فقره بود. کارشناس��ان اقتصاد مس��کن معتقد هس��تند که بخش 
مهمی از رونق بازار می تواند ناش��ی از ورود س��رمایه ها از بورس به بازار 
مسکن مربوط باشد. البته انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی، اخبار مربوط به دریافت مالیات از خانه های خالی در 
تابس��تان جاری و الزام به دریافت کد رهگیری نیز در افزایش معامالت 

مسکن شهر تهران بی تاثیر نبوده است.

مناطق 5، 4، 2 و 10 قلب تپنده بازار مسکن تهران هستند

تپش بازار مسکن در 4 منطقه پایتخت
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IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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با وجود رشد قیمت جهانی طال
قیمت سکه کاهش یافت

تحوالت بازار سکه و ارز در یازدهمین روز مردادماه نشاندهنده کاهش 
نسبی قیمت سکه در بازار داخلی با وجود رشد قیمت جهانی طالست. 
در اولین روز هفته همچنین نرخ خرید و فروش دالر و یورو در جریان 
معامالت بازار ارز افزایش داشت بنا بر اعالم اتحادیه صنف فروشندگان 
و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و س��که تهران، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح جدید در روز ش��نبه به 11 میلی��ون و ۲۵0 هزار تومان 
رسید و هر گرم طالی 18 عیار نیز یک میلیون و ۷1 هزار تومان قیمت 
خورد. س��که طرح قدیم نیز 10 میلیون و ۷00 هزار تومان داد و ستد 
شد. در همین حال، قیمت نیم سکه ۵میلیون و ۵۵0 هزار تومان، ربع 
سکه 3میلیون و300 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۷۵0 هزار 
تومان اعالم شد. در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طالی جهانی 
به 19۷۷ دالر رس��ید. همچنین در بازار ارز، نرخ خرید و فروش دالر و 
یورو افزایش یافت. بر این اساس، صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به 
قیمت 19 هزار و 900 تومان خریداری کرده و ۲1 هزار و 300 تومان 
فروختند که نرخ خرید و فروش دالر نس��بت به آخرین روز معامالت 
هفته گذشته )پنجشنبه( 400 و ۵00 تومان افزایش یافت. صرافی های 
بانکی همچنین هر یورو را ۲3 هزار و 400 تومان خریدند و ۲۵ هزار و 
100 تومان فروختند که نرخ خرید و فروش یورو به ترتیب 900 تومان 

و 1300 تومان با افزایش قیمت مواجه شد.

نگاهی به تغییرات نرخ دالر در بهار امسال
دالر در بازار آزاد 84درصد گران شد

اطالع��ات بانک مرکزی از نرخ دالر در بهار امس��ال نش��ان می دهد 
که قیمت فروش این ارز در بازار آزاد نس��بت به زمستان سال گذشته 
84.9درص��د افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی در 
گزارش��ی نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد در بهار س��ال 
99 را اعالم کرده که طبق آن، در فروردین ماه دالر در بازار بین بانکی 
معادل 4۲00 تومان فروخته شد و قیمت فروش آن در بازار آزاد نیز به 

1۵ هزار و 818 تومان رسید.
در اردیبهش��ت امسال نیز نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار 
آزاد به ترتیب معادل 4۲00 و 16 هزار و 193 تومان بود. همچنین در 
خردادماه امسال دالر در بازار بین بانکی معادل 4۲00 تومان و در بازار 
آزاد به قیمت 1۷ هزار و ۵۵ تومان فروخته ش��د بنابراین دالر در بازار 
بین بانکی با نرخ 4۲00 تومان و در بازار آزاد با میانگین نرخ 16 هزار و 
۵۲۲ تومان در بهار امسال معامله گردید. طبق این گزارش، از آنجاکه 
در س��ه ماهه پایانی پارسال نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی 4۲00 
توم��ان و در بازار آزاد نیز به طور متوس��ط 14 ه��زار و ۲9 تومان بوده 
است، در مقایسه با بهار امسال در بازار آزاد با 84.9درصد رشد مواجه 
شده است. عالوه بر این، در این مدت نرخ این ارز در بازار بین بانکی نیز 

نسبت به زمستان پارسال تغییری نکرده و ثابت مانده است.

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد
تردید بازار درباره رکوردزنی قیمت طال

بازار طال در ژوئیه ش��اهد بهترین عملکرد ماهانه در بیش از هشت سال 
اخیر بود اما نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد نظر تحلیلگران وال 
استریت درباره دورنمای کوتاه مدت قیمت این فلز ارزشمند دستخوش تغییر 
شده است. به گزارش ایسنا، جدیدترین نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز 
نش��ان داد اگرچه اکثر تحلیلگران وال استریت همچنان به افزایش قیمت 
طال در معامالت هفته جاری خوش بین هس��تند اما میزان خوش بینی آنها 
به پایین ترین حد در دو ماه گذش��ته س��قوط کرده است. در مقابل، میزان 
خوش بینی س��رمایه گذاران به باالترین حد در یک ماه اخیر رسید. نه تنها 
سرمایه گذاران به افزایش قیمت طال خوش  بین هستند بلکه صعود بی سابقه 
قیمت طال، عالقه بیشتری به بازار این فلز ارزشمند جلب کرده است و شمار 
شرکت کنندگان در نظرسنجی کیتکونیوز از سرمایه گذاران خرد، به باالترین 
رکورد در بیش از دو س��ال اخیر رس��ید. در حالی که از میزان خوش بینی 
تحلیلگران کاسته شده است اما تعداد اندکی کاهش قیمت طال را پیش بینی 
کردند. بس��یاری از تحلیلگران انتظار اصالح قیمت در کوتاه مدت را دارند 
و متذکر ش��ده اند که عوامل بنیادین قوی وجود دارد که می تواند طال را به 
باالی مرز ۲ هزار دالر در هر اونس برس��اند. اوژن واینبرگ، مدیر تحقیقات 
کاالی کوم��رس بانک گفت که »قیمت ها بیش از ح��د باال رفته و ۲ هزار 
دالر سطح جذابی خواهد بود که در آن معامله گران به سودگیری خواهند 
پرداخت اما سیاس��ت پولی جهانی و کاهش ارزش ارزها همچنان تا پایان 
س��ال از قیمت ها پش��تیبانی خواهد ک��رد.« در نظرس��نجی هفته جاری 
کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، 1۷ نفر شرکت کردند که از میان آنها 
10 نفر معادل ۵9درصد افزایش و سه نفر معادل 18 درصد کاهش قیمت 
طال را پیش بینی کردند و چهار نفر معادل ۲4 درصد نظر خنثی داش��تند. 
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۲0۷۵ نفر شرکت کردند 
ک��ه از میان آنها 13۷۵ نفر معادل 66 درصد به افزایش و 38۵ نفر معادل 
19 درص��د به کاهش قیمت طال رأی دادن��د و 31۵ نفر معادل 1۵ درصد 
نظری نداشتند. هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران نسبت 
به روند افزایشی قیمت طال در هفته گذشته خوش بین بودند و مأیوس هم 
نشدند. هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار نیویورک با 19 دالر و 10 
سنت معادل یک درصد افزایش، در 198۵ دالر و 90 سنت بسته شد. طال 
پس از 9 روز افزایش متوالی که طوالنی ترین روند افزایشی از ژانویه بود، روز 
پنجشنبه 11 دالر و 10 سنت افت کرده و در 194۲ دالر و 30 سنت بسته 
شده بود. این فلز ارزشمند برای کل هفته 4.۷ درصد افزایش قیمت داشت 
و در ژوئیه هم 10.3 درصد رشد ماهانه ثبت کرد که بزرگ ترین رشد ماهانه 
از فوریه سال ۲016 به این طرف بود. جورج گرو، مدیرکل شرکت مدیریت 
دارایی آر بی س��ی به کیتکونیوز گفت: »با توجه به روند صعودی پرقدرتی 
که بازار در حال حاضر دارد، مشکل بتوان تصور کرد که قیمت طال در کوتاه 
مدت پایین تر می رود. در ش��رایطی که ارزش ارزها سقوط کرده است، طال 

تنها دارایی امن برای مردم است.«
با این حال معامله طال در ش��رایطی که نوسان افزایش پیدا کرده است، 
دش��وار خواهد بود و سرمایه گذاران برای خرید طال در هنگام پایین آمدن 
قیمت ها و سودگیری در زمان باال رفتن قیمت ها باید نگاه استراتژیکی تری 
داشته باشند. فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در بلو الین فیوچرز 
هم توصیه کرد سرمایه گذاران در زمان کاهش قیمت ها خرید کنند. چهار 
تحلیلگری که نظر خنثی درباره طال داش��تند، گفتند: »۲ هزار دالر س��د 

بزرگی در کوتاه مدت محسوب می شود.«

بانکنامه

این روزها زمزمه های ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران از س��وی برخی 
افراد مطرح ش��ده و به یکی از نگرانی های اقتصاد کشور بدل شده است. 
در ح��ال حاضر، موتور نقدینگی با قدرت هرچه تمام تر به پیش می رود 
و آمارهای جدید هم گواه رشد بی سابقه پایه پولی در فصل بهار امسال 
است و شوک های قیمتی، دیگر ثباتی برای بازارها باقی نگذاشته است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه در شرایط فعلی نمی توان مدعی 
ش��د که خطر ونزوئالیی ش��دن، اقتصاد ایران را تهدی��د می کند، اما با 
تش��دید تورم و رش��د فزاینده نقدینگی، شرایط بس��یار دشواری پیش 
روی آن قرار دارد. در این باره، مجید سلیمی بروجنی معتقد است: »در 
وضعیتی که اقتصاد کش��ور با رکود تورمی دس��ت و پنجه نرم می کند، 
سیاست های پولی انبساطی به هیچ وجه کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ 
زیرا ریش��ه رکود، افت تقاضا نیس��ت که بتوانیم با تسهیل پولی و تالش 

برای کاهش نرخ سود، سرمایه گذاری و تولید را به حرکت وا داریم.«
بانک مرکزی زیر بار فشار مضاعف تحریم ها

او در گفت وگو با خبرآنالین، با بیان اینکه »بانک مرکزی در ش��رایط 
فعل��ی متأثر از بس��یاری از گرفتاری های اقتصادی و سیاس��ی داخلی و 
خارجی کشور اس��ت«، گفت: »اکنون مساله اصلی، ناترازی های اقتصاد 
ایران و ش��وک های ناشی از تحریم هاس��ت. وقتی با کمبود منابع مواجه 
هس��تیم، همه نهادهای موثر در تصمیم گیری توقع دارند بانک مرکزی 
مناب��ع بی حد و حصر تزری��ق کند. این در حالی اس��ت که تحریم های 

بین المللی، بانک مرکزی را به شدت الی منگنه قرار داده است.«
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: »اقتصاد ایران طی دو س��ال گذشته 
با بی سابقه ترین فش��ارهای بیرونی ناشی از تحریم ها مواجه شده است. 
درست است که دوره قبلی تحریم ها در سال 1390 الی 1391 صدمات 
زیادی به اقتصاد کش��ور وارد کرد، اما آن تحریم ها به اندازه تحریم های 
موج��ود هدفمند و کامال منس��جم نبوده اند. پ��س بانک مرکزی در این 

دوره زیر بار فشار مضاعفی قرار دارد که در دوره قبلی این گونه نبود.«
به اعتقاد س��لیمی بروجنی، »یک مس��اله دیگر هم به عمیق تر شدن 
ناترازی های اقتصادمان که دهه های مختلف شکل گرفته اند برمی گردد. 
ناترازی ه��ای صندوق های بازنشس��تگی، بانک ها، بودجه و بدهی دولت، 
محیط زیست، ساختار جمعیتی و موارد بسیار دیگری که امروز هر کدام 
به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل ش��ده اند و اکنون آثار خود را نمایان 

کرده اند، بار سنگین خود را بر گردن بانک مرکزی انداخته اند.«
وی با بیان اینکه »بانک مرکزی طی چند ماه گذش��ته همواره تالش 
داشته که س��رعت قطار سریع السیر تورم را کنترل کند«، گفت: »بانک 
مرکزی در ماه های گذش��ته س��ه سیاس��ت را در دس��تور کار قرار داده 
اس��ت. بازار حراج اوراق دولتی را راه اندازی کرده اس��ت تا تامین مالی 
دولت از مس��یر کم خطرتری انجام ش��ود، نرخ سود س��پرده های بانکی 
را افزایش داده تا س��پرده ها در ش��بکه بانکی رس��وب بلندمدت داشته 
باش��د و انتشار اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده تا قبض نقدینگی 

امکان پذیر شود.«
سیاست تازه برای مدیریت تورم و ثبات قیمت ها

این تحلیلگر اقتصادی با اش��اره به اینکه »بانک مرکزی با اس��تفاده از 
رویکرد هدف گذاری تورم در بیانی��ه ای در هفته اول خردادماه، رویکرد 
جدید خود از مدیریت تورم و ثبات قیمت ها و این سیاست ها را کنترل 
نقدینگ��ی معرفی کرد«، افزود: »طبق اطالع��ات این بیانیه، تورم هدف 
بان��ک مرک��زی برای س��ال جاری ۲۲درص��د با دامنه نوس��ان مثبت و 
منفی دو درصد تنظیم ش��ده اس��ت و اعتقاد بانک مرکزی در چارچوب 
س��ناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند کاهشی داشته و 

دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.«
به گفته وی، »بررسی تحوالت اخیر و واقعیت اقتصاد نشان می دهد از 
یک س��و انتظارات تورمی مردم فاصله قابل توجهی با تورم هدف گذاری 
شده دارد و از سوی دیگر، آمارهای منتشرشده در فصل بهار درخصوص 
نقدینگی تناسبی با تورم ندارد. نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین 
و اجرای سیاس��ت هدف گذاری تورم��ی موضوعیت پیدا می کند، اجرای 
آن در شرایط عادی اقتصادی است. با توجه به الزاماتی که این سیاست 
با خود دارد، اجرای آن در ش��رایط بحرانی یا نزدیک به بحران اقتصادی 
به دلیل دش��واری پایبندی به اصول و پایداری هدف غیرمعقول اس��ت. 
با این حال بانک مرکزی ایران زمانی را برای این کار برگزیده اس��ت که 

اقتصاد در شرایط مواجهه با نوسان های مختلف و غیرمعمول است.«
سلیمی بروجنی ادامه داد: »سیاست هدف گذاری تورمی از اساس یک 
برنامه بلندمدت اس��ت و تجربه های گذشته نش��ان داده است که بانک 
مرکزی نس��بت به کاهش ن��رخ تورم از تورم هدف عکس العمل نش��ان 
نمی دهد. به طور مثال، بانک مرکزی در سال 93 نرخ تورم ۲۵درصدی 

را ب��رای ت��ورم انتخاب کرد، ام��ا با کاهش ن��رخ تورم، بان��ک مرکزی 
این مس��اله را دس��تاوردی برای خود تلقی کرد و ب��ا کاهش نرخ تورم 

عکس العملی نشان نداد و نرخ تورم در سال 93 به 1۵درصد رسید.«
او اضافه کرد: »از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای الزم برای رسیدن به 
نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ تورم را ندارد بنابراین در صورتی که 
نرخ تورم به بیش از ۲۲درصدی اعالمی بانک مرکزی رسید که با وضعیت 
فعلی و رش��د افسارگس��یخته بازارهای دارایی دور از انتظار نیس��ت، بانک 

مرکزی باید بتواند با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد.«
بهترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه »بهترین ابزاری که بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ تورم اعالم کرده، عملیات بازار باز است«، گفت: »البته 
بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدف گذاری میانی نرخ س��ود بازار 
بین بانکی به ش��کل تعیین نرخ سود سیاستی، دالالن نرخ سود، خرید 
و ف��روش اوراق بهادار دولتی با بانک ه��ا را برای کاهش نرخ تورم اعالم 

کرده است.«
س��لیمی بروجنی با اش��اره به اینکه عملیات بازار باز برای کاهش نرخ 
تورم، ف��روش اوراق بهادار دولتی توس��ط بانک مرک��زی و جمع کردن 
نقدینگی اس��ت، افزود: »اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان 
خریدار اوراق بهادار ظاهر می ش��ود و نیاز اس��ت که بانک مرکزی حجم 
قابل توجهی از این اوراق را داش��ته باش��د. سیاس��ت گذار پولی باید به 
خوبی بداند که در شرایطی که اقتصاد کشور اسیر رکود تورمی سنگین 
اس��ت، سیاست های پولی انبس��اطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چراکه 
ریش��ه رکود، افت تقاضا نیس��ت که بتوان با تسهیل پولی و تالش برای 

کاهش نرخ سود سرمایه گذاری و تولید را تحریک کرد.«
ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی در انتها گفت: »ایج��اد نقدینگی اضافی در 
ش��رایط فعلی کشور، تنها موجب رش��د بازارهای دارایی و مالی خواهد 
ش��د. چه در شرایط امروز اقتصاد ایران و چه از هر ظرف زمانی دیگری 
در ط��ول تاریخ عام��الن اقتصادی همواره به رفتار سیاس��ت گذار توجه 
می کنن��د، نه به گفتار او. متاس��فانه در اکثر کش��ورهایی که تورم های 
خیلی باال تجربه ش��ده، ای��ن تورم ها حاصل این نب��وده که راهی برای 
جلوگیری از انتظارات تورمی وجود نداش��ته است، بلکه نتیجه این بوده 
که سیاست گذاران نتوانسته اند یا نخواسته اند کار درست را انجام دهند.«

عدم همکاری بانک های جهان با طرف های ایرانی به دلیل فش��ارهای 
گروه ویژه اقدام مالی تش��دید ش��ده اس��ت، به طوری ک��ه رئیس اتاق 
بازرگان��ی ایران و چین به تازگی اعالم کرده در حال حاضر هیچ مبادله 
بانکی با روس��یه و چین انجام نمی ش��ود و بانک ها در این کش��ورها به 

دارندگان گذرنامه های ایرانی خدمات بانکی ارائه نمی دهند.
در اردیبهش��ت ماه سال گذشته بود که بانک کونلون چین اعالم کرد 
روابط��ش را با ایران محدود به کاالهای بشردوس��تانه کرده اس��ت. این 
بانک همچنین از ۲0 آوریل امس��ال همکاری خود با بازرگانان ایرانی را 
به ش��دت محدود و آن را منوط به شرایط خاص و پیچیده کرده است. 
مجیدرض��ا حریری، رئی��س اتاق ایران و چین گف��ت که عدم همکاری 
بانک های خارجی به دلیل ظن پولشویی عالوه بر تحریم های آمریکا، به 

فشار بیشتر بر بازرگانان ایرانی منجر شده است.
او در ای��ن باره ادامه داد: »االن ما دو مش��کل اساس��ی در سیس��تم 

بانک��ی داریم؛ یکی تحریم های آمریکا اس��ت که هر کش��ور همکار با ما 
  FATF را در ت��ور تحریم های خود قرار می دهد. مش��کل دوم؛ موضوع
اس��ت که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری 
که در هفته اخیر از س��وی این نهاد مالی مکررا به سیس��تم های بانکی 
دنیا بخش��نامه ش��ده مبنی بر اینکه ایران یک کش��ور پرریسک  است و 
باید مبادالت مالی آن به ش��دت کنترل ش��ود.« فشار بر مبادالت مالی 
ایرانی��ان به دلیل عدم پذیرش ش��روط مورد کارگ��روه ویژه اقدام مالی 
حتی دوتابعیتی ها در کانادا را هم شامل می شود. براساس تصمیم جدید 
وزارت دارای��ی کانادا، هر تراکنش��ی با مبدأ، مقصد ی��ا ارتباط با ایران، 
صرف نظر از مقدار آن تراکنش��ی پرریسک ارزیابی خواهد شد. براساس 
بیانیه ای که مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند 
روز پیش منتش��ر کرده، بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، 
بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری 

باید ضمن شناس��ایی هویت مشتریان ایرانی )حقیقی و حقوقی( نسبت 
به ریسک پولش��ویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. کانادا اعالم 
کرده  این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی )حقیقی و حقوقی( 
می شود و برای گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند )نظیر 
دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان 
آنها( اس��تثنایی وجود ندارد. در اسفندماه سال 98، کارگروه ویژه اقدام 
مالی موس��وم به  FATFنام ایران را در فهرس��ت س��یاه خود قرار داد. 
پیش��تر ایران فرصت داش��ت تا در ضرب االجل تعیین شده برای اصالح 
قوانی��ن داخلی  علیه پولش��ویی اقدام کند. تصوی��ب لوایح FATF در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام از جمله اقدامات موردنظر برای کاهش 
فشار در روابط بانکی به بازرگانان ایرانی بود که انجام نشد. در خردادماه 
امس��ال، دری نجف آبادی از اعضای مجمع اع��الم کرد لوایح باقی مانده 

FATF از دستور کار مجمع خارج شده است.

طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدأ، مقصد یا 
ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد 
ش��د. به گزارش ایسنا، مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی 
کان��ادا چن��د روز پیش با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد ک��ه طبق تصمیم 
وزارت دارایی این کش��ور، از این پس بانک ها، ش��رکت های ارائه دهنده 
خدم��ات مالی، بانک های خارجی و ش��رکت ه��ای ارائه دهنده خدمات 
کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی )حقیقی 
و حقوقی( نس��بت به ریسک پولش��ویی و تامین مالی تروریسم مطمئن 
ش��وند. اما علت اتخاذ این تصمیم چه بود؟ به گفته این مرکز کانادایی، 
به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار کارگروه 
وی��ژه اقدام مالی )FATF(، این کارگروه از کش��ورهای عضو خواس��ته 

ب��ود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیس��تم مالی جهانی در 
براب��ر ریس��ک های موجود بپردازن��د و در نتیجه این درخواس��ت، وزیر 
دارای��ی کانادا با اس��تناد به ماده 11.4۲ پولش��ویی و قانون تامین مالی 
تروریس��م دستور داده اس��ت همه تراکنش ها به مبدأ یا مقصد ایران به 
عنوان تراکنش پرریس��ک شناس��ایی و اطالعات آن به مرکز نظارت بر 
تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا داده ش��ود. البته این دستور به 

معنای ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست. 
ب��ا توجه به اینک��ه کانادا یکی از مقاصد اصل��ی مهاجرتی ایرانیان در 
س��ال های اخیر بوده اس��ت و اکنون ح��دود 400 ه��زار  ایرانی در آن 
زندگ��ی می کنند، این تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی ش��مار زیادی 
از آنها ش��ده است. طبق اطالعیه این مرکز، هر تراکنش دارای ارتباط با 

ایران، صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید 
هویت کلیه مش��تریان ) خواه شخص باشد یا نهاد( که درخواست انجام 
این تراکنش را دارند یا از آن منتفع می ش��وند شناسایی شود. اطالعات 

تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد. 
پیش��تر نیز با توجه به تحریم های اعمال شده توسط آمریکا، ایرانی ها 
با طیف وسیعی از مش��کالت برای انجام امور مالی خود مواجه بوده اند. 
ب��ا این حال طبق گفته این مرکز  کانادایی، این دس��تورالعمل ش��امل 
تمامی اش��خاص ایرانی ) حقیقی و حقوقی( می ش��ود و استثنایی برای 
گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باش��ند )نظیر دانش��جویان 
ایرانی در کانادا، اش��خاص دارای اقامت دایم کانادا و بس��تگان آنها( در 

نظر گرفته نخواهد شد.

مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا خبر داد

همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دوتابعیتی ها!

نظارت ها بر تبادالت مالی ایرانیان افزایش یافت

چالش های FATF برای بازرگانان ایرانی

اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاست های پولی به کجا می رود؟

3 سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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از افت شاخص داوجونز تا رشد شاخص نزدک و اس اند پی
روند بازار جهانی در هفته ای که گذشت

هفته گذش��ته ش��اهد عملکرد مبهم و متفاوت در ب��ازار جهانی 
بودیم. در بازارهای س��هام در حالی ش��اخص داوجونز با افت مواجه 
ش��د که در مقابل شاهد بازدهی مثبت ش��اخص های نزدک و اس 
اند پی در بازار آمریکا بودیم. به گزارش س��نا، در میان رویدادهای 
مثبت این هفته، برگزاری نشست فدرال رزرو خودنمایی می کرد. با 
این حال با توجه به روند قابل پیش بینی این نشس��ت، نوسان قابل 
توجه��ی را به بازارهای مالی تحمیل نکرد و حتی واکنش ش��اخص 
دالر نیز به برگزاری نشس��ت فدرال رزرو مح��دود بود. فدرال رزرو 
تاکی��د کرد که از سیاس��ت های پولی برای حمای��ت از فعالیت های 
اقتصادی استفاده خواهد شد، اگرچه در نشست هفته گذشته هیچ 
بس��ته حمایتی جدیدی معرفی نش��د. فدرال رزرو همچنین اعالم 
کرد نرخ بهره در نزدیکی صفر باقی خواهد ماند. در این بین، رش��د 
تولی��د ناخالص داخلی آمریکا نیز تقریباً مطابق با انتظارات منتش��ر 
ش��د و به منفی 34درصد افت کرد. از نظر بنیادی، اقتصاد جهانی، 
به اندازه کافی از حمایت های مالی و پول برخوردار ش��ده است که 
این مسئله احتماال از سقوط مجدد بازارهای مالی خودداری خواهد 
ک��رد؛ اگرچه با توجه به مبهم بودن وضعیت ش��یوع ویروس کرونا، 

انتظار صعود شارپ بازارهای سهام هم وجود ندارد.
در عین حال ش��اخص مدیران خرید بخش تولید چین برای ماه 
جوالی اندکی بهتر از انتظار، منتش��ر شد و به ۵1.1 رسید. شاخص 
PMI بخش غیرتولیدی نیز با اندکی کاهش به ۵4.۲ واحد رس��ید. 
بعد از ش��یوع ویروس کرونا، عملکرد شاخص مدیران خرید فقط در 
م��اه فوریه به زیر ۵0 نزول کرده اس��ت و بالفاصله در ماه بعدی با 
قدرت جبران کرده اس��ت. در آمریکا نیز رش��د GDP آمریکا، که 
انتظ��ار می رفت در فصل دوم ۲0۲0 به منفی 34.۵ درصد برس��د، 
اندکی بهتر از انتظارات منتش��ر ش��د و به منفی 3۲.9 درصد رسید 
که پایین ترین رش��د اقتصادی در تاریخ آمریکا اس��ت. رش��د تولید 
ناخالص داخلی آلمان نیز در فصل دوم اندکی بدتر از انتظار منتشر 
شد و به منفی 10درصد رسید. در این میان، طال در مجموع هفته 
با رشد 3.9 درصدی همراه شد و به 19۷6 دالر در هر اونس رسید. 
در ب��ازار فلزات نی��ز مس عملکردی منفی را ثبت کرد و با افت 0.4 
درصد مواجه ش��د. این در حالی اس��ت که با رشد کرونا کشورهای 
ش��یلی و پرو که در مجموع 40درصد م��س دنیا را تولید می کنند، 
اق��دام به محدودکردن فعالیت ه��ای معدنی کردند و آخرین داده ها 
نشان از افت 40 درصدی تولید مس پرو دارد. دیگر فلزات اما هفته 
مثبتی را پشت سر گذاشتند. در این خصوص سرب 3 درصد، روی 

4.۷ درصد و آلومینیوم 0.۷ درصد افزایش قیمت را ثبت کردند.
قیمت نفت برنت نیز در هفته ای که گذشت در محدوده 43 دالر 
در نوس��ان بود. در این بازار میلیون ها بش��که از ظرفیت پاالیشگاه 
نفت در ایاالت متحده به دنبال کاهش تقاضا بعد از ش��یوع ویروس 
کرونا، به طور دائم از بین رفته اس��ت. تقاضا برای س��وخت جت در 
آمریکا کاهش قابل توجهی داش��ته است. تقاضا برای بنزین نسبت 
به بدترین وضعی��ت کرونا، 80درصد بهبود پیدا کرده، در حالی که 
تقاضای س��وخت جت فقط 30درصد رش��د داشته است. از آنجایی 
که پاالیش��گاه ها نمی توانند محصوالتی مانن��د دیزل را بدون تولید 
س��وخت جت، تهیه کنند، تولید س��ایر محص��والت نیز تحت تاثیر 

قرار گرفته است.
باتوجه به اینکه تقاضا برای نفت تا بازگشت به سطح قبل از کرونا، 
فاصله دارد،  بازگش��ت قیمت نفت به 60 دالر قبل از کرونا نیز دور 
از انتظار اس��ت. ضمن آنکه تع��داد حلقه های چاه فعال نفت آمریکا 
با یک واحد کاهش به 181 دکل رس��ید. در کنار کاهش حلقه های 
نف��ت، ذخایر نفت نیز کاهش 10 میلیون بش��که ای را ثبت کرد. از 
آنج��ا که کاهش تعداد حلقه های نفت، عامل حمایت کننده از بهای 
طالی سیاه اس��ت، کاهش ذخایر تولید می تواند تداوم رشد قیمت 

نفت را به دنبال داشته باشد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: اس��تراتژی بورس در هفته نخست مردادماه، یک گام به 
پیش و دو گام به پس بود تا پربازده ترین بازار س��رمایه گذاری ایران در 
این هفته تنها یک درصد رش��د را تجربه کند و س��هامدارانش را به فکر 
فرو ببرد که آیا این اس��تراتژی بورس در ای��ن هفته نیز ادامه می یابد و 
ش��اخص بورس باالخره به رکورد ۲ میلیون واحدی می رسد؟ در نتیجه 
بسیاری از سرمایه گذاران نگاه شان را به تابلوی معامالت بورس تهران در 
روز شنبه دوختند تا برای سوال خود پاسخی بیابند. شاخص بورس نیز 
در این روز سهامداران را ناامید نکرد و نماگر بازار سرمایه در یازدهمین 

روز مردادماه بیش از ۵۷ هزار واحد رشد کرد.
بنابراین ش��اخص بورس تهران که در روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه 
هفته گذش��ته روندی نزولی داشت، بار دیگر به مدار صعود برگشت و با 
رش��د ۵۷ هزار و 3۲۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و 961 هزار واحد 
ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با یک 10 هزار و 943 واحد افزایش 
به ۵18 هزار و 134 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۷هزار و 18۵ 
واحد رش��د به 340 هزار و 18۲ واحد رسید. شاخص بازار اول 36 هزار 
و چهار واحد و شاخص بازار دوم 139 هزار و 906 واحد افزایش داشت. 
شاخص فرابورس نیز بیش از ۵۵9 واحد رشد کرد. در معامالت این روز 
بیش از 10 میلیارد و 6۲1 میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش 1۷6 
هزار و ۲۷4 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه فرآورده های نفتی نیز 

صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال بردند؟

در روز ش��نبه نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۵ 
ه��زار و 301 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۵ هزار و ۲6 واحد، 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 4 ه��زار و 33۲ واحد، نماد 
مل��ی صنایع مس ای��ران )فملی( با 3 ه��زار و ۷39 واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با ۲ هزار و ۷1 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۲ 
هزار و 96 واحد و نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 

938 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای بانک صادرات ای��ران )وبصادر( با ۷0۲ 
واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 6۷4 واح��د، بانک تجارت 
)وتجارت( با 6۵8 واحد، پتروش��یمی فناوران )ش��فن( ب��ا 4۲۵ واحد، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر( با 349 واحد، نفت 
بهران )شبهرن( با 143 واحد، بانک اقتصاد نوین )ونوین( با 1۲1 واحد، 
نیرومحرکه )خمحرکه( با 110 واحد، گروه س. توسعه صنعتی ایرانیان 
)وتوصا( با 99 واحد، بین المللی توس��عه ساختمان )ثاخت( با ۷۲ واحد 
و س��رمایه گذاری مسکن )ثمس��کن( با 6۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص 

داشتند.
همچنی��ن نمادهای س��رمایه گذاری غدی��ر، فوالد مبارک��ه اصفهان، 
پاالی��ش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران، 
بانک تج��ارت و بانک صادرات ایران ازجمل��ه نمادهای پربیننده بودند. 
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 

صنعت شد و در این گروه ۷81 میلیون و 6۷0 هزار برگه سهم به ارزش 
38 هزار و 341 میلیارد ریال داد و ستد شد.

ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۵۵9 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال ۲0 هزار و ۲8۲ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و 93۵ 
میلیون برگه س��هم به ارزش 61 هزار و 9۷۵ میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نماده��ای س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، سرمایه گذاری صبا 
تامین )صبا(، بانک دی )دی(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، پتروش��یمی 
زاگ��رس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب آهن 
اصفه��ان )ذوب(، گ��روه توس��عه مالی مه��ر آیندگان )ومه��ان(، گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجه��رم(، اعتباری ملل )وملل(، س. توس��عه و عمران اس��تان کرمان 
)کرم��ان(، بیمه کوثر )کوثر(، نی��روگاه زاگرس کوثر )بزاگرس( و صنایع 
ماشین های اداری ایران )مادیرا( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.

همچنین نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری مسکن 
تهران )ثتران(، پاالیش نفت شیراز )شراز(، داروسازی سبحان انکولوژی 
)دسانکو(، سرمایه گذاری مسکن الوند )ثالوند(، مبین وان کیش )اوان(، 
سرمایه گذاری آوا نوین )وآوا(، سرمایه گذاری مسکن زاینده رود )ثرود(، 
توکا رنگ فوالد س��پاهان )شتوکا(، شیر پاستوریزه پگاه فارس )غفارس( 

با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
پیش بینی معامالت بورس تهران در این هفته

بورس تهران در هفته گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت 
و با رش��د کمت��ر از یک درصد به معامالت نخس��تین هفت��ه مردادماه 
خاتمه داد. حال س��هامداران در انتظار پایان اصالح شرکت های بزرگ و 
مشخص شدن مس��یر معامالت این هفته جاری هستند. در این زمینه، 
یک کارش��ناس بازار سرمایه به پیش بینی معامالت بورس تهران در این 
هفته پرداخت و با اشاره به روند هفته گذشته بازار گفت: روند معامالت 
بورس در هفته ای که گذش��ت براس��اس پیش بینی ه��ا پیش رفت و بر 

شدت عرضه ها در بازار افزوده شد.
امیرعلی امیرباقری به عوامل تاثیرگذار بر افزایش عرضه در بازار اشاره 
کرد و به ایرنا گفت: در ابتدا بعد از شکل گرفتن رشدهای چشمگیر در 
ب��ازار، اصالح درون کانالی برای کلیت بازار الزم و ادامه روند بازار منوط 
بر دست به دس��ت شدن سهام برای ایجاد مرحله بعدی مسیر صعودی 

شاخص بورس بود.
به گفته وی، یک سری از بحث های مطرح شده در زمینه سهام دولتی 
و نقش دولت در رش��د قیمتی این سهام تاثیرگذار بود، زیرا اغلب سهام 
صندوق های ETF بدون توقف رشد کرده بودند و الزم بود تا برای ادامه 
رش��د خود وارد فاز اصالحی ش��وند. البته سهامداران به این نکته توجه 
داشته باش��ند که افزایش عرضه به معنای آغاز ریزش بازار نیست بلکه 

یک روند اصالحی است که برای ادامه صعود بازار الزم است.

او ب��ا بی��ان اینکه در حوزه قیمت های جهانی ب��ه غیر از طال در دیگر 
کاالها ش��اهد تغییر قیمتی نیستیم، گفت: طال با عبور از سقف تاریخی 
خ��ود به ارق��ام حدود 19۷0 دالر رس��ید که براس��اس پیش بینی اکثر 
بانک ه��ای بزرگ دنی��ا، کماکان افزای��ش قیمت ط��ال در میان مدت و 

بلندمدت ادامه دار خواهد بود.
امیرباقری با بیان اینکه طال به ذخیره س��رمایه برای افراد و بانک های 
بزرگ دنیا تبدیل خواهد ش��د، اف��زود: یکی از مهمترین دالیل این امر، 
اتف��اق رخ داده در حوزه کامودیتی ها و رش��د کلیت قیمت کامودیتی ها 
با ش��اخص دالر اس��ت که این ام��ر در میان مدت و بلندمدت به س��ود 
کامودیتی ها و س��هام کامودیتی محور خواهد بود. اکنون قیمت گذاری 
کامودیتی ه��ا براس��اس ش��اخص دالر، مح��وری ب��رای رش��د قیمت 
کامودیتی ه��ا در میان م��دت و بلندم��دت خواهد بود ک��ه این موضوع 
می تواند سهام کامودیتی محور و کلیت شاخص بورس را با رشد و اقبال 

سهامداران مواجه کند.
از نوسانات چشمگیر قیمتی تا رفتارهای هیجانی

این کارشناس بازار سرمایه سپس به پیش بینی خود از روند معامالت 
ب��ورس در هفت��ه جاری پرداخ��ت و گفت: در هفته جاری با نوس��انات 
چش��مگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و یک سری از سهام از صف خرید 
به صف فروش و از صف فروش به صف خرید حرکت می کنند و تاکنون 
عالئمی که دال بر ریزش ش��اخص بورس باش��د در بازار مشاهده نشده 

است.
به گفته او، در برخی از روزهای معامالتی، روند مثبت بازار اس��ت اما 

به طور کلی با بازار پرعرضه ای همراه خواهیم شد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در هفته جاری ش��اهد ش��تاب در رفتارهای 
هیجانی از سوی س��رمایه گذاران هس��تیم، گفت: هیجان همیشه آفت 
س��رمایه گذاری ها بوده که توصیه ما به س��هامداران پرهیز از هیجان و 

نگاه به کلیت بازار است.
امیرباق��ری با بیان اینکه یکی از مهمترین س��واالتی که ذهن فعاالن 
بازار را به خود مش��غول کرده اس��ت، در مورد سهام موجود در صندوق 
دارا دوم و دارا س��وم است که چه اتفاقی برای مسیر صعودی آنها اتفاق 
می افت��د و س��رمایه گذاران باید چه تصمیمی را برای این س��هام اتخاذ 
کنند، گفت: واضح اس��ت که رشد سهام این صندوق ها با چنین سرعت 
زی��ادی، با کلیت اقتصاد داخلی و جهانی همخوانی نداش��ته و قطعا این 

سهام با توجه به رشدی که داشتند نیازمند اصالح هستند.

شاخص بورس این هفته به رکورد 2 میلیون واحدی می رسد؟

صعود 57 هزار واحدی شاخص بورس
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یک دلیل ارزی برای فروش کاالی خانگی 
بدون فاکتور

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به اینکه 
برخی از نمایندگی های لوازم خانگی در اس��تان خوزستان و به ویژه 
اهواز فاقد فاکتور هستند، گفت این فروشندگان با توجه به نوسانات 
قیمت ارز، نرخ کاال را تغییر می دهند و با ارائه نکردن فاکتور، راه را 

برای تغییر قیمت کاال در فروش های بعدی باز می گذارند.
امیرحسین نظری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده ای 
از نیاز به کاالهای خانگی اس��تان و کش��ور از طریق واردات تامین 
می شود و قیمت ارز، متغیر مهمی است که در یک سال گذشته در 

افزایش لوازم خانگی اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگی های لوازم خانگی در استان 
خوزس��تان و به ویژه اهواز فاقد فاکتور هستند یا به خریدار فاکتور 
خرید نمی دهند، بیان کرد: براس��اس ضوابط و مقرراتی که برای ما 
تدوین شده است، با فروشندگانی که فاکتور نداشته باشند برخورد 

می شود و جریمه قانونی نیز برای آنها اعمال خواهد شد.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خوزس��تان تصریح کرد: 
عمده دلیل ارائه عدم فاکتور نوس��انات ارزی است؛ این فروشندگان 
با توجه به نوس��انات قیمت ارز، نرخ کاال را تغییر می دهند و با ارائه 
نک��ردن فاکتور، راه را برای تغیی��ر قیمت کاال در فروش های بعدی 
باز می گذارند. وی افزود: سازمان صمت با افرادی که فاکتور قانونی 
ارائه ندهند و کاال یا انبار خود را در سامانه، ثبت نکنند نیز به عنوان 

دارندگان کاالی قاچاق برخورد می کند.
نظ��ری گفت: در چهار ماه گذش��ته یک هزار و 400 بازرس��ی از 
واحده��ای صنفی فروش کاالهای خانگ��ی انجام و 4۵ پرونده برای 
فروشندگان متخلف تشکیل شده است که تعزیرات حکومتی به این 

پرونده ها رسیدگی می کند.

قیمت گذاری، چالش بحث برانگیز سنگ های 
زینتی در سال های گذشته

رئی��س انجمن طال، جواهر، نقره و س��نگ های زینتی خراس��ان 
رضوی گفت قیمت گذاری هم��واره یکی از چالش های بحث برانگیز 

سنگ های زینتی در سال های گذشته بوده  است.
ش��هرام مرصعی در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص وجود معادن 
س��نگ های نیمه قیمتی در کشور، اظهار کرد: تاکنون معادن حاوی 
س��نگ های قیمتی همچون الم��اس، زمرد و یاقوت قرمز و کبود در 
کشور کشف نشده، اما سنگ های نیمه بها همچون عقیق، فیروزه و... 

در کشور و استان خراسان رضوی وجود دارند.
وی با اش��اره به ل��زوم افزای��ش ارزش افزوده بر م��واد معدنی و 
س��نگ ها به جهت ص��ادرات، تصریح ک��رد: هر آنچه ک��ه از زمین 
اس��تخراج کرده و به  صورت خام بفروش��یم، بر شاخص های توسعه 
کشور اثر مثبت نخواهد داشت و ناگزیر با نفت و گازی که به  صورت 
خام می فروش��یم، هم داستان خواهند شد. نیاز است زیرساخت های 
الزم را اص��الح کنیم تا اگر قرار اس��ت بر مناب��ع زیرزمینی دیگری 
ب��ه جز نفت و گاز برای صادرات تمرکز کنیم، خام فروش��ی نکرده و 
فرآیند الزم برای تولی��د مصنوعات و محصوالت جدید و در نتیجه 
خلق ارزش افزوده از مواد کانی را به انجام برسانیم تا به توسعه و به 

ویژه توسعه پایدار کشور منتج گردد.
رئی��س انجمن طال، جواهر، نقره و س��نگ های زینتی خراس��ان 
رضوی ادامه داد: اگر س��ایر مواد معدنی را نیز به  صورت خام صادر 
کنیم، به سرنوش��ت نفت و گاز دچار خواهند ش��د و همواره محتاج 
کش��ورهای دیگر خواهیم بود تا با استفاده از مواد خام سرزمین ما 
محصوالت ثانوی و یا نهایی موردنیاز را تولید کرده و به قیمت های 

چندین و چند برابر، به خود ما بفروشند .
مرصع��ی درخصوص صادرات نف��ت و گاز، گفت: درخصوص نفت 
و گاز، دهه هاس��ت ک��ه اقداماتی صورت گرفت��ه  و از ماده خام آن، 
محصوالت جدید استحصال و یا تولید می شوند، اما این محصوالت 
ب��ه لحاظ هزینه ه��ای تولید، تفاوت های زیادی با بس��یاری از مواد 
معدنی دارند و برای تولید آن س��رمایه اولیه بسیار کالنی نیاز است 
ک��ه س��رمایه گذاری دولت��ی را می طلبد، در صورت��ی  که در بعضی 
کانی های دیگر از جمله س��نگ های نیمه بها، امکان س��رمایه گذاری 
و فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و این فرآیندها، یعنی ایجاد و 
یا اصالح زیرس��اخت ها برای خلق ارزش  و عدم خام فروشی، زمانبر 

هستند.
ابطال ممنوعیت ورود مواد اولیه گوهرسنگ ها موجب 

شکوفاشدن صنعت طال و جواهر می شود
وی با اشاره به لزوم عدم ممنوعیت ورود مواد اولیه گوهرسنگ ها، 
عنوان کرد: طی چهار دهه گذشته من و همکارانم، بارها و بارها تقاضا 
کرده ایم که ممنوعیت ورود مواد خام و یا نیمه ساخته گوهرسنگ ها 
که در کش��ور وجود ندارند و یا از معادن آنها بهره برداری نمی شوند 
را باطل نمایند تا صنعت طال و جواهر شکوفا شده و با ایجاد ارزش 
 افزوده کالن با توجه به حجم چرخش مالی این صنعت در جهان، به 
توسعه پایدار کشور کمک شایان توجهی کند که متاسفانه موفق به 
انجام این مهم نش��دیم، بنابراین نه تنها پایه های اصلی این صنعت، 
بلکه دیگر ش��اخه های زیرمجموعه آن نی��ز یا به وجود نیامدند و یا 
اگر وجود داش��تند، آهس��ته آهس��ته از میدان رقابت خارج شدند. 
رئیس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های زینتی خراسان رضوی 
خاطرنش��ان کرد: بخشی از زیرساخت ها مربوط به مراحل چندگانه 
از تحقیق و شناس��ایی تا استحصال گوهرس��نگ ها از کانسار است. 
بای��د ببینیم که می توانیم تمامی مراحل را به صورت علمی و کامال 
تخصص��ی انجام دهی��م یا خیر، چراکه تا به  ح��ال کار تخصصی بر 
پایه اصول علمی بر روی آن انجام نداده ایم و ممکن اس��ت دانش و 

تکنولوژی الزم را در کشور نداشته  باشیم.
مرصع��ی درخص��وص نب��ود نی��روی متخصص کاف��ی در زمینه 
س��نگ های زینتی، گفت: دومین موضوع این اس��ت که وقتی مواد 
خام  را از معدن اس��تخراج کرده و می خواهی��م آن را تراش دهیم، 
آیا متخصص تراش��گری در این زمینه وجود دارد تا بتوانیم س��نگ 
 خام را با اس��تفاده از اس��تانداردهای علمی و نوین دنیا به س��نگ 
تراش خ��ورده تبدیل کنیم؟ ما چنین نیروی متخصصی در کش��ور 
به  تعداد بس��یار اندک و انگشت ش��مار داریم و ب��رای تکمیل کادر 
تخصصی و آموزش دیده، نیازمند اس��تفاده و به کارگیری نیروهای 

پیشگام این صنعت در سطح بین المللی هستیم.

اخبـــار

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز قیمت هر 
کیلو مرغ زنده 13 هزار تومان و مرغ گرم 19 هزار تومان است.

عظیم حج��ت، عضو هی��أت مدیره اتحادی��ه مرغداران گوش��تی در 
گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده 1۲ هزار و ۵00 
ت��ا 13 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 18 هزار و 

۵00 تا 19 هزار تومان است.
وی افزود: اگر تامین نه��اده موردنیاز مرغداران با نرخ مصوب صورت 

نگیرد، این احتمال وجود دارد که هر اتفاقی در بازار مرغ رخ دهد.
حجت ادامه داد: در س��ه ماهه نخست سال، تمامی آحاد جامعه مرغ 
را کمت��ر از قیمت س��تاد تنظیم بازار خری��داری کردند که با این وجود 
س��رمایه از مرغدار کس��ر و به جامعه مصرف کننده اضافه ش��ده است و 
در ش��رایط فعلی با افزای��ش هزینه های تولید، س��ودی عاید مرغداران 

نمی شود که افت قیمت مرغ تاثیر منفی در امر جوجه ریزی می گذارد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود افزایش 
هزینه های تولید امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار وجود 
ندارد، چنانچه مس��ئوالن خواهان عرضه با نرخ مصوب هستند، نهاده با 
ن��رخ مصوب را باید در اختیار مرغداران ق��رار دهند. عضو هیأت مدیره 
اتحادیه مرغداران گوش��تی با انتق��اد از تاخیر در توزیع نهاده های دامی 

بیان کرد: اکثر شرکت های فروش��نده نهاده های دامی به جز پشتیبانی 
امور دام در ارس��ال بار عملکرد مناس��بی ندارند ک��ه تمامی این عوامل 

منجر به افزایش هزینه های تولید می شود.
بازار نهاده های دامی همچنان دو نرخی است

وی با بیان اینکه بازار نهاده های دامی همچنان دو نرخی است، گفت: 
عدم حمل به موقع نهاده علت اصلی اختالف قیمت مصوب با بازار آزاد 
اس��ت و از آنجا که مرغدار با موجود زنده س��ر و کار دارد، چاره ای جز 

تامین نهاده با نرخ باال ندارند.
حجت با اش��اره به اختالف س��ه برابری قیمت کنجاله س��ویا نسبت 
قیمت کنجاله س��ویا نس��بت به نرخ مصوب بیان کرد: با توجه به تامین 
30 ت��ا 40 درصد نیاز مرغداران با نرخ مصوب، حداقل 3 هزار تومان بر 

هزینه تمام شده تولید افزایش می یابد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی قیمت منطقی هر کیلو 
مرغ 16 هزار و ۵00 تا 1۷ هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر مسئوالن 
س��تاد تنظیم بازار بر عرضه مرغ با نرخ 1۵ هزار تومان اصرار می ورزند، 
س��تاد تنظیم بازار باید از ابزارهای کنترلی بر فروش نهاده ها اس��تفاده 
کن��د چراکه مرغ��داران در پایان خط تولید قرار دارن��د و در زمانی که 
مرغ های ش��ان به سن عرضه می رسد، امکان نگهداری در سالن ها وجود 
ندارد. این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه قیمت نهاده ها همچنان دو 

نرخی اس��ت، اظهار کرد: کنجاله س��ویا با نرخ ۷ ه��زار تومان و ذرت ۲ 
هزار و 600 تا ۲ هزار و ۷00 تومان در بازار سیاه به وفور موجود است، 

درحالی که نهاده به میزان کافی با نرخ مصوب نیست.
وی ب��ا انتقاد از جهش چش��مگیر قیمت ریزمغذی ه��ا در بازار گفت: 
قیمت ریزمغذی ها همچون متیونین و لیزین و س��ایر مکمل ها نس��بت 
به مدت مش��ابه سال قبل چندبرابری رشد داشته که تمامی این عوامل 

منجر به افزایش هزینه های تولید شده است.
وی متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را باالی 3 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به نوس��ان شدید هزینه های تولید، نرخ مصوب به 

هیچ عنوان قابل قبول نیست .
ب��ه گفته حجت، با وج��ود آنکه 40 تا ۵0 درص��د نهاده های دامی از 
کانال دولت و مابقی بازار آزاد تامین می ش��ود، به همین خاطر عرضه با 
نرخ های مصوب بیانگر اس��تمرار زیان 4 ماهه اخیر مرغداران اس��ت، در 
حال��ی که اگر مس��ئوالن دولتی از نرخ 18 ه��زار و ۵00 تومان حمایت 

کنند، تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه می دهد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر اصالح قیمت 
م��رغ بیان کرد: اگ��ر قیمت مصوب برمبنای کارشناس��ی اعالم ش��ود، 
تولیدکنندگان با افتخار می پذیرند چرا که تولیدکنندگان به هیچ عنوان 

به دنبال افزایش قیمت نیستند.

قیمت مرغ به هر کیلو ۱۹ هزار تومان رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
بازار زعفران به سبب وضعیت اقتصادی مردم تعریفی ندارد.

غالمرضا میری در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار زعفران در رکود به سر می برد، اظهار کرد: هم اکنون حداقل 
نرخ هر کیلو زعفران 6 میلیون و ۵00 هزار تومان و حداکثر 1۲ میلیون 
تومان اس��ت. او با اش��اره به اینکه صادرات زعفران همانند سال گذشته 
نیس��ت، افزود: با توجه به گس��ترش ویروس کرونا، بازار داخلی زعفران 
به س��بب ش��رایط اقتصادی مردم تعریفی ندارد، چراکه مردم کاال های 

اولویت دار را در سبد مصرفی خود قرار می دهند.
میری با اشاره به اینکه صادرات زعفران به شکل روتین در حال انجام 

اس��ت، بیان کرد: با توجه ب��ه آنکه صادرکنندگان موظف به بازگش��ت 
ارز به س��امانه نیما هس��تند، از این رو به س��بب اختالف نرخ ارز نیما با 
بازار، سودی در فروش نصیب صادرکننده نمی شود. نایب رئیس شورای 
مل��ی زعفران ادامه داد: ب��ا توجه به اختالف نرخ ارز نیم��ا با بازار آزاد، 
صادرکنن��ده بابت هر کیلو زعفران 8 میلیون تومان پرداخت می کند که 
با تعدیل این نرخ به 4 میلیون و ۵00 هزار تومان رس��یده، در حالی که 
چنین س��ودی در فروش نصیب صادرکننده نشده است. به گفته او، در 
شرایط فعلی پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان این است که تجدیدنظری 
در تفاوت نرخ ارز ایجاد ش��ود تا صادرات رشد کند. میری درباره آینده 
بازار زعفران بیان کرد: با وجود آنکه کمتر از ۷0 روز تا برداشت محصول 

زمان باقی اس��ت، انتظار می رود که ب��ا رونق بازار قیمت زعفران به نرخ 
تمام شده تولید نزدیک ش��ود، چراکه با وضعیت فعلی قیمت ها مقرون 
ب��ه صرفه نیس��ت. نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران در پایان با اش��اره 
به اینک��ه آینده تولید زعف��ران در معرض خطر اس��ت، تصریح کرد: با 
وجود افزایش هزینه 3 تا 4 برابری تولید نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل، قیمت زعفران نه تنها افزایش��ی نداش��ته بلکه کاهش یافته است 
که با اس��تمرار این روند بزرگترین تولیدکنن��ده زعفران جایگاه خود را 
در بازار های هدف از دس��ت می دهد، ضمن آنک��ه 1۵۷ هزار خانوار که 
امکان کش��ت دیگر محصوالت را در زمین خود ندارند، منبع درآمدشان 

را از دست می دهند.

مع��اون گردش��گری از ارس��ال بی��ش از 8300 پرونده درخواس��ت 
تس��هیالت حمایتی کرونا با ارزش مالی ح��دود 4 هزار و 9۲0 میلیارد 

ریال به بانک های عامل خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی معاونت گردش��گری وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی، ولی تیموری اظهار کرد: 
طب��ق آخرین گزارش دریافتی از نتایج بررس��ی پرون��ده متقاضیان این 
وزارتخانه برای اس��تفاده از تس��هیالت بانکی ویژه بحران کرونا، تاکنون 
بی��ش از 8 ه��زار و 300 پرونده ب��ا ارزش مالی ح��دود 4 هزار و 9۲0 
میلیارد ریال تکمیل و به بانک های عامل ارس��ال و از این تعداد بالغ بر 

380 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
وی افزود: تعداد پرونده های ذکرش��ده بیش از 36 هزار نفر شاغل در 
صنعت گردش��گری کشور را پوش��ش می دهد که تا تاریخ 11 مردادماه 

جاری در سامانه وزارت کار ثبت شده است.
تیم��وری با اش��اره ب��ه اینکه جمع��ی از خس��ارت دیدگان این حوزه 
متقاض��ی دریافت وام اما فاقد بیم��ه بوده اند، گفت: بخش هایی از جمله 

اقامتگاه های بوم گردی، راهنمایان تور، هنرمندان صنایع دس��تی و حتی 
برخی از فعاالن س��ایر تاسیسات گردشگری فاقد بیمه بوده اند که از این 
تع��داد بالغ بر 60 هزار پرونده هم اکنون در مس��یر پرداخت قرار گرفته 
است که باید به سرعت ثبت نام خود را در سامانه »کارا« تکمیل و نهایی 
کنن��د. او از متقاضیانی ک��ه پرونده های آنها به مرحل��ه نهایی اخذ وام 
رسیده است، درخواست کرد که با مراجعه به بانک های عامل تسهیالت 
قطعی شده را دریافت کنند. به گزارش ایسنا، وزارت کار، پنجم مردادماه 
به ثبت نام تس��هیالت حمایتی کرونا در سامانه کارا پایان داد، درحالی 
که هنوز بس��یاری از فعاالن گردشگری و صنایع دستی فاقد بیمه موفق 

به ثبت درخواست در این سامانه نشده بودند.
بررس��ی های وزارت کار در این مدت نش��ان می دهد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با 3۲4 زیررس��ته، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با ۲13 زیررسته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با  1۵4 
زیررس��ته به ترتیب بیشترین زیررسته های شناسایی شده و آسیب دیده 
از کرونا را به خود اختصاص داده اند. پیش تر وزارت صنعت گزارش��ی را 

تهیه کرده بود که نش��ان می داد گردشگری جزو پرزیان ده ترین مشاغل 
در دوران ش��یوع ویروس کرونا بوده اس��ت. ب��رای همین وزارت میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی از دولت درخواست کرد  38 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت برای جبران خسارت های ناشی از کروناویروس 

به صنعت گردشگری اختصاص دهد که با آن موافقت نشد.  
در نهایت، تس��هیالتی که برای کارگاه ه��ای دارای کد بیمه در بخش 
گردش��گری و صنایع دستی اختصاص داده ش��د، به ازای حفظ هر نفر 
ش��اغل، 16 میلی��ون تومان با نرخ س��ود 1۲درصد بود ک��ه بازپرداخت 
آن از مهرماه آغاز می ش��ود. تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده برای افراد 
فاق��د بیمه نیز 6 میلیون تومان با همان نرخ س��ود 1۲درصد بود. اینک 
تنفس کوتاه مدت این وام با توجه به ادامه تعطیلی صنعت گردش��گری، 
بس��یاری از متقاضیان را ب��رای دریافت این تس��هیالت دچار چالش و 
تردید کرده اس��ت. درخواس��ت های بخش گردشگری برای کاهش نرخ 
س��ود این تسهیالت و طوالنی ش��دن دوره تنفس برای بازپرداخت نیز 

تاکنون بی پاسخ مانده است.

بازار طالی سرخ در رکود به سر می برد

 حداکثر قیمت هر کیلو زعفران 12 میلیون تومان

پرونده های وام کرونا در چه وضعیتی است؟
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اخبار

افزایش 55درصدی قیمت الستیک خودرو
به گزارش بازار به نقل از صداوس��یما، »مصطفی تنها« افزود 30 
درصد علی الحس��اب از اول تیر و ۲۵ درصد هم اخیرا برای جبران 

تفاوت حاصله در قیمت تمام شده موافقت شده است.
وی اظهار داش��ت: علت افزایش دو تا سه برابری قیمت الستیک 

خودرو در بازار ناشی از تولیدکننده نیست.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: با توجه به اینکه 
نرخ ارز مبدأ واردات مواد اولیه تولید الستیک از ارز 4 هزار و ۲00 
تومان به ارز نیمایی تغییر یافت انجمن درخواس��ت افزایش قیمت 

الستیک را داد.
وی اف��زود: 30 درصد علی الحس��اب از اول تیر و ۲۵ درصد هم 
اخیرا برای جبران این تفاوت حاصله در قیمت تمام ش��ده موافقت 

شده که تایرسازان قیمت ها را افزایش دهند.
تنها درخصوص این س��وال که پرسیده ش��د قیمت الستیک در 
بازار بیش ۲00 تا 300 درصد اس��ت، اظهار داش��ت: علل مختلفی 
برای این قضیه وجود دارد. وی ادامه داد: فقدان قیمت مصوب برای 

تایرهای وارداتی از جمله این علت هاست.
سخنگوی صنعت تایر ایران گفت: شنیده ها حاکی از این است که 

سازمان حمایت به دنبال قیمت گذاری تایرهای وارداتی هم است.
وی افزود: خوشبختانه با کمبود الستیک خودرو در داخل مواجه 
نیس��تیم و در ضمن کیفیت الس��تیک های تولی��د داخل به مراتب 

باالتر از الستیک های وارداتی چینی است.
تنها با بیان اینکه واردات همه انواع تایر به کشور منع نشده است، 
اظهار داش��ت: تایرهایی منع ش��ده که در داخل کشور به قدر کافی 
ظرفی��ت تولید دارند. وی ادامه داد: هم��ه تایرهای موردنیاز بخش 

معدن یا راهسازی در داخل تولید نمی شود.
س��خنگوی صنعت تایر ایران گفت: تولید تایرهای سواری رینگ 

13 تا 16 در داخل پوشش بسیار گسترده ای دارد.
وی افزود: برخی از اندازه های تایرهای مربوط به رینگ 1۷ و 18 

هم در داخل تولید می شود.
تنها یادآور شد: تایرهای اندازه رینگ 18 به باال که مورد استفاده 

خودروهایی مثل بنز، بی ام و و ... است در کشور تولید نمی شود.

اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی جریمه خودرو
  پلیس راهور مخالف

افزایش جریمه رانندگی است
رئیس پلیس راهور از اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی جریمه 
خودرو که در حال حاضر متوقف ش��ده به مناسبت ایام مبارک دهه 
والی��ت خبرداد. به گزارش گروه اجتماعی باش��گاه خبرنگاران پویا، 
س��ردار سید کمال هادیانفر در سفر به استان اصفهان با بیان اینکه 
براس��اس اعالم پزشکی قانونی در س��ه ماهه نخست امسال میزان 
جانباختگان ناش��ی از تصادفات در کل کش��ور 16.1 درصد کاهش 
داشته، اظهار کرد: در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان نیز به ترتیب با ۲۵ و ۲3 درصد کاهش مواجه هس��تیم که 
عدد بسیار خوب و از شاخصی که تعیین شده بود نیز بیشتر است.

رئیس پلیس راهور، کاهش س��وانح و تصادف��ات و افزایش کمی 
و کیف��ی خدم��ات پلی��س راهور به م��ردم و هوشمندس��ازی را از 
اولویت ه��ای اصلی پلیس راهور عن��وان کرد و افزود: این موضوعات 
از ابتدای س��ال به تمام مراکز پلیس راهور در اس��تان ها ابالغ شده 

و درباره اجرایی شدن آنها برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
وی ب��ا بیان اینک��ه پلیس راهور مخالف افزای��ش هرگونه جریمه 
رانندگی است، گفت: در حال حاضر جریمه ها به قیمت قبلی اعمال 
می ش��وند و در هیچ گروهی افزایش جریمه نداش��تیم و پیشنهادی 
ه��م به دولت ارائ��ه نکردیم. این مقام ارش��د انتظام��ی در توضیح 
افزایش ۲درص��دی به رقم برخی جرایم رانندگی در س��ال جاری، 
گف��ت: مجلس دهم در روزهای آخر به منظور کمک به بهزیس��تی 
۲درصد بر جریمه ها اضافه کرد که اکنون در برخی از جریمه ها رقم 
آن ب��ه طور مث��ال 8۲ هزار و ۵00 تومان می ش��ود که آن ۲هزار و 
۵00 تومان همان ۲درصدی اس��ت که به حوزه بهزیستی اختصاص 
پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه مالی کمک بیشتری 
ش��ود. هادیانفر، درباره افزای��ش جریمه ورود به طرح زوج و فرد در 
شهر اصفهان نیز بیان کرد: افزایش جریمه در شهر اصفهان براساس 
مصوبه شورای این شهر انجام شده و این موضوع نه پیشنهاد پلیس 
راه��ور بوده و نه در مجموعه دولت مطرح و نه در ش��ورای ترافیک 
اس��تان تصویب شده است. رئیس پلیس راهور، جریمه یک میلیون 
ریالی برای برای ورود به طرح ترافیک ش��هر اصفهان را بسیار زیاد 
دانست و گفت: شاید عددی کمتر از این برای تهران اعمال می شود 
ولی این رقم برای اصفهان زیاد اس��ت و من از این فرصت اس��تفاده 
ک��رده و از ش��ورای ترافیک ش��هر اصفهان تقاض��ا می کنم که این 
جریم��ه 100 ه��زار تومانی را تقلیل دهن��د و حداقل 60درصد آن 
را اعم��ال کنند. وی، بیش��تر تمرک��ز پلیس راهور را ب��ر برخورد با 
تخلفات حادثه س��از عنوان کرد و گفت: یافته های ما نشان می دهد 
که 8۲درصد جانباختگان ناش��ی از تصادف��ات به دلیل چهار عامل 
اصلی س��رعت، سبقت، عدم توجه به جلو و واژگونی جان خود را از 
دست می دهند. این مقام ارشد انتظامی افزود: هم اکنون 34 درصد 
تصادفات در جاده های کش��ور رخ می ده��د در حالی که ۷0 درصد 
جانباخت��گان ناش��ی از تصادفات در جاده ها جان خود را از دس��ت 

می دهند که دلیل بیشتر آنها سرعت غیرمجاز است.
هادیانفر متذکر ش��د: هم اکنون متوس��ط س��رعت در کشور ۷8 
کیلومتر در س��اعت است در حالی که در اس��تان اصفهان متوسط 
س��رعت 8۵ کیلومتر در ساعت بوده و باید اقداماتی انجام دهیم که 

سرعت در این استان کاهش پیدا کند.
اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی جریمه خودرو

رئیس پلیس راهور درباره توقیف خودروهای دارای جریمه رانندگی 
ب��االی یک میلیون تومان نیز بیان کرد: براس��اس قان��ون مأموران در 
سراس��ر کش��ور موظف هس��تند که چنین خودروهایی را توقیف و به 
پارکینگ منتقل کنند اما در ای��ن رابطه نیز به مأموران تأکید کردیم 
اگ��ر خودرویی همراه با خانواده بود فقط به راننده تذکر دهند که باید 
جرایم خود را تسویه کند ضمن اینکه از سال گذشته هم ارسال پیامک 
اخطار به اینگونه رانندگان را در دستور کار قرار دادیم تا قبل از توقیف 

وسیله نقلیه خود، از میزان جرایم خود اطالع پیدا کنند.

تالش ب��رای حفظ ارزش پول در این روزه��ا اگرچه موجب تکاپو در 
بیشتر بازارها و کاالهای سرمایه ای شده است با این حال افزایش قیمت 
محصوالت و از سویی عدم عرضه خودروهایی متناسب با توان خریداران 
واقعی، موجب شده کمتر کسی امکان خرید در این بازار را داشته باشد 
روندی که جز با ایجاد شرایط ویژه و تسهیالت مناسب موجب تحریک 

و تکاپوی متقاضیان واقعی در بازار نخواهد شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار پرش��ین خودرو، اگرچ��ه با هدایت و تش��ویق 
سرمایه گذاران به بازار موازی از جمله بورس به نظر می رسد بازار خودرو 
دیگر محلی برای تاخت و تاز س��رمایه های س��رگردان و واس��طه گران 
نیس��ت اما نگاهی به س��یر قیمت ها در این بازار به خوبی نشان می دهد 

که همچنان این بازار انگیزه خوبی برای دالالن است.
ش��رایطی که به واسطه نوس��انات ارزی جریان تقاضا در هر بازاری را 
تغییر داده اس��ت مدت هاس��ت بازار خودرو را نیز از این روند بی نصیب 
نگذاش��ته اس��ت و کماکان بیشتر س��رمایه گذاران چش��م به این بازار 

دوختند.
این جریان در حالی اس��ت که به گفته کارشناس��ان رشد قیمتی که 
این روزها در بازار خودرو رخ داده بیش از آنکه ناشی از جریان عرضه و 
تقاضا در بازار باشد متأثر از نرخ ارز و نوسانات شدید در بازار ارز است.

در همین زمینه علی ش��کوهی، کارش��ناس صنعت و بازار خودرو، در 

گف��ت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو ضمن تاکید ب��ر تاثیر تالطمات 
ارزی ب��ر بازار خ��ودرو عنوان کرد: امروز قیمت تم��ام کاالها از تولیدی 
تا س��رمایه ای وابس��ته به تالطمات ارزی است متاسفانه اقتصاد ایران به 
میزانی به نوس��انات ارزی وابسته ش��ده که عمال جداسازی آنها از سایر 

المان های اقتصادی غیرممکن است.
 تالطمات ارزی مهم ترین المان موثر بر بازار خودرو

وی افزود: برهمین اس��اس امروز بازار خ��ودرو بیش از آنکه از جریان 
عرضه و تقاضا متأثر ش��ود از بازار ارز و س��که و نوس��انات ارزی ملتهب 
ش��ده اس��ت به طوری که نظام واس��طه گری به ش��دت بر روی قیمت 
مصرف کننده تاثیر گذاش��ته اس��ت بنابراین در بررسی بازار خودرو باید 

تمام گزینه ها با هم دیده شوند.
به گفته وی عرضه و تقاضا آخرین المانی اس��ت که بر ش��رایط بازار و 
قیمت امروز خودرو تاثیرگذار اس��ت زیرا همچنان بسیاری از شرکت ها 
از نظام واس��طه ای برای مدیریت بازار بهره می برند در نتیجه هیچ زمان 

تقاضای واقعی در بازار مشاهده نمی شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد: البته محدودیت در عرضه 
نی��ز می تواند از موارد اثرگذار در بازار خودرو باش��د که اغلب ناش��ی از 

شرایط و نوسانات در بازار ارز و سرمایه است.
ش��کوهی ب��ا این ح��ال حف��ظ ارزش پ��ول را عل��ت اصل��ی تمایل 

س��رمایه گذاران در بازار خودرو عنوان کرد و افزود: متاسفانه خودرو در 
ایران برخالف سایر کشورها کاالیی سرمایه ای است و بالطبع در شرایط 
اقتصادی موجود و رش��د لحظ��ه ای نرخ تورم بس��یاری از خریداران با 
هدف حفظ ارزش پول وارد بازار خودرو می ش��وند چنانجه امروز بیشتر 
خریداران در این بازار متقاضیان واقعی نیستند و اغلب سرمایه گذاران و 

واسطه ها در صف خرید شرکت ها قرار دارند.
با عرضه بیشتر خودروسازان جریان درست تقاضا شکل نخواهد گرفت
وی گف��ت: البته توق��ف تولید برخی خودروه��ا و افزایش قیمتی که 
در محصوالت ش��رکت ها صورت گرفته و از س��ویی عدم تولید و عرضه 
خودروهای��ی متناس��ب با توان خریداران واقعی موجب ش��ده که کمتر 
کس��ی امکان خرید در این بازار داشته باش��د بنابراین با توجه به وضع 
کنونی بازار چنانچه یک میلیون و ۲00 هزار دستگاه خودرو در شرایط 
نرمال و با فروش نقدی نیز عرضه شود به هیچ وجه جریان درست تقاضا 

در بازار شکل نخواهد گرفت.
به گفته وی زمانی برنامه تولید و عرضه یک میلیون و ۲00 دس��تگاه 
در س��ال می تواند پاسخگوی بخش��ی از تقاضای واقعی در بازار خودرو 
باش��د که شرایط و تسهیالت مناسبی برای خریداران واقعی فراهم شود 
و مس��لما با وجود چنین راهکاری است که بازار خودرو به تکاپو خواهد 

افتاد.

خودروسازان با حذف نظام واسطه گری می توانند بازار را مدیریت کنند

رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و لوازم یدکی 
ضمن اش��اره به وضعیت ترخیص قطعات از گمرک از چگونگی قیمت ها 

و تامین لوازم یدکی موتورسیکلت در بازار خبر داد.
محمد خادم منصوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
وضعیت خرید و فروش موتورس��یکلت در بازار اظهار داش��ت: در اواخر 
سال 98 و قبل از شیوع کرونا شاهد افزایش تقاضای خرید موتورسیکلت  
به عنوان یک کاالی س��رمایه ای و با هدف کس��ب سود بودیم و در حال 
حاض��ر نیز افزایش نرخ ارز، خری��داران را ترغیب به عرضه این موتورها 
ب��ه بازار نموده که افزایش قیمت ه��ا را نیز تحت تاثیر نرخ ارز به همراه 
داش��ته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر واردات موتورهای چینی 
به داخل کش��ور انجام می ش��ود، افزود: تقاضای خری��د این موتورها در 
حال حاضر همچنان اندک اس��ت و همین امر به عنوان مانعی در جهت 

افزایش شدید قیمت ها عمل می نماید.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و لوازم یدکی 
درخص��وص افزایش بهای لوازم یدکی در بازار و عدم نظارت بر قیمت ها 
به موتورسیکلت  هوندا 1۲۵ اشاره کرد و گفت: بیشتر قطعات این موتور 
در داخل کشور ساخته می شود و قطعات مرتبط با انجین نیز از قبل از 

طریق واردات تامین ش��ده و لوازم یدکی این موتورها در بازار با کمبود 
مواجه نیست.

خ��ادم منص��وری همچنی��ن درخص��وص وضعی��ت تامی��ن قطعات 
موتورسیکلت های هندی بیان کرد: واردات قطعات این موتورها کاهش 
یافته و فقدان عرضه با وجود تقاضا، موجب مواجهه بازار قطعات یدکی 
با کمبود کاال می ش��ود، اما با وجود این شرایط قیمت  این لوازم چندان 
افزایش نیافته و نظارت بر قیمت ها از طریق دس��تگاه های بازرسی نظیر 

تعزیرات، سازمان صنعت و معدن و اتحادیه صورت می گیرد.
وی درخص��وص وضعیت تامی��ن مواد اولیه تحت تاثی��ر افزایش نرخ 
ارز گفت: تامین مواد اولیه با یک روند کند و کاهش��ی پیش می رود. با 
توجه به مصرف مواد اولیه ای نظیر ورق برای ساخت گلگیر و همچنین 
آلومینیوم در صنعت موتورسیکلت س��ازی، بهای ای��ن مواد تحت تاثیر 

نوسان نرخ ارز مقداری افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و لوازم یدکی 
درخصوص وضعیت خدمات پس از فروش گفت: رس��یدگی به وضعیت 
خدمات پس از فروش در حیطه وظایف اتحادیه تولیدکنندگان قطعات 
و تعمیرکاران اس��ت اما الزم به ذکر اس��ت که شرکت های عرضه کننده 

موتورسیکلت موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند.
خادم منصوری افزود: وضعیت خدمات پس از فروش از سوی شرکت 
عرضه کننده موتورهای هندی حتی قبل از اقدام به واردات می بایس��ت 
بررس��ی و لحاظ گردد و در حال حاضر انجین ای��ن موتورها در انبارها 
موجود اس��ت تا بتوانند جوابگوی تقاضا باشند. درخصوص موتور هوندا 
خدمات پس از فروش این موتورها با توجه به اینکه در تمامی نقاط ارائه 
می ش��ود با مشکلی مواجه نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، 
موتورس��یکلت و ل��وازم یدکی در پایان درخص��وص ترخیص قطعات از 
گمرک با اش��اره به تامین ارز آزاد از س��وی تولیدکنندگان خاطرنشان 
ک��رد: ترخیص برخی از قطعات موتورس��یکلت از گمرک تاکنون هموار 
نش��ده و عالوه بر آن قطعات وارداتی دوچرخه نیز با همین مش��کالت 
مواجه اس��ت؛ دوچرخه کاالیی اس��ت که در داخل مونتاژ می ش��ود و با 
توج��ه ب��ه اینکه واردات برخی از قطعات آن انجام ش��ده اما مکمل این 
قطع��ات به دلیل عدم ارائ��ه مجوز ترخیص از س��وی بانک مرکزی در 
گمرک معطل مانده اس��ت؛ بر همین اس��اس بنده طی ارس��ال نامه ای 
به س��ازمان صنعت و معدن، درخصوص مش��کالت ترخیص و تس��هیل 

ترخیص قطعات درخواست های الزم را مطرح شده است.

در حالی مهلت سه روزه ثبت نام در مرحله دوم طرح فروش فوق العاده 
محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو رو به اتمام اس��ت که بس��یاری از 
مردم از ش��رط ع��دم پالک فعال در خان��واده، طی تماس با ایس��نا، با 
بیان ش��رایط خود ابراز نارضایتی کردند. به گزارش ایسنا، گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو مرحل��ه دوم فروش محص��والت خ��ود را در قالب فروش 
فوق الع��اده با موعد تحویل حداکثر س��ه ماهه و ب��ا قیمت قطعی از روز 
پنجش��نبه )9 مردادماه( آغاز کرده است. در این طرح که با عرضه پنج 
محصول پرتقاضا این شرکت اجرا شده است، شرایط سابق برای ثبت نام 
در طرح نخس��ت فروش فوق العاده و پیش فروش ها همچنان باقی است، 
در راستای برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به منظور 
حذف واس��طه گران و س��ودجویان در فرآیند ف��روش، محدودیت هایی 
همچون اختصاص هر دس��تگاه خودرو به یک ش��ماره ملی، عدم خرید 
خودرو طی 48 ماهه اخیر از ایران خودرو و سایپا، دارا بودن سن حداقل 
18 سال و ارائه گواهینامه رانندگی لحاظ شده است. ضمن اینکه در این 
طرح در لیست شرایط، نداشتن پالک فعال در خانواده لحاظ شده است.
این ش��رط، س��واالت و گالیه های زیادی را برای مشتری ایجاد کرده 
اس��ت که در این گزارش به آنها خواهی��م پرداخت: برخی معتقدند که 
»اینها ماشین ندارند؛ شرایط را سخت تر می کنند که تعداد ثبت نامی ها 

کم ش��ود« یا بیش��تری ها از این موضوع گالیه داشتند که »وقتی پراید 
مدل 84 پدر من که  در یک ش��هر دیگر اس��ت، چرا باید مانع ثبت نام 
من برای خرید از کارخانه باش��د؟ « یا گفته اند »این چه روندی اس��ت 
که یک خانواده شش نفری باید از ماشین 1۵ سال پیش استفاده کنند 
و اگر ماش��ین جدید بخواهند باید با ای��ن قیمت های گزاف از بازار آزاد 
تهیه کنند؟ آیا اعضای این خانواده مشتری واقعی به حساب نمی آیند؟«

یکی دیگر از مشتریان می گوید »در حال حاضر پدر من پیکانی دارد 
که  مدل 83 اس��ت؛  گناه من چیس��ت که نمی توانم ماش��ین ثبت نام 
کنم؟ مسئول محترم این که نشد شرایط ثبت نام؛ خواهشا فکری کنید«

مش��کل بس��یاری از مردم این بود که خانواده  بیش از س��ه نفر بودند 
که یک خودروی بیش از 10 سال کارکرد داشتند. آنها می گفتند چون 
پالک فعال اس��ت، از ثبت نام خودروی جدید محروم هس��تیم؛ از سوی 
دیگر اگر بخواهیم این خودرو فعلی را که فرسوده نیز به حساب  می آید 
را فروخته تا ثبت نام جدید داشته باشیم؛ با وجود قرعه کشی وباتوجه به 
حجم باالی تقاضا، چنانچه برنده نشویم؛ چه کنیم؟ خودروی جدید که 
نخواهیم داش��ت؛ خودروی فعلی را هم از دست داده ایم و همه خانواده 

از وسیله نقلیه محروم خواهند شد.
تعدادی زی��ادی هم بودند که می گفتند؛ م��ا فرزندی مجرد در خانه 

هس��تیم که خود کار کرده ایم و ماش��ین خریده ایم و پالک فعال داریم؛ 
پدر یا مادر ما که به قصد تعویض، خودروی فرسوده خود را فروخته اند 
تا خودرویی نو ثبت نام کنند؛ تکلیف ش��ان چیست که نمی توانند از این 

طرح فروش استفاده کنند و توانایی خرید از بازار آزاد را هم ندارند؟
ام��ا فردی هم این موضوع را مطرح ک��رده بود که »آن جوانی که در 
آس��تانه ازدواج اس��ت و می خواهد به زودی از خانواده جدا شده  و خود 
تش��کیل خانواده بدهد، چ��را نمی تواند صرف اینکه  والدینش ماش��ین 
دارند؛ از این طرح اس��تفاده کند؟« در پاس��خ به این مشتری باید گفت 
که طبق اعالم گروه صنعتی ایران خودرو، چنانچه فرد به صورت رسمی 
ازدواج کرده باش��د، منع��ی برای ثبت نام وجود ن��دارد و مالک خانواده 

اطالعات ثبت  احوال است.
از این دس��ت سواالت و گالیه ها بسیار بوده است. هرچند که ثبت نام 
مرحل��ه دوم از این طرح نیز رو به اتمام اس��ت اما رس��یدن صدای این 
مشتریان و مردم در روزهایی که خودرو، کاالیی ضروری برای خانواده ها 
به حس��اب می آید، ب��ا وجود افزایش قیمت ها در بازار خودرو و بیش��تر 
ش��دن فاصله فاحش قیمتی بازار و کارخانه؛ توانایی خرید از بازار وجود 
ندارد، بتواند مس��ئوالن را به اندیش��یدن جایگزینی بهتر برای رساندن 

خودرو به مشتری واقعی، وادار کند.

ترخیص قطعات موتورسیکلت و دوچرخه از گمرک در انتظار مجوز بانک مرکزی

گالیه مردم از شرط »عدم پالک فعال در خانواده«
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زرپران نامش در پارس��ی کهن است. گران ترین ادویه جهان. گیاهی 
بومی ایران. موهبتی که در اختیارمان قرار داده شده است و باید از آن 

بهره کافی را ببریم برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
فناوران کش��ور راهکاری ارائ��ه داده  اند تا 
از خام فروش��ی زعفران جلوگیری کنیم و با 
ارزش افزوده آن را به فروش برس��انیم. آن 
هم حاال که ای��ران بزرگ ترین تولیدکننده 
زعف��ران در دنی��ا اس��ت. پژوهش��گران در 
دانشگاه گیالن این طرح را انجام دادند، برای 
ایج��اد ارزش افزوده این گیاه اس��تراتژیک. 
آنه��ا در این طرح ترکیبات موثره زعفران را 
استخراج کردند؛ ترکیباتی که اثراتی مانند 
ضد س��رطان یا ضد استرس دارند. سپس با 
کاربرد نانوحامل هایی محصولی پایدار تولید 
کردند. »بهینه سازی و مدل سازی استخراج 
و میکروانکپس��وله کردن ترکیب��ات موثره 

زعفران« نام این طرح پژوهشی است که با پشتیبانی صندوق حمایت 
از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
انجام شد. مهدی جعفری مجری این طرح پژوهشی گفت: با توجه به 

ظرفیت باالی کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان 
نتای��ج این تحقی��ق کمک زیادی به اقتصاد و رش��د صنعت بومی این 
محص��ول می کند. وی ادامه داد: فناوری ریزپوش��انی برای انجام طرح 
استفاده ش��د تا با کاربرد آن زعفران را به 
ماده ای قابل اس��تفاده در صنایع بهداشتی 
و غذایی داش��ته باش��یم. پس این گیاه را 
ب��ا فناوری پیوند دادیم ت��ا راهکاری برای 

جلوگیری از خام فروشی آن ارائه دهیم.
 عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همچنین 
بیان کرد: ترکیبات دارویی و زیست فعال 
موردنیاز بدن در فناوری ریزپوشانی داخل 
پوش��ش هایی در مقیاس نانو و میکرو قرار 
می گی��رد. در این صورت ماده از ش��رایط 
نامساعد محیط و فرآیند در امان می ماند. 
پس از آن به صورت هدفمند به بافت های 

بدن می رسد.
ب��ه گفته وی، این طرح با موفقیت در س��طح پایل��وت انجام و ثبت 

اختراع شده است. هم اکنون نیز در مراحل تجاری سازی قرار دارد.

کش��اورزی از جمله حوزه هایی اس��ت که به کمک فناوری متحول 
شده اس��ت. برای معرفی نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته، 
با هدف بهم رس��انی عرضه و تقاضای نوآوری در حوزه کش��اورزی در 

روزهای 1۲ ت��ا 14 مردادماه، یک رویداد 
آنالین به صورت رایگان برگزار می شود.

و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، در س��ال های اخیر، 
شرکت های دانش بنیان بسیاری در حوزه 
کشاورزی فعال شده اند. تولید بذر اصالح 
شده، پروبیوتیک و صنایع غذایی از جمله 
حوزه های مرتبط با کش��اورزی اس��ت که 
فعالیت  بیشترین  دانش بنیان  شرکت های 
را در آن داش��ته اند. با توج��ه به ظرفیت 
علم��ی ب��االی ش��رکت های دانش بنیان، 
در ص��ورت برقراری ارتباط بیش��تر آنها با 

فعاالن و ش��رکت های بزرگ حوزه  کش��اورزی، می توان ش��اهد تحول 
بنیادین در این عرصه بود.

 در همین راس��تا برای شبکه سازی و بهره مندی از توان شرکت های 

دانش بنیان برای رفع چالش ه��ای این حوزه با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و 
س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رویداد مجازی معرفی 
نیازه��ای فناوران��ه کش��اورزی و صنایع 

وابسته برگزار می شود.
در این روی��داد تمرکز روی حوزه های 
علم��ی مانند نهاده ه��ای زراعی و دامی، 
مکانیزاس��یون، آبی��اری، ک��ود و بذر و 
سموم کشاورزی اس��ت. در این نشست 
آنالین، همچنین عالوه بر ارائه نیازهای 
فناوران��ه کش��اورزی و صنایع وابس��ته، 
جلس��ات پرسش و پاسخ زنده نیز برگزار 

می شود.
ش��رکت های  نیازه��ای  از  یک��ی 
دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آموزش 
و مش��اوره در زمین��ه  نح��وه تعام��ل 
با خریداران عمده بخش کش��اورزی اس��ت که در ای��ن رویداد به آن 
پرداخته می ش��ود. مذاکرات تجاری رو در رو، یکی دیگر از محورهای  

این رخداد است.

دانش بنیان ها برای رفع نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع دعوت شدندبا تالش فناوران؛ گران ترین ادویه جهان را خام نفروشیم

با ورود انس��ان به هزاره سوم تاریخ مدرن، مرزهای دو حوزه اقتصاد 
و فرهنگ پیش از گذش��ته به همدیگر نزدیک ش��ده اند. این مس��ئله 
باعث ش��ده اس��ت تا ظرفیت های نوظهور و گوناگونی در هر دو عرصه 

به وجود آید.
این هم پوش��انی، به ظهور زمینه جدیدی به نام صنایع خالق منتهی 
شده اس��ت. صنایع خالق، از یک سو به دلیل خالقیت به کار رفته در 
روند خلق شان، برای مخاطبان جذابیت دارند و از سوی دیگر به خاطر 

ارزش اقتصادی، مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته اند.
در این میان، ارتباط فزآینده این صنایع با فناوری و نیز فضای وب، 
موجب ش��ده تا سرعت و وسعت گستردگی آنها در سطح دنیا بیش از 
پیش ش��ود. جالب آنکه این توسعه تنها محدود به کشورهای کوچک 
و یا در حال توس��عه نبوده و بس��یاری از اقتصاده��ای بزرگ دنیا هم 
امروز در زمینه صنایع خالق، تولید و صادرات آن س��رمایه گذاری های 
جدی می کنند. آخرین گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد( نشان می دهد که »میزان مشارکت اقتصادهای در حال توسعه 
در عرصه صنایع خالق به طور محسوسی از اقتصادهای پیشرفته دنیا، 
بیش��تر است و این مسئله ناش��ی از قابلیت های باالی این حوزه برای 

تولید ثروت و اشتغال پایدار در این کشورها است«.
بحران مالی س��ال ۲008 میالدی، اقتصاد دنیا را با رکودی کم سابقه 
روب��رو س��اخت و روندهای تولید و توزیع کااله��ای خالق را با کاهش 
نس��بی مواجه کرد، اما تحلیل های آماری نش��ان می دهد که عملکرد 
تجارت محصوالت  خالق در بازه زمانی سال ۲00۲ تا ۲01۵ میالدی، 

به طور متوسط، حدود ۷درصد رشد داشته است.
این روند رو به رشد، بیانگر این واقعیت است که عرصه صنایع خالق 
به دلیل انعطاف ذاتی و خالقانه بودن، در بدترین ش��رایط اقتصادی با 
کمترین بحران، مواجه خواهد شد و این از جمله قابلیت های ارزشمند 
این حوزه اس��ت که بسیاری از کش��ورهای دنیا را به خود جذب کرده 

است.
برای ش��ناخت بهت��ر عرصه صنایع خ��الق، باید محص��والت آن را 
طبقه بندی کرد تا بتوان به ش��کلی منس��جم و یکپارچه در مورد این 

صنعت، تصمیم گیری کرد.
تالش ش��ده است تا با بررسی طبقه بندی صنایع خالق، زیرگروه های 
مختلف آن معرفی ش��ود و نحوه پایش و محاس��به میزان صادرات آن 
در س��طح دنیا به طور اجمالی معرفی ش��ود. ش��ناخت ای��ن روندها و 

طبقه بندی های متعارف بین الملل��ی از این نظر اهمیت دارد تا فعاالن 
صنایع خالق در ایران با این فرآیندها آش��نا ش��وند و شناخت بهتری 

نسبت به وضعیت شناسی صنایع خالق در ایران پیدا کنند.
میزان تجارت صنایع خالق دنیا با اس��تفاده یک سیس��تم هماهنگ 
بین المللی ب��رای طبقه بندی محصوالت خالق اندازه گیری می ش��ود. 
ای��ن فرآیند با نام سیس��تم توصیف و کدگذاری یکپارچه یا سیس��تم 
هارمونی��زه )HS(  ش��ناخته می ش��ود و مبنای��ی ب��رای طبقه بندی 
محصوالت و پایش میزان صادرات آن در سراس��ر دنیاس��ت. سیس��تم 
هارمونیزه عنوانی بین المللی برای طبقه بندی محصوالت خالق است.

 این سیس��تم، این ام��کان را فراهم می آورد تا کش��ورهای مختلف 
دنیا، کاالهای مبادله ش��ده خود را در گروه بندی های مش��ترک برای 
مقاصد صادراتی خود ارس��ال کنند. در س��طح بین المللی این سیستم 
از یک کد ش��ش رقمی برای شناسایی محصوالت و ارسال آنها استفاده 
می کند و براس��اس این الگو و پایش کدهای 6 رقمی مختلف، می توان 
تحلیل کرد که میزان محصوالت خالق صادرش��ده یا وارد شده به هر 
کشور چه میزان اس��ت. بر همین اساس است که نهادهای بین المللی 
مثل کنفرانس تجارت و توس��عه ملل متحد )آنکتاد( و یا بانک جهانی 
و یونس��کو می توانند پایش های آماری دقیق و مدونی از صنایع خالق 

ارائه کنند.
سیس��تم HS  در سال 1988 میالدی به طور رسمی به کشورهای 
دنیا معرفی شد و با استقبال بسیار مطلوبی نیز مواجه شد و کشورهای 
زی��ادی ب��ه آن پیوس��تند و در پایانه های صادراتی خ��ود آن را اعمال 

کردند.
کاالهای خالق دنیا از س��وی آنکتاد در 8 گروه اصلی تقس��یم بندی 
می ش��وند. دس��ت س��ازهای هن��ری، س��معی و بص��ری ، طراح��ی، 
تولیدات دیجیتال، رس��انه های جدید، هنرهای نمایش��ی و انتشارات و 
هنرهای تجس��می این هشت گروه را تش��کیل می دهند.  هر کدام از 
این گروه ها نیز خود دارای زیر گروه هایی هس��تند که  گس��تره وسیع 
کاالهای خالق تولیدشده در دنیا را تحت پوشش خود قرار می دهند و 
زمینه ه��ای الزم برای تدوین و تحلیل آمارهای مربوطه به تجارت این 
حوزه را مهیا می س��ازند. از این رو، شناخت این موارد و آشنایی با آنها 
باعث می  ش��ود تا  فع��االن و عالقه مندان به صنایع خ��الق در ایران با 
دی��دی بازتر، وارد عرصه فعالیت های اجرایی و میدانی در حوزه صنایع 

خالق شوند.

برنام��ه بازدید مج��ازی از مرکز تحقیقات ابریش��م کش��ور با هدف 
آشنایی با تولید و فرآوری این محصول برگزار می شود. 

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، بنیاد نخبگان 
اس��تان گیالن در راس��تای فعالیت های علمی، فرهنگی و تحقیقاتی و 
با هدف آش��نایی استعدادهای برتر اس��تان و سایر استان های کشور با 
تولید و فرآوری صنعت ابریش��م و تعامل س��ازنده ب��ا مرکز تحقیقات 
ابریشم کش��ور )چالش ها و راهکارها(، برنامه بازدید از مرکز تحقیقات 

ابریشم کشور را برگزار می کند. 

مرکز تحقیقات ابریش��م کش��ور، تنها مرکز تحقیقات��ی فعال در امر 
نوغان��داری در ایران اس��ت. این مرکز پژوهش  های��ی در رابطه با کرم 
ابریش��م، توت، خاک، آب و س��ایر زمینه های مرتبط ب��ا نوغانداری را 
هدای��ت و راهبری می کن��د. برقراري ارتب��اط متقابل با دانش��گاه ها، 
صنایع و مراکز تحقیقات نوغانداري دنیا در راس��تای تبادل اطالعات و 
دستیابي به راهکارهاي توسعه و بررسی امکان ایجاد تحول در راستای 
ش��کوفایی صنایع ابریشمی و بهبود ش��اخص های مرتبط، از مهمترین 

اهداف این مرکز است. 

مرکز تحقیقات ابریشم کشور میزبان بازدید مجازی مستعدان
اپل با عبور از ش�رکت ملی نفت عربستان موسوم  به سعودی آرامکو، عنوان باارزش ترین 
ش�رکت سهامی عام دنیا را از آن خود کرد. تحلیلگران می گویند دستیابی به ارزش بازار 2 

تریلیون دالری چندان دور از دسترس نیست.
به گزارش زومیت، اپل اکنون رسما به عنوان باارزش ترین شرکت سهامی عام دنیا شناخته 
می شود. اپل برای دستیابی به این دستاورد مهم توانسته از سد شرکت ملی نفت عربستان 
یعنی س�عودی آرامکو عبور کند. براساس گزارش منتشرش�ده ازسوی رسانه CNBC، در 
پایان جمعه  گذشته اپل توانست به ارزش بازار 1.84 تریلیون دالر دست پیدا کند، درحالی 

که در همین زمان، ارزش سعودی آرامکو برابربا 1.76 تریلیون دالر بود.
از اواخ�ر م�اه مارس 2020 )اس�فند 1398 و فروردی�ن 1399( تاکنون ارزش س�هام اپل 
همواره رش�د صعودی طی کرده و باعث خش�نودی سرمایه گذاران شده است. ارزش سهام 
اپل به دنبال انتش�ار گزارش مالی س�ه ماهه  س�وم، در س�اعات پایانی جمعه به  میزان بیش 

از 10درصد رش�د کرد. آمار رس�می نشان می دهد اپل در س�ه ماهه  گذشته توانسته برخی 
رکوردهای مهم را جابه جا کند. حتی دنیاگیری ویروس کرونا نیز نتوانسته جلوی پیشرفت 

اپل را بگیرد. در پایان جمعه ارزش هر سهم از سهام اپل به 425.04 دالر رسیده است. 
اپل توانس�ت در سه ماهه سوم س�ال مالی 2020 مجموعا 59.7 میلیارد دالر درآمد کسب 
کند که رش�دی 11درصدی نس�بت  به س�ال گذشته به حس�اب می آید. فروش بسیار خوب 
رایانه های س�ری مک و تبلت های س�ری آیپد یکی از دالیل مهم دس�تیابی به این درآمد 
بوده. اپل می گوید  به دلیل همه گیری کووید- 19 و قرنطینه  خانگی مردم، میزان تقاضا برای 

دستگاه های این شرکت به  شکلی محسوس باال رفته است.
اپل در بخش�ی از بیانیه  روز گذش�ته  خود اعالم کرد که در پی تعدیل س�هام چهاربه یک 
اس�ت. این یعنی س�رمایه گذارانی که یک س�هم از س�هام اپل را در اختیار دارند سه سهم 
دیگر دریافت خواهند کرد. در نظر داشته باشید که بر اثر تعدیل سهام، تغییری در دارایی 

دسته بندی صنایع خالق در عرصه جهانی
حجت اله مرادخانی - کارشناس صنایع خالق

اپل با عبور از آرامکو باارزش ترین شرکت جهان شد

دریچــه

کارگاه مجازی نقد فیلم مانی بال به همت بنیاد نخبگان استان ایالم برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، در ادامه برگزاری برنامه های 
فرهنگی و تربیتی و با هدف هدایت استعدادهای  برتر در مسیر نخبگانی، کارگاه 
نق��د فیلم مانی بال با هدف تبیین اثرگذاری اندیش��ه نخبگانی، مدیریت صحیح 
داشته ها و حرکت در مسیر صحیح اثرگذاری، به همت بنیاد نخبگان استان ایالم 
به صورت مجازی برگزار شد. مانی بال یک روایت واقعی از بیلی بین مدیر ناموفق 
یک تیم بیسبال است. بیلی بین مدیر تیم بیسبال اوکلند اتلتیک است و تیمش 
نتایج بس��یار ضعیفی را کسب کرده  است و دو تن از بهترین بازیکنان خود را به 
خاطر همین مشکالت از دست می دهد به خاطر همین موضوع تیم اوکلند اتلتیک 
در آستانه فروپاشی قرار گرفته  است اما بیلی بین که در سن جوانی با یک اشتباه 
ورزش بیسبال رو انتخاب کرده  است راه بازگشتی را نمی بیند و تصمیم می گیرد 

نهایت سعی و تالش خود را به کار گیرد تا بتواند تیمش را از بحران نجات دهد!

کارگاه مجازی نقد فیلم برگزار شد

یکشنبه
12 مرداد 1399

شماره 1595
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در نخستین »وبینار تخصصی استانداردس��ازی تجهیزات کنار جاده ای و 
سامانه های حمل ونقل هوش��مند« بر تعریف استانداردهای ملی و یکپارچه 
برای هوشمندس��ازی این صنعت تاکید شد. این وبینار تخصصی در راستای 

تفاهم نامه همکاری س��تاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و س��ازمان راهداری 
و حمل ونق��ل ج��اده ای برگزار ش��د. »اهمیت 
استانداردس��ازی تجهی��زات کن��ار ج��اده ای و 
س��امانه های حمل و نقل هوشمند و چالش های 
عدم وجود آن«، »تامین تجهیزات و سامانه هایی 
که بیش��ترین اولویت استانداردسازی را دارند« 
و »بررس��ی اس��تانداردها و دس��تورالعمل های 
موج��ود« محورهای این وبینار بودند. ش��هاب 
خدامرادی، مسئول حمل ونقل هوشمند ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: 

باید برای هوشمندسازی سامانه ها و تجهیزات حمل ونقل استانداردهای ملی 
و یکپارچه تعریف ش��ود. به گفته وی، ضروری اس��ت که این استانداردها به 
سازمان ها و شرکت های ذی ربط ابالغ شود تا آنها بتوانند براساس یک پروتکل 

و اس��تاندارد واحد محصوالت خود را تولید کنند و به بهره برداری برس��انند. 
خدامرادی ادامه داد: افزایش سامانه ها و وسایل حمل ونقل در سال های اخیر 
ما را با فرصت ها و چالش های بس��یاری روبه رو کرده اس��ت. به همین دلیل 
اس��تفاده از فناوری های نوین ب��رای افزایش 
به��ره وری آنه��ا مهم اس��ت. در ح��ال حاضر 
اس��تانداردهای زیادی در سیستم حمل ونقل 
هوش��مند براس��اس پروتکل های بین المللی 
تدوی��ن ش��ده اس��ت. پذی��رش معیاره��ای 
بین المللی و منطقه ای دیگر کشورها به  عنوان 
استانداردهای ملی،  بومی سازی این مدل های 
جهانی و تدوین پروتکل های داخلی از جمله 
اس��تانداردهای تعیین ش��ده در ای��ن حوزه 
است. در ادامه این وبینار، درباره سیستم های 
حمل ونقل هوش��مندی که در مرکز مدیریت 
راه های کش��ور مستقر اس��ت هم توضیحاتی 
ارائه ش��د. در این مرکز از دوربین های نظارت 
تصویری، ترددشمارهای برخط، دستگاه های بلوتوث زمان سفر، ردیاب های 
برخط، تابلوهای ترافیکی، سامانه های ثبت سرعت، توزین بین حرکت و شبکه 

ارتباطات رادیویی بی سیم استفاده می شود.

۵۷0 تقاضای پروانه بهره برداری از س��ال 94 تاکنون به مرکز شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال 
ش��ده که بی��ش از 400 تقاض��ا موردتایید قرار گرفته اس��ت. به گزارش 

مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، س��ید محمد 
صاحبکار خراس��انی رئیس مرکز ش��رکت ها 
و مؤسس��ات دانش بنی��ان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، با اشاره به قانون 
حمایت از ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
و همچنین مصوبه »ضوابط استقرار واحدهای 
صنایع پیشرفته و ش��رکت های دانش بنیان« 
مص��وب هیأت وزی��ران در س��ال 94 گف��ت: 
براس��اس مصوبه هیات وزی��ران و با همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��رکت های 
دانش بنیان طبق م��اده )8( قانون حمایت از 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجاز هستند 

در محدوده ش��هر تهران و دیگر شهرها مستقر شوند و با رعایت رده های 
زیست محیطی ذکرش��ده در پیوست مصوبه فوق نسبت به دریافت جواز 
تأسیس و پروانه بهره برداری اقدام کنند.  صاحبکار خراسانی ادامه داد: این 

رده های زیست محیطی هفت  گانه مبنای استقرار شرکت های دانش بنیان 
خواهند بود، هرچه رده زیست محیطی فعالیت شرکت از رده 1 به سمت 
رده ۷ س��وق پیدا کند، باید میزان فاصله این شرکت از محدوده شهری، 
افزایش یابد. وی با اش��اره  ب��ه آمار دریافت 
جواز تأس��یس و پروانه بهره برداری توس��ط 
ش��رکت های دانش بنیان گفت: از سال 94 
تاکن��ون ۵۷0 تقاضای پروان��ه بهره برداری 
به مرکز ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
ارس��ال ش��ده که بیش از 400 تقاضا مورد 
تایید قرار گرفته است. به گفته رئیس مرکز 
شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، از کل 
درخواس��ت های ارائه شده،  ۲41 درخواست 
مربوط به اس��تقرار در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی و قانون��ی، 1۵4 درخواس��ت برای 
پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د، 86 
درخواست برای کاربری های صنعتی و کارگاهی، 18 درخواست مربوط به 
مکان های صنعتی مجاز داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی 

و مابقی درخواست ها مربوط به سایر نواحی بوده است.

پروانه بهره برداری بیش از 400 شرکت دانش بنیان صادر شدهوشمندسازی حمل ونقل از مسیر تدوین استانداردهای ملی می گذرد

یکی از دغدغه های مهم صنای��ع و مجموعه های دولتی و غیردولتی 
آسیب هایی است که به واسطه ناامن بودن فضای سایبری به آنها وارد 
می ش��ود؛ لطماتی جبران ناپذیر که منجر به لو رفتن اطالعات امنیتی 
این مجموعه ها می ش��ود. امن سازی فضای سایبری و تولید محصوالت 
امنیتی تالش��ی اس��ت که در یک ش��رکت دانش بنیان به ثمر نشسته 
و عواید آن نصیب صنایع ش��ده اس��ت.  در س��ال های اخیر اخباری از 
حمله های س��ایبری به صنایع حساس کشور منتش��ر شده است. این 
اتف��اق یک رویداد خطرناک و امنیتی برای مجموعه های فعال کش��ور 
محس��وب می ش��ود. ارائه  راهکاری موثر برای شناسایی و جلوگیری از 
حمالت س��ایبری یکی از نیازهای این روزهای کش��ور اس��ت. همین 
موضوع مهم هم جمعی از متخصصان ایرانی را بر آن داشت تا به عرصه 
تولید محصوالت فناوری اطالع�ات م�وردن��یاز برای ارت�قای ام�ن�یت 
ش��بکه های صنعتی و غیرصنعتی در ک�ش����ور ورود کنند. تالش آنها 
منجر به ش��کل گیری شرکتی دانش بنیان شد. این مجموعه فناور با به 
کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، موفق به تولید محصولی ش��ده 
که از شبکه های صنعتی در مقابل حمالت سایبری محافظت می کند.

شناسایی نقاط آسیب پذیر
محمدابراهیم سمیع، مدیرعامل شرکت دانش بنیان امن پژوه نوآوران 
ف��ارس درباره ضرورت تولید این محصوالت در کش��ور، گفت: ارزیابی 
امنیتی و تس��ت نفوذ، روشی اس��ت که صنایع را قادر می کند تا نقاط 
آسیب پذیر و نفوذپذیر موجود در نرم افزارها را شناسایی کنند. ما با این 
کار پیش از سوءاس��تفاده مهاجمان، امنیت سیستم را تامین می کنیم. 
ب��ه گفته این فعال دانش بنی��ان، ارائه دوره های آموزش��ی مقدماتی و 
پیشرفته امنیت س��امانه های کنترل صنعتی، ارائه مشاوره های امنیتی 
برای استانداردسازی و تعیین سیاس��ت های امنیتی و ارزیابی امنیتی 
ش��بکه های صنعتی، غیرصنعتی و تحلیل تهدی��دات امنیتی از جمله 

خدماتی است که در این شرکت ارائه می شود.
همچنی��ن محک زن��ی امنیتی و شناس��ایی آس��یب پذیری صنایع، 
تس��ت امنیتی نرم افزارهای کاربردی، پاسخگویی به رخداد امنیتی در 
مواق��ع بروز مش��کل امنیتی، نصب و راه ان��دازی IDS و الگر صنعتی 

روی س��امانه های کنترل صنعتی و نصب و راه اندازی سیستم مدیریت 
مرک��زی رخدادها در مجموعه های صنعتی از دیگر خدماتی اس��ت که 

این شرکت به صنایع ارائه می کند.
» IDS و الگ��ر صنعتی زیمنس« نخس��تین محصول امنیتی بومی 
در حوزه شبکه های کنترل صنعتی است. این محصول بومی با تحلیل 
پروت��کل انحصاری ش��بکه صنعتی زیمن��س )S۷COMM( قادر به 
تش��خیص محتوای پیام های رد و بدل ش��ده بین کنترلرهای صنعتی 

و ایستگاه های کاری است.
جلوگیری از حمالت سایبری

مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنی��ان در ادامه بیان ک��رد: با وجود 
اینکه تاکنون شرکت س��ازنده اطالعات طراحی این پروتکل را منتشر 
نکرده اس��ت، گروه تحقیق و توسعه  شرکت ما برای اولین بار توانسته 
با مهندس��ی معکوس این پروتکل، عملکرد سیس��تم های در ارتباط با 
محص��والت زیمنس را با تحلیل ترافیک عبوری روی ش��بکه صنعتی 
ب��ه طور دقیق تش��خیص دهند. براس��اس همین دانش و شناس��ایی 
آسیب پذیری های موجود در پروتکل، این IDS صنعتی برای شناسایی 

و جلوگیری از حمالت سایبری طراحی و تولید شده است.
»الگر و تحلیلگر Profibus« محصول دیگر این شرکت است که به 
گفته سمیع، این محصول برای جمع آوری اطالعات مربوط به ارتباطات 
در سطح پروفی- باس طراحی و ساخته شده است. سخت افزار ساخته 
ش��ده اس��ت. این تجهیز با قرارگیری در انتهای یک خط پروفی- باس 
قادر است پیام هایی که روی این خط میان تجهیزات مختلف رد و بدل 
TCP/ می شود را جمع آوری کرده و با تبدیل این پیام ها به بسته های

IP آنها را برای تحلیل به یک کامپیوتر ارسال کند.
این فناور معتقد است که نیاز صنایع به این نوع خدمات زیاد است، 
اما فعالیت در این حوزه کمی س��خت و دش��وار. به همین دلیل هنوز 

تعداد شرکت های فعال این حوزه به حد مطلوب نرسیده است.
به گفته وی، این شرکت دانش بنیان از سال 9۲ کار خود را آغاز کرد 
و در این چند سال توانسته اعتماد صنایع را جلب کند، اما برای توسعه 

فعالیت های خود نیاز به حمایت های بیشتری دارد.

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنج��ان گفت رونق 
کارآفرین��ی و تقویت مهارت های جوان��ان از طریق آموزش های فنی و 
حرفه ای و مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، زمینه ساز تحقق جهش 

تولید است.
محمدرضا یوس��فی روز شنبه در نخس��تین نشست هم اندیشی کافه 
کارآفرینی کانون کارآفرینان اس��تان زنجان که با حضور چهره ماندگار 
فیزیک کش��ور، پروفسور یوسف ثبوتی برگزار شد، افزود: کارکرد اصلی 
کافه ه��ای کارآفرینی ایجاد تعامل بین اجزای اکوسیس��تم کارآفرینی 
منطقه ب��وده و امکان برق��راری تعامالت اجتماعی بی��ن کارآفرینان، 

سرمایه گذاران، صاحبان ایده و دانشجویان را تسهیل می کند.
وی ادامه داد: در کافه ه��ای کارآفرینی با امکاناتی از قبیل اینترنت، 
تلویزی��ون و فضای مناس��ب، تیم ها و گروه ه��ای مختلف با یکدیگر به 
تب��ادل اطالعات می پردازن��د و می توانند ضمن اس��تفاده از تجربیات 
کارآفرینان باتجربه، ایده های نوآورانه خود را به اش��تراک گذاش��ته و 

در جهت اجرایی کردن طرح و ایده خود با یکدیگر همکاری کنند.

یوسفی خاطرنشان کرد: این گردهمایی ها میتواند به ترویج فرهنگ 
کارآفرینی استان جهش داده و آن را تقویت کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: امروز 
ثابت ش��ده که هرچه کشور به سمت نوآوری و خالقیت حرکت کند و 
کارآفرینی را سرلوحه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود قرار دهد، 

توسعه سریع تر می شود.
پرفس��ور یوس��ف ثبوتی، چهره مان��دگار فیزیک کش��ور و پایه گذار 
نخس��تین مدرس��ه کس��ب و کار در اس��تان زنجان نیز در این جلسه 
ضمن تاکید بر حمایت از جوانان و دانش��جویان صاحبان ایده توس��ط 
کارآفرینان باتجربه اس��تان اظهار داش��ت: هر آن چیزی که از گذشته 
داریم، امروزه کارایی خود را از دست داده و ما باید به دنبال ایده های 
جدید و نو باشیم تا بتوانیم از چالش ها و مشکالت امروزی عبور کنیم.
در این گردهمایی از خدمات و زحمات ۷0 س��اله پرفسور ثبوتی به 
عن��وان کارآفرین اجتماعی، با اهدای لوح از طرف اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینان استان، قدردانی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان:

تقویت و رونق کارآفرینی زمینه ساز جهش تولید است

از 10درصد رش�د کرد. آمار رس�می نشان می دهد اپل در س�ه ماهه  گذشته توانسته برخی 
رکوردهای مهم را جابه جا کند. حتی دنیاگیری ویروس کرونا نیز نتوانسته جلوی پیشرفت 

اپل را بگیرد. در پایان جمعه ارزش هر سهم از سهام اپل به 425.04 دالر رسیده است. 
اپل توانس�ت در سه ماهه سوم س�ال مالی 2020 مجموعا 59.7 میلیارد دالر درآمد کسب 
کند که رش�دی 11درصدی نس�بت  به س�ال گذشته به حس�اب می آید. فروش بسیار خوب 
رایانه های س�ری مک و تبلت های س�ری آیپد یکی از دالیل مهم دس�تیابی به این درآمد 
بوده. اپل می گوید  به دلیل همه گیری کووید- 19 و قرنطینه  خانگی مردم، میزان تقاضا برای 

دستگاه های این شرکت به  شکلی محسوس باال رفته است.
اپل در بخش�ی از بیانیه  روز گذش�ته  خود اعالم کرد که در پی تعدیل س�هام چهاربه یک 
اس�ت. این یعنی س�رمایه گذارانی که یک س�هم از س�هام اپل را در اختیار دارند سه سهم 
دیگر دریافت خواهند کرد. در نظر داشته باشید که بر اثر تعدیل سهام، تغییری در دارایی 

س�هامداران ایجاد نمی شود، اما پس از آن، س�هام با قیمت کمتری قابل خرید خواهد شد. 
اپل تعدیل سهام چهاربه یک را 24 اوت 2020 )3 شهریور 1399( انجام می دهد. هدف از این 
کار »دردسترس قرار گرفتن سهام اپل برای دامنه  وسیع تری از سرمایه گذاران« اعالم شده 
است. آمازون، گوگل و فیس بوک نیز روز گذشته گزارش مالی جدید خود را منتشر کردند. 
بس�یاری از این شرکت های حوزه  فناوری س�ه ماهه  موفقی پشت سر گذاشتند و توانستند 

درآمد خوبی به جیب بزنند.
براس�اس آمار، س�ود آمازون طی دوران کروناویروس دو برابر ش�ده است. شمار کاربران 
روزانه  فیس بوک نیز رشدی 12درصدی پیدا کرده و به 1.79 میلیارد نفر رسیده است. چهار 
ش�رکت موردبحث حوزه  فناوری مجموعا 28.6 میلیارد دالر س�ود ب�ه  جیب زده اند. آنطور 
که به  نظر می رس�د، در بحبوبه دنیاگیری ویروس کرونا، شرکت های حوزه  فناوری با قدرت 

مسیر پیشرفت را طی می کنند.

در مقابل حمالت سایبری مصون بمانیم

اپل با عبور از آرامکو باارزش ترین شرکت جهان شد

یادداشـت

دارندگان دس��تگاه های قاچاق اس��تخراج ارز دیجیتال از ۲۵ مرداد به  مدت 
یک ماه مهلت دارند تا نسبت به خوداظهاری دستگاه ماینر خود اقدام کنند.

ب��ه گ��زارش زومیت، هیأت دول��ت 9 تیرماه مصوب��ه ای را تصویب کرد که 
به موجب آن دارندگان دس��تگاه های ماین��ری که پیش از 13 مرداد 98 اقدام 
به خرید دس��تگاه خود کرده بودند، ملزم ش��دند تا به  مدت یک ماه از زمان 
معرفی یک س��امانه، دستگاه خود را ثبت کنند تا دستگاه آنها به مثابه  قاچاق 

تلقی نشود.
به نقل از ش��بکه اطالع رس��انی تولی��د و تجارت ایران، زم��ان خوداظهاری 

دارندگان دستگاه استخراج ارز دیجیتال از ۲۵ مرداد آغاز خواهد شد.

دارندگان ماینرهای قاچاق، یک ماه 
برای خوداظهاری مهلت دارند



شبکه های اجتماعی در حال حاضر به یک بستر بسیار مهم نه تنها برای 
ارتقای برند، بلکه برای برندس��ازی، تبدیل ش��ده است. درواقع بسیاری 
از م��وارد موفق، کار خود را از این بخ��ش آغاز کرده اند. با این حال این 
مس��ئله صرفا برای ش��رکت ها کاربردی نبوده و افراد نیز می توانند برای 
خود برندی را ایجاد کنند که از آن تحت عنوان برند ش��خصی، نام برده 
می ش��ود. با این حال سوال اصلی این اس��ت که چگونه می توان در این 
رابطه، اقدام نمود. در ادامه ۵ راهکار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1-از پروفایل خود غافل نشوید 
پرفایل درس��ت به مانند تیتر یک مطلب اس��ت که نخستین موردی 
اس��ت که مخاطب آن را مش��اهده خواهد کرد. تحت این شرایط بسیار 
مهم اس��ت که اطالعات جامعی را نوشته باش��ید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود که یک توضی��ح مختصر در رابطه ب��ا مهارت های خود بدهید 
و پ��س از آن دلیل ایجاد صفحه را مش��خص کنید. ب��رای مثال ممکن 
اس��ت شما تمایل داشته باشید که در زمینه آموزش، فعالیت کنید. این 
امر حتم��ا باید در بخش پروفایل، ذکر گردد. در کنار این موضوع، بهتر 
است تا مزیت های خود را نیز اعالم کنید. برای مثال ممکن است شیوه 
کاری ش��ما مبتنی بر ارس��ال ویدئوهای کوتاه باشد. تحت این شرایط، 
ذکر یادگیری س��ریع تنها در یک دقیقه، می تواند جذابیت اقدام ش��ما 

را افزایش دهد. 
2-از نمایش خودتان غافل نشوید 

با توجه به این امر که ش��ما در تالش برای ایجاد یک برند ش��خصی 
هس��تید، بسیار مهم اس��ت که خودتان را در معرض نمایش قرار دهید. 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که افراد بیش از 
6۵ درصد محتواهایی که همراه با عکس و فیلم بوده اند را پس از حتی 
یک هفته نیز به خاطر می آورند. به همین خاطر بسیار مهم است که در 
این رابطه از موارد باکیفیت و جذاب استفاده کنید. درواقع به هر میزان 
که فیلم و یا تصویر ش��ما تاثیرگذارتر باش��د، ق��درت ماندگاری آن نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین با توجه به نوع نیاز خود، الزم اس��ت 
تا نس��بت به انتخاب پلتفرم، اقدام نمایید. برای مثال ممکن است که با 
توجه به این امر که ش��ما جویای کار در یک شرکت هستید، لینکدین، 
بهترین انتخاب محس��وب شود. با این حال اگر خواهان ایجاد یک برند 
ش��خصی و در راس��تای آن ایجاد یک برند کاری هستید، اینستاگرام و 
یوتیوب انتخاب های به مراتب بهتری هستند. در کنار این موضوع توجه 
داشته باشید که شما صرفا محدود به یک شبکه نبوده و می توانید چند 
م��ورد را انتخاب نمایید. با این حال در راس��تای اقدامی حرفه ای، بهتر 
است تا تعداد موارد، بیش از دو تا نشود. در غیر این صورت، زمان زیادی 

را از دست خواهید داد و امکان تمرکز حرفه ای، از بین می رود. 
3-از اصول سئو غافل نشوید 

سئو حتی در شبکه های اجتماعی نیز کاربرد دارد. در این رابطه شما 
بای��د اقدامات الزم را انجام داده و ش��انس دیده ش��دن خود را افزایش 
دهید. در کنار این موضوع هر ش��بکه نیز برای خود یکس��ری ترفندها 
دارد که با رعایت آنها، ش��انس رش��د باالتری را خواهید داش��ت. عدم 
محدودک��ردن محتواهای خود در کنار همکاری با س��ایرین نیز بس��یار 
مهم اس��ت. برای مثال دلیلی وجود ندارد که ش��ما به عنوان نویس��نده 
مهمان، در سایت های مختلف حضور داشته باشید. در کنار این موضوع 
توصیه می ش��ود تا با س��ایر افراد فعال همکاری داش��ته باشید تا امکان 

رشد سریع تر، مهیا شود. 

4-عنوان های جذاب را مورد استفاده قرار دهید 
قب��ل از پرداختن به این بخش، توصیه می ش��ود که اقدامات افراد موفق 
در شبکه اجتماعی موردنظر خود را مورد بررسی قرار دهید. این امر باعث 
خواهد شد تا به خوبی بتوانید از آنها الهام گرفته و متوجه کمبودهای موجود 
شوید. درواقع یکی از اشتباهات بزرگ افراد این است که روشی تکراری را 
در پیش می گیرند که بدون شک دیگر جذابیت اولیه الزم را به همراه ندارد. 
در این رابطه برای پیدا کردن تیترهای جذاب، انواع ابزارها وجود دارد که با 

یک جست و جوی ساده، به آن دسترسی خواهید داشت.
5-فعالیت مداوم را جدی بگیرید 

در آخر توجه داشته باشید که برای موفقیت در شبکه های اجتماعی، 
ضروری اس��ت تا فعالیت های ش��ما تداوم الزم را داشته باشد. برای این 
منظور توصیه می شود تا از ابزارهایی نظیر Hootsuite استفاده کنید. 
این موارد کمک خواهد کرد تا ش��ما برطبق یک نظم درس��ت، بتوانید 
اق��دام نمایید. در کنار این موضوع توصیه می ش��ود ک��ه برنامه هفتگی 
خود را با مخاطبان در میان بگذارید. این امر باعث می شود تا آنها بهتر 
بتوانند با ش��ما هماهنگ ش��وند. مزیت دیگر این اقدام، ایجاد بس��تری 
برای تعامل بیش��تر اس��ت. درواقع بس��یاری از افراد در انتخاب موارد، 
نطرس��نجی هایی را انجام می دهند که این امر باعث می شود تا مخاطب 

خود را در مرکز توجه حس نمایید. 
به عنوان نکته پایانی، توصیه می ش��ود که به جای تعداد دنبال کننده 
که ممکن است شما را به سمت خرید موارد فیک، سوق دهد به دنبال 
طی کردن یک مس��یر طبیعی باش��ید. درواقع براساس آمارها، موفقیت 
در این رابطه یک پروسه دو ساله محسوب می شود. درواقع تا زمانی که 

امید خود را از دست ندهید، همچنان شانس خواهید داشت. 
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بدون ش��ک مهمترین بستر حال حاضر برای انجام اقدامات بازاریابی، 
شبکه های اجتماعی محسوب می شوند. در این رابطه همواره تاکید شده 
است که با اینفلوئنس��رها همکاری داشته باشید. درواقع آنها پادشاهان 
ش��بکه های اجتماعی محسوب ش��ده و عمده توجهات به سمت آنها در 
جریان اس��ت. با این حال موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است 
این است که در این رابطه به چه نکاتی باید توجه داشت. همین امر نیز 

باعث شده است تا در این مقاله به بررسی آن بپردازیم. 
1-مخاطب هدف خود را بشناسید 

در ابتدا شما باید مخاطب هدف خود را بشناسید تا بهترین اینفلوئنسرها 
را انتخ��اب کنی��د. برای مثال آیا می دانید که چن��د درصد از جامعه هدف 
ش��ما، یک اینفلوئنس��ر را دنبال می کنند؟ بدون آگاهی در این رابطه، هر 
اقدامی ریس��ک باالیی را به همراه خواهد داش��ت. درواقع همکاری با این 
افراد، هزینه بر بوده و یک انتخاب اش��تباه، به معنای از دست دادن فرصت 
همکاری با فردی به مراتب مناس��ب تر خواهد بود. در این رابطه پرس��ش 
مس��تقیم نیز یک راهکار مناسب بوده و می توانید نظرسنجی هایی را انجام 
دهید. همچنین فراموش نکنید که شما می توانید بر روی یکی از کارمندان 
خود نیز سرمایه گذاری کرده و او را به اینفلوئنسر خود تبدیل کنید. مزیت 
این امر، در اختیار داشتن فردی است که کامال مطابق با انتظارات شما است. 

2-اهداف خود را تعیین کنید 
ش��ما باید به خوبی بدانید که هدف ش��ما از همکاری با یک یا چند 
اینفلوئنس��ر چه اس��ت. بدون تعیین هدف، امکان برنامه ریزی درس��ت 
وجود نخواهد داشت. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که در رابطه با اهداف خود با اینفلوئنسر مذکور، گفت و گو کرده و 
اجازه دهید تا وی نیز بتواند به درک خوبی برسد. این امر باعث خواهد 
شد تا آنها بتوانند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. درواقع بدترین 
اقدام در زمینه همکاری با اینفلوئنس��رها این اس��ت که اقدام به تبلیغ 
مستقیم نمایند. این مورد کامال منسوخ شده بوده و الزم است تا در کار 
خود ظرافت داش��ته باشید. درواقع اگر در زمینه اصول بازاریابی، آگاهی 
ندارید، بهتر اس��ت که در ابتدا س��طح اطالعات خود را بهبود بخش��ید. 
در کنار این موضوع توجه داش��ته باشید که در حال حاضر، محتواهای 
ویدئوی��ی، در ص��در عالیق افراد قرار دارد. به همین خاطر بس��یار مهم 
اس��ت که اولویت اول ش��ما، فعالیت در این زمینه باشد. همچنین الزم 
اس��ت تا به دنبال همکاری های طوالنی مدت باشید. در غیر این صورت 

نتیجه بسیار کم و مقطعی را به دست خواهید آورد. 
3-موارد را با یکدیگر مقایسه کنید 

برای انتخاب بهترین اینفلوئنس��ر، الزم اس��ت ت��ا تحقیقات خوبی را 
داش��ته باشید. این امر باعث خواهد ش��د تا در نهایت، موارد منتخب را 
وارد یک فهرس��ت کنید. در ای��ن رابطه صرفا توجه به تعداد مخاطبین، 
کافی نبوده و ش��ما باید نرخ تعامل و سبک کاری آنها را نیز مدنظر قرار 

دهید. درواقع یکی از دالیلی که ممکن اس��ت باعث شود که مخاطبین 
یک صفحه زیاد باشد، خرید فالوورهای تقلبی است. به همین خاطر این 
معیار چندان مناس��ب نخواهد بود. همچنین س��عی کنید که پیشنهاد 
خود را به افراد متعددی بدهید. این امر باعث خواهد ش��د تا با مقایسه 
م��واردی نظیر قیمت، بتوانید تصمیم بهتری را بگیرید. در بس��یاری از 
مواق��ع ممکن اس��ت هزینه همکاری با یک نفر، براب��ر با قرارداد با چند 
اینفلوئنس��ر دیگر باشد. تحت این ش��رایط انتخاب چند نفر، منطقی  تر 
خواه��د بود. همچنین ت��الش کنید تا با برندهایی که س��ابقه همکاری 
داش��ته اند، گفت و گو داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا به 

کیفیت کار آنها، امتیاز واقع گرایانه تری را بدهید. 
4-بسته پیشنهادی خود را ارسال کنید 

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر به دنبال توافق 
باش��ید، ممکن است فرد موردنظر، مواردی را مطرح کند که خارج از توان 
شما باشد. در کنار این موضوع چنین اقدامی، زمانبر خواهد بود. برای مثال 
مذاکره کردن با 100 نفر، بدون شک اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. در این 
راستا بهتر است که یک بسته پیشنهادی برای افراد ارسال کنید تا افرادی 
که تمایلی به همکاری با ش��ما را ندارند، کنار گذاشته شوند. در این رابطه 
فراموش نکنید که موارد، می تواند تغییراتی را داشته باشد. به همین خاطر 
در این رابطه بیش از حد سختگیر نباشید. در رابطه با تعیین قیمت، بهتر 

است که از قبل، تحقیق نموده و نرخی منطقی را ارائه دهید. 
tweakyourbiz.com :منبع

چالش همکاری با اینفلوئنسرها 

Uber راه و رسم رانندگی در
آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که اتومبیل خود را به تاکسی تبدیل کنید 
تا بتوانید پول بیش��تری به دست آورید؟ ما در اینجا همه اطالعات موردنیاز 
برای استخدام به عنوان یک راننده یا پیک در Uber را در اختیار شما قرار 

می دهیم.
کار در Uber می تواند برای دانش��جویان گزینه ای مناس��ب باشد. درآمد 

حاصل از انجام این کار انعطاف پذیر و خوب است.
یکی از مزایای بس��یار خوب اس��تخدام به عنوان یک رانن��ده یا پیک در 
Uber، امکان کار تا هر چند س��اعتی اس��ت که خودتان دوس��ت دارید. در 
Uber کس��ی بر شما ریاس��ت نمی کند و هیچ مسئولیتی بر روی دوش تان 
نهاده نشده است. به هر حال، به خصوص برای رانندگان، شروع به کار در این 
شرکت می تواند کامال باارزش باشد، بنابراین مهم است که پس از کسب اطالع 
 Uber درباره همه حقایق مربوطه با دقت بررس��ی کنید که آیا استخدام در

برای شما گزینه مناسبی است یا خیر.
چگونه به یک راننده Uber تبدیل شوید

اول از همه، برای تبدیل ش��دن به یک راننده Uber، شما باید معیارهای 
مربوطه زیر را رعایت کنید:

• بیش از ۲1 سال سن داشته باشید.
• گواهی کامل و معتبر رانندگی در انگلستان را در دست داشته باشید )قبل 
از اس��تخدام شدن به عنوان راننده در Uber، شما باید گواهینامه معتبر در 

اتحادیه اروپا را به گواهینامه معتبر در انگلستان تبدیل کنید(.
• از حق کار در انگلستان برخوردار باشید.

• بسته به شهر محل سکونت تان، تعداد سال های موردنیاز در زمینه کسب 
تجربه رانندگی می تواند با هم فرق کند.

شما همچنین باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:
• انجام معاینه کامل پزشکی توسط پزشک معالج خود

• بررس��ی کامل DBS پیشرفته – این مورد شامل بررسی سوابق کیفری 
شما می شود و به تحقیق درباره سالمت روان شما هنگام برخورد با کودکان و 

بزرگساالن آسیب پذیر می پردازد.
ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانید در جاده حرکت کنید اما آن دسته 
از رانندگان Uber که با آنها حرف زده ایم معتقدند که ارزش آن را دارد که 

از جا برخیزید و به دنبال استخدام در این شرکت بروید.
در زیر به نکات کلیدی برای تبدیل ش��دن به یک راننده در Uber اشاره 

شده است:
Uber ضروریات رانندگی در

مجوز استخدام خصوصی
روند اخذ مجوز استخدام خصوصی بسیار آسان است و Uber به شما در 

انجام مراحل فرآیند طرح درخواست استخدام کمک می کند.
هزینه اخذ مجوز اس��تخدام خصوصی از یک ش��ورا به شورای دیگر فرق 
می کند اما براساس پیش بینی ها شما باید حدود 390 دالر بپردازید و هر سه 

سال یک بار این پروسه را تکرار کنید.
این نکته را به یاد داش��ته باشید که دریافت مجوز پس از طرح درخواست 
بس��یار زمان می برد. این کار می تواند چند هفته طول بکش��د اما رانندگان 
Uber ادع��ا کردن��د که این مدت زمان نزدیک به س��ه یا چه��ار ماه برآورد 
می شود. یکی از رانندگان Uber گفت که شش ماه انتظار کشید تا به شرکت 

راه پیدا کند.
یک خودروی بیمه شده و دارای مجوز کرایه خصوصی

اگر پیش از این اتومبیلی داش��ته اید که با این قانون مطابقت دارد، ش��ما 
جلوتر از بازی حرکت می کنید. جهت بررس��ی این موضوع که آیا خودروی 

شما مطابق استانداردها هست یا خیر، به وب سایت Uber مراجعه کنید.
اگر خودروی تان شرایط الزم را کسب نکرد، شما می توانید به طور هفتگی 
یک خودروی تاییدش��ده به وسیله Uber را کرایه کنید. نرخ کریه می تواند 
ش��هر به شهر تغییر کند اما به طور کلی این نرخ هر هفته تقریبا ۲60 دالر 

است.
نرخ بیمه خودروی مشمول طرح کرایه خصوصی می تواند باال باشد اما مثل 
هر مورد بیمه اتومبیل دیگری، هرچه بیش��تر سابقه رانندگی ایمن تر داشته 

باشید، نرخ بیمه پایین تر می آید.
به عنوان مثال، ما به التفاوت مبلغ بیمه میان افرادی با س��ابقه س��ه سال 
رانندگی نسبت به افرادی با سابقه ۵ سال رانندگی براساس سیاست استخدام 

خصوصی می تواند حدودا 130 دالر در هر ماه باشد.
با مدیران Uber قرار مالقات بگذارید

قبل از درخواست مجوز، شما باید با مدیران Uber مصاحبه کوتاهی انجام 
 »Uber دهید و در یک کالس پیشرفته رایگان تحت عنوان جلسه »استارت

شرکت کنید.
این در اصل یک جلسه آموزش نیم روزه است که در آن شما یاد می گیرید 
که کار کردن برای Uber چگونه است. کارکنان آموزش دیده آنها طوری به 
هدایت شما در طول کل مسیر درخواست استخدام می پردازند که بتوانید در 

نهایت از مقامات محلی بخواهید تا مجوز الزم را برای تان صادر کنند.
جلسه استارت کار در Uber باید حدود چهار ساعت طول بکشد و احتماال 

موارد زیر را در بر می گیرد:
• راهنمایی در مورد چگونگی بررسی وضعیت سالمتی و سابقه فرد موردنظر

• مشاوره درخصوص اخذ بیمه نامه
• راهنمایی در مورد شیوه درخواست مجوز استخدام خصوصی

چگونه به یک پیک Uber Eats تبدیل شوید؟
 Uber برای اس��تخدام به عن��وان پیک در ،Uber برخالف رانندگی در
Eats لزوما نیاز به رانندگی با خودرو نیست. به جای آن می توانید از اسکوتر، 
موتورس��یکلت یا دوچرخه اس��تفاده کنید. اگر امیدوار هستید که بتوانید با 
خودرو، اس��کوتر یا موتورسیکلت غذا تحویل مش��تریان بدهید، شما نیاز به 
دریافت گواهینامه رانندگی و بیمه نامه خودرو دارید )این اس��ناد باید تحویل 
غذا به دس��ت مش��تریان را نیز پوش��ش بدهند(. تحویل غذا با دوچرخه، به 

گواهینامه رانندگی یا شناسه ملی احتیاج دارد.
از جمل��ه مزایای رانندگ��ی در Uber و Uber Eats می توان به دریافت 
دستمزد طی بازه ای 48 ساعته اشاره کرد. به این ترتیب می توان امیدوار بود 

که به سرعت درآمد کسب کنید.
برای ش��روع، باید ثبت نام کنید، با انجام یک غربالگری امنیتی موافقت 
کنید و دس��ت به بارگذاری اس��ناد و مدارک الزم بزنید. پس از تایید ش��ما 
به عنوان فروشنده، ش��ما می توانید هر زمان که به نظر شما مناسب است، 
شروع به تحویل غذا به مشتریان کنید و شاهد آن باشید که تراز بانکی تان 

رشد کند.
اگر زیر ۲1 س��ال سن دارید، شاید برای رانندگی تاکسی در Uber جوان 
باش��ید اما خبر خوب این است که می توانید با عبور از سن 18 سالگی برای 
اس��تخدام در خدمات Uber Eats ثبت نام کنی��د. این یک فرصت کاری 

ایده آل برای دانشجویان به شمار می رود.
Mbanews/mbanews
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بازاریابی محتوایی در طول س��ال های اخیر به ط��ور مداوم در حال تغییر بوده 
است. اگر شما به سراغ محتوای جذاب چند سال پیش بروید، دیگر جذابیتی در 
آنها برای مخاطب کنونی مشاهده نخواهید کرد. این امر به خوبی ضرورت ایجاد 
تغییرات اساسی برای بازاریابی بهتر را نشان می دهد. وظیفه اصلی هر تیم بازاریابی 
جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. حال اگر یک تیم بازاریابی در طول زمان توانایی 
جلب نظر مخاطب هدف را از دست بدهد، با شرایط دشواری مواجه خواهد شد. 
توجه به سلیقه مخاطب هدف همیشه راهکاری مناسب برای جلب نظر آنهاست. 
بسیاری از برندهای بزرگ به طور مداوم در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستند. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی شما سلیقه 
مخاطب هدف و تغییراتش را به خوبی بشناسید، تولید محتوای جذاب برای آنها 

کار چندان دشواری نخواهد بود. 
ما در موسسه HubSpot در تالش برای فهم تغییرات سلیقه کاربران فضای 
آنالین درباره محتوای بازاریابی هستیم. امروزه اغلب برندها از شبکه های اجتماعی 
برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف استفاده می کنند بنابراین توجه به رفتار 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی در فهم تحول سلیقه ش��ان خواهد 
داش��ت. ما در یکی از پژوهش های مان بر روی نزدیک به هزار کاربر اینترنتی در 
سراس��ر دنیا متمرکز ش��ده ایم. هدف اصلی این فرآیند فهم تحول سلیقه آنها و 
واکنش ش��ان نس��بت به محتوای بازاریابی برندهای بزرگ است بنابراین در ادامه 
عملک��رد مطلوب برندهای بزرگ برای جلب نظر مخاطب هدف را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. این هدف در قالب بخش های مشخصی صورت خواهد گرفت. 
مخاطب هدف به مطالعه چه نوع محتوایی در آینده عالقه مند است؟

براس��اس مطالعه ما بر روی رفتار کاربران در فضای آنالین تغییر س��لیقه آنها 
ارتباط نزدیک با گس��ترش اس��تفاده از محتوای بص��ری دارد. این امر به معنای 
ضرورت استفاده هرچه بیشتر از محتوای بصری برای بازاریابی جلب نظر مخاطب 
هدف است. توسعه شبکه های اجتماعی و انتقال خبرگزاری ها به بخش آنالین نیز 
نکته مهم دیگری در افزایش توجه کاربران به فضای آنالین محس��وب می ش��ود. 
امروزه اغلب کاربران از طریق شبکه های اجتماعی اقدام به مشاهده محتوای مورد 
عالقه شان می کنند بنابراین حضور وسیع برندها در شبکه های اجتماعی مختلف 

امر غیرمنطقی نیست. 
تولید محتوای بصری تنها گزینه پیش روی برندها برای تعامل بهتر با مخاطب 
هدف نیس��ت. امروزه پادکس��ت ها نیز جذابیت بس��یار زیادی برای کاربران دارد. 
بنابراین تولید پادکست اختصاصی برند گزینه مطلوبی برای تعامل با مخاطب هدف 
خواهد بود. بدون تردید برخی از برندها توانایی تولید پادکست را ندارند. توصیه ما 
در این وضعیت تالش برای فعالیت در قالب اسپانسر پادکست های مشهور است. 

محتوای بازاریابی مورد عالقه کاربران
ما در این بخش به بررس��ی محت��وای مورد عالقه کارب��ران در مورد محتوای 
بازاریابی خواهیم پرداخت. بدون تردید دسته بندی انواع محتوای مدنظر در مقاله 
کنونی به نظم و مشاهده هرچه بهتر آنها کمک خواهد کرد بنابراین ما در مقیاسی 
کلی به سراغ ۵ بخش اصلی شامل محتوای ویدئویی، شبکه های اجتماعی، مقاالت 

خبری، محتوای پژوهشی و دوره  های آموزشی و سرگرمی آنالین خواهیم رفت. 
ویدئوها

محتوای ویدئویی در طول سال های اخیر به طور مداوم توسعه پیدا کرده است. 
اس��تفاده از ای��ن نوع محتوا به دلیل تاثیرگذاری ب��اال بر روی مخاطب هدف نظر 
بس��یاری از برندها را جلب کرده اس��ت. براساس گزارش موسسه سیسکو، اکنون 
نزدی��ک ب��ه 80 درصد ترافیک کل اینترنت در س��طح دنیا مرب��وط به محتوای 
ویدئویی است. با این حساب توجه به اهمیت محتوای ویدئویی در بازاریابی آنالین 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
امروزه به طور روزانه 8 تا 10 میلیارد محتوای ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
بارگذاری می ش��ود. ش��اید در نگاه نخس��ت این رقم بیش از اندازه بزرگ باش��د. 
نکته مهم در این میان مش��اهده اغلب ویدئوها از س��وی کاربران اس��ت بنابراین 
تقاضای کافی برای تولید محتوای ویدئویی نیز وجود دارد. البته این امر به معنای 
مش��اهده یکسان ویدئوهای تولیدی برندها از سوی کاربران نیست. تجربه ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در میان اغلب برندهای بزرگ و کوچک 
مشترک است بنابراین شما باید جهت گیری ویژه ای در راستای موفقیت در تولید 
محتوای بازاریابی ویدئویی داش��ته باشید. ما در ادامه به بررسی عملکرد مناسب 

برخی از برندهای بزرگ در این زمینه خواهیم پرداخت. 
BuzzFeed ویدئوهای خوشمزه در

ویدئوهای BuzzFeed در مورد خوراکی های مختلف جذابیت بس��یار زیادی 
برای کاربران در شبکه های اجتماعی دارد. بسیاری از برندها در طول زمان اقدام 
به اس��تفاده از محتوای ویدئویی در قالب های مختلفی کرده اند. با این حال کمتر 
برندی مانن��د BuzzFeed موفق به تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف با 
ش��یوه ای یکسان شده اس��ت. این امر به دلیل جهت گیری این برند برای معرفی 
خوراکی های تازه با استفاده از تصاویر جذاب است. هدف اصلی آنها آشنا ساختن 
کاربران با غذا و فرهنگ کش��ورهای دیگر اس��ت بنابراین شما عالوه بر مشاهده 
ویدئوه��ای جذاب در صفحه BuzzFeed امکان آگاهی از دس��تور پخت آنها را 

نیز خواهید داشت. 
بسیاری از کارشناس های بازاریابی نسبت به دلیل موفقیت ویدئوهای مربوط به 
خوراکی های جذاب از س��وی BuzzFeed تردید دارند. توضیح ما در این بخش 
کوتاه��ی آنها و انتقال پیام اصلی به مخاطب هدف اس��ت. امروزه مخاطب هدف 
تمایلی به مش��اهده ویدئوهای طوالنی ندارد بنابراین ش��ما باید نهایت اختصار را 
رعایت نمایید. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد 

شد. 
یکی دیگر از دالیل موفقیت ویدئوهای BuzzFeed تمایل کاربران برای ارتباط 
با فرهنگ های دیگر است. شبکه های اجتماعی فضایی برای حضور تمام مردم از 
سراسر دنیاست بنابراین ارتباط میان مردم مختلف در این فضا امر جذابی محسوب 
می ش��ود. برند BuzzFeed با تاکید ب��ر روی این نکته اقدام به تولید ویدئوهای 

بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف کرده است. 
گروه رسانه  ای ُوکس

گروه رس��انه ای ُوکس تعریف رایج از یک رس��انه را تغییر داده اس��ت. آنها در 
حوزه های مختلفی از قبیل انتش��ار اخبار تازه، س��رگرم ساختن مخاطب هدف و 
حتی تولید ویدئوهای آموزشی فعالیت دارند. هدف اصلی ما در این مقاله اشاره به 
ویدئوهای آموزش��ی این خبرگزاری در یوتیوب است. آنها اغلب به سراغ ایده های 
جذاب و مورد عالقه کاربرانش��ان می روند. بدون ش��ک مهمترین پرسش در این 
بخش نحوه آگاهی آنها از س��لیقه مخاطب هدف شان است. وقتی شما به عنوان 
یک خبرگزاری فعالیت دارید، حجم وس��یعی از نظ��رات را دریافت خواهید کرد. 
پردازش اطالعات مورد بحث در هر کدام از خبرها کمک ش��ایانی به ُوکس برای 

تولید ویدئوهای آموزشی جذاب می کند. 

مزیت اصلی ویدئوهای آموزشی خبرگزاری ُوکس کوتاهی شان است. هیچ کدام 
از آموزش های این برند بیشتر از دو دقیقه نیست. این امر تاثیر مهمی بر روی بهبود 
وضعیت فعالیت آنها دارد. هر چقدر محتوای آموزشی شما کوتاه تر باشد، کاربران 
تمایل بیشتری برای مشاهده اش خواهند داشت. این امر اغلب مورد توجه برندها 
قرار نمی گیرد. درس��ت به همین خاطر نیز مخاط��ب هدف تمایل چندانی برای 

مشاهده محتوای برندها ندارد. 
یک��ی دیگر از دالیل موفقیت خبرگزاری ُوکس ماهیت فعالیت آنهاس��ت. این 
گروه خبری دسترس��ی بسیار وس��یعی به آخرین اخبار دنیا دارد بنابراین تولید 
محتوای ویدئویی پیرامون چنین رویدادهایی امر دشواری نخواهد بود. نکته مهم 
در این میان ضرورت تاکید بر روی ترندها و اخبار تازه از سوی برندها برای تولید 

محتوای جذاب است. 
شبکه های اجتماعی

دومین بخش مهم از بازاریابی موردپسند مخاطب هدف معطوف به شبکه های 
اجتماعی است. امروزه اغلب برندها در شبکه های اجتماعی دارای حساب کاربری 
رس��می هس��تند. این امر به آنها برای بازاریابی و تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی 
مخاطب هدف کمک می کند. وقتی ما در پلتفرم های مورد عالقه کاربران حضور 
داریم، ش��انس بس��یار باالتری برای جلب نظر آنها خواهیم داش��ت. فیس بوک با 
داشتن 1.۷ میلیارد کاربر فعال در روز بهترین نمونه برای فهم اهمیت شبکه های 
اجتماعی در فرآیند بازاریابی اس��ت. اگر برند ش��ما هنوز در شبکه های اجتماعی 

عضویت ندارد، باید به سرعت نسبت به حضور فعال در این عرصه اقدام نمایید. در 
غیر این صورت بخش قابل توجهی از مزیت های برند شما برای جلب نظر مخاطب 

هدف از بین خواهد رفت. 
ما در ادامه این بخش به بررس��ی بهترین عملکردها از سوی برندهای مختلف 
در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. بدون تردید چنین 

بررسی درس های بسیار زیادی برای سایر برندها دارد. 
اینتل

در اینجا ما باز هم با یکی دیگر از مزیت های بازاریابی ویدئویی مواجه هستیم. 
اینت��ل به عنوان یکی از غول های عرصه رایانه و IT س��ابقه همکاری با برندهای 
بزرگ��ی را دارد. همی��ن امر نام آنها را به ش��دت معتبر کرده اس��ت. امروزه اغلب 
کاربران عالقه مند به دنیای  IT نس��بت به مشاهده ویدئوهای بازاریابی این برند 
گرایش مناسبی دارند. دلیل این امر ترکیب ویدئوهای بازاریابی اینتل به ترندهای 
داغ در زمینه س��اخت رایانه و تجهیزات جانبی اش اس��ت. بدون شک بسیاری از 
کاربران در طول روز تمایل به مشاهده تازه ترین تولیدات برندها دارند. اینتل نیز با 
فهم دقیق این نکته اقدام به رونمایی از تازه ترین محصوالتش در قالب ویدئوهای 

جذاب می کند. 
اینتل در طول س��ال از رویدادهای بسیار زیادی در زمینه IT میزبانی می کند. 
این امر نقش مهمی در فرآیند بازاریابی آنها دارد. اگر سری به حساب های کاربری 
این برند در شبکه های اجتماعی بزنید، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به شیوه های مختلف را مشاهده خواهید کرد. این برند یکی از بهترین عملکردها 
در زمینه پوشش رویدادهای بزرگ را دارد. معنای این صحبت پوشش رویدادهای 
بازاریابی و مراس��م های مختلف این برند در طول س��ال است. وقتی شما توانایی 
پوشش مناسب رویدادهای بازاریابی تان را داشته باشید، دیگر نیازی به همکاری 
نزدیک با رسانه ها نخواهد بود. این امر در مورد فعالیت برند اینتل به خوبی قابل 

مشاهده است. 
یکی از دالیل اصلی موفقیت اینتل در زمینه بازاریابی استفاده از توییتر به شیوه 
های تازه است. اغلب بازاریابها توییتر را یک رسانه متن محور می دانند. با این حال 
اینتل در تالش برای استفاده ویدئویی از این پلتفرم است. به این ترتیب محتوای 
متنی اینتل در کنار ویدئوهای جذاب در اختیار کاربران قرار می گیرد. با توجه به 
تمایل باالی کاربران برای مشاهده محتوای ویدئویی مشاهده موفقیت کمپین های 

بازاریابی اینتل در طول بازه های زمانی مختلف امر عجیبی نخواهد بود. 
عالوه بر کاربرد ویدئوهای جذاب باید به تاثیر هش��تگ های مناس��ب در کار 
اینتل نیز اش��اره کرد. آگاهی از هش��تگ های مناسب برای بازاریابی نکته بسیار 
مهمی است. برخی از برندها توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. 
امروزه بس��یاری از برندها محتوای بازاریابی شان در شبکه های اجتماعی را بدون 
هرگونه هشتگی منتشر می کنند. چنین عملکردی جای سوال بسیار زیادی دارد. 
اگر شما در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به محتوای بازاریابی تان هستید، 
باید نسبت به شناسایی هشتگ های پرطرفدار و استفاده از آن در فرآیند بازاریابی 
اق��دام نمایی��د. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 

نخواهید داشت. 
فدکس

فدک��س یکی از موفق ترین برنده��ای فعال در زمینه حم��ل و نقل و تحویل 
مرسوله های پستی در حوزه بازاریابی محسوب می شود. این برند همیشه تصاویر 
بسیار جذابی برای مخاطب هدفش دارد بنابراین مشاهده فدکس در میان برندهای 
برت��ر این مقاله جای تعجب نخواهد داش��ت. امروزه اهمیت محتوای ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی جای هیچ تردیدی ندارد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از فرمت ویدئو می کنند. نکته 
مهم در این میان توجه به فرمت عکس است. اگر ما فقط محتوای ویدئویی منتشر 
کنیم، بخشی از مخاطب هدف را نادیده گرفته ایم. تولید عکس های جذاب برای 

تعامل با مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. چنین محتوایی توانایی برندها 
برای نمایش جلوه های خاص و ایستا از کسب و کارشان را نشان می دهد. 

ش��اید در نگاه نخس��ت کس��ب و کار یک برند فعال در حوزه حمل و نقل کاال 
و مرسوالت پس��تی جذابیت چندانی زیادی نداشته باشد. این امر کامال منطقی 
است. نکته مهم در این میان توانایی برندها برای نمایش جلوه های جذاب هرچند 
اندک از کسب و کارشان است. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت برندها بازی 
می کند بنابراین ش��ما نیز باید در تالش برای نمایش پشت صحنه کسب و کار و 
به طور کلی هرگونه بخش هیجان انگیزی از کارتان باش��ید. برند فدکس در این 
میان بر روی نمایش حوزه هایی نظیر نحوه ارسال محصوالت از یک بازار به بازاری 
دیگر تمرکز دارد. یکی از پس��ت های جذاب این برند شامل 6 عکس از سرنوشت 
یک مرسوله پستی از ابتدای تحویل به شرکت تا زمان دریافت از سوی مخاطب 

موردنظر است. 
برند فدکس در زمینه استفاده از محتوای تولیدی کاربران توانایی بسیار باالیی 
دارد. آنها به طور مداوم از کاربرانش��ان برای ارس��ال محتوای جذاب شان پیرامون 
تجربه استفاده از خدمات شان درخواست می کنند. نتیجه این امر بارگذاری شمار 
باالیی از محتواهای بازاریابی از س��وی فدکس است. امروزه کاربران در شبکه های 
 User( اجتماع��ی واکنش بس��یار بهت��ری در قابل محت��وای تولیدی کارب��ران
Generated Content( دارند. همین امر بسیاری از برندها را به سوی همکاری 

با کاربران برای تولید محتوای بازاریابی سوق داده است. 
ما در مورد برند فدکس بازهم با اهمیت استفاده از هشتگ های مناسب مواجه 
هس��تیم. این برند تجربه بسیار موفقی در زمینه استفاده از هشتگ های مناسب 
با کس��ب و کارش دارد. همچنی��ن باید به توانایی آنها برای خلق هش��تگ های 
اختصاصی برای برندش��ان نیز توجه کرد. ای��ن امر نقش مهمی در بهبود توانایی 

برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد.
مقاالت خبری

ام��روزه از هر 10 ش��هروند آمریکای��ی 4 نفر اخبار را به ص��ورت آنالین دنبال 
می کنن��د. این امر به معنای پایان عصر مطبوعات چاپی اس��ت. اگرچه هنوز هم 
برخی از روزنامه ها به صورت چاپی در اختیار مخاطب هدف قرار می گیرد، اما به 
زودی همین تعداد اندک نیز جای خود را به رسانه های دیجیتال خواهد داد. برخی 
از برندها در زمینه انتشار اخبار اندکی خالقیت نیز به خرج می دهند. همین نکته 

کمپین های بازاریابی جذابی را تولید می کند. 
ESPN

ب��دون تردید تم��ام عالقه مندان به دنی��ای ورزش برن��د ESPN را به خوبی 
می شناس��ند. این برند عالوه بر پخش مس��ابقات و رویدادهای ورزشی در زمینه 
انتشار اخبار مرتبط نیز فعالیت دارد. بسیاری از مسابقات هیجان انگیز و پرطرفدار 
در سراس��ر دنیا از س��وی این برند پخش می ش��ود. با این حساب مشاهده عالقه 

کاربران برای تعامل با این برند امر تازه ای نخواهد بود. 
اغلب س��ایت های خبری در زمینه انتش��ار اخبار اقدام به پوش��ش تمام نکات 
می کنند. ای��ن امر برای اغلب خوانندگان به معن��ای مواجهه با متن های خبری 
طوالنی است. مهمترین نکته در مورد ESPN انتشار اخبار در نهایت کوتاهی است 
بنابراین شما نیازی به نگرانی پیرامون مشاهده متن های طوالنی به هنگام بازدید 

از سایت ESPN نخواهید داشت. 
اگرچه محتوای بازاریابی طوالنی دیگر مدنظر مخاطب هدف قرار ندارد، اما این 
امر به معنای فقدان اهمیت هرگونه محتوای بلندی نیس��ت. گاهی اوقات ما باید 
محتوای تحلیلی در اختیار مخاطب هدف قرار دهیم. این امر اهمیت ویژه ای در 
م��ورد فعالیت برندهای حوزه رس��انه دارد. ESPN با توجه به این نکته در مورد 
رویدادهای ورزشی مهم اقدام به انتشار مقاالت تحلیلی می کند. این مقاالت اغلب 
فرمت بلندی دارند بنابراین ش��اید در نگاه نخس��ت چندان مورد پسند مخاطب 
هدف قرار نگیرند. نکته مهم در این میان استراتژی ESPN برای افزایش جذابیت 
مقاالتش اس��ت. بر این اساس آنها از ورزش��کاران و کارشناس های حرفه ای برای 
نگارش مقاالت تحلیلی استفاده می کنند. این امر جذابیت مقاالت آنها را به طور 

قابل توجهی افزایش می دهد. 
وقتی ش��ما در عرصه رس��انه فعالیت دارید، به خوبی اهمیت ویدئو و تصویر را 
درک خواهید کرد. ESPN با هدف جلب نظر مخاطب هدف تالش بسیار زیادی 
برای استفاده از تصاویر اختصاصی دارد. درست به همین خاطر اغلب عکاس های 
این برند در رویدادهای مهم ورزش��ی حضور ثابتی پیدا می کنند. هرچه محتوای 
برندها در زمینه پوشش اخبار منحصر به فردتر باشد، تمایل مخاطب هدف برای 
 ESPN مش��اهده آنها بیشتر خواهد بود. این امر به خوبی در مورد نحوه فعالیت

قابل مشاهده است. 
ماشابل

موسسه مشابل در زمینه انتشار اخبار حوزه کسب و کار فعالیت دارد. تخصص 
آنها پوشش اخبار مربوط به صنعت کسب و کار و بازاریابی است. این امر به صورت 
اخبار بس��یار کوتاه در شبکه های اجتماعی و درج لینک برای مطالعه متن کامل 
خبر در س��ایت ماش��ابل روی می دهد. امروزه بس��یاری از رسانه ها در حوزه های 
عمومی فعالیت دارند. این امر فقدان رسانه های تخصصی برای بخش های مختلف 
را بی��ش از هر زمانی دیگری نمایان می س��ازد. مزیت اصلی ماش��ابل فعالیت در 
حوزه ای منحصر به فرد و کمتر مورد توجه کارآفریان است. همین امر توجه بسیار 

زیادی به محتوای بازاریابی این برند جلب می کند. 
محتوای پژوهشی

محتوای پژوهشی شامل ارائه اطالعات مهم به مخاطب هدف در قالبی جذاب 
است. این امر اغلب اطالعات موردنیاز و فوری کاربران را شامل می شود. 

چارت بیت
موسس��ه چارت بیت برای تولید محتوا دردسرهای زیادی را به جان می خرد. 
آنها با همکاری برخی از پژوهش��گران حرفه ای اقدام به بررسی وضعیت رفتاری و 
نیازهای مردم در حوزه های مختلف می کنند. س��پس نتیجه بررس��ی را در قالب 
مقاالتی کوتاه و کاربردی در دسترس عموم قرار می دهند. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. وقتی ش��ما اطالعات موردنیاز مخاطب هدف را به زبانی 
س��اده در اختیارش قرار می دهید، افزایش تمایل وی برای گفت وگو و مش��اهده 

محتوای بازاریابی تان امری طبیعی خواهد بود. 
HubSpot موسسه آموزشی

موسس��ه HubSpot در طول سال های اخیر دوره های آموزشی بسیار زیادی 
برگزار کرده اس��ت. محور تمام دوره های موردنظر بازاریابی، تبلیغات و برندسازی 
اس��ت. آنها برای توسعه کسب و کارش��ان اقدام به ارجاع به کمپین های بازاریابی 
موفق ش��ان می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت برندها در دنیای 
بازاریابی دارد. وقتی ش��ما س��ابقه همکاری با برنده��ای بزرگ و همچنین تولید 
محتوای جذاب را داشته باشید، تالش برای جلب نظر مخاطب هدف امر دشواری 
نخواهد بود. موسس��ه HubSpot بر همین اساس اقدام به همکاری با برندهای 
مختلف می کند. این امر نتیجه بسیار مثبتی پیرامون استقبال کاربران از دوره های 

آموزشی HubSpot دارد. 
blog.hubspot.com :منبع

9 ابزار برای کنترل وضعیت سئو سایت 

سئو سایت یکی از بخش  های بسیار مهم محسوب شده و موفقیت 
ش��ما در زمینه تولید محتوا و فروش اینترنتی، تا حد زیادی به آن 
وابسته است. اگرچه ابزارهای مختلفی برای انجام روش های موجود 
در این رابطه وجود دارد، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر 
کرده اید که چگونه باید وضعیت خود را پیگیری کرد؟ درواقع بدون 
انجام این اقدام، نمی توان اطمینان داشت که در مسیر ایده آل قرار 
داری��د. همچنین در صورت بروز مش��کل، قدرت حل س��ریع آن را 
نخواهید داش��ت. در این راستا به بررسی اقداماتی خواهیم پرداخت 

که شما را به این هدف نزدیک تر خواهد کرد. 
SE Ranking-1

در این س��ایت ضمن بررسی وضعیت س��ئو سایت خود می توانید 
به مجموعه ای از کلم��ات کلیدی، انواع تجزیه و تحلیل ها و مطالب 
آموزش��ی، دسترس��ی داش��ته باش��ید. درواقع در کنار پیدا کردن 
مش��کالت موجود، این س��ایت به ش��ما کمک خواهد کرد تا سریعا 
م��وارد را برطرف نمایید. در نهایت پش��تیبانی از ان��واع موتورهای 

جست و جو، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
Finteza-2

اگر خواهان این امر هستید که داده ها به صورت آماری در معرض 
نمایش قرار گیرد، این س��ایت بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. 
همچنین این سایت تالش می کند تا نگاهی به وضعیت گذشته شما 
نیز داش��ته باش��د و یک آمار در رابطه با میزان پیشرفت شما، ارائه 
دهد. در نهایت این س��ایت به خوبی قادر است تا کاربران فعال را از 
موارد بدون تاثیر، متمایز س��ازد. برای مثال ممکن است یک کاربر، 
صرفا برای یک بار، در س��ایت ش��ما حضور پیدا کرده باشد. این امر 
در حالی اس��ت که آمار مهمتر، افرادی هستند که به نوعی مخاطب 
وفادار شما محسوب می شوند. از این بخش به عنوان ترافیک واقعی 

نام برده می شود. 
SameWeb-3

این س��ایت نه تنها امکان بررس��ی وضعیت ترافیک سایت شما را 
مهیا می کند، بلکه قادر اس��ت تا این اقدام را برای سایت های رقیب 
ش��ما نیز انجام داده و ش��اهد انواع مقایسه ها باش��ید. در کنار این 
موضوع امکان رتبه بندی وضعیت س��ایت ش��ما براساس معیارهای 
مختل��ف نیز وجود دارد. برای مثال ممکن اس��ت برای ش��ما تعداد 
کاربران در رده سنی خاصی، از اهمیت باالتری برخوردار باشد. این 

امر به سادگی در سایت فوق، امکان پذیر خواهد بود. 
Google Data Studio-4

هیچ فهرس��تی در زمینه س��ئو بدون نماین��ده ای از گوگل کامل 
نخواه��د بود. این س��ایت هماهنگی خوبی ب��ا ابزارهای دیگر گوگل 
نظیر Google Analytics و Google Ads داش��ته و به خوبی 
کار تحلیل را انجام می دهد. درواقع این س��ایت درست به مانند یک 

سئوکار حرفه ای، به شما کمک خواهد کرد. 
Majestic-5

محیط کاربری س��اده، مزیت اصلی این سایت محسوب می شود. 
درواقع شما برای استفاده از آن، نیاز به هیچ گونه ثبت نامی نداشته 
و تنها کافی اس��ت تا آدرس سایت خود را وارد نمایید. پس از آن با 
انواع آمارها مواجه خواهید شد. در کنار این موضوع، شما می توانید 
با جس��ت و جوی مش��کالت خود، ویدئوی آموزشی آن را مشاهده 

کنید. 
BuzzStream-6

اگر خواهان اطالعات کاملی در رابطه با کاربران خود هستید، این 
ابزار، گزینه بس��یار خوبی محسوب می ش��ود. همچنین شیوه کاری 
آن باعث ش��ده است تا اطالعات بسیار دقیقی را با ذکر جزییات، در 

اختیار افراد قرار دهد. 
Varvy SEO Tool-7

شیوه کار این سایت بسیار جذاب است. درواقع پس از وارد کردن 
آدرس س��ایت، با س��ه کادر مواجه خواهید ش��د که در بخش اول، 
ن��کات مثبت، در بخش دوم نکات منفی و در بخش س��وم توصیه ها 
قابل مش��اهده اس��ت. این امر باعث می شود تا س��ریعا به اطالعات 
موردنیاز خود دسترس��ی داش��ته باش��ید. در کنار این موضوع شما 
می توانید سیس��تم هشداردهنده آن را فعال کنید تا در صورت بروز 

یک مشکل، سریعا از آن آگاه شوید. 
Ontolo-8

مزیت این سایت، سیستم خودکار آن است که باعث خواهد شد تا 
نیاز به اقدام کاربر، به کمترین میزان برسد. برای مثال پس از اتمام 
تحلیل ها، ش��ما می توانید گزینه برطرف کردن مشکالت به صورت 
خودکار را فعال کنید تا همه چیز بدون نیاز به اقدامی اضافه، انجام 
شود. در نهایت این سایت ابزار کافی را در اختیار شما قرار می دهد 

تا آمارها را برای دیگران ارسال کنید. 
Qualaroo-9

ویژگی جالب این س��ایت، توانایی آن برای افزایش ترافیک سایت 
اس��ت. در کنار این موضوع، توجه به وضعیت سئو سایت در هنگام 
اس��تفاده از تلفن همراه نیز از دیگر موارد مهم محسوب می شود. در 
نهایت این برنامه قادر است تا با تحلیل وضعیت منطقه فعالیت شما 
و اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها، استراتژی مناسبی را برای 

شما انتخاب نماید. 
business2community.com  :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی عملکرد برندهای بزرگ برای پاسخ به پرسشی مهم

محتوای بازاریابی مورد عالقه مخاطب کدامند؟
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افزایش خالقیت کارمندان با طراحی حرفه ای 
محیط شرکت 

یکی از بخش هایی که کمتر به آن توجه شده است، نحوه طراحی 
محیط شرکت است. این امر در حالی است که چنین اقدامی، تاثیر 
بسزایی را در عملکرد کارمندان دارد. این مسئله به حدی مهم است 
ک��ه می تواند زمینه تفکر خالق در کارمندان را نیز افزایش دهد. در 
کنار این مس��ئله، یک طراحی ضعی��ف، دقیقا عکس این موضوع را 
به همراه خواهد داش��ت. در این راس��تا به بررسی ۵ موردی که در 

طراحی محیط شرکت باید رعایت شود، خواهیم پرداخت. 
1-فضا

در این راس��تا نوع نیاز ش��ما و بودج��ه ای که در اختی��ار دارید، 
معیارهای اصلی خواهد بود. درواقع ابعاد شرکت باید کامال متناسب 
با نیاز ش��ما باش��د. در غیر این صورت تمامی برنامه ریزی ها، نتیجه 
الزم را دربر نخواهد داش��ت. پس از تعیی��ن میزان بزرگی، ضروری 
اس��ت تا در زمینه طراح��ی داخلی آن تصمیم گی��ری نمایید. برای 
مثال ممکن اس��ت برای افزایش تعامل میان کارمندان، از میزکاری 
مشترک استفاده شود. درواقع در این رابطه نیز همه چیز به خواست 
شما بستگی دارد. بدون شک کمک گرفتن از فردی حرفه ای در این 
رابطه، کامال کارس��از خواهد بود. با ای��ن حال همه چیز را به طراح 
واگذار نکرده و خود شخصا نمونه های موفق جهان را مشاهده کنید. 

2-از رنگ ها به شکلی هوشمندانه استفاده کنید 
رنگ ها تاثیر مس��تقیمی را بر خلق و خ��وی افراد دارد. به همین 
خاطر بسیار مهم است که قبل از انتخاب آنها، نسبت به روانشناسی 
و نوع مفهوم هر یک، اطالعات داش��ته باش��ید. به صورت کلی رنگ 
س��فید بیانگر پاکیزگی بوده و به همین خاطر انتخاب اول برندهای 
تولیدکنن��ده مواد ش��وینده، ق��رار دارد. رنگ قرم��ز باعث تحریک 
احساسات شده و به همین دلیل است که برندی نظیر فراری، از این 
رنگ استفاده می کند. رنگ زرد به امیدواری و شادی در ارتباط بوده 
و بهترین انتخاب برای رنگ آمیزی اتاق فکر و سالن کنفرانس است. 
آبی نیز مفهوم آرامش را منتقل می کند و به همین خاطر بهتر است 
که در محیط های کاری و دفتر کار کارمندها، از این رنگ اس��تفاده 
ش��ود. در نهایت نیز رنگ س��بز هر فردی را به یاد طبیعت انداخته 
و خالقیت را افزایش می دهد. به صورت کلی اس��تفاده از رنگ آبی، 
نارنجی و سبز، برای محیط های اداری، بسیار ضروری خواهد بود. 

3-از نور طبیعی غافل نشوید 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که دفتر 
کاری ش��ما باید به نحوی باش��د که امکان بیشترین استفاده از نور 
طبیعی، فراهم شود. در این رابطه جدیدترین تحقیقات حاکی از آن 
است که نور طبیعی در زمینه حفظ سالمتی بسیار مهم بوده و باعث 
کاهش 84درصد از سردردها و چشم دردهای کارمندان می شود. در 
کن��ار این موض��وع دریافت ویتامین D باع��ث کاهش احتمال بروز 
افس��ردگی می ش��ود. درواقع کش��ورهایی که نور خورشید کمتری 
را دریاف��ت می کنند، نرخ افس��ردگی باالتری را نی��ز دارند. در این 
راستا فراموش نکنید که محیط کاری شما باید از پنجره های بزرگ 
برخوردار باش��د. خوش��بختانه امروزه تکنولوژی به حدی پیشرفت 

کرده است که دیگر نگران سر و صدا نباشید. 
4-به تحرک کارمندان توجه داشته باشید

دفتر شرکت باید به نحوی باشد که کارمندان تحرک کافی داشته 
باش��ند. درواقع یک��ی از معضل های جدی حال حاض��ر کارمندان، 
کم تحرک��ی آنها در محیط های اداری اس��ت که س��المت آنها را با 
تهدیدی جدی مواجه می س��ازد. در این رابط��ه تالش کنید که در 
طراحی دفتر خود، به نحوی کار کنید که افراد محکوم به برداشتن 
چند قدم در طول روز باش��ند. در ای��ن رابطه انواع ابزارها نیز وجود 
دارد که ش��ما را به این خواس��ته نزدیک تر خواهد کرد. برای مثال 
میزه��ای تردمیلی، یکی از آنها اس��ت. با این حال ش��ما می توانید 
بخشی از زمان شرکت را به انجام ورزش اختصاص دهید. برای مثال 
امروزه بسیاری از شرکت ها، پشت بام دفتر شرکت را به محلی برای 
تمارین ورزش��ی تبدیل کرده اند. این امر باعث خواهد شد تا امکان 

ورزش وجود داشته باشد. 
5-از معجزه گیاهان غافل نشوید 

در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در 
دفتر کار شما باید انواع گیاهان وجود داشته باشد. این امر نه تنها به 
بهبود وضعیت اکسیژن محل کار منجر می شود، بلکه زمینه آرامش 
بیش��تر کارمندان را نیز به همراه خواهد داش��ت. در این رابطه بهتر 
اس��ت که مطابق س��لیقه کارمندان خود عمل نموده و حداقل چند 
گیاه مورد عالقه آنها را نیز مورد اس��تفاده قرار دهید. در این رابطه 
تنها کافی اس��ت تا ب��ه تجربه برندهایی که در ای��ن زمینه فعالیت 

کرده اند نگاهی بیندازید تا متوجه تاثیرات فوق العاده آن شوید. 
در نهای��ت فراموش نکنید که اقدامات به مراتب بیش��تری در این 
زمینه وجود داشته و شما نباید خود را صرفا محدود به این ۵ اصل، 
بدانی��د. درواقع این موارد صرفا موارد اساس��ی و کلی بوده و بدون 
ش��ک فضا برای فعالیت بیش��تر، مهیا خواهد ب��ود. در این رابطه به 
ص��ورت مداوم نیز متدهای جدیدی معرفی می ش��ود که باید مورد 

توجه شما قرار گیرد. 
tweakyourbiz.com :منبع
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همواره چند س��وال اساسی برای کارآفرینان وجود دارد که اغلب هم 
بی جواب باقی می ماند و آنها عبارتند از: )1( پول کجاس��ت؟ )۲( چگونه 
می  توانم به افراد و مؤسساتی که آن را دارند دسترسی پیدا کنم؟ و )3( 
چه اقدامی الزم اس��ت برای متقاعد کردن افراد جهت س��رمایه گذاری 
در اس��تارت آپم انجام دهم؟ متأسفانه، کارآفرینان غالباً وقت، تخصص و 
دانش الزم را برای جذب س��رمایه ندارند و همین عامل موجب از دست 
رفتن کسب وکارش��ان می  ش��ود. به ازای هر ش��رکتی که به طور موفق 
تامین مالی می  ش��ود، هزاران ش��رکت دیگر -حتی با پتانسیل موفقیت 
بیش��تر- س��رمایه ای جذب نمی  کنند. براس��اس آمار فاندایبل که یک 
پلتفرم جذب سرمایه برای کسب وکارها است، در سال ۲014 کمتر از 1 
درصد از استارت آپ ها از طریق سرمایه گذاران فرشته خو و 0.0۵ درصد 
توس��ط س��رمایه گذاران خطرپذیر کمک مالی دریافت کرده اند. بانک ها 
هم از این امر مس��تثنی نبوده اند و فقط 1.43 درصد از شرکت های نوپا 
از طریق وام بودجه دریافت کرده اند.  مش��کل اکثر کسب وکارهای نوپا 
در ایده یا توان اجرایی آنها نیس��ت، مس��ئله  این اس��ت که کارآفرینان 
نمی دانن��د س��رمایه گذار را چگونه پی��دا کنند یا کسب وکارش��ان را به 
گون��ه ای ارائ��ه دهند که س��رمایه گذار دلش بیاید پول و س��رمایه خود 
را در این کس��ب وکار صرف کند. نکته اساس��ی این است: باید ذهنیت 

سرمایه گذاران را بیاموزید و با کفش های آنان راه بروید!
یکی از اصول اصلی تجارت این اس��ت که مانند مشتریان فکر کنید و 
آنچه را که آنها می خواهند برای ش��ان فراهم کنید نه آن چیزی که فکر 
می  کنید آنها می خواهند! همین اصل در مورد سرمایه گذاران نیز صادق 
اس��ت. همانطور که برای ش��ناخت رفتار و ترجیحات مشتری دست به 
تحقیقات بازار می زنید، باید بدانید س��رمایه گذاران چه می خواهند، چه 
می پسندند و س��پس گزاره تجاری خود را برای پاسخگویی به نیازهای 
آنها ش��کل دهی��د. فوت کوزه گری این اس��ت که اگ��ر می خواهید نظر 
س��رمایه گذاران را جلب کرده و کس��ب وکارتان را با احتمال بیش��تری 
تامین مالی کنید، به اطالعات، دسترس��ی پذیری و تخصص نیاز دارید! 

در ادامه  این موارد را با جزییات بیشتری بررسی خواهیم کرد:
اطالعات: بدانید کدام روش تامین مالی مناسب شماست!

بس��یاری از کارآفرینان ت��ازه کار معتقدند که تنه��ا گزینه های تأمین 
اعتبار آنها )1( پس انداز یا اعتبارات ش��خصی، ۲( دوستان و خانواده یا 
)3( وام های بانکی اس��ت. اما پس انداز و اعتبار ش��خصی احتماال قبل از 
ش��روع رسمی کسب وکار تمام می  ش��ود، دوستان و خانواده هم به مدت 
طوالنی نمی  توانند بار کس��ب وکارتان را به دوش کش��ند. منبع منطقی 
بعدی وام از بانک های محلی اس��ت. البت��ه اوضاع این روش هم چندان 
خوب نیست. بسیاری از بانک ها ورشکسته شده اند و حتی اگر وام دهند 
به وثیقه های سنگینی نیاز دارند که استارت آپ هایی با منابع محدود از 

عهده آن برنمیایند.
مس��ئله اساس��ی اینجاس��ت که کارآفرینان باید اطالع��ات زیادی در 
مورد منابع گس��ترده تامی��ن مالی همچون س��رمایه گذاری خطرپذیر، 
س��رمایه گذاری بذری، سرمایه گذاران فرش��ته خو، سندیکاهای فرشته، 
مناب��ع مالی خانواده، س��رمایه گذاری جمعی، وام و ... داش��ته باش��ند. 
بسیاری از شهرداری ها، ایالت ها و حتی شرکت های بزرگ نیز کمک های 
بالع��وض به اس��تارت آپ ها ارائه می دهن��د )غالباً همراه ب��ا برنامه های 
آموزش��ی(. س��رانجام، ش��تاب دهنده ها و مراکز رشد بس��تر آموزشی و 
همچنین پشتیبانی مالی را برای کمک به کارآفرینان ایجاد می کنند تا 

بتوانند ایده های خود را به نوآوری های مناسب و کاربردی تبدیل کنند.
ان��واع مختلف��ی از س��رمایه گذاران در مراح��ل مختل��ف چرخه عمر 
استارت آپ ها فعالیت می  کنند و هر کدام هم الزامات و  دستورالعمل های 
مش��خصی برای س��رمایه گذاری در یک اس��تارت آپ در نظر می گیرند. 
کارآفرینان باید ضمن اینکه قادر باشند تا کسب وکارشان را طبق اصول 
جهانی طراحی و ارائه کنند، باید بتوانند تفاوت بین انواع سرمایه گذاران 
را نیز درک کنند. کافی است بدانید کدام روش برای شما مناسب است 
و به س��راغ همان افراد برای س��رمایه گذاری بروید. احتماال دست خالی 

برنخواهید گشت.
ارتباطات: قدرت شبکه سازی را دست کم نگیرید!

خبر خوب این اس��ت که افراد دارای پول و سرمایه همیشه به دنبال 
شرکت هایی با پتانسیل بازدهی و سودآوری عالی هستند. سرمایه گذاران 
فرشته خو و سرمایه گذاران خطرپذیر هر کدام با معیارهای متفاوتی یک 
کسب وکار را می س��نجند اما نکته مشترک بین همه سرمایه گذاران در 
این اس��ت: اگر شما را بشناسند یا از طریق فرد معتمدی به آنها معرفی 

شوید شانس تان چند برابر خواهد شد!
همانط��ور که گفته ش��د برای دسترس��ی ب��ه  این س��رمایه گذاران و 
ش��رکت های س��رمایه گذاری، یا باید خودتان این افراد را بشناس��ید یا 
شخصی را پیدا کنید که آنها را بشناسد و شما را به آنها معرفی کنند. به 
گفته »اس��کات شین«، استاد برجسته کسب وکار، بیشتر سرمایه گذاران 
در اوایل چرخه عمر استارت آپ ها بیش از اینکه پتانسیل کسب وکارتان 

را در نظر بگیرند، توصیه فرد معتمد خود را جدی می گیرند.  
وقتی نوبت به اشتراک پول و سرمایه می رسد، ارتباطات و شبکه سازی 
باارزش ترین مهارت ش��ما خواهد بود. بهتر اس��ت ارتباطات مستحکمی  
در اکوسیس��تم کارآفرین��ی ایج��اد کنی��د و از آن برای دسترس��ی به 
س��رمایه گذاران استفاده کنید. درست اس��ت که  امروزه پیدا کردن نام 
و اطالعات تماس افراد س��اده تر ش��ده اس��ت اما همچنان دسترسی به 
افرادی که ش��بکه ارتباطی و حرفه ای خوب��ی دارند، یک مزیت رقابتی 
برای کارآفرینان به ش��مار می رود. همین االن به مخاطبان گوشی تلفن 
همراه خود س��ر بزنید، اگر کس��ی را نیافتید که به ش��ما در این مسیر 

کمک کند، باید در سبک کاری خود تجدیدنظر کنید.
تخصص:

یک مطالعه بانکی در س��ال ۲009 ، به بررس��ی چالش های بسیاری 
از کس��ب وکارها با حوزه های مرتبط با مسائل مالی و نقدینگی پرداخت 
و در ای��ن می��ان دو دلیل مهم شکس��ت اس��تارت آپ ها را مطرح کرد:  
۷3 درصد از کارآفرینان اظهار داش��تند که نس��بت ب��ه میزان فروش، 
پ��ول موردنیاز و آنچه ب��رای موفقیت الزم دارند، بیش از حد خوش بین 
بوده اند و ۷0 درصد از آنها اذعان داش��ته اند که نتوانس��ته اند به درستی 
روندهای مالی را تشخیص دهند و از کسانی که در این زمینه متخصص 
هس��تند یاری نگرفته اند. به عبارت دیگر، تقریباً سه چهارم کارآفرینانی 
که استارت آپ شان شکس��ت خورده است معتقدند که  این امر به دلیل 

فقدان تخصص الزم و کافی اتفاق افتاده است.
بسیاری از کارآفرینان ایده خوبی برای یک محصول یا خدمت دارند، 
ام��ا در این حوزه تخص��ص بی نظیری ندارند. با این ح��ال، هنگامی که 
کارآفرینان به دنبال جذب سرمایه هستند، مجبور می شوند در مورد هر 
جنبه از شرکت خود استراتژیک فکر کنند. آنها باید مفهوم استارت آپ، 
مشتری، فروش، بازاریابی، فرآیندهای مالی، فرآیندهای سازمانی و اجرا 

را به خوبی بررسی کنند تا از اصول آن اطمینان حاصل شود.
 آنها همچنین باید مطمئن باش��ند کسب وکارش��ان پتانسیل فروش 
را دارن��د ت��ا بتوانند ج��واب مثبت س��رمایه گذار را از آن خ��ود کنند. 

متاس��فانه پدیده ای که مرسوم است این است که کارآفرینان در جلسه 
ب��ا س��رمایه گذار بیش از اینکه کارآفرین باش��ند بازرگان هس��تند. آنها 
اطالع��ات خوبی در مورد بازار، مش��تریان و سیس��تم های تجاری خود 
دارن��د اما با کم��ال تعجب هیچ برنامه ای برای س��ودآوری بلندمدت در 

دست ندارند و این یعنی به اندازه کافی متخصص نیستند.
نکته ای که باید بدان توجه کنیم این است که کارآفرینان زمان ، دانش 
و منابع محدود دارند بنابراین، آنچه برایش��ان حیاتی است این است که 
باید بدانند چه چیزی از همه مهم تر اس��ت و چگونه کار را بهتر از رقبا 
انجام دهند. مش��اوران و متخصصان صنعت می  توانند تخصص و دیدگاه 
گس��ترده تری در زمینه کسب وکار ارائه دهند تا کارآفرینان بتوانند روی 

هر آنچه که واقعاً منحصر به فرد است، تمرکز کنند. 
کارآفرینان��ی ک��ه به ان��دازه کاف��ی باهوش هس��تند و از مش��اوره و 
نصایح متخصصان صنعت و س��رمایه گذاران بهره مند می ش��وند، میزان 
موفقی��ت بس��یار باالتری دارند. به عنوان مثال، می��زان بقای کلی برای 
اکثر ش��رکت های نوپ��ا فناورانه تقریبا ۲0 درصد اس��ت. ب��ا این حال ، 
میزان بقا برای اس��تارت آپ هایی ک��ه برنامه های مربیگری ارائه ش��ده 
توسط ش��تاب دهنده ها و مراکز رش��د را تکمیل می کنند به میزان 80 
درص��د اس��ت. هنگامی که کارآفرین��ان از یک س��رمایه گذاری خارج از 
کسب وکارش��ان تامین مالی می  ش��وند، مش��اوره، تجربه و دیدگاه هایی 

دریافت می  کنند که بسیار با ارزش تر از هر یک ریال پول نقد است.
با این حال ، حتی با وجود اطالعات ، دسترسی و تخصص کافی ، جذب 
س��رمایه به این آسانی ها نیست. تحقیقات »شیخار غوش«، مدرس ارشد 
دانش��کده بازرگانی دانش��گاه  هاروارد نش��ان داد که 30 تا 40 درصد از 
س��رمایه گذاری های تأمین شده توسط س��رمایه گذاران با انحالل کلیه 
دارایی های آنها به پایان رس��ید و ۲۵ تا 30 درصد دیگر نیز کاماًل ناکام 
هس��تند. به گفته غوش، »اگر شکست یک اس��تارت آپ به عنوان عدم 
تحقق بازده پیش بینی ش��ده تعریف ش��ود، 9۵ درصد از سرمایه گذاری 

شرکت های خطرپذیر  شکست خورده اند!«
ب��ا آماری مانن��د این، جای تعجب نیس��ت ک��ه تعداد مع��دودی از 
کس��ب وکارها بتوانند تأمین مالی ش��وند. یک ش��رکت س��رمایه گذاری 
خطرپذیر به طور معمول پیشنهادهای تقریباً 1۲ هزار شرکت را بررسی 
می کند، جلس��ات چهره به چهره با نمایندگان ۵00نفر از این شرکت ها 
برگ��زار می کند، ب��ا ۵0 نفر از این ۵00 نف��ر دقیق تر صحبت می  کند و 
س��رانجام فقط در 10مورد از این ۵0 شرکت سرمایه گذاری می کند و از 
بین این 10 مورد ، تنها یک نفر می  تواند بازده سرمایه گذاری را براساس 
پیش بینی ه��ا محقق کند.   واقعیت تلخ این اس��ت که س��رمایه گذاران 
یک میلیون دلیل برای رد کردن ش��ما دارند. سرمایه کافی نیست. بازار 
کافی نیست. محصول تان به اندازه کافی خوب نیست. برنامه کاری کامل 
نیست، پیش بینی ها خیلی خوش بینانه هستند، سرمایه گذاری در حوزه 
تخصصی آنها نیست،  تیم استارت آپی یا جدول زمانی اشتباه است، آنها 
فکر می کنند محصول یا خدمات ش��ما به توس��عه بیش��تری نیاز دارد، 

شرایط معامله به اندازه کافی مطلوب نیست و هزاران دلیل دیگر....
ب��ه همی��ن دلیل برای کارآفرینان بس��یار مهم اس��ت ک��ه هر کاری 
ک��ه می  توانند انج��ام دهند تا به بهتری��ن وجه ممک��ن بتوانند خود و 
کسب وکارش��ان را به دیگران معرفی کنند. در این مس��یر بهتر اس��ت 
اطالعات زیادی در مورد خود و ش��رایط تان داش��ته باشید به طوری که 
بتوانید س��رمایه گذار را تحت تاثیر قرار دهید، از هر گونه ش��بکه ای که 
بتواند دسترس��ی شما را به سرمایه گذاران افزایش داده و اعتماد آنان را 

جلب کند استقبال کنید و به تخصص عمیق تر بیندیشید.
 Cracking the funding Code/modirinfo  :منبع

ذهنیت سرمایه گذار: چگونه شبیه به سرمایه گذاران فکر کنیم
به قلم: سوفیا زوریا  متخصص حوزه طراحی ساختمان
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اخبار

امروزه اهمیت برپایی نمایشــگاه ها در توسعه اقتصاد جهانی روز 
به روز در حال افزایش است. مطابق بررسی های انجام شده، برپایی 
نمایشــگاه ها عالوه بر کسب درآمد، می تواند در سطوح منطقه ای و 
بین المللی ســبب پویایی اقتصاد بومی، رونق صنعت گردشگری و 
از همه مهمتر حفظ و ارتقای اشــتغال ملی شــود؛ بنابراین توسعه 
زیرساخت های نمایشگاهی در هر کشور و شهری از جمله اصفهان 

یکی از الزامات توسعه محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان،  به اعتقاد عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، 
با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و جایگاه اصفهان در ســطوح 
مختلف کشور، باید باالترین استانداردهای نمایشگاهی در این استان 
طراحی و پیاده سازی شود، چراکه برگزاری نمایشگاه ها می تواند منجر 
به رونق تولید و افزایش ارتباطات بازرگانی شــود. او با اشاره به اینکه 
اصفهان با داشتن بیش از هشت هزار واحد صنعتی، تولیدی، وجود 
دانشــگاه های مادر و بزرگ در رشــته های مختلف و باالترین حجم 
تولیدات صنایع دستی و کشاورزی، قطب صنعت کشور است، تاکید 
می کند: اصفهان با داشتن این ویژگی ها می تواند میزبان مجموعه های 
مختلف در قالب نمایشگاه ها باشد و به طور قطع پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان که طی چند سال گذشته طراحی و در حال اجراست، نشان 
از توجه خاص مســئوالن امر به این امر است و  امیدواریم اصفهان 
میزبان نمایشگاه های بین المللی و عرصه های مختلف برای تبادالت 
تجاری و علمی فنی مهندســی و... باشــد. به گفته مقتدایی، پروژه 
نمایشــگاه بزرگ در حال احداث اصفهــان یکی از طرح های مهم و 
اثرگذار کشــور خواهد بود و امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن در 
سطوح مختلف ملی، اســتانی و محلی از آثار آن بهره مند شویم. او 
تصریح می کند: با توجه به ظرفیت باالی اصفهان و همچنین پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران، با بهره برداری از این طرح، اصفهان می تواند 
مرکزیت نمایشگاه های بین المللی کشور را بر عهده بگیرد؛ از سوی 
دیگــر به دلیل مطرح بودن اصفهان در ســطح جهانی و با توجه به 

خواهر خوانده های متعدد این شهر، نمایشگاه بزرگ اصفهان نه تنها در 
غرب آسیا و خاورمیانه بلکه در جهان می تواند به عنوان یک برند ملی 
جهت تقویت ظرفیت نمایشگاهی کشور گام بردارد. یک عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز درباره تاثیر پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان بر 
رونق اقتصادی این شهر، می گوید: به طور قطع اصفهان به نمایشگاهی 
با این وسعت نیاز داشت، چراکه محل نمایشگاه فعلی موقت است و در 
حقیقت حق مطلب را برای فعاالن اقتصادی این شهر ادا نمی کند. به 
گفته عباسعلی جوادی، پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان می تواند یکی 
از بزرگترین نمایشگاه های کشور و دنیا شود و در شرایط عادی تاثیر 
زیادی بر رونق اقتصادی شهر خواهد گذاشت، اگرچه کرونا و تحریم ها 
از میزان اثرگذاری آن کم خواهد کرد. او توضیح می دهد: اگرچه کرونا 
موجب شده بســیاری از تجمعات و مسافرت ها با محدودیت انجام 
شــود، اما امیدواریم تا زمان افتتاح پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، با 
تولید واکسن و یا مهار کرونا شاهد حضور پررنگ مشارکت کنندگان 
از دیگر شهرها و کشورها باشیم. او با اعتقاد بر اینکه تحریم ها موجب 
می شود کمتر بتوانیم از پتانسیل  نمایشگاه ها استفاده بهینه کنیم، اما 
با بهبود شرایط سیاسی کشور، به طور قطع در آینده نمایشگاه بزرگ 
اصفهان موجب رونق اقتصاد کشور و شهر خواهد شد. جوادی با بیان 
اینکه متاسفانه صنعت اصفهان به دلیل مشکالت موجود شرایط خوبی 
ندارد، می گوید: واقعیت این است که اصفهان نسبت به سایر استان ها 

پیشرو صنعت کشور است و به طور قطع این نمایشگاه می تواند به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با حضور بازرگانان و مشارکت کنندگان خارجی 
موجب رونق صنایع دستی اصفهان و پیشرفت آن شود.  او خاطرنشان 
می کند: با توجه به اینکه نمایشگاه بزرگ اصفهان نخستین نمایشگاه 
کشور از نظر وسعت و فضای موجود است، با غلبه بر مشکالت کشور 
می تواند به جایگاه ویژه ای از نظربرپایی نمایشگاه های تخصصی در 
حتی خاورمیانه دست یابد. از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره انجمن 
تخصصی برق و الکترونیک اصفهان با اعتقاد بر اینکه نمایشگاه، لباس 
صنعت هر استان است، می گوید: هر چه این لباس مزین تر باشد و هر 
چه نمایشگاه و شرایط برپایی آن پربار و برازنده باشد شخصیت و سطح 
صنعت استان را بهتر به نمایش می گذارد. سید محسن پورسعید با 
تاکید بر اینکه متاسفانه طی سال های گذشته حق صنعت اصفهان 
پایمال شــده و این بار منفی برای استان به همراه داشته و با وجود 
توان باال صنعتگران این شهر مظلوم واقع شده اند، تصریح می کند: 
اگر پروژه نمایشگاه جدیداصفهان بتواند در سطح بین المللی و جهانی 
حرکت هــای جدیدی رقم بزند به طور قطع در آینده حق صنعت و 
اقتصاد استان اعاده خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا نیز 
شرایط فعالیت صنعت و تولید را سخت تر کرده است، می  گوید: به 
طور قطع کرونا ماندگار نیســت، اما شرط موفقیت نمایشگاه بزرگ 
اصفهان، این اســت که تمرکززایی نمایشگاه ها در تهران دور شویم 
و از ســوی دیگر حرکت های بین المللی در محل جدید نمایشگاه 
اصفهان صورت گیرد و با دعوت از کشورهای مختلف و هزینه کردن 
برای آنها، تولیــدات داخلی را در معرض نمایش قرار داده و به جای 
تبلیغ محصــوالت خارجی، محلی برای تبادالت تجاری و ارتباطات 
اقتصادی در اصفهان ایجاد کنیم. به گفته پورسعید، پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در جهت توسعه نمایشگاه فعلی این شهر است و به طور 
قطع این توان و قابلیت را برای جذب و حضور دیگر کشورها  در محل 
جدید خواهد داشت؛ البته مدیریت این مجموعه باید برای به دست 
آوردن بازاری جدید در منطقه آن هم در اصفهان تالش و هزینه کند.

ایالم – نماینده مردم ایالم، ایوان ،ســیروان، چرداول ، هلیالن 
، مهران و ملکشــاهی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
مدیران متخصص و متعهد در ایالم تقویت می شوند، گفت: طی 
بررســی های انجام شده در سایه تالش و کوشش مدیرعامل این 
شــرکت، امنیت خاطر کارمندان و کارگران فراهم شــده است. 
دکتر »ســارا فالحی« در بازدید از پاالیشــگاه گاز ایالم با اشاره 
بــه اینکه مدیران باید در کنار تخصص و تعهد بایســتی شــأن 
کارکنــان حفظ کنند، افزود: در این واحد صنعتی، روابط عمومی 
قوی و دیپلماســی مبتنی بر احترام بــرای مدیران ، کارکنان،  و 
کارگران  ایجاد شــده کــه در چهره تک به تــک آنان به خوبی 
دیده می شــود. وی اظهار داشــت: مدیری که در کنار تجربه و 
تخصص  برای کارکنان آرامش ایجاد می کند باید تقویت شــود 
و اگر نقطه ضعفی دارد بایســتی نمایندگان با اســتفاده از روش 
های مختلــف آن را برطرف کنند. وی بــا بیان اینکه تالش می 
شــود که مدیران بومی و کاردان در دســتگاههای اجرایی استان 
تقویت شــوند، ادامه داد: کارکردن در این مجموعه صنعتی برای 
افراد بومی از جمله متخصصان، کارمندان و کارگران یک فرصت 
طالئی است و فعالیت دیگر نیروهای تخصصی که خارج از استان 
در این مجموعه تالش می کنند، قابل تقدیر می باشــد. نماینده 

حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از ســخنانش با اشاره به اینکه تالش می شود با رایزنی با شرکت 
ملی گاز ایران فاز یک پاالیشــگاه تکمیل شود ابراز داشت از این 
طریق   فرصت های بیشتری برای استان و کشور ایجاد  می شود. 
فالحی با بیان اینکه تالش می شــود که فاز دوم این پاالیشــگاه 
راه اندازی شــود، تصریح کرد: نیروهایی که در این پاالیشگاه کار 
می کنند بایســتی به لحاظ اقتصادی و معیشتی تامین شوند تا 
دغدغه دیگری نداشته باشــند. وی با بیان اینکه تالش می شود 
که نیروهای قراردادی و غیره تبدیل وضعیت شوند، اظهار داشت: 
کارگرانــی که با پیمانکاران کار می کنند باید شــأن آنها حفظ و 

مطالبات آنان به موقع پرداخت شود. نماینده حوزه شمالی استان 
در مجلس شورای اســالمی گفت:  میزان تولیدات پاالیشگاه گاز 
ایالم نسبت به سالهای گذشته، افزایش چشمگیری داشته است 
که انتظار میرود مســئوالن آن در سال جهش تولید، برای تداوم 
و تحقق آن تالش بیشتری کنند. فالحی افزود: طی بازدیدی که 
انجام شد ، پاالیشــگاه گاز ایالم در زمینه های مختلف قدمهای 
مثبتی برداشته که قابل تقدیر است. همچنین مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم در  این دیدار با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی 
این پاالیشــگاه در سال 82 شــروع و در سال 86 به بهره برداری 
رســید، گفت: ظرفیت اسمی فاز اول 6.8 میلیون متر مکعب گاز 
بوده که یکی از اهداف احداث آن تأمین پایدار گاز غرب کشــور 
بوده است.  نوریان افزود:  علیرغم اینکه ظرفیت تولید  این شرکت 
به نسبت تولید سایر پاالیشگاه های کشور پائین بود، بدلیل نقش 
باالنس کننده ای شــبکه گاز کشــور بخصوص در فصل زمستان 
برای شــرکت ملی گاز ایران بسیار اســتراتژیک و با اهمیت بوده 
اســت. وی به خصوصیات اصلی پاالیشگاه گاز ایالم که با برخی 
پاالیشگاه های کشور متفاوت است اشاره و اظهار داشت: محصول 
محور بودن و تولید محصوالت متنوع باعث شده که این مجموعه 

صنعتی در حوزه های مختلف به اقتصاد کشور کمک کند.

آذربایجان شرقی – فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در بازدید شبانه و 
سرزده از مرکز ارتباطات مردمی 122 و تله متری این شرکت در 
جریان روند انجام کار و نحوه پاســخگویی به سئواالت و پیگیری 
درخواســت های مردمی قرار گرفت . به گــزارش خبرنگار ما در 
آذربایجان شــرقی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان در 
ایــن بازدید در جمع کارکنان واحــد 122 اظهار کرد: مردم ولی 
نعمتان ما هستند و استفاده از آب شرب و بهره مندی از آن حق 
مسلم همشهریان عزیز می باشد . علیرضا ایمانلو ضمن تاکیدات 
الزم به کارکنان واحد 122 نســبت به رعایت ادب و احترام حین 
پاسخگویی به مشترکین، خاطرنشــان کرد: آمادگی و هوشیاری 

الزم را نســبت به انعکاس گزارشات مردمی و قطعی آب در نقاط 
مختلف شهر جهت بهبود و رفع مشکالت همشهریان داشته باشند 

. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی افزود: 
این مرکز بصورت 24 ســاعته و بی وقفه در حال پاســخگویی به 
تماس های مشــترکین و انجام هماهنگــی های الزم جهت رفع 

اتفاقات پیش آمده می باشد .
در این بازدید مهندس خانی معاون بهره برداری آب شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی گزارشــی از وضعیت آبرسانی 
کالنشهر تبریز را تشریح کرد . شایان ذکر است که مهندس علیرضا 
ایمانلو، رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی به همراه مسئولین این شرکت از دفتر ثبت 
تصادفات و پاسخگویی منطقه 2 تبریز نیز بازدید بعمل آورده و ضمن 

قدردانی از کارکنان، تاکیدات الزم را به ایشان بیان داشت .

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: وضعیت آب و قبوض 
صادره مشترکان منطقه حســنلنگی در بازدید قائم مقام و معاون 
مشترکین شرکت آب و فاضالب هرمزگان و همچنین مدیر امور آب 

و فاضالب منطقه سه بندرعباس بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا، احمد شاکری قائم 
مقام شرکت آب و فاضالب هرمزگان پس از بازدید میدانی از وضعیت 
فشار آب مشترکین حسنلنگی گفت:  آب روستاهای مجتمع حسن 
لنگی شامل حسنلنگی باال، حسنلنگی پایین، علی آباد و ... از دو حلقه 

چاه بصورت 24 ساعته تامین می شود
وی، علت افت فشار تعدادی از خانوارهای باالدست روستا را وجود 
اشتراک های غیر مجاز و مصارف باالی مشترکین عنوان کرد و افزود: 
با بررسی های انجام شده اشتراک های غیرمجاز شناسایی و اقدامات 

الزم برای جمع آوری آن صورت گرفته است.
 قائم مقام شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به اینکه تامین 

آب فضای ســبز در حوزه اختیارات شــرکت آب و فاضالب نیست، 
گفت: عمده مشــکالت افت فشار در روســتای حسنلنگی پایین، 
برداشت غیر مجاز آب برای آبیاری 24 ساعته 4۰۰ اصله نهال کاشته 
شده از سوی دهیاری در معابر عمومی است که جمع آوری آن می 

تواند به مشکل افت فشار در ساعات پیک کمک کند.

به گفته شــاکری، مجتمع آبرسانی به منطقه حسنلنگی شامل 
مخزن ، خطوط انتقال ، شبکه و حفر و تجهیز چاه ها به تازگی اجرا 
شده است با بررسی های میدانی صورت گرفته با حذف انشعاب های 

غیر مجاز، وضعیت فشار آب نیز  بهبود پیدا خواهد کرد.
در این بازدید همچنین علی رضایی ســردره معاون مشترکین 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: اقدامات الزم برای جمع آوری 
انشعاب غیر مجاز بویژه فضای سبز حسنلنگی پائین صورت گرفته 
است که با همکاری مردم و شناسایی سایر انشعاب های غیر مجاز، 

کمبود آب بویژه در ساعات پیک مصرف نخواهیم داشت.
وی افزود: از مجموع 12۳4 قبض صادره در روســتاهای منطقه 
حسنلگی فقط 1۰ قبض دارای مبالغ باال بودند که در بررسی های 

میدانی مشکلی در قرائت و محاسبه وجود نداشت.
بــه گفته رضایی، عمده قبوض صادره با مبالغ باال یا با تعرفه آزاد 

محاسبه شده یا مصرف باالتر از الگو داشته اند.

بهره برداری از نمایشگاه جدید اصفهان چه تاثیری بر توسعه کسب و کار خواهد داشت؟

چشمک نمایشگاه اصفهان به خاورمیانه

نماینده حوزه شمالی استان در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم:

مدیران متخصص و متعهد در ایالم تقویت می شوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

فعالیت مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفا شبانه روزی است

بررسی وضعیت آب مشترکین منطقه حسنلنگی با حضور مسئوالن آبفا:

 آبیاری شبانه روزی ۴۰۰ اصله نهال در حسنلگی پائین با استفاده از انشعاب غیر مجاز
جمع آوری انشعاب های غیر مجاز به وضعیت فشار آب حسنلنگی کمک می کند

 مسئولیت سنگین مدیران قم 
در قبال فرهنگ شهروندی در جهت کاهش تصادفات رانندگی

قم - خبرنگار فرصت امروز: سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قم گفت: وضعیت ترافیک و تصادفات شهر قم و رعایت حقوق شهروندی 
و اعالم راه کارهای فرهنگی یکی از مصوبات این جلسه است. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی با اشاره به 
مسئولیت سنگین مدیران استان قم در قبال فرهنگ شهروندی، بیان کرد: آمار تصادفات 
فوتی و جرحی و بی توجهی برخی از شــهروندان به رعایت قوانین، نشــان دهنده این 
مسئولیت سنگین است. حسینی کاشانی اظهار کرد: در زمینه نقش رسانه و دستگاه های فرهنگی و اجرایی در عرصه فرهنگ سازی 
و برنامه ریزی در کاهش تصادفات، مصوبات ارائه شده در هیات اندیشه ورز باید به طور جدی پیگیری شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خاطرنشان کرد: طرح »الگوی ساخت مجتمع های زیستی ـ معیشتی سبک زندگی اسالمی« که توسط جهاد دانشگاهی 
قم ارائه و تنظیم شده است می تواند به عنوان یکی از مصوبات در جلسه ای دیگر مورد ارزیابی قرار بگیرد و در قم به عنوان پایلوت 
عملیاتی شود. وی تاکید کرد: به علت ممنوعیت برگزاری اعیاد قربان و غدیر به دلیل وضعیت هشدار در قم باید از ظرفیت فضای 
مجازی و فرهنگی به بهترین شکل استفاده کرد برای مثال خطبه خوانی از طریق بلندگوهای مساجد در روز عید غدیر می تواند یکی 
از پیشنهادات فرهنگی در این زمینه باشد. حسینی کاشانی بیان کرد: برگزاری مسابقات »کتاب خوانی« و »آشنایی با مفاهیم غدیر« و 
پخش مستقیم از طریق شبکه استانی و پوشش برنامه های آستان مقدسه حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( و مسجد مقدس جمکران در 
این ایام از جمله مصوبات در بحث برنامه های قرانی در شورای توسعه قرآنی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: 

دستگاه های اجرایی می توانند بخشی از بودجه را به برنامه های قرآنی اختصاص دهند و در این زمینه جدی تر وارد میدان عمل شوند.

مدیرامور بهره برداری ناحیه مارون
ترانس 2۰۰ مگاولت آمپری پست باغملک وارد شهرستان شد

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه 
ای خوزستان گفت: ترانس 2۰۰ مگاولت آمپری پست 4۰۰ کیلو ولت باغملک وارد 
شهرستان شده و ظرف یک ماه آینده وارد مدار می شود. رضا محمدیان بیان کرد: این 
دومین ترانس 4۰۰ کیلو ولت پست باغملک است که وارد شهرستان شده و به زودی 
مراحل نصب و راه اندازی در پست شروع  و در شهریور وارد مدار می شود. وی با بیان 
اینکه این ترانس 2۳۰ تنی به ســفارش شرکت برق منطقه ای خوزستان در شرکت 
آریا ترانس سمنان ساخته شده، تصریح کرد: ترانس 2۰۰ مگاولت آمپری پست باغملک به دلیل وزن باال، مسیری طوالنی راطی 
تا وارد پست 4۰۰ کیلو ولت باغملک شود. مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: با نصب این 
ترانس پایداری شبکه برق منطقه افزایش پیدا می کند و با ظرفیت سازی انجام شده قدرت مانور در شبکه باال رفته و خاموشی ها 
به حداقل می رسد. محمدیان اضافه کرد: برای ساخت و تکمیل پست 4۰۰ کیلو ولت باغملک بیش از 2۵۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شده و هدف از ایجاد آن توسعه زیرساخت های شبکه برق در ناحیه مارون به ویژه شهرستان باغملک بوده است. مدیر امور 
بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: درحال حاضردر شهرستان باغملک سه پست 1۳2/4۰۰ و 
۳۳/1۳2 کیلوولت وجود داشته که برق شهرستان را تأمین می نمایند و این شرکت درحال احداث پست دائم میداوود بوده و خطوط 
1۳2 کیلوولت ورودی آن تکمیل وآماده برقداری می باشند. محمدیان در پایان با توجه به دمای باالی هوا وگرمای طاقت فرسا در 

این ایام از عموم مردم خواست تا با مصرف بهینه برق، از خاموشی های ناخواسته در شبکه جلوگیری کنند.

مصرف بیش از 9۰5 میلیون مترمكعب گاز طبیعي در چهار ماهه ابتدایی 
سالجاری استان اردبیل 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف 
بیش از 9۰۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 4 ماه ابتدایی سالجاری در استان 
خبر داد و گفت: با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در استان اردبیل و با توجه 
به ســردي هوا در این استان ، مصرف گاز مشترکین خانگی در این مّدت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 6/۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت  با بیان اینکه در 4 ماهه 
سالجاری در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي استان ۵۰6 میلیون مترمکعب گاز مصرف شده، افزود: از کل گاز مصرف شده در 
این مّدت، ۵۰6 میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و ۳99 میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل 
ترکیبی اردبیل مصرف شده است. وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 8/8 درصد نسبت به مّدت 
مشابه سال قبل رشد داشته که بخش خانگی و صنعتی با ۳1 میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 49 
میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نسبت به مّدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است. در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل تصریح کرد: شهروندان گرامی می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشکالت فنی  با واحد امداد شرکت 

گاز استان اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری 194 تماس حاصل فرمایند.

رئیس کمیته امداد امام شهرستان شهریار :
مردمی سازی فعالیت های کمیته امداد در سطح کشوری، مهمترین هدف 

مجموعه است
شهریار - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کمیته امداد امام شهرستان شهریار در 
گفتگویی اظهار داشت : در همین راستا در چند سال اخیر تالش هایی صورت گرفته تا 
مراکز نیکوکاری راه اندازی شوند . این مراکز حلقه وصل بین خیرین و نیازمندان هستندو 
در آنها خدمات تخصصی و عمومی به نیازمندان شناسایی شده ارائه میگردد.وی ادامه 
داد: مراکز نیکوکاری که تحت مدیریت کمیته امداد فعالیت میکنند با دریافت نرم افزاری 
از مجموعه ما، به امور مربوطه می پردازند و با رصد عمومی و ثبت در سیستم خود، افراد 
را بصورت کشوری می توان پیگیری نمود. با این کار، امکان هم افزایی باال میرود و بهترین روش برای رفع نیازهای مددجویان می 
باشد. محمد رضا شاهجانی افزود: در سطح شهرستان 17 مرکز نیکوکاری فعال داریم و تالش می کنیم تا این عدد تا پایان سال به 8۰ 
مرکز برسد. این مراکز در 6محور تهیه مسکن، درمان، تهیه جهیزیه، امور فرهنگی و دیگر موارد نسبت به ارائه خدمات اقدام میکنند.  
رئیس کمیته امداد امام شهریار همچنین خاطر نشان ساخت: بدنبال راه اندازی یک مرکز نیکوکاری تخصصی در زمینه زکات هستیم 
تا این امر مهم معنوی به بهترین شکل صورت پذیرد.  همچنین بدنبال راه اندازی مرکز نیکوکاری ایتام، کارآفرینی و درمانی هستیم 
که امیدواریم خیرین دررسیدن به اهداف ، ما را همراهی نمایند.  شاهجانی با بیان اینکه حوزه فعالیت های کمیته امداد بسیار گسترده 
است، گفت: در حال حاضر تعداد 46۵7 خانوار با 8۰26 نفر تحت پوشش اداره ما هستند که بصورت مستمر به صورت های مختلف 

نسبت به این عزیزان خدمات رسانی مالی، شغلی، مشاوره ای و اجتماعی صورت می گیرد.

برترین های مخابرات منطقه گلستان معرفی شدند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرکت مخابرات ایران برترین بخشهای مخابرات منطقه 
گلستان معرفی شدند .در گفتگو با مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان طبق ارزیابی های انجام شده درسه 
ماهه اول سال 99  هشت بخش کلیدی و مهم مخابرات منطقه گلستان حائز رتبه های برتر در بین مناطق مخابراتی کشور شدند.

وی با اشاره به تالش کارکنان درجهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده و حمایت از برنامه ریزی های انجام شده گفت : همسویی و 
همدلی کارکنان نتیجه بخش بوده و توانستیم در بخشهای معاونت شبکه ، مدیریت منابع انسانی ، اداره روابط عمومی ، اداره بازرسی 
، اداره حقوقی ، دفتر مدیر منطقه ، اداره تدارکات و خدمات و اداره بازاریابی و امور مشتریان براساس فعالیتهای انجام شده به تعهدات 
در نظر گرفته شده عمل نماییم و امتیاز برتر  در شاخصهای تعریف شده کسب نماییم .مدیر مخابرات منطقه گلستان از عزم راسخ 
مخابرات منطقه گلستان در ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان خبر داد و گفت : از تمامی ظرفیت و امکانات برای تحقق این هدف 

استفاده خواهیم کرد زیرا معتقدیم رضایت مردم مهمترین نتیجه ایست که انتظار داریم نصیبمان شود.

بازدید استاندار گیالن از چهار بانده کردن محور رشت - جیرده
رشت-علی پور: ارسالن زارع استاندار گیالن در راس هیاتی با همراهی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری، مدیرکل راه 
وشهرسازی گیالن وبرخی از مدیران استانی، از اجرای چهار بانده کردن محور رشت – جیرده بازدید کردند و از نزدیک در جریان 
روند اجرای این طرح عمرانی قرار گرفتند.استاندار گیالن با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: بهسازی و چهارخطه کردن محور 
رشت-جیرده به طول حدود 9 کیلومتر باتوجه به حجم ترافیک این مسیر، از ضروریات است که در حال حاضر حدود۳۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد.وی افزود: به سبب تاخیر در انجام تعهدات مالی درسال گذشته، پروژه اندکی از زمان اجرا عقب است که 
امیدواریم با تسریع در اجرای آن طی ماه های آتی در اوایل سال آینده شاهد بهره برداری آن باشیم.گفتنی است چهار بانده کردن 

محور رشت - جیرده از اردیبهشت سال98 آغاز شده وبرای اتمام آن اعتباری بالغ بر 18۰ میلیارد ریال نیاز می باشد.

یکشنبه
12 مرداد 1399

شماره 1595
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مش��تری پایه و اساس هر کسب وکاری اس��ت، بنابراین شناخت انواع 
مشتری، ایجاد فرهنگ مشتری مداری در سازمان، آشنایی با روش های 
مؤث��ر برخ��ورد با مش��تری و … جزو عوام��ل تأثیرگ��ذار در موفقیت 
کسب وکارها هس��تند. مدیریت مؤثر مشتریان، از دغدغه های اصلی هر 
کسب وکاری به  ش��مار می رود، اما چگونه می توان مشتریان را مدیریت 
کرد؟ این پرسش��ی اس��ت که بسیاری از پژوهش��گران و مدیران در پی 
یافتن پاس��خ جام��ع و کاملی برای آن هس��تند و به ای��ن منظور انواع 
 crm را معرفی کرده اند. در این مطل��ب، ابتدا مفهوم crm مدل ه��ای
را بررس��ی می کنیم و س��پس انواع مدل های crm را به ش��ما معرفی 

خواهیم کرد.
Crm چیست و انواع مدل های crm با چه هدفی به  وجود آمده اند؟

معنای crm تاکنون بارها مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته است. برخی 
می گویند crm پل ارتباطی بین بازاریابی و فناوری اطالعات )IT( اس��ت، 
بنابراین crm به فرآیند فروش و خدمات رسانی مبتنی بر فناوری اطالعات 
اطالق می شود. برخی دیگر بر این باورند که معنای crm چیزی بیشتر و 
عمیق تر از روابط هدفمند نظیربه نظیر است. در واقع crm ابزاری است که 
مدیریت ارتباط با مش��تری را امکان پذیر می کند و در این راستا از فناوری 
اطالعات، داده های مشتریان، فرآیندهای سازمانی و خود مشتریان استفاده 
می کند. براس��اس تعریفی که در ویکی پدیا آمده اس��ت، crm یا مدیریت 
 ،)Customer Relationship Management( ارتباط با مش��تری
رویکردی است که هدف آن مدیریت تعامل یک شرکت با مشتریان فعلی 
و مشتریان احتمالی )بالقوه( است. هدف انواع مدل های crm این است که 
روابط بین شرکت و مشتریان را از طریق تجزیه وتحلیل اطالعات و داده های 

مربوط به سوابق مشتریان، بهبود ببخشد.
انواع مدل های crm کدامند؟

crm مدل های مختلفی دارد. در این مطلب، تنها به بررسی سه مدل 
زیر می پردازیم:

• مدل IDIC؛
• مدل QCI؛

.CRM Value Chain مدل •
IDIC مدل

مدل IDIC، یکی از انواع مدل های crm اس��ت. براس��اس این مدل 
)که توس��ط Peppers and Rogers طراحی شد(، شرکت ها باید به  
منظور ایجاد، حفظ و نگهداری ارتباط طوالنی مدت با یکایک مشتریان، 

اقدامات زیر را انجام بدهند:
1. شناسایی مشتریان

یک شرکت قبل از هر چیز، باید تعیین کند چه کسی مشتری واقعی 
اس��ت و س��پس درباره  آن مشتری اطالعات بیش��تری جمع آوری کند. 
هرچه یک شرکت اطالعات بیشتری درباره  مشتریان خود داشته باشد، 
بهت��ر آنها را درک خواهد ک��رد و بنابراین در ارائه خدمات و محصوالت 

به آنها موفق تر خواهد بود.
۲. متمایزکردن مشتریان از یکدیگر

یک ش��رکت باید مشتریانش را براساس »ارزش « و »نیاز« از یکدیگر 
متمایز سازد.

• ارزش: کدام یک از مش��تریان برای کس��ب وکار شما ارزش بیشتری 
ایجاد می کنند؟ کدام یک از آنها در آینده ارزش آفرین خواهند بود؟ این 
دو دس��ته از مش��تریان را از یکدیگر تفکیک کنید. به مشتریانی که در 
حال حاضر برای شرکت ارزش بیشتری ایجاد می کنند، خدمات بهتری 

ارائه کنید.
• نیاز: مش��تریان تان را براس��اس نیازهای ش��ان از ه��م متمایز کنید. 
مش��تریان مختلف نیازهای متفاوتی دارند. برای اینکه بتوانید به ش��یوه  
مؤثرتری به مش��تریان تان خدمات بدهید، باید اطالعات بیشتری درباره  

نیازهای شان به  دست بیاورید.
3. تعامل با مشتریان

تعامل ش��رکت با مشتریان اهمیت زیادی دارد. شرکت باید با بررسی 
تعام��الت خود با مش��تریان اطمینان حاصل کند که انتظ��ارات آنها و 
ارتباط ش��ان با برند را درک کرده اس��ت. تعامل مستقیم با مشتریان، به 
آنها اطمینان می دهد که برای ش��رکت مهم هس��تند و ارائه  خدمات به 
هر یک از آنها به  طور ش��خصی انجام می ش��ود. این کار سبب وفاداری 
مش��تریان می ش��ود و روابط بلندمدتی بین مش��تری و ش��رکت شکل 

می  دهد.
4. سفارشی سازی

همان طور که مشتریان را براساس »ارزش « و »نیاز« متمایز می کنید، 
باید محصوالت و خدمات ش��رکت را نیز براس��اس ارزش مشتری و نیاز 

سفارشی کنید.
پیشنهادها و توصیه هایی را که به مشتریان ارائه می کنید، باید به  طور 
سفارش��ی تنظیم کنید. این کار را به  گونه ای انجام بدهید که مش��تری 
بداند این پیش��نهاد یا آن توصیه، مخصوص خود اوس��ت و فقط برای او 
آماده شده است. با این کار، مشتریان اطمینان می یابند که شما قادرید 
از عهده  نیازهای آنها برآیید. اگر در این مرحله با شکست مواجه شدید، 
احتم��اال در مرحله  دوم یا س��وم )متمایزکردن مش��تریان از یکدیگر و 
تعامل با مش��تریان( مرتکب اشتباهی شده اید، بنابراین به مراحل قبلی 
برگردید، دوباره آنها را بررس��ی کنید و پس از یافتن مشکل، آن مراحل 

را مجددا انجام بدهید.
QCI مدل

مدل QCI یکی دیگر از انواع مدل های crm و محصول یک شرکت 
مش��اوره ای با همین نام است. در این مدل، کلمه  »ارتباط« حذف شده 
اس��ت و فقط به  عنوان مدیریت مش��تری در نظر گرفته می شود. مدل 
QCI یک س��ری فعالیت پیش��نهاد می کند که شرکت ها باید به  منظور 
مشتری یابی و حفظ مش��تری انجام بدهند. این فعالیت ها با کارمندان، 

مردم، سازمان و فناوری در ارتباط هستند.
در این مدل، تأثیرات محیطی بر روابط مش��تری با ش��رکت بررس��ی 
می شود. هنگامی که مش��تری می خواهد با سازمان ارتباط برقرار کند، 
محی��ط خارجی به  طور مس��تقیم بر تجربه  او تأثی��ر می گذارد. محیط 

خارجی بر فرآیند برنامه ریزی سازمان نیز تأثیر دارد.
تجربه  مشتری سه فعالیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در هنگام 

انجام فعالیت ها باید در نظر گرفته شود:
1. پیش��نهاد ب��ه مش��تری)customer proposition(: هم��ان 

محصول یا خدماتی اس��ت که ش��رکت در ازای یک قیمت تعیین شده 
به مشتری ارائه می کند.

 customer management(مش��تری مدیری��ت  فعالی��ت   .۲
activity(: فرآیند جذب مش��تری اس��ت. در این فرآیند ابتدا ش��رکت 
با مش��تری هدف ارتباط برقرار می کند و فرآیند فروش آغاز می ش��ود. 
این روند با حفظ مش��تری و ترغیب او برای مراجعه  مجدد به ش��رکت 

ادامه می یابد.
3. اندازه گیری)measurement(: اندازه گیری و بهینه سازی تجربه 

مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است.
CRM Value Chain مدل

آخرین مورد از انواع مدل های crm که در این مقاله مورد بررسی قرار 
می گیرد، مدل CRM Value Chain اس��ت. این مدل سازمان یافته 
است و کسب وکارها می توانند به هنگام توسعه و پیاده سازی راهبردهای 

crm خود، از آن استفاده کنند.
این مدل )که براس��اس اصول نظری و الزامات عملی کس��ب وکار بنا 
شده اس��ت( در انواع صنایع و ش��رکت های بزرگ از جمله شرکت های 
نرم افزاری، صنعت مخابرات، خدمات مالی، خرده فروشی، رسانه، تولید و 

حتی ساخت وساز قابل پیاده سازی است.
هدف نهایی این مدل این اس��ت که شرکت با مشتریانی که از لحاظ 
راهبردی مهم و برجسته هستند، روابط بلندمدت و متقابلی ایجاد کند. 
همه مش��تریان یک ش��رکت از لحاظ راهبردی مهم نیس��تند. جذب و 
خدمات رس��انی به بعضی از مش��تریان برای شرکت گران تمام می شود. 
این دسته از مشتریان به  ندرت و ناچیز خرید می کنند، هزینه  محصول 
یا خدمات را دیر پرداخت می کنند یا تقاضاها و خواسته های غیرمعقول 
دارند. این مش��تریان درنهایت شرکت یا برند را رها می کنند و به سوی 
رقبای آن کش��یده می شوند، بنابراین برای ش��رکت ارزش کمی ایجاد 

می کنند.
CRM Value Chain ۵ گام برای ایجاد روابط سودمند در مدل

1. تحلیل پورتفولیوی مشتری
واضح اس��ت که مشتریان یک ش��رکت از لحاظ ارزش آفرینی یکسان 
نیستند. ش��رکت با تحلیل پورتفولیوی مشتری )CPA( که اولین گام 
در مدل CRM Value Chain اس��ت، می تواند مش��تریانی را که از 
لحاظ راهبردی مهم هستند، بشناسد و تعیین کند کدام یک از آنها برای 

شرکت ارزش آفرین هستند.
پورتفولیوی مش��تری ترکیبی از گروه هایی اس��ت که پایگاه مشتری 
را در یک کس��ب وکار تش��کیل می دهند. به  عنوان مث��ال، پورتفولیوی 
مش��تری برای شرکت کوکاکوال شامل رس��توران ها، فروشگاه های مواد 
غذای��ی، پارک های تفریحی و میادین ورزش��ی اس��ت ک��ه محصوالت 

کوکاکوال در آنها به فروش می رسد.
این بدان معناس��ت که ش��رکت یا س��ازمان باید قبل از شروع کار با 

نرم افزارهای crm، ابتدا مشتریان خود را به  طور کامل بشناسد.
۲. شناخت خصوصیات دقیق مشتری

انتخاب مش��تریان برای خدمات رس��انی با ش��ناخت مشتریان تفاوت 
دارد. بس��یاری از شرکت ها اطالعات مش��تریان را جمع آوری می کنند. 

برخی از صنایع با اطالعاتی مانند داده های اسکن شده، داده های مربوط 
به کارت وفاداری، فایل های گله و شکایت مشتریان، تحقیقات بازاریابی 

و داده های جمعیتی-جغرافیایی اشباع می شوند.
اما پرسش این است که چگونه از این داده ها به  منظور خدمات رسانی 
بهت��ر به مش��تریان تان اس��تفاده خواهید ک��رد؟ برای برق��راری روابط 
بلندمدت با مش��تریان، به اطالعات بیشتری درباره  آنها نیاز دارید. آنچه 
بیش از هر چیز برای یک کسب وکار اهمیت دارد این است که دقیقا از 

چرایی و چگونگی رفتار مشتریان اطالع داشته باشد.
3. توسعه  شبکه

موقعیت شبکه ای یک شرکت )به  عنوان مثال، ارتباط آن با بخش های 
دیگری که با شرکت همکاری می کنند( منبع مزیت رقابتی است. ایجاد 
ارزش ب��رای یک مش��تری در هر مرحل��ه از فرآیند ف��روش از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت، بنابراین ش��رکت باید برای خدمات رسانی بهتر 
به مش��تریان، یک ش��بکه کام��ل از تأمین کنن��دگان، تولیدکنندگان، 
کارکنان، سرمایه گذاران، فناوری، توزیع کنندگان و خرده فروشان ایجاد 
کن��د. مدیریت ارتباط با مش��تری به افراد و نهادهای��ی نیاز دارد که به 
سرمایه گذاری بلندمدت روی افراد، فرآیندها و فناوری برای پیاده سازی 

راهبردهای crm پایبند باشند.
4. ارائه  ارزش

در این مرحله، همه  اعضای شبکه  ایجادشده در مرحله  قبل باید برای 
ایجاد ارزش و ارائه  خدمات به مشتریان هدف با یکدیگر همکاری کنند.

۵. مدیریت روابط
در این مرحله، همه چیز برای ایجاد روابط با مش��تریان فراهم اس��ت. 
اینکه چطور شرکت این روابط را مدیریت می کند کامال به خود شرکت 
بس��تگی دارد. اگر ش��رکت از عهده  مدیری��ت این رواب��ط برآید، همه  
بخش های ش��بکه، مش��تریان و خوِد ش��رکت به مدتی طوالنی در کنار 

یکدیگر به اهداف موردنظرشان دست خواهند یافت.
 CRM Value پنج حال��ت پش��تیبانی برای تحق��ق یافتن م��دل

Chain وجود دارد:
• فرهنگ و رهبری

• فرآیندهای تدارکاتی
• فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

• فرآیندهای مدیریت فناوری اطالعات/داده ها
• طراحی سازمان.

این پنج حالت اساس��ی هستند و حتی هنگام مدیریت crm نیز باید 
در نظر گرفته ش��وند. فرهنگ س��ازمانی تعیین می کند ک��ه آیا روابط 
بلندم��دت را مدیریت خواهید کرد یا خیر، زیرا گاهی فرهنگ س��ازمان 
اج��ازه  انجام چنی��ن فعالیت هایی را نمی دهد. فرآینده��ای تدارکاتی و 
نیروی انس��انی نش��ان می دهند که ش��ما چگونه ارتباط با مشتریان را 
مدیریت خواهید کرد. همچنین ب��دون مدیریت فناوری اطالعات اصال 
نمی توانید از crm استفاده کنید، زیرا تمام اطالعات و داده های مربوط 
به مش��تریان با استفاده از فناوری ذخیره می ش��وند. درنهایت، طراحی 

سازمان نیز به مدیریت ارتباط با مشتریان کمک می کند.
chetor :منبع
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مزیت های استفاده از یونیفرم در محیط های کاری

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران این اس��ت که آی��ا باید برای کارمندان خود لباس فرم تهیه کنند 
و یا آزادی عمل در این رابطه، تصمیم به مراتب بهتری خواهد بود؟ اگرچه دالیلی برای عدم اس��تفاده از 

یونیفرم وجود دارد، با این حال در این مقاله به بررسی مزیت های آن خواهیم پرداخت. 
1-مشتری احساس بهتری را خواهد داشت 

شناسایی کارمندان و کارگران هنگامی که لباس مخصوصی را به تن دارند، بسیار ساده خواهد بود. در 
این رابطه فرض کنید که ماموران نصب دس��تگاه به خانه فردی روند. بدون ش��ک عدم وجود لباس فرم، 
احس��اس ناامنی را در مش��تری به وجود خواهد آورد. در کنار این موضوع، یونیفرم به علت آنکه همرنگ 
لوگو ش��رکت بوده و آرم به صورت واضحی مش��اهده می ش��ود، خود به مانند حمل یک بیلبورد تبلیغاتی 
خواهد بود. در نهایت به نظر مش��تری، برندهایی که از یونیفرم اس��تفاده می کنند، در کار خود حرفه ای تر 
هستند. در کنار این موضوع، امکان آراسته نگه داشتن کارمندان نیز وجود دارد. علت این امر به این خاطر 

است که آنها هر روز صبح، لباس های شسته شده را به تن خواهند کرد. 
۲-وفاداری کارمندان و روحیه کار تیمی را افزایش می دهد

درواقع این امر که افراد تیم ش��رکت همواره لباس��ی را به تن داش��ته باشند که متعلق به شرکت است، 
باعث خواهد ش��د تا تعلق آنها نیز همواره یادآوری ش��ود. همچنین یک دس��ت بودن لباس ها، روحیه کار 
تیم��ی را افزایش می دهد. در کنار این موضوع دیگر زمان زیادی برای انتخاب لباس صرف نخواهد ش��د. 
مزیت دیگر این اقدام برای کارمندان، در اختیار داشتن لباسی است که کامال مطابق نیاز آنها است. برای 
مثال یک کارگر، به علت شرایط کاری خود، به لباسی راحت و در عین حال محکم نیاز دارد. بدون شک 
تهیه چنین موردی ممکن است برای وی بیش از حد هزینه بر باشد. نتایج تحقیقات نیز حاکی از آن است 
که یک دس��ت بودن، باعث می ش��ود تا افراد تمایل بیش��تری را به همکاری با یکدیگر داشته باشند. یکی 
از مهمترین دالیل این امر، عدم دیده ش��دن تفاوت اس��ت. همچنین کارمندان و کارگرانی که لباس فرم 
دارند، معموال راندمان کاری باالتری را نیز دارند. علت این امر به این خاطر اس��ت که آنها نگرانی ای بابت 
کثیف ش��دن لباس خود نداش��ته و این امر باعث می شود تا سرعت عمل باالیی را داشته باشند. در نهایت 
لب��اس فرم، باید با توجه به نیاز کارمندان در بخش های مختلف باش��د. برای مثال دلیلی وجود ندارد که 
لباس واحد تولید، با بخش اداری یکسان باشد. این امر باعث می شود تا از کارمندان، به بهترین شکل در 
برابر حوادث نیز حفاظت ش��ود. این امر برای مدیران نیز بهتر بوده و باعث می ش��ود تا سریعا بتوانند تعلق 

هر یک از نیروها را به بخش های مختلف، پیدا کنند. 
tweakyourbiz.com :منبع

راز موفقیت کسب و کارهای کوچک

معموال کس��ب و کارهای کوچک، با باالترین احتمال نابودی مواجه هس��تند. تحت این شرایط ضروری 
است تا به دنبال راهکارهایی باشید که احتمال بروز چنین اتفاقی را کاهش می دهد. در این راستا ۵ مورد 

تاییدشده توسط بزرگان عرصه کسب و کار را بررسی خواهیم کرد. 
1-مشتریان ایده آل را شناسایی کنید 

ش��ما باید همواره به قانون ۲0/80 توجه داشته باش��ید. برطبق این قانون؛ 80 درصد از سودآوری یک 
شرکت، تنها از ۲0 درصد مشتریان به دست می آید. به همین خاطر بسیار مهم است که آنها را شناسایی 
کرده و تمرکز اصلی خود را بر روی آنها قرار دهید. بدون شک هنگامی که تمرکز اصلی شما بر روی گروه 

کوچک تری باشد، می توانید راه حل های به مراتب بهتری را نیز پیدا کنید. 
2-برای شناخت بیشتر مشتری وقت بگذارید 

تنها ش��ناخت مش��تریان اصلی و نیاز آنها کافی نبوده و ش��ما باید اطالعات خود را گسترش دهید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا قدرت پیش بینی و خدمت رسانی مناس��ب را داشته باشید. در این راستا بهترین 
سیاس��ت این اس��ت که تعامل خود را افزایش دهید. با این اقدام به خوبی می توانید برنامه ریزی داش��ته 
باشید. برای مثال انواع نظرسنجی ها و توجه به پیام های ارسالی، باعث خواهد شد تا شما دغدغه های آنها 

را شناسایی کرده و بتوانید کیفیت خود را ارتقا دهید. 
3-خدمت رسانی را همه چیز بدانید 

با توجه به این امر که در حال حاضر فاصله کیفیت برندها بس��یار کم ش��ده است، نوع خدمت رسانی را 
می توان مزیت رقابتی اصلی دانست. در این راستا ضروری است تا به دنبال سطحی باشید که فراتر از حد 
انتظار مش��تری بوده و باعث جلب رضایت بیش��تر آنها خواهد شد. برای درک بهتر مواردی که باید انجام 
ش��ود، تنها کافی اس��ت تا به اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها، نگاهی بیندازید. درواقع بسیاری از 
برنده��ای کوچک، با تمرکز بر روی این بخش، ت��وان رقابت با برندهای بزرگ با کیفیت محصول باالتر را 

به دست می آورند. 
4-حداقل به یک نیاز موجود پاسخ دهید 

برند ش��ما باید توان حداقل رفع یک مش��کل موجود را داشته باشد. در این رابطه حتی موارد ساده نیز 
می تواند کامال کارس��از باش��د. برای مثال یک طرح جدید و کاربردی تر در رابطه با قوطی نوشیدنی ها، از 
جمله اقداماتی است که در این رابطه انجام می شود. همچنین در این راستا ضروری است تا تجارت خود را 
به خوبی بشناسید. در غیر این صورت توان پیدا کردن نقاط ضعف و شکاف های موجود را نخواهید داشت. 

5-از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 
در آخر ضروری اس��ت تا از ش��بکه های اجتماعی به خوبی اس��تفاده کرده و از این بس��تر رایگان، برای 
وصل شدن به میلیون ها کاربر، استفاده کنید. درواقع تاثیر این شبکه ها به حدی زیاد است که بسیاری از 
برندسازی ها، در این محیط انجام می شود. همچنین ضروری است تا آمارهای خود را مورد بررسی مداوم 

قرار دهید تا از درست بودن همه چیز، اطمینان داشته باشید. 
tweakyourbiz.com :منبع

تبلیغـاتخالق

خیل��ی از ماها ممکن اس��ت با کمب��ود اعتماد به نفس 
مواجه باش��یم و این امر مانع پیشرفت ما در زندگی شود. 
برای آش��نایی با روش های افزایش آن در ادامه با ما همراه 

باشید.
مای��کل ادواردز، که ب��ه عنوان ادی »عقاب« ش��ناخته 
می شود، یک اسکی باز بریتانیایی است که هیچ کس به آن 
اعتقاد نداشت تا زمانی که به بازی های المپیک راه یافت.

ادی کمی اضافه وزن داشت، چشمان او بسیار ضعیف بود 
) عینکی ضخیم داش��ت( و با تجهیزات دست دوم آموزش 
دیده بود. او حتی زمانی در یک بیمارس��تان روانی فنالند 
اقامت داشت، زیرا که نمی توانست از پس هزینه های محل 
اقام��ت واقعی بربیاید. بس��یاری از م��ردم در توانایی او به 
عنوان یک اس��کی باز تردید داشتند. اگر او اعتماد به نفس  
نداشت، هرگز نمی توانست تمام این را تحمل کند و هرگز 
ب��ه المپیک راه نمی یافت، ام��ا او این کار را انجام داد و به 
عنوان یک چهره و نش��انه روح المپیک در سراس��ر جهان 

شناخته شد.
وقتی که م��ن در مورد همه  این افراد بزرگ مانند ادی، 
ک��ه از طریق اعتماد به نفس به مقام ش��ان رس��یدند، فکر 
می کن��م در عجبم ک��ه از کجا آمده ام. م��ن فکر نمی کنم 
اعتماد به نفس به طور طبیعی در آنها وجود داش��ته باشد، 

زیرا که به طور طبیعی در من وجود ندارد.
اگ��ر اعتماد به نفس به صورت طبیعی وجود ندارد، پس 

چگونه می توان آن را به دست آورد؟
وقتی من یک کودک بودم، قبل از حضور در مدرسه، به 
خاطر دارم که من و  دوستانم دارای اعتماد به نفس تقریبا 
بی حد و مرز بودیم. ما بدون هیچ ترسی زندگی می کردیم. 
اگرچه تمام زندگی ما پیش روی مان قرار داشت، هیچ وقت 
نگران آن نبودیم. ما هیچ گونه پش��یمانی نداش��تیم. به یاد 
دارم ک��ه هیچ کس با اعتماد به نفس ت��ر از دیگری به نظر 

نمی رسید، هیچ کس خود را برتر نمی دانست.
 هم��ه اینها در مدرس��ه تغییر کرد. در مدرس��ه، رقابت 
تثبیت شده است. مهم نیست که ما چه کار می کردیم و یا 
دروسی مانند انگلیس��ی، هنر، ورزش را مطالعه می کردیم 
بعض��ی از دانش آم��وزان به طور طبیعی دیده می ش��دند، 
نم��رات بهت��ری می گرفتند و ب��رای آن پ��اداش دریافت 
می کردند. حتی رفتار ما در مدرس��ه باعث جدا ش��دن ما 
می ش��د. این امر به نوبه  خود در اعتم��اد به نفس ما تأثیر 

می گذاشت.
من هیچ وقت شاگرد اول نبودم. نمراتم خوب بودند ولی 
عالی نبودند. من هیچ گاه جزو آن دس��ته از دانش آموزانی 
ک��ه به خاطر نم��رات یا عملک��رد خوب پ��اداش دریافت 

می کنند نبودم و هیچ گاه عزت نفس آنها را نداشتم.
من اعتماد به نفس را بعدا کسب کردم.

در دبیرس��تان اش��تیاق خود برای تکنولوژی را کش��ف 

کردم. من عاش��ق کدنویسی بودم )هنوز هم هستم( و هر 
برنامه  موفقی که نوشتم، هر خط از کدهای تاثیرگذار برای 
من حسی را دربر داشت که تا آن زمان تجربه نکرده بودم. 
ه��ر بار که چی��زی کار نمی کرد و یا هر ب��اری که با یک 
اشکالی که برطرف کردنش دشوار بود مواجه می شدم، یک 

چالش هیجان انگیز را در پس خود می دیدم.
در مدرسه هیچ تحس��ین و یا تقدیری برای آن دریافت 
نکردم اما هیچ اهمیتی برایم  نداش��ت. کاری که عاش��قش 
ب��ودم را انجام می دادم و ه��ر بار بعد از برطرف کردن یک 

مشکل جدی، اعتماد به نفسم افزایش می یافت.
در اینجا بود که چیزی را یافتم که چشم اندازم از اعتماد 
ب��ه نف��س و توانایی را به طور کامل تغیی��ر داد. اعتماد به 
نفس را نمی توان بیرون به دس��ت آورد و آن چیزی است 
که تنه��ا از درون ت��ان می آید. مهم  نیس��ت چقدر و کجا 
جس��ت و جو کنید، مهم نیس��ت چقدر تحس��ین دریافت 
کنید و یا نکنید؛ اگر از درون ش��ما نش��أت نگیرد هیچ گاه 

اعتماد به نفس نخواهید داشت.
اعتماد به نفس از طریق حل دش��واری ها و وادار کردن 
خود به تالش در چالش های موجود به دس��ت می آید. به 
نظر نمی رس��ید که موفق شوم و یا شکست بخورم )اما این 
را می دانم که اگر 100 بار هم شکس��ت بخوری، وقتی که 
به تالش��ت ادامه دهی موفق می ش��وی(. تنها الزم بود که 
خود را به س��مت جلو حرکت ده��م و در نتیجه اعتماد به 

نفسم نیز افزایش می یافت.
اعتم��اد به نفس با چالش هایی ک��ه برطرف می کنیم به 

دست می آید.
وقتی با کش��مکش  ها مقابله می ش��ود، احس��اس خوبی 
از آن حاصل ش��ده و رضایت فراوان��ی را به دنبال خواهد 

داشت. از این رضایت اعتماد به نفس به وجود می آید.
ممکن اس��ت شما سبک زندگی ناس��الم و یا کم کردن 
وزن ناسالم داشته باش��ید، انجام تمرینات ورزشی و رژیم 
گرفتن برای شما دشوار باشد. ممکن است خجالتی باشید 
و در آن زم��ان س��خنرانی کردن در براب��ر تعداد زیادی از 
تماش��اگران برای شما امری س��خت خواهد بود و یا شاید 
ش��ما فردی کمال گرا باش��ید که پذیرفتن اش��تباه برایش 

امری دشوار است.
فرقی ندارد با چه چالش��ی رو به رو هس��تید، زمانی که 
توانس��تید آن را با موفقیت پش��ت س��ر بگذارید احساس 
افتخ��ار و قدرت خواهید کرد. این احس��اس واقعی اعتماد 
به نفس است که از طریق تالش و تجربه به دست می آید.
اعتماد به نفس از طریق شک و انتقاد افزایش می یابد .

در این راه پسرفت و ناامیدی وجود خواهد داشت. شکست 
خواهد بود، زیرا که بس��یاری از موفقیت های بزرگ از طریق 
آزمون و خطا حاصل می شوند. با انتقاد رو به رو خواهید شد 

به این دلیل که در ابتدا هیچ کس کامل نیست.

هنگامی که ابتدا س��ایت خ��ود را راه اندازی کردم، زمان 
زیادی طول کش��ید تا خواننده جذب کنم. مدتی به طول 
انجامی��د تا 100 خواننده جذب ک��ردم. این امر برای من 
دش��وار بود زیرا جاه طلبی ه��ای زیادی برای این س��ایت 
داش��تم و در آن زم��ان به نظر می رس��ید ک��ه محکوم به 
شکست اس��ت. انتقادات زیادی را دریافت کردم. بعضی ها 
فکر می کردند که دنیا به س��ایت نصیحت دیگری احتیاج 
ن��دارد، دیگران کل ایده این س��ایت را غلط می دانس��تند. 
برای من بس��یار سخت بود که به آنها گوش ندهم و حرف 

آنها را قبول نداشته باشم.
ام��ا در نهایت به رویایم باور داش��تم و پافش��اری کردم. 
من طرح س��ایت را تغییر دادم، نوش��ته و ساختار مقاالت 
را بازبینی کردم. س��ایت را برای مورد پس��ند کاربر بودن 
بازس��ازی کردم و تیم، با استخدام برخی افراد بسیار پویا و 

بااستعداد رشد کرد.
با هر تالش��ی مصمم، این س��ایت محبوبیت پیدا کرد و 
چند س��ال بعد اکن��ون میلیون ها نفر را تح��ت تأثیر قرار 

داده است.
فشار برای خارج شدن از منطقه راحتی من و پشت سر 
گذاشتن س��خت ترین چالش ها، بزرگ ترین عوامل افزایش 

اعتماد به نفس من بودند.
به خود فش��ار آوردن س��خت اس��ت، من ای��ن را انکار 
نمی کن��م؛ اگ��ر در غیر ای��ن صورت ب��ود آن را »چالش« 

نمی خواندند.
ام��ا یک نقل ق��ول از چرچیل وج��ود دارد که مرتبط با 
هر چالش��ی اس��ت که با آن مواجه می شوم، یک نقل قول 
که احس��اس می کنم مربوط به همه چیزهایی است که در 

باال نوشته ام:
»اگر در حال حرکت در جهنم هس��تید، به حرکت خود 

ادامه دهید.«
برخ��ی از مردم از چالش ها اجتناب می کنند ش��اید آنها 
ممکن اس��ت چندین مرتبه در یک مورد شکس��ت خورده 
باشند، ش��اید به آنها گفته شده است که از عنصری برای 

موفقیت بی بهره اند.
در ع��وض، آنها به ثبات در زندگ��ی پایبندند. این برای 
آنها خوب است، اما در نهایت می تواند محدودکننده باشد. 
اعتماد به نفس آنها هرگز رش��د پیدا نخواهند کرد و ترس 
آنها از شکست به قدر کافی قدرتمند خواهد شد که پیش 

از رفتن به دنبال موفقیت، تسلیم می شوند.
کلی��د اعتماد ب��ه نف��س رویارویی با هم��ه  چالش های 
پیش رو اس��ت. پیروزی و مقابله در برابر چالش ها س��بب 
افزای��ش اعتماد به نفس ب��رای مواجهه ب��ا چالش بعدی 
می ش��ود. از چالش ها دوری نکنید، از آن اس��تقبال کنید؛ 
آنها فرصت هایی برای پیشرفت و رشد به حساب می آیند.
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