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فرصت امروز: بورس تهران، نخستین روز کاری هفته جاری را 

با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص کل بیش از 44 هزار 
واحد در این روز صعود کرد. شاخص کل بورس...

بازار سرمایه، اولین روز کاری هفته را با چراغ سبز آغاز کرد

رشد ۴۴ هزار واحدی 
شاخص بورس

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

اقتصاد ایران دهه 90 را چگونه به پایان می رساند؟

مدار صفر درجه
تصویر اقتصاد ایران در آخرین سال از دهه 1390، آنچنان بهم ریخته است که تقریبا نمی توان هیچ شاخص امیدوارکننده ای از 
میان آن بیرون کش��ید. این روزها افزایش نقدینگی به عنوان متهم اصلی تورم باال در اقتصاد ایران معرفی می ش��ود اما این شاخص 
نیز زمانی آثار مخرب خود را بروز داده که اصلی ترین شاخص ها در فضای اقتصاد به مرحله ناکامی رسیده اند. پیش از آنکه ویروس 
کرونا از راه برسد و آثار اقتصادی آن نمایان شود، تحریم ها، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده بود. رشد اقتصادی از سال 1397 به 
زیر صفر تنزل کرده و احتماال تا سال 1400 از این محدوده خارج نخواهد شد. تجربه سه سال رشد منفی متوالی در اقتصاد تنها 
در سال های ابتدایی پس از انقالب و سال هایی از جنگ تحمیلی رقم خورده بود. در دهه های 1370 و 1380 با تمام دشواری های 
اقتصادی، هرگز چنین شرایطی تجربه نشده بود. تحمل رشد منفی برای اقتصاد در سه سال پایانی دهه 1390 در شرایطی دشوارتر 
جلوه می کند که در طول این دهه دو بار دیگر تجربه لغزیدن نرخ رشد اقتصاد به زیر صفر تجربه شده بود و تنها در دو سال میانی...
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چالش های پیش روی بازار نفت در 6 ماهه دوم سال 2020 چیست؟

آینده مبهم طالی سیاه

مالحظات اساسی در طراحی استراتژی کسب و کار
نکاتی برای موفقیت های آتی کسب  و کارهای کوچک

برندسازی شخصی برای افراد باالی 50 سال
واقعیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی و فروش دیجیتال محصوالت با تکنیک های تازه
مدیریت سئو بهینه با انتخاب هوشمندانه کلیدواژه ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس خرید تیک تاک را 
برای مایکروسافت به هدیه ای 

سمی تشبیه کرد

یادداشت
 بخش خصوصی
 از شفاف سازی

استقبال می کند

در ماه ه��ای اخیر و با افزایش 
نرخ ارز، نظرات زی��ادی در این 
باره ارائه شده است. دولت بخش 
خصوصی را خطاب قرار می دهد 
ک��ه ارز حاص��ل از ص��ادرات را 
وارد سیس��تم اقتصادی کش��ور 
نکرده اس��ت و با کاهش عرضه 
در س��امانه نیما توس��ط بخش 
خصوص��ی و افزای��ش تقاضا در 
بازار باعث افزایش نرخ دالر شده 
است. این عدد تا رقم باور نکردنی 
۲۵ هزار تومان رسیده است که 
رسیدن این عدد در هیچ یک از 
دولت های گذشته سابقه نداشته 
اس��ت. نباید از حق گذشت که 
ای��ن افزایش نرخ ارز در کش��ور 
دالیل زیادی از قبیل سیاس��ی 
و اقتص��ادی و حت��ی مهم��ان 
ناخوان��ده ای��ن روزه��ای دنیا، 
کرونا دارد. اما به نظر می رس��د 
س��کاندار س��اختمان شیشه ای 
میردام��اد در انتهای س��ال 98 
باید متوج��ه افزایش نرخ ارز در 
سال 99 می شد. زمانی که بانک 
مرکزی س��رگرم نوسان گیری با 
ن��رخ دالر و س��ایر ارزها بود و با 
افزایش نرخ دالر و کاهش آن در 
زمان کوتاه از نوسان ایجادشده 

باید  می گرفت،  س��ود 
4تمهیدات الزم را...
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رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد مل��ی مدیریت کرون��ا گفت نه 
می توانی��م فعالیت های اقتصادی، آموزش��ی، فرهنگی و اجتماعی 
را ب��ه طور کام��ل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذش��ته این 
فعالیت ه��ا را برگزار کنیم؛ باید حد وس��طی را انتخاب کنیم و آن 

مسیر را طی کنیم.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی صبح یکش��نبه در 
جلس��ه س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر لزوم رعایت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی در ایام محرم گفت: از مردم و مس��ئوالن 
استان هایی که از حالت پیک عبور کرده اند تشکر می کنم. براساس 
آماری که امروز ارائه شده، تقریبا از آغاز مرداد تغییری آغاز شده و 

امیدواریم تا پایان مرداد شاهد روزهای بهتری باشیم.
او با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، افزود: زمانی 
مراعات مردم 77درصد بود و در س��ایه آن ش��اهد کاهش فوتی ها 
ب��ه تعداد دو رقم��ی بودیم، اما این مراعات به 17درصد رس��ید و 
م��ردم فکر کردند دوران بیم��اری پایان یافته و دومرتبه دچار یک 

موج شدیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کش��ورهای دیگر موج دوم کامال 
مش��اهده می ش��ود و ممک��ن اس��ت در آنجاها هم پ��س از مدتی 
دستورات بهداش��تی کمتر رعایت شده باش��د، اضافه کرد: ما هم 
با موج دوم مواجه ش��ده ایم. شاید این باال و پایین رفتن مربوط به 
اعمال مس��ئوالن و مردم می ش��ود؛ جایی که مراعات می کنیم در 
شرایط ثبات هس��تیم و تا زمانی که مراعات ها عادی می شود یک 

مرتبه آمار افزایش می یابد.
روحان��ی ادامه داد: در مجموع در هفته های اخیر در ایران و دنیا 
شاهد افت و خیزهایی بوده ایم؛ واقعیت این است که شش ماه است 
با این ویروس مواجهیم و شاید روزهای اول به مردم می گفتیم ماه 
و س��ال معیار اس��ت و نه روز و هفته، اما برخ��ی می گفتند ما در 
چن��د هفته این وی��روس را از پا درمی آوریم، اما امروز ش��ش ماه 
از آغاز ش��یوع کرونا گذش��ته اس��ت و بخش های درمانی، صنعتی 
و علم��ی عملکرد خوبی داش��تند و مردم نی��ز در جاهایی که نیاز 
بوده همراهی کردند. با این وجود باید بدانیم حداقل تا ش��ش ماه 
دیگر با این ش��رایط مواجهیم و بای��د خود را آماده کنیم، تا روزی 
که واکس��نی به دستمان برسد و به اندازه کافی در اختیارمان قرار 
بگی��رد و بتوانی��م آن را تولید کنیم؛ تا آن زمان که خیلی روش��ن 

نیست همه باید مراعات کنیم.
وی با اش��اره به در پیش بودن ایام س��وگواری محرم خاطرنشان 
ک��رد: ای��ن روزها دو ط��رف را می بینیم؛ یک مرتبه ع��ده ای نامه 
می  نویس��ند و اظهارنظ��ر می کنند ک��ه چرا محدودیت ه��ا را زیاد 
می کنید و ماه محرم و ماه عزاداری اس��ت و از طرف دیگر عده ای 
نامه می نویسند و می گویند امسال حج که واجب بود، برگزار نشد 
و محرم که مس��تحب است هم نباید مراسمی برگزار شود. عده ای 
هم می گفتند که مغازه ها نباید باز ش��وند و مردم از خانه های خود 
نبای��د خارج ش��وند؛ این کارها ش��اید برای مدت��ی الزم بود اما ما 
نه می توانیم فعالیت های اقتصادی، آموزش��ی، فرهنگی و اجتماعی 
را ب��ه طور کام��ل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذش��ته این 
فعالیت ه��ا را برگزار کنیم. باید حد وس��طی را انتخاب کنیم و آن 

مسیر را طی کنیم.

رئی��س جمهور تصریح کرد: ادامه  اعمال محدودیت های ش��دید 
امکان پذیر نیست، چراکه این کار جامعه را دچار التهاب و اضطراب 
و افس��ردگی می کند و اگر افس��ردگی در مردم ایجاد شود، نفس 
کش��یدن برای آنها س��خت می ش��ود. در دنیا هم هر کسی که به 
س��مت اعمال ش��رایط س��خت رفت، موفق نبود و آنها هم که رها 
کردن��د دچار گرفتاری ش��دند، بلک��ه آنهایی ک��ه معتدالنه رفتار 
کردن��د، موفق بودند. ما نیز باید معتدالنه رفتار کنیم و بدانیم این 
ویروس برای مدتی خواهد بود. باید تا یک سال دیگر برای زندگی، 

سازگاری و تعامل با این ویروس برنامه ریزی کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه کس��ی فکر نکند کرونا به زودی خواهد 
رف��ت، گفت: این ویروس همچنان وج��ود دارد و باید برنامه ریزی 
متناس��ب با ای��ن ویروس کنیم؛ هم��ه می دانیم رعایت یکس��ری 

پروتکل ها سخت است، اما چاره ای جز رعایت آنها نداریم.
وی با بیان اینکه باید برای ش��رایط پیش رو رعایت اصل »شفا« 
را در دس��تور کار خود قرار دهیم، گفت: شس��ت و شوی دست و 
نظافت و بهداشت فردی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمع، 
اس��تفاده از ماسک و اجتناب از ترددهای غیرضروری و اجتناب از 
تجمعات بزرگ، راه های نجات از کروناست. پروتکل های بهداشتی 

برای هر بخشی متفاوت است و باید همه  آنها را رعایت کنیم.
رئیس جمه��ور همچنین با تاکی��د بر لزوم توجه ب��ه بیماریابی، 
اف��زود: زمانی بیمار مراجعه می کند و زمانی ما او را پیدا می کنیم؛ 
باید به روش هایی روی آوریم تا زمانی که بیمار را یافتیم، نزدیکان 
او را هم مورد آزمایش قرار دهیم. همه مردم باید دس��تورالعمل ها 
را رعایت کنند و زمانی که نتیجه  تس��ت آنها مثبت اعالم می شود، 
دوران قرنطین��ه خ��ود را رعایت کنن��د و اگر رعای��ت نکردند در 
دس��تورالعمل های مجازاتی که وزارت کش��ور هفت��ه آینده اعالم 

می کند، لحاظ شود.
به گفت��ه وی، مردم عمدتا ب��ا روش هایی اقناع��ی پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت می کنند. نیازی به اعم��ال مجازات نبوده اما 
افرادی هس��تند که رعایت نمی کنن��د و باید با تنبیه آنها از تخلف 
در این زمینه جلوگیری کنیم، لذا اعمال قانون بس��یار مهم اس��ت 
و باید موردنظر قرار دهیم و ان ش��اءاهلل جلس��ه ش��نبه آینده این 
مجازات ها برای س��ه بخش اصناف، ادارات و بخش عمومی جامعه 

تبیین و ابالغ می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه س��بک زندگی تغییر کرده است، 
گفت: باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی به صدا در آمد 
و به ما گفت که س��بک زندگی اجتماعی شما باید تا اطالع ثانوی 
تغییر یابد؛ هر کسی این زنگ را نشنیده، ضرر کرده است. نمی شود 
در این ایام مهمانی برگزار کنیم و مش��اهده می کنیم که در برخی 
کش��ورها مجازات های س��نگینی برای برگزارکنندگان مهمانی ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنین باید تردده��ای غیرضرور را 
کم کنیم و بدانیم در ش��رایطی ویژه هس��تیم و اگر زمانی سفری 
ض��رورت دارد، بای��د آن را کوتاه کنیم و همه دس��تورالعمل های 

بهداشتی را مراعات کنیم.
روحانی ادامه داد: برای سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای 
دارن��د باید فکر جداگان��ه ای کنیم و از آنها مراقبت کنیم تا گرفتار 

این بیماری نشوند.

او با بیان اینکه نظام دیجیتال باید در کش��ور توس��عه فزاینده و 
روزافزون پیدا کند، خاطرنش��ان کرد: امروز وضعیت کش��ور خوب 
است اما به نظر من با توجه به این بیماری به نسبت وضعیت کند 
اس��ت؛ باید همه کارهای ما از طریق سیستم دیجیتال انجام شود 
و از مراجع��ات کم کنیم. اگر کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر 
است اما مسئول اداری ارباب رجوع را مجبور به حضور می کند باید 
برای مدتی انفصال از خدمت ش��ود. در این زمینه موارد مشخصی 
بوده که تذکر دادم که کار س��اده ای که می ش��ده از طریق فضای 
مجازی انجام ش��ود، فرد را به مرکز کش��اندند و او را چهار روز در 
سفر نگه داشتند و اتفاقا او در این مدت به کرونا مبتال شده است.
رئی��س جمه��ور همچنین با بی��ان اینکه دولت از ش��رکت های 
دانش بنیان فعال در زمینه دارو و واکس��ن حمایت می کند، افزود: 
یافتن دارو و واکس��ن برای ما اولویت دارد و اشکالی ندارد در این 

زمینه کار موازی انجام شود.
روحانی در ادامه صحبت های خود با اش��اره به مصوبات جلس��ه 
س��تاد ملی کرونا گفت: در جلسه امروز هم روی دستورالعمل های 
ماه محرم تاکید ش��د؛ مج��دداً تاکید می کنم ک��ه باید اعتدال در 
دس��تور کار ما باشد اگر بگوییم ماه محرم عزاداری نباشد نادرست 

اس��ت و مردم را دلگیر می کند و اضطراب و افسردگی برای مردم 
ایجاد می کند؛ باید این مراسم ها با جمعیت های کمتر برگزار شود؛ 
ما عدد را کم می کنیم اما اصل عزاداری را باید انجام دهیم. امسال 
باید دقیقاً س��المت مردم و س��وگواری م��ردم را در کنار هم قرار 
دهیم؛ این کار ش��دنی است و دس��تورالعمل های الزم صادر شده 

است .
وی اف��زود: برای این کار اولین قدم اطالع رس��انی اس��ت و همه 
باید بدانند که چه کار باید بکنند. ما در حال نزدیک ش��دن به ماه 
محرم هس��تیم و همه باید بدانند که دس��تورات چیست و چگونه 
باید عزاداری ها برگزار ش��ود؛ این کار از طریق رسانه ها باید انجام 
و هماهنگی های الزم میان برگزارکنندکان، ناظران و اس��تانداران 
و مس��ئوالن بهداشت و سالمت اس��تان ها ایجاد شود. ممکن است 
امس��ال روزها و ساعات عزاداری کمتر باشد و پذیرایی از عزاداران 

ممنوع شود.
روحانی در پایان با اش��اره به تدوین دس��تورالعمل های مجازاتی 
برای بخ��ش ادارات، اصناف و بخش عمومی نیز گفت: ان ش��اءاهلل 
همه دس��ت به دس��ت ه��م دهیم و س��المت جامع��ه را تامین و 

تخت های بیمارستانی را خالی کنیم.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

عزاداری و سالمت مردم قابل جمع است

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



بازار نفت در س��ال ۲0۲0 روزهای پرتنش��ی را سپری کرده و قیمت 
نفت هم اکنون در مرز 40 دالر باقی مانده اس��ت. در این سال همچنین 
ب��رای اولین ب��ار در ط��ول تاریخ، قیمت ف��روش آتی نف��ت آمریکا به 
کمت��ر از صفر رس��ید. عامل اصلی این تنش ها، اف��ت تقاضای نفت بود. 
پاندم��ی کرونا باع��ث تعطیلی فعالیت های اقتصادی ش��د و تقاضا برای 
نفت و فرآورده های نفتی کم ش��د. از طرف دیگر، بس��ته شدن مرزها و 
توقف پروازها هم باعث ش��د تا تقاضا برای س��وخت هواپیما که یکی از 
اصلی ترین فرآورده های نفتی اس��ت، کاهش یابد. منطق در این شرایط 
حکم می کرد که تولید نفت متناسب با تقاضا در جهان کاهش یابد، اما 
درست در همین زمان دو کشور عربستان و روسیه جنگی قیمتی را در 
ب��ازار نفت آغاز کردند؛ جنگ��ی که در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد و 
بازار نفت را ویران کرد. به گزارش » اویل پرایس«، در نتیجه این جنگ 
قیمتی، عربس��تان تولید خود را بیش��تر کرد و محصوالتش را با قیمت 
پایین تر به بازار عرضه کرد. مدتی نگذشت که کشورها انبار کردن نفت 
مازاد را آغاز کردند و تمامی انبارهای اس��تراتژیک نفتی پر ش��د و حتی 
نفتکش های زیادی روی آب به عنوان انبار نفت استفاده شد. زمانی که 
ظرفی��ت انبارهای نفتی در دنیا در حال تکمیل ش��دن بود، قیمت نفت 
در بازار روند کاهش��ی به خود گرف��ت و این کاهش قیمت تا آنجا ادامه 
پیدا کرد که به دلیل باالتر بودن هزینه انبار کردن نفت نسبت به هزینه 
برهم زدن قراردادهای نفتی، قیمت نفت آمریکا برای فروش در بازار آتی 
منفی ش��د. این قیمت منفی نشان می داد که خریداران تنها در صورتی 
می توانس��تند نفت را دریافت کنند که فروش��نده هزینه انبار آن را نیز 
متحمل شود. این اتفاق در ماه آوریل سال جاری رخ داد و زنگ خطری 
را برای اقتصادهای نفتی و کشورهای تولیدکننده نفت به صدا درآورد و 

آنها به تکاپو افتادند تا بازار را کنترل کنند.
»آوریل سیاه« و تجربه تاریخی بازار نفت

اوج تنش در بازار نفت در ماه آوریل س��ال ۲0۲0 اتفاق افتاد و باعث 

ش��د تا فعاالن صنعت نفت، تعبیر »آوریل سیاه« را برای این ماه به کار 
ببرند؛ ماهی که به دلیل اوج گیری ش��یوع کرونا، فعالیت های اقتصادی 
در بسیاری از کش��ورهای دنیا تعطیل شد و تجارت و تولید هم کاهش 
یافت. اما تیرگی در بازار نفت باقی نماند و به تدریج قیمت طالی سیاه 

در بازار افزایش یافت.
س��والی که ای��ن روزها در محاف��ل اقتصادی به گوش می رس��د، این 
اس��ت ک��ه آیا می توان بازار نفت س��ال ۲0۲0 را ب��ازاری باثبات و قابل 
اعتماد دانس��ت یا اینکه شوک های دیگری در ش��ش ماهه دوم امسال 
در راه اس��ت؟ در پاسخ این سوال باید گفت، بازار جهانی نفت، وضعیت 
شکننده ای دارد و هر تحول کوچک یا بزرگی می تواند آن را تحت تأثیر 
قرار دهد. در این شرایط پرتنش، دو نگرانی بزرگ برای بازار نفت وجود 
دارد. اول، احتمال شیوع موج های بعدی ویروس کرونا که زمینه را برای 
تعطیل��ی فعالیت های اقتصادی فراهم کند و دوم، احتمال عدم پایبندی 

اوپک پالس به تعهد کاهش تولید. 
ب��ه گفته »اویل پرای��س«، اقتصادهای نفتی ب��زرگ خاورمیانه یعنی 
عربس��تان، امارات و کویت مصمم هس��تند که سیاست کاهش تولید را 
ادام��ه دهند، زیرا ادامه اجرای این سیاس��ت مانع از کاهش چش��مگیر 
قیمت نفت می ش��ود، ولی آیا دیگر کشورهایی که در این تعهد با اوپک 
همراه ش��ده بودند هم می توانند به تعهدش��ان پایبند باشند؟ آیا روسیه 
به عنوان یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نفت برای قدرت نمایی در 
ب��ازار تولید خود را افزایش نمی دهد یا آمریکا برای حفظ صنعت نفت و 
کسب درآمد در روزهای بعد از کرونا تولید خود را بیشتر نخواهد کرد؟
همه گی��ری ویروس کرون��ا، همان طور ک��ه اقتصاد جهان��ی را دچار 
س��ردرگمی و عدم اطمینان در مورد آینده کرده، صنعت نفت را هم با 
بحران روبه رو کرده اس��ت. نگرانی در مورد احتمال بروز موج های بعدی 
کرون��ا در دنیا، تعطیلی دوباره فعالیت ه��ای اقتصادی و توقف پروازهای 
بین المللی، مسئله ای اس��ت که در تمامی محافل نفتی مورد بحث قرار 

می گیرد.
آیا طالی سیاه روی آرامش را می بیند؟

آژان��س بین المللی انرژی اخیرا پیش بین��ی خوش بینانه تری در مورد 
میزان تقاضای نفت در سال ۲0۲0 ارائه داده است. طبق پیش بینی ماه 
مه در سال ۲0۲0 تقاضای نفت در دنیا روزانه 8.6 میلیون بشکه کمتر 
از مدت مشابه سال قبل خواهد بود. این در حالی است که یک ماه قبل 
پیش بینی ش��ده بود میزان تقاضا در سال جاری 9.3 میلیون بشکه در 

روز کمتر از سال قبل باشد.
این آمار نس��بتا خوش بینانه در دنی��ای پرتنش امروز تنها در صورتی 
محقق می شود که دنیا بتواند از موج دوم همه گیری کرونا برهد و خبری 
از افزایش نرخ مرگ و میر و تعطیلی اقتصاد نباش��د. آژانس بین المللی 
ان��رژی از ای��ن احتمال ب��ه عنوان خط��ر بزرگی که اقتص��اد متزلزل و 

آسیب دیده دنیا را تهدید می کند، نام برده است.
ش��اید این س��ؤال پیش بیاید که چرا کاهش 8.6 میلیون بش��که ای 
تقاض��ای نفت در هر روز به عنوان یک آمار خوش بینانه و امیدوارکننده 
معرفی ش��ده است؟ پاسخ این سؤال را می توان با توجه به وضعیت بازار 
در فصل اول و دوم س��ال جاری مشاهده کرد. در فصل اول سال ۲0۲0 
تقاضای نفت در دنیا بالغ بر 18 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در 
فصل دوم هم افت 19.9 میلیون بش��که ای تقاضا در هر روز را رخ داد. 
البته انتظار می رود در فصول انتهایی امسال بازار وضعیت بهتری داشته 
باش��د، ولی سال ۲0۲0 به عنوان یک سال سخت برای صنعت نفت در 

تاریخ ثبت خواهد شد.
در پای��ان باید گفت بازار نفت در س��ال ۲0۲0 روزهای پرتالطمی را 
طی کرده و نااطمینانی در مورد آینده با وجود شیوع ویروس کرونا باعث 
شده است تا تصمیم گیری ها سخت تر از قبل باشد. به نظر می رسد بازار 
نفت هم برای درمان نیاز به واکسن کرونا دارد و کشف این واکسن است 

که می تواند حال بازار نفت را مانند حال اقتصاد دنیا بهتر کند.

چالش های پیش روی بازار نفت در 6 ماهه دوم سال 2020 چیست؟

آینده مبهم طالی سیاه

»رفت��ار نادرس��ت دونالد ترام��پ در مقابل بحران کرونا باعث ش��ده 
ت��ا محبوبیتش در بین افراد مس��تقل و میانه رو جامع��ه آمریکا از بین 
برود. همچنین با خارج ش��دن کنترل کووید-19 از دس��تان ترامپ، او 

گزینه های زیاد و متنوعی در انتخابات ماه نوامبر پیش رو ندارد.«
»پراجک��ت س��یندیکیت« در مقال��ه ای به قلم میش��اییل اس��پنس 
)Michael Spence( برن��ده نوب��ل اقتص��اد و دیوی��د دبلی��و بریدی 
)David W.Brady( اس��تاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد نوشت: 
»ب��ا توجه به اختالفات بین دونال��د ترامپ و جو بایدن، نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری ماه نوامبر، پیامدهای گسترده ای نه فقط برای آمریکا 
بلکه برای س��ایر کش��ورها به همراه خواهد داش��ت. سوال این است که 
آیا باید چهار س��ال دیگر در مقابل کارهای ترامپ تاب بیاوریم یا اینکه 

تغییری در راه است؟
در ش��رایط دو قطبی امروز، بعید به نظر می رس��د که رأی دهندگان 
متعه��د ب��ه هر یک از نامزده��ا، هواداری خود را به نف��ع دیگری تغییر 
دهند، اما تعداد بسیار کمی از هر دو طرف هستند که می توانند نتیجه 
انتخابات را تعیین کنند. این یعنی میانه روها و افراد مستقلی که نسبت 
به هویت خود آگاهی دارند، نتیجه انتخابات را مشخص خواهند کرد. از 

این منظر، به نظر می رسد که ترامپ دچار مشکل شده است.
درس��ت پنج ماه پیش، هنگامی که بحران کووید-19 برای اولین بار 
در آمریکا بروز کرد، ترامپ با چنین مش��کلی روبه رو نبود. در آن زمان، 
ش��یوع کرونا در ایتالیا در صدر عناوین خبرها قرار داشت. در آن زمان، 
هیچ محدودیتی در آمریکا وجود نداش��ت و سیستم بهداشتی و درمانی 
آن خوب اداره می ش��د. بنابراین این تصور ایجاد شده بود که آمریکا به 
خوبی مدیریت بحران را در دس��ت دارد. براساس آمارها، رتبه محبوبیت 
ترام��پ در م��اه مارس افزایش یاف��ت و طی آن تع��داد قابل توجهی از 
جمهوری خواه��ان و میانه روه��ا و همچنین دموکرات ه��ا واکنش او به 

بحران کرونا را تأیید کردند.
اما از آن زمان تاکنون موارد ابتال به کرونا و مرگ و میر آن در آمریکا 
زیاد ش��ده و ترامپ نیز از پوشیدن ماسک خودداری کرد و حتی بایدن 
را به خاطر این کار مسخره نمود. در همین حال، بیکاری افزایش یافته 
و در حالی که برخی حمایت ها از کارگران و مشاغل به عمل آمده است، 
بس��یاری انتظار دارند موجی از اخراج به دنبال انقضای آن اقدامات رخ 
دهد. تولید ناخالص داخلی 9.۵ درصد در س��ه ماهه دوم س��ال و 3۲.9 

درصد در کل سال کاهش یافته که نشان دهنده بدترین عملکرد آمریکا 
از سال 1947 تا به حال است.

با توجه به این ش��رایط، جای تعجب نیست که نگرش رأی دهندگان 
تغییر کرده اس��ت. از پایان ماه مارس تا اواس��ط ژوئی��ه، تأیید عملکرد 
ترامپ و نحوه رسیدگی وی به بحران کرونا در بین همه گروه ها کاهش 
یافته اس��ت. برای افراد میانه رو در هر دو طرف، نوس��ان زیاد اس��ت و 
همچنین برای افراد مستقل که الگوهای رأی دهی آنها از عوامل نوسانی 

متأثر می شود، تغییر زیاد بوده است.
همزم��ان ب��ا عدم پذی��رش ترامپ و در حال��ی که او درگی��ر بحران 
کروناس��ت، تعداد آمریکایی هایی که قص��د دارند در ماه نوامبر به بایدن 
رأی دهند، زیاد ش��ده است، چنانچه از اواخر ماه مارس تا اواسط ژوئیه، 
تعداد افراد مس��تقلی که قصد رأی دادن ب��ه بایدن را دارند، ۲3 درصد 
رش��د کرد. تع��داد دموکرات هایی که از بایدن حمای��ت می کنند نیز 4 
درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد جمهوری خواهانی که قصد رأی 

دادن به ترامپ را دارند 3 درصد کاهش داشت.
اگرچه کرونا، تنها عاملی نیست که بر حمایت از بایدن تأثیر گذاشته، 
اما عامل مهمی اس��ت. اگر کس��ی با عوامل متعارف به بررس��ی آمارها 
بپردازد، می تواند به این نتیجه برسد که کووید- 19 و ابعاد بهداشتی و 
اقتصادی آن، ۲0 درصد از تغییرات از مارس تا ژوئیه را شکل داده است.
از بین 84 درصد جمهوری خواهان که نحوه رسیدگی ترامپ به بحران 
کووید-19 را تأیید می کنند، 97 درصد می گویند که به او رأی خواهند 
داد. با این حال، در بین 1۵ درصد مخالفان در ماه ژوئیه، تنها 40 درصد 
تصمیم دارند که به او رأی بدهند، در حالی که 36 درصد تصمیم دارند 
به بایدن رأی دهند که افزایش 8 درصدی را از اواخر ماه مارس به نفع 

بایدن نشان می دهد.
در میان ۲۵ درصد میانه رو که نحوه پاسخگویی ترامپ به کووید-19 را 
تأیید می کنند، 8۵ درصد به او رأی خواهند داد، اما از 7۵ درصد مخالفان 
فقط 7 درصد قصد رأی دادن به وی را دارند. در مورد مس��تقل ها هم 68 
درصد از عملکرد ترامپ در مدیریت کرونا در ماه ژوئیه ناراضی بودند، که از 
ماه مارس ۲۵ درصد افزایش یافته است. از این تعداد، 64 درصد قصد رأی 
دادن به بایدن را دارند و فقط 11 درصد از مستقل هایی که پاسخ ترامپ به 

کووید-19 را تأیید نمی کنند به وی رأی می دهند. 
در مجموع، ترامپ به خاطر نحوه پاس��خگویی به کووید-19، در حال 

از دس��ت دادن حمایتش در میان افراد مستقل و میانسال است، اما سه 
ماه تا انتخابات باقی مانده و به نظر می رس��د ترامپ در تالش اس��ت تا 
شرایط را تغییر دهد. در همین راستا او در اواخر ماه ژوئیه، نشست های 
خبری در مورد کووید-19 را از س��ر گرفت، شروع به تبلیغ ماسک زدن 
ک��رد و گردهمایی ملی جمهوری خواهان را برای ماه اوت در جکس��ون 

ویل ایالت فلوریدا لغو کرد.
با این وجود، هنوز مش��خص نیس��ت که آیا این اقدامات کافی خواهد 
ب��ود یا نه، زیرا ترامپ همچنان به حمایت از »حقایق جایگزین« درباره 
کووید-19 ادامه می دهد. یکی از درس های مهمی که می توان از س��ایر 
نقاط جهان آموخت، این اس��ت که پاسخ سریع برای مهار ویروس و به 
حداقل رس��اندن آسیب اقتصادی ضروری است، حال آنکه پاسخ ترامپ 
به کرونا س��ریع نبود. درس دیگر این است که محدود کردن جابه جایی 
افراد و سفرها برای مهار بیماری ضروری است. هنگامی که شمال ایتالیا 
درگیر کووید-19 شد، دولت تمام سفرهای غیرضروری را متوقف کرد، 
اما در آمریکا تصمیم گیری در مورد چنین موضوعی به عهده فرمانداران 
ایالتی گذاشته شد و تنها معدودی از ایالت ها محدودیت سفر را با تأخیر 
اعمال کردند. به نظر می رس��د، با خارج شدن بیماری از کنترل مقامات 
در چندین ایالت، اقدامات قوی تری برای محافظت از س��المت عمومی 
الزم اس��ت. ش��واهد نش��ان می دهد که هیچ گزینه جذابی پیش روی 
مقامات قرار ندارد. تعطیلی کسب و کارها باعث نابودی اقتصادی خواهد 
ش��د، در حالی که بازگشایی آنها احتماال به طوالنی تر شدن دوره شیوع 
بیماری می انجامد و بر مش��کالت می افزای��د. در هر صورت، با اطمینان 

می توان گفت که ضرر ترامپ به سود بایدن خواهد بود.
ترام��پ می تواند به درس��تی ادعا کند که برخالف بحران مالی س��ال 
۲008، همه گیری ناش��ی از خطاهای سیاست داخلی نبود، اما واقعیت 
این اس��ت که این بحران بر اثر سیاست های داخلی تشدید شد. آمریکا 
در زمین��ه مقابله با کرونا با بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته دیگر 
مقایس��ه می شود و نتیجه این اس��ت که جایگاه جهانی آمریکا که قبال 
هم ضربه خورده بود، االن به واسطه نحوه پاسخگویی به اپیدمی آسیب 
جدی دیده است. اگرچه این موضوع ممکن است در حال حاضر نگرانی 
عمده ای برای اکثر آمریکایی ها نباشد، اما اگر محدودیت های بین المللی 
برای مس��افران آمریکایی ادامه یابد، ممکن است شرایط تغییر کند. در 

هر صورت، ترامپ تا ماه نوامبر با شرایط سختی روبه رو خواهد بود.«

»پراجکت سیندیکیت« گزارش داد

کرونا، ترامپ را در انتخابات شکست می دهد؟

دریچه

»فارین پالیسی« بررسی کرد
آیا انفجار بیروت، چرنوبیل لبنان است؟

س��هل انگاری و فس��اد، فاجع��ه ای ویرانگر در لبن��ان ایجاد کرد. 
در خبر ه��ا دیدیم و ش��نیدیم که مروان اب��اود، فرماندار بیروت در 
حالی که جس��ت وجو برای یافتن بقایای آتش نشان های مفقودشده 
در آوار های ناش��ی از انفجار در بیروت ادامه داش��ت، با خبرنگاران 
صحب��ت می کرد و اش��ک می ریخت. او ب��ا بیان اینک��ه این اتفاق 
یک فاجعه ملی اس��ت، گفت: »ش��رایط فعلی در بیروت مرا به یاد 

ویرانی های ناشی از انفجار ها در هیروشیما و ناکازاکی انداخت.«
به گزارش »فارین پالیس��ی«، اما اس��تعاره هسته ای مناسب تری 
برای آنچ��ه که بیروت را لرزاند، وج��ود دارد و آن فاجعه چرنوبیل 
اس��ت. به نظر نمی رسد که انفجار در بندر بیروت بر اثر درگیری یا 
عمل خش��ونت آمیز آگاهانه ای رخ داده باش��د، بلکه به نظر می رسد 
این مش��کل مانند فاجع��ه چرنوبیل اتحاد جماهیر ش��وروی بر اثر 

بی کفایتی مقامات، فساد و غفلت آنان رخ داده است. 
تأثیر ف��وری اقتصادی این فاجعه ویرانگر ب��ود. بر اثر این انفجار 
دس��ت کم 13۵ نفر کش��ته و هزاران نفر زخمی شده اند. همچنین 
بین ۲۵0 تا 300 هزار نفر بی خانمان ش��ده اند که تقریبا 10درصد 
جمعیت ش��هر را تش��کیل می دهند. هزاران نفر نیز نیاز به معالجه 
در بیمارس��تان هایی دارن��د که قبل از بروز این حادث��ه با قربانیان 
کووید-19 پر ش��ده اند. برآورد می شود که حدود 3 میلیارد دالر به 

دارایی ها در این شهر خسارت وارد شده باشد.
انفجار ه��ای اخیر بیروت یک بار ناتوان کننده بر دوش کش��وری 
اس��ت ک��ه مردمش با فقر دس��ت و پنج��ه نرم می کنن��د و درگیر 
مش��کالت اقتصادی هس��تند. حتی قبل از انفجار ه��ا هم لبنان در 
آس��تانه شکست قرار داش��ت. بحران پناهندگان ناشی از جنگ در 
سوریه تقریبا وارد دهمین سال خود می شود. در حال حاضر لبنان 
در تالش است تا نیاز های 30درصد از جمعیت خود را که از جنگ 

سوریه آواره شده اند و به این کشور پناه آورده اند، برآورده کند.
البت��ه فق��ط پناهندگان در لبن��ان برای رفع نیاز ه��ای خود تالش 
نمی کنند، بلکه براساس گزارش های سازمان برنامه جهانی غذا، تقریبا 
نیمی از مردم لبنان در تالش برای رفع نیاز های اساس��ی غذایی خود 
هستند. در ماه ژوئن مارتین کولِرتز، استادیار دانشگاه آمریکایی بیروت 
گفت که »تا پایان سال، 7۵ درصد از جمعیت لبنان نیاز به بسته های 
کمکی مواد غذایی خواهند داشت«، اما سوال اینجاست که آیا این مواد 

غذایی در دسترس آنها خواهد بود یا نه؟
واقعیت این اس��ت که بیم��اری کرونا، بیمارس��تان های لبنان را به 
زان��و درآورد و کووید-19 همزم��ان ب��ا دوره ای از بی ثباتی اقتصادی 
بی س��ابقه در لبنان بروز کرد، در ش��رایطی که مردم به شدت درگیر 
بدهی و مشکالت اقتصادی هستند. قیمت مواد غذایی در حال حاضر 
۲47درصد در لبن��ان افزایش یافته و با انفجار هایی که موجب انهدام 
مواد غذایی باقیمانده در بندر بیروت شد و زیرساخت ها را ویران کرد، 
وضعیت به س��رعت رو به وخامت می رود. حت��ی قبل از انفجار ها نیز 
برخی از معترضان لبنانی تا حد خودس��وزی پیش رفته بودند. ناصف 
هیتی، وزی��ر امور خارجه لبنان هم یک روز قبل از انفجار ها اس��تعفا 
کرد و هشدار داد که لبنان امروز به سمت تبدیل شدن به یک کشور 

شکست خورده می رود.
با توجه به تاریخچه لبنان، بسیاری از مردم از جمله دونالد ترامپ 
اعتقاد دارند که تروریس��م عامل ایجاد این ش��رایط در لبنان است، 
ام��ا باید گفت که دلیل اصلی این بحران، خش��ونت نیس��ت، بلکه 
فس��اد اس��ت. در حالی که جزییات انفجار های بن��در بیروت هنوز 
کامال آش��کار نش��ده، اما آنچه دولتمردان اعالم کرده اند، این است 
که آتش س��وزی بر اثر انفجار یک محموله توقیفی نیترات آمونیوم 
ایجاد شده است. این مواد از سال ۲013 تاکنون در بندر انبار شده 

و باعث بروز چنین حادثه ای گردید.
نکته مهم این اس��ت که نیترات آمونیوم توس��ط تروریست ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. مثال تروریس��ت ملی گرای سفیدپوست به نام 
تیموتی مک وی در س��ال 199۵، دو تن از مواد شیمیایی صنعتی را 
در ش��هر اوکالهما منفجر کرد و باعث کشته شدن 168 نفر و آسیب 
رس��اندن به 300 ساختمان ش��د، اما به یاد داشته باشید که حاال در 
سال ۲0۲0 شاهد شرارت فردی مانند مک وی در بیروت نبودیم، بلکه 
سهل انگاری کشنده ای را از سوی مقامات لبنان شاهد هستیم که اجازه 
داده اس��ت، ۲ هزار و 7۵0 تن نیترات آمونیوم به میزان بیش از هزار 
برابر مقدار استفاده شده توسط مک وی در قلب شهر بیروت انبار شود.
حال این سوال پیش می آید که آیا ممکن است مسئوالن در برابر 
رشوه حاضر شده باشند که این مواد خطرناک انفجاری در این بندر 
انبار ش��ود؟ برخی روزنامه نگاران لبنانی پس از کشف اسناد مربوط 

به توقیف محموله ای که منفجر شد، این سؤال را مطرح کرده اند.
عکس��ی که در رس��انه های اجتماعی به اش��تراک گذاشته شده 
و گفت��ه می ش��ود انبار موردنظر اس��ت، کارگ��ران را در مقابل یک 
انبار مملو از کیس��ه های ه��زار کیلوگرمی نیت��رات آمونیوم با مهر 
»Nitroprill HD« نش��ان می دهد. نیتروپریل موادی خطرناک 
اس��ت که از آنها در ساخت بمب استفاده می ش��ود. نکته مهم این 
اس��ت که میزان استاندارد برای ذخیره ایمن نیتروپریل طبق گفته 

سازنده آن، فقط 400 تن است.
ممک��ن اس��ت هرگز متوجه نش��ویم که فس��اد یا س��هل انگاری 
ی��ا ترکی��ب آنها موجب این انفجار ش��ده، اما آنچه مس��لم اس��ت، 
اینک��ه مطمئنا این انفجار بر اثر ناتوانی کارگ��ران بندری در انجام 
کنترل های اساس��ی یا رشوه گرفتن آنها رخ نداده است. این مشکل 
مربوط به کارفرما ها و سیستم فاسدی است که ساخته اند. در حالی 
ک��ه جنگ داخلی لبنان به طور رس��می در س��ال 1990 به پایان 
رس��ید، بسیاری از جنگ س��االران باقیمانده به سادگی تغییر چهره 
دادند و کنترل دولت شکننده لبنان را پس از جنگ عهده دار شدند.
طبقات حاک��م لبنان، با مصونیت کامل طی س��ال های متمادی 
کشور را با مش��کالت عدیده ای روبه رو کرده اند. فساد و حرص آنها 
بار ها و بار ها لبنان را به بحران کشانده و فرقه گرایی شایع در میان 
نخب��گان حاک��م را هم باید به این موارد اضاف��ه کرد. به طور کلی، 

لبنان درگیر عدم نظارت و بی کفایتی مداوم حاکمان است.
لبن��ان ام��روز، درگیر بحران های مختلفی اس��ت که از آن جمله 
می توان به بحران بهداش��تی اش��اره ک��رد که ط��ی آن، زباله های 
انباشته شده به آلودگی هوا منجر شده اند. اقتصاد نفتکش نیز دیگر 
بحران پیش روی لبنانی هاست. این شرایط بر فقر شهروندان افزوده 
و آنها را تا مرز گرس��نگی پیش برده اس��ت. با توجه به این مسائل، 

بروز یک قحطی در لبنان پیش بینی می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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تصویر اقتصاد ایران در آخرین سال از دهه 1390، آنچنان بهم ریخته 
اس��ت که تقریبا نمی توان هیچ ش��اخص امیدوارکنن��ده ای از میان آن 
بیرون کشید. این روزها افزایش نقدینگی به عنوان متهم اصلی تورم باال 
در اقتصاد ایران معرفی می ش��ود اما این ش��اخص نیز زمانی آثار مخرب 
خود را بروز داده که اصلی ترین ش��اخص ها در فضای اقتصاد به مرحله 
ناکامی رسیده اند. پیش از آنکه ویروس کرونا از راه برسد و آثار اقتصادی 
آن نمایان ش��ود، تحریم ها، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده بود. رشد 
اقتص��ادی از س��ال 1397 به زیر صف��ر تنزل کرده و احتماال تا س��ال 
1400 از این محدوده خارج نخواهد ش��د. تجربه س��ه سال رشد منفی 
متوالی در اقتصاد تنها در س��ال های ابتدایی پس از انقالب و سال هایی 
از جن��گ تحمیلی رقم خورده بود. در دهه های 1370 و 1380 با تمام 
دش��واری های اقتصادی، هرگز چنین شرایطی تجربه نشده بود. تحمل 
رش��د منفی برای اقتصاد در س��ه س��ال پایانی دهه 1390 در شرایطی 
دش��وارتر جلوه می کند که در طول این دهه دو بار دیگر تجربه لغزیدن 
نرخ رش��د اقتصاد به زیر صفر تجربه ش��ده بود و تنها در دو سال میانی 

دهه، مفهوم واقعی رونق در شاخص رشد اقتصادی نمایان شده است.
برآیند رشد اقتصادی در سال های 1391 تا 1398، واقعیت تکان دهنده ای 
را نشان می دهد. رشد اقتصادی در مجموع این سال ها تقریبا صفر بوده، به 
این مفهوم که اقتصاد ایران در طول این سال ها هرگز بزرگ تر نشده است. 
اگر رش��د اقتصاد در سال 1399 نیز طبق برآوردها، منفی شود، عمال دهه 
90 را باید برای اقتصاد ایران، »دهه ناکامی« قلمداد کرد. 10 سالی که در 
آن اقتصاد نه تنها به جلو گام برنداش��ته، بلکه کمی به عقب رفته و برآیند 
همه نمودارهای مثبت و منفی آن به زیر صفر رس��یده اس��ت. از همین رو 
برخی از پژوهشگران اقتصادی عنوان »دهه خاموش« را به اقتصاد ایران در 

10 سال اخیر، نسبت داده اند.
برنامه های ۵ ساله پنجم و شش��م، رشد اقتصادی متوسط 8درصدی 
را برای هر س��ال هدف گذاری کرده بود، اما متوس��ط رشد اقتصادی در 
این س��ال ها تقریبا صفر بوده اس��ت. از س��وی دیگر، تالطم و نوسان در 
اقتصاد ایران به قدری باال بوده که کمترین رش��د اقتصادی ثبت ش��ده 
به گفته مرکز آمار 8.3- درصد بوده اس��ت و باالترین نرخ رشد نیز 14 
درصد بوده اس��ت. نوس��ان حدود ۲۵ درصدی رشد اقتصادی از دیدگاه 
اقتصاددانان و اقتصادگردانان، ضربه بیش��تری را نسبت به نرخ متوسط 

صفر در این سال ها وارد کرده است.
بررس��ی وضعیت رش��د اقتصادی در 60 سال گذش��ته نشان می دهد 

ک��ه ای��ن نرخ کاهنده همراه با نوس��انات زیاد و وابس��ته ب��ه نفت بوده 
اس��ت. بررس��ی وضعیت س��ایر ش��اخص های کلیدی نیز واقعیت های 
تکان دهنده ای را درباره »دهه خاموش اقتصاد ایران« نمایان می س��ازد. 
نرخ تورم نیز در این سال ها وضعیت ناخوشایندی را تجربه کرده تا دهه 

90 در اقتصاد ایران هم سیل آمده باشد و هم توفان.
ب��ه طور کلی، ده��ه 90 از همان ابتدا برای اقتص��اد ایران پر از تنش 
بود. اولین دور از تحریم های بانکی و نفتی در س��ال 1390 از راه رسید 
و عالوه بر تعیین س��قف برای صادرات نفت، دریافت پول حاصل از این 
صادرات با ممانعت مواجه ش��د. سایر نقل و انتقاالت مالی نیز به چالش 
کش��یده شد تا موج تنش وارد اقتصاد شود. بهای ارز در اواخر سال 90 
و اوایل س��ال 91 افزایش یافت و التهاب به س��ایر بازارها س��رایت کرد. 
دالر از ی��ک ه��زار و ۲00 تومان تا نزدیکی 4 ه��زار تومان پیش رفت. 
تن��ش در بازارهای مالی، فضای اقتصاد را به س��وی س��وداگری هدایت 
کرد و بخش های مولد درگیر تبعات تحریم شدند. اولین شوک در رشد 
اقتصادی در س��ال 1391 اتفاق افتاد و این ش��اخص تا 8.3 درصد در 
محدوده زیر صفر پیش رفت و کمترین نرخ رشد اقتصادی پس از پایان 
جنگ تحمیلی، رقم خورد. اقتصاد در این دو س��ال وابس��ته به سیاست 
خارجی و به بن بس��ت خوردن مذاکرات هس��ته ای، وارد رکود ش��د اما 
در س��ال 9۲ سیاس��ت داخلی تا حدودی به داد اقتصاد رسید. برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در این سال، امیدهای تازه ای را ایجاد کرد 
و آغاز مذاکرات هس��ته ای با رویک��رد جدید، امیدواری ها را افزایش داد. 
سیاس��ت ها نیز به سوی ثبات بخشی در فضای اقتصاد کالن حرکت کرد 
تا بازارهای مالی به آرامش برس��ند و فعالیت های مولد نیز منتظر پایان 
تحریم ها بمانند. هرچند این انتظار دو س��ال طول کش��ید اما در همین 

دو سال رشد اقتصاد به باالی صفر رسید و تورم نیز کامال مهار شد.
رش��د اقتصادی در س��ال برجام و پایان تحریم ها همچون فنری آزاد 
ش��د و در س��ال 139۵ به اوج خود یعنی 14 درصد رسید. در سال 96 
نیز رشد اقتصاد حدود 4 درصد شد تا امیدواری ها در جهت رشد پایدار 
اقتصاد تقویت ش��ود. س��ال 1397 اما با خروج آمریکا از برجام، شوک 
تازه ای به اقتصاد وارد شد. بازگشت تحریم ها شرایط را پیچیده تر کرد و 

قیمت دالر به نحو کم سابقه ای جهش پیدا کرد.
ای��ن بار دیگر از اتف��اق امیدوارکننده در دنیای سیاس��ت هم خبری 
نبود که نقطه پایانی بر التهابات بگذارد. با وجود روی کار آمدن مجلس 
جدی��د هم فضای اقتص��اد آرام نگرفت. رش��د اقتصاد در س��ال 97 به 

نزدیکی ۵- درصد رس��ید و در سال 98 نیز بیشتر در محدوده زیر صفر 
پیش رف��ت و به حدود 7- درصد تنزل کرد. البته نرخ رش��د اقتصادی 
بدون احتساب نفت در سال 98 اندکی باالی صفر ایستاد اما فضای کلی 

اقتصاد تعریفی جز رکود پیدا نکرد.
در س��ال 99 نیز که قرار بود رشد اقتصاد، روند نزولی خود را متوقف 
کند، ویروس کرونا از راه رس��ید. قیمت جهانی نفت به واس��طه کاهش 
تقاض��ای جهان��ی افول کرد و درآمدهای وابس��ته نف��ت را کاهش داد. 
بخش های غیرنفتی نیز ناشی از این بیماری به سوی رکود بیشتر پیش 
رفت تا جایی که برآوردها از نرخ رش��د 6- درصد در س��ال 99 حکایت 
دارد. طب��ق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رش��د اقتصاد در ایران 
در س��ال 1400 مثبت خواهد شد. ش��اید دهه ابتدایی قرن آینده برای 
اقتصاد ایران خوش یمن آغاز ش��ود تا نقطه ش��روعی دوباره برای رشد و 

توسعه باشد.
گزارش نهاد پژوهش��ی مجلس از وضعیت اقتصاد ایران که به بررسی 
تغییرات نرخ رشد اقتصادی از دهه 1340 تا اواخر دهه 1390 پرداخته 
اس��ت، نش��ان می دهد که به غیر از یک دهه ای که س��ال های ابتدایی 
انقالب و تمام س��ال های جنگ تحمیل��ی را در خود جای داده، بدترین 
دوره نرخ رشد اقتصادی در سال های  1391 تا 1398 رقم خورده است. 
برآیند نرخ رش��د در این س��ال ها 0.۲ درصد بوده اس��ت. در سال های 
 1368 تا 1391 برآیند نرخ رش��د اقتصادی ۵ درصد برآورد شده است. 
این شاخص در طول یک دهه 13۵7 تا 1367 برآیندی در حدود 4.8- 
درصد داشته است. در طول سال های  1341 تا 13۵6 نیز برآیند 11.4 

درصدی برای شاخص رشد تولید ناخالص ملی به ثبت رسیده است.
همچنی��ن طبق گفته مرکز پژوهش های مجل��س، باالترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه ثبت شده از سال 1370 تا 1398 مربوط به سال 1374 
ب��ا نرخ ۵9درصد بوده اس��ت؛ پ��س از آن نرخ تورم نقط��ه به نقطه ۵0 
درصدی در میانه س��ال 1398 به عنوان باالترین رقم این ش��اخص به 
ثبت رس��یده است. س��ومین نرخ باالی تورم نقطه به نقطه در طول ۲8 
س��ال گذشته نیز در دهه 90 به ثبت رسیده که 44 درصد در سال 9۲ 
بوده اس��ت. در س��ال 1387 نیز نرخ تورم نقطه به نقطه به ۲8 درصد 
رس��ید بنابراین در میان 4 قله ثبت ش��ده برای تورم، ۲ قله در دهه 90 
ثبت شده است که هر دو بار در پی التهاب شدید ارزی و افت ارزش پول 
ملی بوده اس��ت. این گزارش نشان می دهد که دهه 90 از نظر شاخص 

تورم نیز شرایط سختی را سپری کرده است.

اقتصاد ایران دهه 90 را چگونه به پایان می رساند؟

مدار صفر درجه
نگاه

گمانه زنی ها درباره گفته رئیس جمهور ادامه دارد
نگاه بخش خصوصی به وعده گشایش 

اقتصادی
پس از آنکه رئیس جمهور در جلس��ه هفته گذشته هیات دولت از 
یک گش��ایش اقتصادی جدید س��خن گفت، گمانه زنی های فراوانی 
درباره این گفته او ش��کل گرفت. هرچند حس��ن روحانی جزییات 
دقیق��ی از س��ازوکارهای این گش��ایش اقتصادی اع��الم نکرد، اما 
تصویب FATF، آزادس��ازی دالرهای بلوکه ش��ده در کره جنوبی، 
آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم ها، انتش��ار اوراق س��لف 
نفتی، برنامه دولت برای جاماندگان س��هام عدالت و افزایش عرضه 
اولیه در بازار س��هام، ازجمله مهم ترین گمانه هایی است که در این 
چند روز در رس��انه ها و افکار عمومی ش��کل گرفته اس��ت. در این 
بین، واکنش حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور به گمانه زنی ها 
و »دع��وت او ب��ه یک هفته صب��ر« باعث افزای��ش انتقادها از نحوه 
اطالع رس��انی در این باره ش��د. همچنین فع��االن بخش خصوصی 
اعتقاد دارند که »گش��ایش در اقتصاد« مقوله ای نیس��ت که ظرف 
چن��د روز یا یک هفته ب��ه وجود آید، به خصوص در ش��رایطی که 
عالوه بر بحث تحریم ها، شیوع کرونا هم اقتصاد ایران را در تنگنای 

مضاعف قرار داده است.
در این زمینه، کامران ندری، کارشناس بانکی می گوید: صحبت از 
گشایش در اقتصاد، مقوله ای است که در بلندمدت و با برنامه ریزی 
حاصل خواهد شد و تنها راهکاری که در کوتاه مدت می تواند منجر 
ب��ه تحق��ق این موضوع ش��ود، ایجاد خوش بینی در مردم اس��ت تا 

اطمینان از آینده کشور در مسیر بهبود شکل گیرد.
ب��ه اعتقاد ندری، تنه��ا اتفاقی که در کوتاه م��دت اثرگذار خواهد 
بود ایجاد نوعی خوش بینی در آینده اقتصادی کش��ور است تا مردم 
مطمئن شوند قرار است مسئوالنی با طرز فکر متفاوت، زمام امور را 
در دست  گیرند و اقتصاد به سمت مطلوب تغییر جهت دهد. مشابه 
اتفاقی که در پایان دولت دهم و تغییر دولت ش��اهد بودیم که این 
خوش بینی ایجاد ش��د که قرار است تغییر اساس��ی در مسیر اداره 
کش��ور ش��کل گیرد و امید به همین بهبود بود که باعث شد تا قبل 
از اینکه حتی دولت به آقای روحانی تحویل داده ش��ود، متغیرهای 

اقتصادی جهت مثبتی را به خود گیرد.
ندری خاطرنش��ان می کن��د: یکی از بزرگ ترین مش��کالت ما در 
اقتصاد، نگاه مس��ئوالن به مس��ائل اقتصادی است. به همین جهت 
است که اگر قرار باشد هر تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام 
اول باید مس��ئوالن با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاه ش��ان به 
حوزه اقتصاد و مس��ائل آن، متفاوت با کس��انی است که تا پیش از 
این بر سرکار بوده اند. طبعاً وقتی نگرش متفاوت باشد، برنامه ها هم 
در جهت با همین بینش جدید شکل و ساختاری متناسب با بهبود 

اقتصادی شکل خواهد گرفت.
ندری س��پس گمانه زنی های موجود را درباره انتش��ار اوراق ارزی 
ب��ر پایه فروش نفت را غیرمحتمل عنوان می داند و می گوید: به نظر 
نمی رسد که تأمین کسری بودجه نیاز به این همه روش های پیچیده 
داش��ته باش��د. به باور ندری، انتش��ار اوراق با سررسید کوتاه مدت، 
متناس��ب ب��ا نرخ بازار نه ن��رخ تحمیلی و دس��توری، البته در کنار 
مجموعه اصالحاتی که باید لحاظ ش��ود، خواهد توانس��ت کس��ری 

بودجه را جبران کند.
میرمحمد صادقی دیگر عضو باس��ابقه اتاق ایران نیز درباره وعده 
گشایش اقتصادی دولت از نگاه بخش خصوصی می گوید: مهمترین 
چیزی ک��ه بخش خصوصی انتظار دارد این اس��ت که بیش از این 
تصمیم ها به روند کارشان ضرر و زیان نرساند؛ بیشترین زیان بخش 
خصوصی ناش��ی از توهم هایی است که با تصمیم های دولت و بانک 
مرکزی به آنها تحمیل می ش��ود. انتظار بخ��ش خصوصی ثبات در 
تصمیم گیری ها، ثبات در سیاست های کالن اقتصادی، ثبات در بازار 
و در نتیجه ثبات اقتصادی است که بخش خصوصی بتواند براساس 

آن برنامه  میان مدت برای کارهای خود داشته باشد.
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران ادامه می ده��د: وقتی وعده 
گش��ایش اقتصادی می دهند، انتظار بخش خصوصی حتما ثبات در 
تصمیم گیری ها، ثبات در سیاست های کالن اقتصادی، ثبات در بازار 
اس��ت و در نتیجه ثبات اقتصادی اس��ت که بخش خصوصی بتواند 
براساس آن برنامه  میان مدتی برای کارهای خود داشته باشد وگرنه 
هیچ گشایش��ی در بی ثباتی و تصمیم های خلق الساعه نیست و این 

نوع تصمیم گیری پاسخگوی مشکالت امروز نیست.
همچنین مه��رداد عباد، عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
تهران با انتقاد از نحوه برخورد برخی مسئوالن با اطالع رسانی درباره 
اخبار اقتصادی به مردم، می گوید: با توجه به مش��کالتی که اقتصاد 
ایران در ماه های گذش��ته با آن رو به رو بوده، االن زمان مناس��بی 
برای سورپرایز کردن جامعه نیست. وقتی جامعه سال های موفقی را 
از نظر اقتصادی پشت سر گذاشته و شرایط روحی خوبی دارد، آنگاه 
می توان با سورپرایز و خبرهای شگفت آور، فضایی مفرح را به وجود 

آورد اما در شرایط فعلی امکان این موضوع وجود ندارد.
او ادامه داد: در ماه های گذش��ته چه تح��ت تاثیر تحریم ها و چه 
در تحت تاثیر مش��کالت داخلی، فشار اصلی به دوش مصرف کننده 
نهایی و اقش��ار کم درآمد جامعه بوده و با شیوع ویروس کرونا، عمال 
امروز فشار بر جامعه باالست. از این رو مردم بیش از آنکه به دنبال 
تفریح و خبرهای پنهانی باش��ند، در انتظار یک گش��ایش واقعی و 
گره گش��ا به سر می برند و این امر را نه در خبرها که در عمل دنبال 

می کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه گمانه زنی هایی که درباره 
گش��ایش اقتص��ادی احتمالی رئی��س جمهور مطرح ش��ده، گفت: 
گزین��ه ای مانن��د اف ای تی اف که با توجه به برگزاری جلس��ه این 
گ��روه در بهمن ماه عمال ملغی ب��ود. بحث هایی مانند فروش اوراق 
نفتی نیز در بهترین حالت به عنوان یک مس��کن در ش��رایط فعلی 
به کار می آیند و اگر واقعا بناست در زندگی مردم گشایشی صورت 

گیرد، باید بحث ها کالن تر باشد.
عباد ب��ا بیان اینکه برط��رف کردن مش��کالت دیپلماتیک امروز 
اولوی��ت مهم اقتصاد ایران اس��ت، گفت: اگر م��ا بتوانیم همزمان با 
حفظ عزت ایران، ش��رایطی را فراهم کنیم که مش��کالت بینالمللی 
و تحریم ه��ا برطرف ش��ود، آنگاه می توان به یک گش��ایش جدی و 
همه جانبه امیدوار ماند. امروز سیاس��ت با اقتصاد گره خورده و باید 
تالش کرد در این مس��یر گره ای از مش��کالت اقتصادی مردم را باز 

کرد.
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ایج��اد بازار اولی��ه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی اس��ت که بانک 
مرکزی با توجه به اجتناب ناپذیری کسری بودجه دولت متأثر از کاهش 
درآمدهای نفت��ی و عدم امکان افزایش فش��ار مالیاتی و همچنین رفع 
پیامدهای رکودی ش��یوع کرونا، با هدف دس��تیابی ب��ه کنترل تورم و 
کمک به رش��د اقتصادی کش��ور از نیم��ه خردادماه امس��ال آغاز کرده 
است. راهکاری که تاکنون توانسته حدود ۵0هزار میلیارد تومان به رفع 

کسری بودجه کمک کند.
در این زمینه، علی س��عدوندی، کارشناس بانکی با بیان اینکه انتشار 
اوراق بدهی دولتی، مانعی ب��رای بی انضباطی مالی دولت و باعث ایجاد 
ثب��ات در اقتصاد خواهد ش��د، گفت: فروش ای��ن اوراق کاهش اجرای 
پروژه های زیان ده و ریخت وپاش ها را به دنبال داش��ته و نظارت عمومی 

را تقویت می کند.
او با مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، 
به ایرنا گفت: اس��تقراض از بانک مرکزی روش��ی بس��یار تورم زاست که 
در کش��ور ما به صورت س��نتی همواره انجام شده است. در این سال ها 
معم��وال درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می ش��د و این بانک 
پایه پولی ایجاد می کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است 
یا در روش��ی دیگر درآمد نفت در صندوق توس��عه ملی واریز می شد و 
بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرش��فاف به برخی افراد حقیقی 
و حقوقی اختصاص داده می ش��د که زمینه فساد را فراهم می ساخت یا 
آنک��ه به منظور تامین کس��ری بودجه دولت، ب��ه بانک مرکزی فروخته 

می شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می گشت.
این کارش��ناس اقتصادی اضافه کرد: راه��کار دیگر که بدترین راهکار 
برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد 
به این صورت اس��ت که ارزی را که قبال به بانک مرکزی فروخته ش��ده 

است، دولت مجددا با قیمتی باالتر به بانک مرکزی می فروشد!
این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی 

برای کنترل تورم در دهه های گذش��ته کش��ور، گف��ت: امروز از طرفی 
دسترس��ی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده اس��ت و امکان ارزپاشی وجود 
ندارد و از س��وی دیگر کسری بودجه، که تاکنون به دلیل وجود درآمد 
نفتی پنهان می ش��د، همچنان برقرار اس��ت بنابراین پیش بینی شرایط 

بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.
س��عدوندی ضمن مزمن دانس��تن مشکل کس��ری بودجه در اقتصاد 
ای��ران، افزود: راهکاری که س��ایر کش��ورهای جهان برای رفع کس��ری 
بودجه دارند، ش��فافیت این کس��ری اس��ت. با اتکا به شفافیت است که 
دولت ه��ا می توانند از طریق بازار اقدام به تامین کس��ری بودجه کنند. 
در همین راس��تا انتش��ار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای موثر و 
کارا برای انجام این مهم اس��ت. در این سیستم دولت به صورت شفاف 
در بازار، اوراق می فروش��د و موظف اس��ت در سررس��ید، ای��ن اوراق را 
تامین و بازپرداخت کند. البته در سررس��ید دولت ها مجددا اوراق جدید 
می فروشند و چون دولت نکول )ناتوانی در ایفای تعهدات( نمی کند، در 
نزد فعاالن بازار این اوراق بدهی، اوراق  بدون ریسک محسوب می شود. 
این ش��رایط باعث می ش��ود تا در این کشورها، کس��ری بودجه نه تنها 

موجب تورم نشود که بلکه حالت ضدتورمی داشته باشد. 
س��عدوندی با اش��اره به شروع انتش��ار و فروش اوراق بدهی در ایران 
از 13 خردادماه گفت: میزان اوراق منتشرش��ده تاکنون میزان معقولی 
اس��ت، اما کل کس��ری بودجه دولت باید از این محل تامین ش��ود و به 
هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت. فعال روند خوبی صورت 
گرفته و اقدام وزارت اقتصاد شایان تقدیر است، چون مقاومت در مقابل 
این اقدام جدی اس��ت. البته بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار 

اوراق کرده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.
این کارش��ناس اقتصادی درباره اظهارات منتقدان این ش��یوه توضیح 
داد: منتقدین معتقدند انتش��ار اوراق تورم زا خواه��د بود، ادعایی دقیقا 
معکوس تجربه جهانی اس��ت. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان 

می کنند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام 
ده��د،  در اتخاذ سیاس��ت های مالی بی مهابا خواهد ش��د. در حالی که 
در پاس��خ به این افراد می توان یادآور ش��د؛  اتفاقا در حال حاضر دولت 
دس��تش برای تامین هر میزان کس��ری از محل بانک ها یا بانک مرکزی 
باز است، چراکه مدیران بس��یاری از بانک های کشور مستقیما از سوی 
دولت مش��خص می شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت 
گرفتن دولت در تامین مال��ی پروژه های زیان ده و ریخت وپاش ها ندارد 
بلکه نظارت عمومی را در پی دارد. س��عدوندی با تاکید بر اینکه انتشار 
اوراق، مانع��ی ب��رای بی انضباطی مالی دولت و مس��بب ایجاد ثبات در 
اقتصاد خواهد بود، گفت: انتش��ار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه 
دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختالف موافقان این روش 
با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه 
اقتص��اد کش��ور باید از متادون اس��تفاده کرد، اما منتق��دان می گویند، 
متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف شود، اما 
آنها نمی دانند چون بیمار معتاد اس��ت، در صورت قطع متادون، مجددا 
بیمار به س��راغ هروئین باز خواهد گش��ت بنابراین تا ساختار اقتصادی 
کشور اصالح نشده اس��ت و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن 
هستیم، صالح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی 

استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.
او با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه و لزوم اصالح 
در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه 
در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری 
غیرمنطقی است و بایس��تی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق 
کاه��ش پیدا کند. ما برای معامالت اوراق دولتی نیاز به بازاری مش��ابه 
با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایس��تی آن بازار در اختیار دولت 
باش��د. در حالی که بازار بورس در اقتصادهای پیشرو، نهادی مستقل و 

مجزا از بخش های دولتی و حکومتی است.

راهکاری برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی

آسیب شناسی انتشار اوراق بدهی در اقتصاد ایران
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بخش خصوصی از شفاف سازی استقبال می کند

در ماه ه��ای اخیر و با افزایش نرخ ارز، نظرات زیادی در این باره ارائه 
شده است. دولت بخش خصوصی را خطاب قرار می دهد که ارز حاصل 
از صادرات را وارد سیستم اقتصادی کشور نکرده است و با کاهش عرضه 
در سامانه نیما توس��ط بخش خصوصی و افزایش تقاضا در بازار باعث 
افزایش نرخ دالر شده است. این عدد تا رقم باور نکردنی ۲۵ هزار تومان 
رس��یده است که رس��یدن این عدد در هیچ یک از دولت های گذشته 
س��ابقه نداشته است. نباید از حق گذش��ت که این افزایش نرخ ارز در 
کشور دالیل زیادی از قبیل سیاسی و اقتصادی و حتی مهمان ناخوانده 
این روزهای دنیا، کرونا دارد. اما به نظر می رس��د س��کاندار ساختمان 
شیش��ه ای میرداماد در انتهای سال 98 باید متوجه افزایش نرخ ارز در 
سال 99 می ش��د. زمانی که بانک مرکزی سرگرم نوسان گیری با نرخ 
دالر و سایر ارزها بود و با افزایش نرخ دالر و کاهش آن در زمان کوتاه 
از نوسان ایجادشده س��ود می گرفت، باید تمهیدات الزم را پیش بینی 
می کرد. از وظایف بانک مرکزی این اس��ت که مانع افزایش نرخ ارز در 
کشور شود و باید ثبات نس��بی ایجاد کند تا صادرکننده و واردکننده 
ب��ا فراغ بال به وظیفه اصلی خود که ب��ه کار انداختن موتور اقتصادی 
کش��ور و جهش تولید اس��ت، بپردازد. بانک مرکزی به عنوان متولی 
بازار پولی–مالی کش��ور باید جلوی سفته بازی و عدم تقاضای مولد را 
می گرفت، چون در زمان بیماری کرونا که مرز کشورها بسته بود، ما با 
کاهش تقاضای واقعی به دلیل بسته بودن مرزها روبه رو بودیم. در آن 
زمان صادرات و واردات بسیار محدود بود و حتی کشورها مرزهای خود 
را به مس��افران نیز بس��ته بودند و تقاضا برای ارز مسافرتی که در آخر 
هر سال ایجاد می شد، وجود نداشت. در ابتدای سال 99 بانک مرکزی 
در نظر غیرکارشناس��ی پیش بینی کرده بود نرخ تورم در س��ال جاری 
۲۲درصد با دایره نوسان ۲درصد است که این موضوع در هیچ جای دنیا 
مرسوم نیست. جناب همتی بعد از گذشت پنج ماه از سال به اهداف از 
پیش تعیین شده خود نرسیده است و به احتمال قریب به یقین نخواهد 
رس��ید، چون اهداف بانک مرکزی با عملکردش به هیچ وجه همخوانی 
ندارد. دولت در انتهای تیرماه امسال ضرب االجل اعالم کرد که تمامی 
صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد کنند و 
در هفته اول مرداد ماه نرخ ارز کاهش نسبی داشته که به نظر می آید 
دلیل اقتصادی پشت آن نبوده، اما مجددا نرخ دالر افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی در پایش��ی که از کارت های بازرگانی فعاالن اقتصادی 
انجام داد، اعالم کرد از ۲7 میلیارد دالر ارزی که صادرشده و به سیستم 
اقتصادی کش��ور بازنگش��ته، فقط ۲.۵ میلی��ارد دالر آن برای بخش 
خصوصی بوده و مابقی آن برای بخش دولتی و یا خصولتی هاست که 

باید وارد سیستم نیما می شد، ولی این کار هنوز صورت نگرفته است.
بخش خصوصی هیچ ترس��ی از افش��ای نام افرادی که ارز حاصل از 
صادرات را به سیس��تم وارد نکرده اند، ندارد و از شفاف س��ازی در این 
زمینه اس��تقبال می کند. به نظر می آید دولت بای��د با دیده باز ببیند 
چه ش��خص یا اش��خاصی از پول بیت المال برای منافع شخصی خود 
سوءاس��تفاده می کند و ب��ا معرفی این اف��راد به قوه  قضائیه، بس��اط 
س��ودجویان را جمع کرده و این تنش به وجود آمده را در بازار پولی- 
مالی کشور از بین ببرد و ارز در اختیار کسانی قرار دهند که باعث رشد 
و شکوفایی اقتصاد می گردند؛ نه سودجویانی که منافع ملی را به منافع 

شخص ترجیح می دهند.

در نوزدهمین روز مردادماه رقم خورد
کاهش اندک قیمت سکه و طال

در دومین روز هفته در بازار سکه و طال قیمت ها اندکی کاهش داشت 
و در حال��ی که نرخ خری��د دالر و یورو ثابت مانده بود، نرخ فروش این 
دو نوع ارز هم با کاهش قیمت مواجه ش��د.  بعد از تعطیالت روزهای 
جمعه و ش��نبه، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز 
یکشنبه با کاهش قیمت همراه شد و به 10 میلیون و 3۲۵ هزار تومان 
رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 10 میلیون 
و ۲00 ه��زار تومان قیمت دارد. براس��اس اعالم اتحادیه طال و جواهر 
تهران، هر قطعه نیم س��که هم ۵ میلی��ون و 300 هزار تومان قیمت 
خورد و هر قطعه ربع س��که هم 3 میلیون تومان فروخته ش��د. سکه 
ی��ک گرمی نیز یک میلیون و 630 هزار تومان داد و س��تد گردید. در 
طالفروشی ها همچنین هر گرم طالی 18 عیار یک میلیون و 36 هزار 
تومان خرید و فروش شد. همچنین صرافی های بانکی هر دالر آمریکا 
را در روز یکشنبه به قیمت ۲۲ هزار تومان خریدند و معادل ۲۲ هزار و 
100 فروختند که نرخ خرید دالر نسبت به آخرین روز معامالت هفته 
گذش��ته ثابت ماند، درحالی که ن��رخ فروش آن 900 با کاهش قیمت 
مواجه ش��د. صرافی های بانکی هر یورو را نیز مع��ادل ۲6 هزار تومان 
خری��داری کرده و به قیمت ۲6 ه��زار و 100 تومان فروختند که نرخ 
خرید یورو نیز ثابت ماند، اما نرخ فروش آن 6۵0 تومان کاهش یافت. 
بانک ها نیز هر دالر آمریکا را به قیمت ۲0 هزار و196 تومان و هر یورو 

را معادل ۲3 هزار تومان خریداری کردند.

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد
افزایش ساعات معامالت بورسی

مدیرعامل بورس تهران از افزایش ساعات معامالت بورسی خبر داد و 
گفت تا پایان هفته جاری انجام معامالت تا ساعت 1۵ افزایش می یابد.
علی صحرائی در یک برنامه رادیویی گفت: اوضاع بورس خوب است 
و مردم هم استقبال خوبی داشته اند؛ البته پول های خرد مردم جریانی 
متفاوت از نقدینگی را فراهم کرده و به توس��عه طرح های کش��ور هم 
کمک می کند. مردم به واس��طه ش��رایط فرهنگی عالقه مند هستند 
که مس��تقل باش��ند اما فردی که  که دانشی هم ندارد وارد این فضای 
بورسی می شود و چشم بسته عمل می کنند؛ همچنین دنباله رو دیگران 
می شود. به گفته صحرائی، مردم باید اطالعات مالی داشته باشند و به 
متخصص این کار مراجعه کنند زیرا ورود مستقیم ممکن است ضرر و 
زیانی هم داشته باشد. ویژگی بورس این است که شفافیت حداکثری 
دارد اما هیچ کس نمی تواند س��رمایه گذاری در بورس را تضمین کند. 
کشورمان همچنین مشتری محور است. در حال حاضر 108 کارگزاری 
و بیش از ۲000 ایستگاه معامالتی در کشور وجود دارد تا پایان هفته 

نیز ساعت های معامالتی تا ساعت 1۵ افزایش  پیدا می کند.

یادداشت

فرصت امروز: اولین گام برای ارائه کارت اعتباری به دارندگان س��هام 
عدالت برداش��ته ش��د و با تواف��ق بانک ها، دارندگان س��هام عدالت به 
پش��توانه س��هام خود کارت اعتباری دریافت می کنند. این خبر را روز 
گذشته معاون امور بانکی وزیر اقتصاد اعالم کرد و گفت: تمامی بانک ها 
توافق کرده اند تا حداقل ۵0درصد ارزش روز س��هام عدالت را برمبنای 

کارت اعتباری در اختیار مشتریان خود بگذارند.
عباس معمارنژاد روز یکشنبه در نشست خبری »ارائه کارت اعتباری 
با وثیقه گذاری سهام عدالت« از ارائه کارت اعتباری به اندازه ۵0درصد 
ارزش س��هام عدالت خب��ر داد و نح��وه ارائه و مکانیس��م فعالیت این 

کارت های اعتباری را توضیح داد.
معمارن��ژاد با بیان اینک��ه امکان خرید با این کارت ه��ای اعتباری از 
تمامی مراکز خرید امکانپذیر است، گفت: بازپرداخت این تسهیالت سه 
ساله و مطابق با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار 18درصد پیش بینی 
ش��ده و وثیقه این تس��هیالت س��هام عدالت است و مش��تریان نیاز به 
ارائه هیچ ضمانت دیگر یا س��پرده گذاری پیش ی��ا پس از دریافت وام 

نخواهند داشت.
او با تاکید بر اینکه تالش بر این اس��ت ک��ه تمام فرآیند اعطای این 
تسهیالت به صورت الکترونیک انجام شود، ادامه داد: اکنون بانک ملی 
ایران تمامی مراحل اعطای این تس��هیالت را برای مش��تریان خود به 
ش��کل  الکترونیک انجام می دهد. سامانه بانک ملت هم به زودی آماده 
خواهد ش��د. بانک های صادرات، تجارت و س��په هم در فرآیند تکمیل 

الکترونیکی سازی تمامی مراحل اعطای این تسهیالت هستند.
همچنی��ن محمدرض��ا حس��ین زاده، مدیرعامل بانک مل��ی در ادامه 
این نشس��ت با بیان اینکه سیس��تم ارائه این کارت های اعتباری مشابه 
»کردی��ت کارت« در سیس��تم بانک های بین المللی اس��ت، گفت: باید 
توج��ه داش��ت که دارندگان ای��ن کارت اعتب��اری در صورتی که مبلغ 
خریداری ش��ده خود به وس��یله ای��ن کارت در بازه زمان��ی یک ماهه، 
تسویه کنند، آن مبلغ مشمول تسهیالت 18درصد نخواهد شد و برای 
این گروه از مشتریان سود صفر درصد در نظر گرفته خواهد شد و آنان 
می توانند به طور مداوم با این شیوه از اعتبار کارت های خود به صورت 

ماهانه بهره ببرند.
حسین فهیمی، سخنگوی س��تاد آزادسازی سهام عدالت نیز در این 
نشست به سازوکار شناسایی دارندگان سهام عدالت اشاره کرد و گفت: 
بنابر تصمیم ش��ورای عالی بورس، شناس��ایی دارندگان سهام عدالت با 
ارائه یک شماره شبای معتبر و فعال و همچنین ارائه یک شماره تلفن 
همراه به نام فرد مشمول در سایت سهام عدالت امکان پذیر خواهد شد.
او  با اش��اره ب��ه پرداخت ۵ هزار و 600 میلی��ارد تومان به متقاضیان 
فروش س��هام عدالت تاکنون، افزود: بدون انجام این فرآیند، شناسایی 
اعطای تس��هیالت برمبنای س��هام عدالت و همچنین فروش این سهام 

امکان پذیر نخواهد شد.
ویژگی های مهم کارت های اعتباری در دنیا چیست؟

کارت های اعتباری نوعی از کارت های بانکی هس��تند که استفاده از 
آنها گس��تره جهانی دارد و پشتوانه اخذ آنها، اعتبار فرد است. در ایران 
نیز بعد از آزادس��ازی سهام عدالت قرار بر این است تا افرادی که روش 
مس��تقیم فروش س��هام خود را انتخاب کرده اند، در ص��ورت تمایل از 
فروش س��هام خود خودداری کرده و از این سهام به عنوان پشتوانه ای 
برای دریافت کارت اعتباری اس��تفاده کنند. اتفاقی که پیش از این در 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی توسط رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
شد و حاال با توافق بانک ها شکل جدی تری به خود گرفته و قرار است 
دس��ت کم به اندازه ۵0درصد از ارزش روز سهام عدالت، کارت اعتباری 

در اختیار مشتریان قرار بگیرد.

در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی ضمن حمایت از این طرح، 
ب��ه بیان برخ��ی از ابهامات آن پرداخت و به باش��گاه خبرنگاران جوان 
گفت: این طرح، طرح خوبی اس��ت اما دارای ابهاماتی از جمله مشخص 
نبودن رده س��نی متقاضیان، گروه های شغلی و چگونگی نحوه دریافت 

این کارت هاست.
وثوق��ی با اش��اره به تجارب گذش��ته درخصوص اعط��ای کارت های 
اعتباری به بازنشس��تگان ادامه داد: این تجربه ناموفقی بود و سبب شد 
تا برخی سوءاس��تفاده ها و کالهبرداری هایی از قبیل این موضوع شکل 
گیرد بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.

او با بیان اینکه پشتوانه اعطای این کارت، اعتبار فرد است، گفت: در 
اکثر کش��ورهای جهان که کارت اعتب��اری اعطا می کنند، اعتبار فرد از 
جمله درآمد و محل اقامت او به عنوان پش��توانه فرد برای دریافت این 
نوع کارت است و در کشور ما هم قرار است سهام عدالت به عنوان یکی 
از پش��توانه های دریافت کارت اعتباری قرار گیرد. باید در نظر داش��ت 
که افراد پس از دریافت آن اقدام به سوءاستفاده و نقد کردن کارت در 
برخی فروش��گاه ها نکنند یعنی فرد کارت را به فروشنده ارائه دهد و او 

با کسر مبلغی از اصل موجودی کارت، پولی را به دارنده کارت بدهد.
وی با بی��ان اینکه کارت های اعتباری یکبار مصرف نیس��تند، گفت: 
دارن��دگان این کارت ها نمی توانن��د به یکباره از آنها اس��تفاده کنند و 
پس از اتمام موجودی دوباره می توان این کارت ها را ش��ارژ کرد. سقف 

دریاف��ت این کارت ح��دود ۵0میلیون تومان اس��ت درحالی که برای 
دریافت همین میزان در قالب وام، باید وام گیرنده س��ه ضامن داش��ته 

باشد تا مجموع حقوق آنها بتواند پرداخت اقساط را پوشش دهد.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، در برخی از کش��ورهای جهان 
گاه��ی افرادی که خود دارنده این کارت ها هس��تند قرارداد جدید فرد 
دیگ��ری که می خواهد کارت اعتب��اری دریافت کند را امضا می کنند و 
این زنجیره همچن��ان ادامه دارد و بدین گونه مردم را راغب به دریافت 
این ن��وع کارت می کنند. همچنین صورتحس��اب فرد ی��ک ماه بعد از 
اولین تراکنش او صادر می شود و فرد تا شش ماه پس از دریافت کارت 
می تواند هیچ گونه تراکنش��ی نداشته باشد اما درخصوص وام های دیگر 
درس��ت یک ماه پس از دریافت وام پیامک کسر اقساط به شماره افراد 

ارسال می شود.
وثوقی با بیان اینکه در حال حاضر کارت اعتباری بیش��تر از 36 ماه 
قابل تقسیط نیست، گفت: نحوه بازپرداخت اقساط به گونه ای است که 
ب��ه عنوان نمونه قس��ط فرد هر ماه قریب به ی��ک میلیون و ۲00 هزار 
تومان اس��ت و بانک از این میزان س��ود خود را برداشته و یک میلیون 
تومان مجددا به حساب بازمی گردد و کارت فرد مجددا شارژ می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مزایای مثبت این کارت ها 
نس��بت به وام های بانکی، گردش��ی بودن اقساط آن است یعنی پس از 
کس��ر سود توس��ط بانک عامل، کارت مجدد شارژ می شود و فرد کمتر 
به مش��کل مالی برمی خورد و شما از محل حقوق خود، قسط می دهید 
و دیگر نگران نیس��تید با پرداخت قسط، مشکلی بابت مدیریت حقوق 
خود پیدا کنید. همچنین در برخی از کش��ورها وثایقی مانند ملک هم 
به عنوان تضمین پرداخت این وام قرار می گیرد و بسته به میزان اعتبار 

شما روند دریافت این وام سهل تر می شود.
سقف 50 میلیون تومانی کارت اعتباری در ایران

همچنین احمد س��تاک با اشاره به وجه تمایز کارت های بانکی گفت: 
کارت های نقدی به حس��اب خاصی متصل هستند و دارندگان تنها به 
اندازه موجودی کارت موردنظر می توانند از آن اس��تفاده کنند درحالی 
که در کارت های اعتباری موج��ودی وجود ندارد و دارنده می تواند آن 

را مجددا شارژ کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کارت های اعتباری در کشور ما 
تا سقف ۵0 میلیون تومان اعتبار دارند، گفت: این میزان در کشورهای 
دیگ��ر 140 ه��زار دالر و برخی از کارت های آنها از همان ابتدا س��قف 
و ی��ا محدودیتی ندارن��د و بیش از 90درصد کش��ورهای جهان از این 
ن��وع کارت ها اس��تفاده می کنند. بدی��ن طریق امتیازهای��ی در اختیار 
صادرکنن��دگان قرار می گی��رد و این کارت ها با اتصال به س��وئیچ های 
بین المللی س��بب می ش��وند تا گردش��گران در هر کش��وری که سفر 

می کنند بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
س��تاک با اشاره به مزیت کارت های اعتباری ادامه داد: اقساط دارنده 
یک ماه پس از اولین استفاده فرد از کارت خود شروع می شود درحالی 
ک��ه وام گیرن��دگان بالفاصله یک ماه بعد از دریاف��ت خود باید اقدام به 
پرداخت اقس��اط خ��ود کنند. در برخی از کش��ورها ب��رای افرادی که 
اس��تفاده بیشتری از این کارت  ها دارند مزایایی در نظر می گیرند بدین 
ترتیب که فرد هنگام خرید از برخی فروشگاه ها از تخفیف های ویژه ای 
برخوردار می شود اما در برخی دیگر از کشورها کارمزد برداشت پول از 
دستگاه های ای تی ام برای دارندگان کارت های اعتباری، بیشتر است.

ب��ه گفته وی، در برخی از کش��ورهای پیش��رفته مس��ائل مربوط به 
کالهب��رداری و مفقودی کارت را تضمین می کنند و بدین طریق مردم 
را ترغیب به استفاده از این نوع کارت ها می کنند و پشتوانه دریافت آن 

اعتبار فرد یعنی میزان درآمد و محل اقامت او است.

مشتریان بانک  پاسارگاد می توانند موارد پیشنهاد، انتقاد، مغایرت، سؤال 
و شکایت خود را از طریق سامانه )CRM( ثبت و از نتیجه  آن آگاه شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک به  منظور پیشبرد اهداف 
مشتری مداری و در راستای یکپارچه سازی فرآیند ثبت و پیگیری سواالت، 
نظرها، مغایرت ها، ش��کایت ها و... اقدام به استقرار سامانه )CRM( کرده و 
مش��تریان می توانند عالوه بر تماس تلفنی با مرکز، درخواس��ت خود را از 
www.bpi.( طریق شعبه های این بانک در سراسر کشور، وب سایت بانک

ir/crm( و ایمیل )info@bpi.ir( اعالم و پیگیری کنند.
خدمات ارائه شده در این مرکز مورد استقبال بسیار خوب مشتریان قرار 
گرفته  اس��ت. به طوری که طبق آمار اعالم شده از سوی این بانک، در چهار 
ماهه ابتدای س��ال جاری بیش از 1۲6 هزار تماس به ش��کل های مختلف 
)ثبت و ارس��ال پرونده، ایمیل، تماس تلفنی و ...( با این مرکز گرفته  ش��ده  
اس��ت که نسبت به چهار ماهه اول سال 1398، رشدی معادل 130درصد 
داش��ته  اس��ت. خدمات کارت و رمز پویا، بانکداری مدرن )اینترنت بانک و 
موبایل بانک(، اس��تعالم حواله ه��ای بین بانکی پایا و س��اتنا، آموزش انجام 
عملیات بانکی و... از موضوعاتی هستند که بیشترین تماس درخصوص آنها 

با مرکز صورت می گیرد.
* س��امانه تلفنی بانک  پاسارگاد: مش��تریان و ذی نفعان بانک  پاسارگاد 
می توانن��د به صورت ۲4 س��اعته و هف��ت روز هفته با ش��ماره 8۲890-
0۲1 تماس گرفته و پاس��خ  کامل و ش��فاف س��واالت خود را از گروه های 
مختلف کارشناسان )مرکز مش��اوره و اطالع رسانی، باشگاه مشتریان، امور 
س��هام، پش��تیبانی پایانه های فروش و بازرس��ی( در همان لحظه دریافت 
کنند. کارشناس��ان این مرکز با توجه به آموزش ها و دسترسی های الزم به 

سامانه های مختلف بانک، در اسرع وقت پاسخگوی تماس ها هستند.
* ایجاد صفحه ش��خصی برای ثبت و پیگیری: در مرحله  اول مش��تری 
ب��ا ورود به این س��امانه ب��ه آدرس )www.bpi.ir/crm( ثبت نام کرده و 
اطالع��ات کاربری خود را وارد می کنند. در مرحله  بعدی س��ؤاالت خود را 
مط��رح کرده و کد پیگیری دریافت می کنند. در مرحله  س��وم س��ؤاالت و 
گزارش های مشتریان توسط کارشناسان بانک بررسی و در اسرع وقت پاسخ 
آن در سامانه  ثبت شده و با پیامک به اطالع مشتری خواهد رسید. مشتری 
می تواند وارد س��امانه ش��ده، پاس��خ خود را دریافت کنند و در نظرسنجی 
ش��رکت کند. این سامانه قابل اس��تفاده برای همه  مردم اعم از مشتریان و 

غیرمشتریان بانک پاسارگاد است.
* قدردانی از مش��ارکت مشتریان: بانک پاسارگاد در راستای قدردانی از 
مشارکت سازنده مشتریان، متناسب با امتیاز کسب شده توسط مشتریان 

براس��اس تعداد و کیفیت نظرات و پیش��نهادات آنها، هدایای نقدی از 1 تا 
۲0 میلی��ون ریال��ی اهدا می کند. به این ترتیب که با عضویت در س��ایت، 
ثبت انتقاد، پیشنهاد و شرکت در نظرسنجی و با توجه به نوع فعالیت آنها 
امتیازاتی را به کاربر اختصاص می دهند و با توجه به امتیازهای کسب شده، 
جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت و مشتری می تواند جوایز موردنظر خود 

را انتخاب و دریافت نماید.
* دریافت پاس��خ سؤاالت پرتکرار بدون تماس: در صفحه مرکز ارتباط با 

مشتریان بانک  پاسارگاد س��ؤاالت پرتکراری ۲4 ساعت گذشته که توسط 
مردم از این مرکز پرسیده شده اند را همراه با پاسخ مشاهده کنند. با توجه 
به درصد باالی پرسش درخصوص بخش های ذکرشده، این قسمت می تواند 
پاسخ ابهامات و سؤاالت تعداد بسیار زیادی از مشتریان را ارائه دهد و نیازی 
به تماس و ارتباط مشتری با بانک نباشد. خاطرنشان می شود این سؤاالت 
و پاسخ های آنها به  دلیل ارتباط پویایی که با سامانه CRMبانک دارند، به 

صورت لحظه ای به روز می شوند.

)CRM( خدمات ویژه  مرکز ارتباط با مشتریان بانک  پاسارگاد

ارائه کارت اعتباری به اندازه 50درصد ارزش سهام عدالت

سهام عدالت وثیقه وام می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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به پشتوانه سهام عدالت کارت اعتباری بگیرید
60درصد سهام عدالت قابل معامله شد

فرصت امروز: دومین مرحله از آزادسازی سهام عدالت در حالی کلید خورد 
که دولت شرایط ویژه ای را برای دارندگان سهام عدالت پیش بینی کرده است. 
در حالی که دولت حاال 60درصد سهام عدالت را قابل معامله اعالم کرده است، 
بانک ها مکلف ش��ده اند بدون وثیقه به دارندگان س��هام عدالت کارت اعتباری 
بدهند. این کارت که در حکم تسهیالت است، کارکرد باالیی را برای دارندگان 
س��هام عدالت دربر خواهد داشت. پیش از این 30 درصد از سهام عدالت قابل 
معامله اعالم ش��ده بود اما با تصمیم اخیر دولت که از آن تحت عنوان عیدی 
به دارندگان سهام عدالت یاد می شود،60 درصد از سهام قابل معامله می شود. 
ب��ه عبارت دیگر، وع��ده رئیس جمهور در مورد 30 درصد دوم س��هام عدالت 
در روز عید غدیر محقق ش��د و مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده 
بودند، از روز یکش��نبه 1 مردادماه می توانند نس��بت به فروش60درصد سهام 

خود اقدام کنند.
حدود س��ه ماه پیش بود که مشموالن س��هام عدالت از دهم اردیبهشت تا 
دهم خردادماه این امکان را پیدا کردند تا روش مستقیم یا غیرمستقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کنند. در پایان و طبق آمارها، از 49 میلیون 
نفر مش��مول سهام عدالت، 13 میلیون و 600 هزار نفر روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کردند. این افراد از هشتم خردادماه امکان فروش 
30درصد از س��هام خود را با مراجعه به بانک ها یا کارگزاری ها داشتند. بر این 
اس��اس چندی پیش حسن روحانی وعده داد که 30درصد دیگر سهام عدالت 
برای روز عید غدیر و 30درصد دیگر هم برای ۲۲ بهمن ماه امسال آزاد می شود.

وعده ای که نیمی از آن محقق ش��د و از روز یکش��نبه مشموالنی که روش 
مدیریت مس��تقیم را برای سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند نسبت به 
فروش 60درصد سهام خود اقدام کنند، بنابراین مشموالنی که روش مستقیم 
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و تاکنون اقدام به فروش سهام 

خود نکرده اند، می توانند برای فروش 60درصد سهام خود اقدام کنند.
افرادی هم که پیش از این 30درصد سهام خود را فروخته بودند، می توانند 
نسبت به فروش 30درصد دیگر سهام خود اقدام کنند. سهامداران باید توجه 
داشته باشند برای فروش سهام خود محدودیت زمانی ندارند و اگر امسال هم 

اقدام به فروش سهام خود نکنند، حق فروش از آنها سلب نخواهد شد.
در همین حال، ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 49۲ هزار تومانی، 
اندکی بیش��تر از 18 میلیون و 1۵0 هزار تومان است که 60 درصد آن حدود 
10 میلیون تومان می ش��ود. این در حالی اس��ت که ارزش این سهام در اوایل 
خردادماه حدود 7 میلیون و 660 هزار تومان بوده است. در این بین، برخی از 
مش��موالنی که در مرحله اول نسبت به فروش 30درصد از سهام عدالت خود 
اقدام کردند همچنان برای دریافت پول خود از بانک ها و کارگزاری ها با مشکل 

روبه رو هستند.
طبق گفته شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، در دور گذشته به دلیل 
آماده نبودن زیرساخت ها مردم به بانک ها و کارگزاری ها مراجعه کردند و در این 
مرحله، مراجعه به بانک ها وجود دارد اما بانک ها از درگاه کارگزاری خود اقدام 
به فروش می کنند بنابراین کسانی که روش مستقیم را برای دسترسی به سبد 
سهام خود انتخاب کرده و به کارگزاری ها معرفی شده اند ممکن است به حساب 
برخی از آنها پول س��هام واریز نشده باشد زیرا همه سفارش ها تکمیل نشده و 
ناهماهنگی بین بازار پول و س��رمایه اتفاق افتاد. حاال اما مس��ئوالن می گویند 
این ناهماهنگی رفع ش��ده و کس��انی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و 
سهام شان را نفروخته اند اما اکنون به فروش آن نیاز دارند می توانند در سامانه 

تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.

دریچه

فرص��ت امروز: بورس تهران، نخس��تین روز کاری هفت��ه جاری را با 
چراغ س��بز آغاز کرد و ش��اخص کل بیش از 44 هزار واحد در این روز 
صعود کرد. ش��اخص کل بورس با این رشد 44 هزار و 3۲0 واحدی در 
ارتفاع ۲میلیون و 78 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 
ی��ک ه��زار و ۵8۲ واحد افزایش به ۵33 هزار و 440 واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با یک هزار و 38  واحد رشد به 3۵0 هزار و 6۵ واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول 3۲ هزار و 70۲ واحد و شاخص بازار دوم 88 
هزار 376 واحد افزایش داشت. شاخص فرابورس نیز بیش از 413 واحد 
افزایش داشت و کانال ۲1 هزار و ۵3۵ واحد را نمایش داد. در معامالت 
روز یکش��نبه بیش از 9 میلیارد و ۵9 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 170 هزار و 78۲ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه 
فرآورده های نفتی نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و ۵83 میلیون و 93۵ هزار برگه سهم به ارزش ۲9 هزار و 

374 میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 6 هزار و 130 
واح��د، ملی مس ایران )فمل��ی( با 4 هزار و 196 واح��د، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با 3هزار و ۲68 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
۲ هزار و 819  واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲ هزار و 
۵67 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۲ هزار و 391  واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲هزار و ۲8۵ واحد، سرمایه گذاری 
غدی��ر )وغدیر( با ۲ هزار و ۲68 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
)پارسان( با ۲هزار و ۲۲ واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با یک 

هزار و 983 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نماده��ای ایران خودرو )خودرو( ب��ا ۲ هزار و 486 
واحد، س��ایپا )خساپا( با یک هزار و 409 واحد، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر( با 391 واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با 384 
واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 3۲6 واحد، پارس خودرو )خپارس( 
ب��ا ۲7۲ واحد، بان��ک خاورمیانه )وخاور( با ۲36 واحد، البراتوارس��ازی 
دکتر عبیدی )دعبید( با ۲19 واحد و ایران ترانس��فو )بترانس( با 173 
واح��د با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بودن��د. همچنین نمادهای ملی 
صنایع مس ایران، پاالیش نفت بندرعباس، س��رمایه گذاری غدیر، بانک 
صادرات ایران، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، بانک تجارت و  

بانک پارسیان ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند. 
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 413 واحد افزایش داش��ت و بر روی 

کان��ال ۲1 هزار و ۵3۵ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و 81۵ 
میلیون برگه س��هم به ارزش 83 هزار و ۵3۵ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، مجتمع صنایع الستیک 
یزد )پیزد(، پلیمر آریاساسول )آریا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( 
، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، ش��رکت آهن و ف��والد ارفع )ارفع(، 
بانک دی )دی(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( و فرابورس ایران )فرابورس( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگ��رس(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، نی��روگاه زاگرس کوثر 
)بزاگ��رس(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، س��یمان 
س��اوه )س��اوه(، توریل )توکاریل(، پتروشیمی غدیر )ش��غدیر(، پاالیش 
نفت ش��یراز )ش��راز(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجه��رم(، صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، پخش هج��رت )هجرت( و دامداری 

تلیسه نمونه )تلیسه( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
نگاهی به عملکرد بازیگران بورس در هفته گذشته

ب��ورس تهران معام��الت هفته منتهی به 1۵مردادماه را با رش��د 6.8 
درصدی ش��اخص کل به پایان رساند. همچنین خودنمایی معامله گران 
خرد سهام در سمت خرید، سبب حفظ نقدینگی در زمین بازی آنها شد 
و به این ترتیب بیش از 9 هزار و 600میلیارد تومان نقدینگی در مسیر 
پرتف��وی معامله گران حقوقی به حقیقی جابه جا ش��د. به گزارش س��نا، 
بررسی روند تغییر مالکیت ها نشان می دهد که از ابتدای تابستان تا 1۵ 
مرداد 99، س��هامداران خرد بیش��تر در نقش خریدار ظاهر شده و طی 
این مدت تنها در دو روز کاری س��هامداران عمده، خالص خرید مثبتی 
را ثب��ت کرده و در مابقی روزها فروش��نده بودند. به این ترتیب خالص 
خرید س��هامداران خرد در بازه زمان��ی مزبور به بیش از ۵6هزار و 740 
میلیارد تومان رسیده است. در میان صنایع بورسی نیز بیشترین خالص 
خرید حقیقی ها در نماد زیرمجموعه گروه های فرآورده های نفتی، فلزات 
اساس��ی و خودرو بوده اس��ت. در مقابل حقوقی ها نیز بیشترین حمایت 
را از سهام گروه های سیمان، ماشین آالت و کانی های غیرفلزی داشتند.
بررس��ی صنایع مورد توجه س��هامداران خرد در هفته گذشته نشان 
می دهد که س��هام دو گروه بانک��ی و فرآورده های نفتی در کانون توجه 
قرار داشتند. خالص خرید حقیقی ها در گروه بانکی به بیش از یک هزار 
و 800 میلیارد تومان رسید و بخش عمده ای از این خرید به جمع آوری 

سهام بانک صادرات تعلق داشت؛ به طوری که »وبصادر«، خالص خرید 
1.6هزار میلیارد تومانی را از سوی سهامداران خرد تجربه کرد. البته در 
تمامی روزهای هفته صندوق س��رمایه گذاری بازارگردانی سپهرصادرات 
ب��ه عنوان حقوق��ی فعال در »وبص��ادر« به خرید س��هم پرداخت و در 

مجموع 3۲میلیون سهم را جمع آوری کرد.
معامله گ��ران حقیقی در گروه فرآورده های نفتی نیز خالص خرید یک 
ه��زار و 731میلی��ارد تومانی را ثبت کردند که در ای��ن میان نمادهای 
پاالیش نفت اصفهان، بندرعباس و تهران در کانون توجه قرار داش��تند. 
به ط��وری که خالص خری��د 690 میلی��ارد تومانی در نماد »ش��پنا«، 
466میلی��ارد تومانی در نماد »ش��بندر« و 400میلیارد تومانی در نماد 

»شتران« ثبت شد.
در ادامه این روند، س��هامداران خرد به خرید س��هام گروه شیمیایی 
تمایل نش��ان داده و در نهایت 1.1 هزار میلی��ارد تومان نقدینگی بابت 
خرید سهام مزبور به پرتفوی خود منتقل کردند. در این گروه نیز عمده 
خریدها به جمع آوری سهام »وپترو« تعلق داشت که خالص خرید 6۲3 
میلی��ارد تومانی را تجربه کرد. ش��رکت های چند رش��ته ای صنعتی نیز 
ب��ا محوریت »شس��تا« از دیگر گروه های مورد توج��ه حقیقی ها بود، به 
ط��وری که از یک هزار میلیارد تومانی خال��ص خرید حقیقی ها در این 

گروه، 9۵0میلیارد تومان به خالص خرید سهام »شستا« تعلق داشت.
در میان نمادهای فلزی نیز سهامداران خرد به جمع آوری سهام فوالد 
مبارک��ه اصفهان و ملی م��س ایران تمایل زیادی داش��تند. در مجموع 
هفته بیش از ۵80 میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید س��هام »فوالد« 
به س��بد سهام حقیقی ها منتقل شد. خالص خرید این گروه از بازیگران 
در س��هام »فملی« نیز به 4۵0میلیارد تومان رس��ید. البته در این گروه 
بیش��ترین حمایت سهامداران عمده از نماد فوالد خوزستان بود. بر این 
اس��اس ۲۲4میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام حقیقی های »فخوز« 

به پرتفوی حقوقی های آن منتقل شد.

بازار سرمایه، اولین روز کاری هفته را با چراغ سبز آغاز کرد

رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص بورس
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رشد ۷درصدی خرید تضمینی گندم
هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور گفت بنابر آخرین 
آم��ار از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون 7 میلی��ون و ۵00 هزار تن 
گن��دم با ارزش بالغ ب��ر 18 هزار و ۵00 میلی��ارد تومان خریداری 

شده است.
عطااله هاش��می در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخری��ن وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار 
از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون 7 میلیون و ۵00 هزار تن گندم با 
ارزش بالغ بر 18 هزار و ۵00 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد رشد داشته است.

او روند پرداخت مطالبات را مس��اعد دانست و افزود: تاکنون 1۵ 
ه��زار میلیارد توم��ان از مطالبات گندم��کاران پرداخت و مابقی به 

تدریج به حساب گندمکاران واریز می شود.
هاش��می ادامه داد: مطالبات گندمکاران تا س��وم مرداد پرداخت 
شده است که انتظار می رود مابقی مطالبات در اسرع وقت پرداخت 
ش��ود چراکه کشاورزان برای آماده شدن کشت سال آینده و تامین 

معیشت خانوار خود نیاز به نقدینگی دارند.
رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران با تاکید بر اع��الم به موقع قیمت 
خری��د تضمینی گن��دم گفت: از دولت تقاضا داری��م که نرخ خرید 
تضمینی گندم را در اوایل ش��هریور اعالم کند تا کشاورزان بتوانند 

تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
او قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای س��ال زراعی 

آینده را 4 هزار و ۵00 تومان اعالم کرد.
واکنش گندمکاران به تغییر سایز الک گندم

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران درخصوص تغییر س��ایز الک گندم 
گفت: الک مورد اس��تفاده برای گندم آبی توافق شده، اما نسبت به 

الک مورد استفاده گندم دیم انتقاداتی وارد است.
هاشمی در پایان با اشاره به اینکه گندم دیم از نظر حجمی نسبت 
به گندم آبی ضعیف تر اس��ت، تصریح کرد: با توجه به اعتراض اکثر 
گندم��کاران انتظار می رود که تجدیدنظری درخصوص الک صورت 

گیرد.

کارگران ساختمانی با شیوع کرونا دیگر منبع 
درآمد ندارند

نماینده طرقبه و چناران در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از 
وضعیت کارگران س��اختمانی گفت که کارگران ساختمانی به دلیل 
نب��ود کار در وضعیت ش��یوع کرون��ا منبع درآمد خود را از دس��ت 

داده اند.
به گزارش ایس��نا، حس��ین عباس زاده امامی در جلسه علنی روز 
یکش��نبه مجلس در تذکری ش��فاهی ب��ه وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی گفت: کارگران س��اختمانی یکی از اقش��ار آس��یب پذیر 
جامعه هستند که با سختی تمام کار می کنند اما شغل آنها در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور قرار نگرفته و از مزایای این بخش بهره مند 
نمی شوند. کارگران س��اختمانی قشری زحمتکش هستند که خانه 
می س��ازند اما بی خانه هس��تند و به اقتضای شغل ش��ان در گرمای 
طاقت فرسای تابستان و سرمای سخت و سوزان زمستان نمی توانند 
از وس��ایل گرمایشی و سرمایشی اس��تفاده کنند و این سختی کار 

مشکالت آنها را مضاعف کرده است.
وی افزود: دس��ت های پینه بس��ته و خش��ن، چهره های تکیده و 
ش��یار جبین کارگران ساختمانی نش��ان از زحمات بسیار این قشر 
دارد ام��ا غفلت دولت و عدم حمایت از آنها خس��تگی بیش��تری را 
در چهره آنها نمایان می کند لذا تعیین بیمه بازنشس��تگان کارگران 
ساختمانی به طور ناعادالنه 3۵ سال تعیین شده که نیازمند اصالح 
قانون اس��ت. همچنین س��ازمان تامین اجتماعی علی رغم دریافت 
30 درصد حق بیم��ه نه تنها بیمه بیکاری به آنها پرداخت نمی کند 
بلکه اگر در س��اختمان های فاقد پروانه ی��ا تعمیرات جزئی یا حین 
تردد به محل کار دچار حادثه ش��وند به آنها غرامت حوادث ناش��ی 
از کار پرداخت نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که این شغل دارای 

بیشترین حوادث است.
ای��ن نماینده مجلس ب��ا بیان اینکه کرونا به همه اقش��ار به طور 
مس��تقیم و غیرمستقیم آس��یب وارد کرده اس��ت، افزود: کارگران 
س��اختمانی به دلیل نبود کار منبع درآمد خود را از دست داده اند، 
در این شرایط دولت هزینه صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی 
را از ۵ ه��زار تومان 10 براب��ر افزایش داده و هزینه ثبت نام ۲ هزار 
تومان را به 108 هزار تومان رسانده همچنین هزینه رایگان آزمون 

۵0 هزار تومان شده است.

اخبـــار

رئی��س مرکز فناوری اطالع��ات و اقتصاد هوش��مند وزارت اقتصاد و 
دارای��ی از راه اندازی س��فته دیجیتال و ارائه تس��هیالت الکترونیکی به 
کسب وکارهای آسیب دیده در زمان همه گیری ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش ایس��نا از مرکز ملی فضای مجازی کشور، علی عبداللهی - 
رئیس مرکز فناوری اطالعات و توس��عه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد 
و دارایی -در جلس��ه کمیس��یون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای 
مجازی با اش��اره به جهش دیجیتالی دنیا ب��ه دلیل همه گیری ویروس 
کرون��ا گف��ت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راس��تای چش��م انداز و 
حرکت به س��مت اقتصاد هوش��مند، به دنبال تسهیل در ارائه خدمات، 
کاه��ش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دول��ت الکترونیک که از 
تاکیدات ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور اس��ت، ارائه تسهیالت به 
کس��ب و کارهای آسیب دیده به دنبال همه گیری ویروس کرونا را طبق 
مصوب��ه دولت و کمیته ملی مبارزه ب��ا کرونا در اولویت برنامه های خود 
قرار داده است. وی ضمن ارائه گزارش فرآیند و عملکرد تخصیص سفته 
الکترونیک و در راس��تای آن ارائه تس��هیالت در کمتر از ۲4 س��اعت، 
افزود: برای ارائه تس��هیالت به متقاضیان باید در مرحله نخس��ت احراز 

هویت صورت گرفت��ه و پس امضای قرارداد فی مابین طرفین، تضامین 
ارائه ش��ود که با توج��ه به فرآیند طوالنی و نیاز ب��ه مراجعات متعدد و 
همچنین مستندس��ازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان 
در نظر گرفته شد. عبداللهی با بیان اینکه سفته زیرمجموعه خزانه داری 
و همچنی��ن دارای حق تمبر س��ازمان امور مالیاتی اس��ت، تاکید کرد: 
ب��ا هم��کاری نهادهای مربوطه در ح��ال حاضر این خدم��ت در اختیار 
بان��ک مل��ی قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارائه تس��هیالت به کس��ب 
وکارهای آسیب دیده از کروناست که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم 
داده می ش��ود. وی اعالم کرد: کس��ب و کارهای آس��یب دیده که شامل 
بنگاه های بزرگ و صنوف کوچک اس��ت، پیشتر در سامانه کارای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و لیس��ت آنها به همراه میزان 
تس��هیالت موردنظ��ر در اختیار بانک ها قرار گرفته اس��ت. رئیس مرکز 
فناوری اطالعات و اقتصاد هوش��مند وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به 
اینکه بانک ملی درخواست کننده ارائه این خدمت بوده و زیرساخت های 
ای��ن بانک برای ای��ن تحول آمادگی کامل داش��ت، تصری��ح کرد: این 
خدم��ت معطوف به بانک ملی نیس��ت و هر بانک دیگری که تصمیم به 

ارائه تس��هیالت به کسب وکارهای آس��یب دیده از کرونا دارد، می تواند 
درخواس��ت خود را به مرکز فناوری اطالعات و توس��عه هوشمند ارسال 
کند تا پس از بررس��ی زیرس��اخت های فنی آن ش��امل اتصال صحیح و 
چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نس��خه الکترونیکی سفته، این 
سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه احراز هویت 
و امض��ای الکترونیکی آن با همکاری دبیرخانه ش��ورای اجرایی فناوری 
اطالع��ات، وزارت ارتباطات و فناوری اطالع��ات و وزارت صمت صورت 
گرفته، افزود: در سیس��تم بانک ملی این شناس��ایی و احراز هویت چند 
الیه اس��ت یعنی بخش��ی از اطالعات را از س��امانه کارا، بخشی سامانه 
ش��اهکار و در نهایت اطالعاتی هویتی از پیش ثبت ش��ده از مش��تریان 
در بانک ملی اس��ت. علی عبداللهی گفت: طبق ماده 449 الیحه قانون 
تجارت ما ظرف س��ه س��ال موظف به راه اندازی سفته الکترونیک بودیم 
اما همه گیری ویروس کرونا این تحول را تس��ریع بخش��ید. با راه اندازی 
بخش اعطای تسهیالت و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری 
موبایلی نیز دچار تحول ش��ده و از مرحله پرداخت های خرد و کارت به 

کارت به مرحله ارائه تسهیالت حرکت کردیم.

راه اندازی سفته دیجیتال و ارائه تسهیالت الکترونیکی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به تصمیمات جدید 
وزارت صم��ت در حوزه تنظیم بازار فوالد، معتقد اس��ت که با توجه به 
اینکه تصمیم ها در جلسات کارشناسی شده، اتخاذ می شوند و با کاهش 
سفته بازی ها به عنوان بزرگ ترین معضل بازار فوالد، اتفاقات خوبی را در 

این زمینه رقم خواهد خورد.
سید رسول خلیفه سلطانی پس از اتفاقات اخیر در حوزه عرضه فوالد  
و کف عرضه در بورس، هش��دارها و اولتیماتوم ها، در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: با حضور دکتر مدرس خیابانی در رأس وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و تصمیمات جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار فوالد، 
خوش��بختانه تنظیم بازار فوالد از شخص محوری قبلی خارج شده و در 

جلسات، کارشناسی شده تصمیم گیری ها انجام می شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ای��ران با بیان اینکه آثار تصمیمات 
اخی��ر به تدریج در بازار فوالد دیده خواهد ش��د، گفت: بیش از پنج ماه 

است که موضوعات مهمی همچون ارائه برنامه عرضه داخلی و صادرات 
اس��لب و ش��مش فوالدی مورد مطالبه انجمن بوده اس��ت تا در نهایت 
در یک ماه گذش��ته، این موارد در دس��تور کار جدی وزارت صمت قرار 
گرفت. در ماه جاری این برنامه در رابطه با اس��لب ابالغ ش��د. البته الزم 
اس��ت با همفکری واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن مس��ائل آنان، به 

درستی اجرایی شود.
وی افزود: آخرین پیگیری های انجمن در رابطه با شمش فوالدی هم 
حاکی از نهایی ش��دن برنامه عرضه داخلی و صادرات آن است که الزم 
است این برنامه هم هرچه زودتر ابالغ شود تا واحدهای تولیدی بتوانند 
برای تولید و عرضه خود در بورس کاال در طول س��ال برنامه ریزی های 

الزم را انجام دهند.
خلیفه سلطان خاطرنش��ان کرد: طبق برنامه ریزی های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، موضوع مدیریت تقاضای ورق های فوالدی هم در حال 

انجام اس��ت. سابقه قبلی در س��اماندهی تقاضای محصوالت پتروشیمی 
و همچنین رویکرد مس��ئوالنه موجود، ما را به واقعی شدن سهمیه های 
بهین یاب و کاهش تقاضای س��فته بازی که مهمترین بخش معیوب بازار 
فوالد هم هست، امیدوار کرده است. ضمن اینکه تخصیص سهمیه های 
آهن  اس��فنجی به واحدهای ذوب القایی نی��ز از اقدامات مثبت دیگری 

است که البته هنوز به درستی اجرا نشده است.
دبی��ر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن تاکید بر اینکه هرچند 
که این برنامه ها ممکن است ایراداتی در اجرا داشته باشند، تصریح کرد: 
اما اقدام برای آنها یک یا چندگام رو به جلو محس��وب می ش��ود که آثار 
آن به تدریج قابل مشاهده خواهد بود بنابراین به نظر می رسد با تسریع 
در ابالغ تصمیمات و حل موانع اجرایی احتمالی آن و همچنین استمرار 
در فرآیند نظارت، بازار فوالد از التهابات اخیر خارج شده و رنگ آرامش 

به خود بگیرد.

نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغداران گف��ت قیمت مرغ زنده 
اواس��ط هفته گذشته به 13هزار و۵00 تومان رسید و به تبع آن قیمت 
م��رغ گرم در بازار هزار تومان افزایش یافت و به حدود 19 هزار و 300 

تا 19 هزار و۵00 تومان رسید.
حبیب اسداهلل نژاد در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه سامانه بازارگاه 
سیس��تم بسیار خوبی اس��ت و می تواند با تغییرات جزئی مشکل توزیع 
نهاده ها را به صورت کامل برطرف کند، اظهار کرد: می توان این سیستم 
را به گونه ای طراحی کرد که یک واحد مرغداری برای تامین نهاده های 
موردنیاز به ش��رکت تعاونی شهرستان یا استان نیازی نداشته باشد و از 
طرفی هزینه ای بابت درصد فروش به تش��کل ها پرداخت نکند و هزینه 

تمام ش��ده مرغ نیز افزایش نیابد و مس��تقیما از طریق س��امانه بازارگاه 
خرید خود را انجام دهند. وی اضافه کرد: س��امانه بازارگاه سامانه خوبی 
اس��ت اما مشکلی که وجود دارد این است که تامین و توزیع نهاده ها به 
درستی از طریق این سامانه صورت نمی گیرد. نایب رئیس کانون انجمن 
مرغداران اضافه کرد: ۵0درصد نهاده موردنیاز مرغداران از طریق سامانه 
بازارگاه به واسطه تش��کل ها تامین می شود، اما مرغداران باید مابقی را 
از ب��ازار آزاد با هزینه گ��زاف تهیه کنند. البته برخ��ی واحدها به دلیل 
ارتباطاتی که دارند می توانند درصد بیش��تری از نهادهای موردنیاز خود 
را از این سامانه تهیه کنند، ولی اکثر واحدهای خرد این امکان را ندارد.
به گفته وی، س��ویا و ذرت ب��ه اندازه کافی ب��رای واحدهای تولیدی 

تامین نمی شود و قیمت آنها همچنان در بازار آزاد باال است. اسداهلل نژاد 
با بیان اینکه مسئولین مربوطه از فروردین ماه دائماً وعده حل مشکالت 
را داده اند اما تاکنون نه تنها هیچ مشکلی برطرف نشده بلکه حتی به آن 
اضافه ش��ده اس��ت، اظهار کرد: از تولیدکنندگان توقع داریم که همواره 
تولید را انجام دهند، زیرا مرغ نیاز جامعه اس��ت و بایس��تی تامین شود. 
بعضاً این س��وال پرس��یده می ش��ود که اگر واحدهای تولیدی دائما در 
ح��ال ضرر هس��تند چرا به تولی��د ادامه می دهند. در پاس��خ باید گفت 
ک��ه واحدهای مرغداری به تولید زنده هس��تند و اگر تولید نکنند دچار 
مش��کالت بسیاری خواهند ش��د و در معرض ورشکستگی قرار خواهند 

گرفت.

ورود آرامش به بازار فوالد با تصمیم جدید وزارت صمت

دلیل افزایش هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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طرح جدید نمایندگان برای تغییر 
سهمیه بندی بنزین

نماینده تهران در مجل��س از تدوین طرح نمایندگان برای تغییر 
سهمیه بندی بنزین خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، مالک 
شریعتی س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت 
در شرایط فعلی نوع سهمیه بندی بنزین برای خانوارهای که خودرو 

دارند خوب است.
وی ب��ا بیان اینکه ۵0 درصد خانواده ها فاقد خودرو هس��تند و از 
یارانه انرژی بی بهره هستند، ادامه داد: در شرایط فعلی نحوه توزیع 

یارانه سوخت ناعادالنه است و حتما باید اصالح شود.
نماین��ده تهران در مجلس از تدوین طرحی از س��وی نمایندگان 
برای تغییر در نحوه س��همیه بندی بنزین خبر داد و عنوان کرد: در 
این طرح که در نوبت اعالم وصول قرار دارد پیش��نهاد شده است تا 

سهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد افراد خانواده داده شود.
سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس اضافه کرد: اگر روزانه به هر 
فردی 7 ده��م لیتر بنزین تعلق بگیرد به طور مثال به یک خانواده 

۵ نفره ماهیانه 100 لیتر بنزین تعلق می گیرد.
شریعتی با اعالم اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲0 لیتر 
بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در این طرح پیش بینی شده 
تا س��امانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی 
ش��ود. وی اظهار داش��ت: البته این موضوع نیز پیش بینی شده که 
دولت بنزی��ن افرادی که خودرو ندارند را در انتهای ماه بردارد و به 
جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کاال خریداری 

کنند.

دستاوردهای نهضت داخلی سازی در یک 
سال گذشته

عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور به ارزیابی برگ��زاری میزهای تعمیق 

ساخت داخل و دستاوردهای آن در یک سال گذشته پرداخت.
احمدرض��ا رعنایی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل دستاوردهای خوبی 
داش��ته و قطعات زیادی در یک سال گذش��ته داخلی سازی شده و 
برخی قطعات در حوزه تحقیقاتی برای بومی س��ازی فعال شدند. در 
مجموع نتایج نهضت داخلی س��ازی رضای��ت بخش بوده اما با توجه 
به لزوم س��رمایه گذاری فراوان در این زمینه، بدهی خودروسازان به 
قطعه سازان، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و مشکالت 
نقدینگ��ی زنجیره تامین روند داخلی س��ازی قطع��ات را کند کرده 
است. وی با بیان اینکه تحریم ها موجبات ایجاد نهضت داخلی سازی 
قطعات را فراهم کرده، خاطرنش��ان کرد: با توجه به تحریم ها و منع 
واردات نیاز به داخلی س��ازی قطعات احساس می شد و امیدواریم با 
توجه به وجود م��واد اولیه و انرژی ارزان و نیروی کار متخصص در 
کش��ورمان یک بار برای همیش��ه در تولید قطعات خودرو خودکفا 
شویم. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم 
اینکه یک��ی از اهداف این نهضت کاهش قیمت خودرو بوده اما این 
امر محقق نش��ده اس��ت، گفت: آنچه موجب افزایش قیمت خودرو 
شده افزایش قیمت دالر و نهاده های تولید بوده و اگر تاکنون تعداد 
زیادی از قطعات بومی سازی نشده بود و با احتساب قیمت روز دالر 
قطعا قیمت خودرو از شرایط کنونی گران تر بود و از سوی دیگر در 
صورت داخلی س��ازی قطعات و عدم تغییر قیمت دالر قطعا ش��اهد 
کاهش بس��یار قیمت خودرو بودیم اما متاسفانه کاهش ارزش ریال 

نسبت به دالر موجب افزایش قیمت خودرو شده است.
وی درباره قطعاتی که تاکنون داخلی س��ازی ش��ده اند، تشریح کرد: 
قطعاتی مانند ترمز ABS، ایربگ،گیربکس اتوماتیک، جعبه فرمان برقی 

بومی سازی شدند و قطعات دیگری نیز در حال داخلی سازی هستند.
رعنایی درخصوص تاثیر برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل 
بر داخلی س��ازی قطع��ات پروژه K13۲ تصریح ک��رد: قطعا نهضت 
داخلی س��ازی در میزان داخلی سازی قطعات پروژه K13۲ بی تاثیر 
نبوده زیرا به بومی س��ازی برخ��ی از قطعات آن مانند ایربگ و ترمز

abs نیاز بوده که تکنولوژی آن در میزهای س��اخت داخل به دست 
آورده شده و برخی دیگر با تولیدات قبلی تطابق داده شده است.

مشکلی در اصالح قرارداد قطعه سازان نداریم
رون��د اصالح قیمت قطعه س��ازان براس��اس چارچوب مش��خص 
در ح��ال انجام اس��ت و ایران خودرو مش��کلی در اص��الح قرارداد 
قطعه س��ازان ندارد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در گفت 
و گ��و با پرش��ین خودرو، با بی��ان این مطل��ب و همچنین موضوع 
درخواست قطعه س��ازان مبنی بر افزایش علی الحساب 6۵درصدی 
قیم��ت قطعات تا اصالح قرارداد قطعه س��ازان گفت: تاکنون چنین 
درخواستی از سوی قطعه سازان مبنی بر افزایش 6۵ درصدی قیمت 
قطعات مطرح نش��ده است. فرشاد مقیمی درخصوص نشست هفته 
گذشته سرپرست وزارت صمت با خودروسازان و قطعه سازان اظهار 
داشت: جلسه اخیر سرپرس��ت وزارت صمت با مدیران شرکت های 
خودروسازی و انجمن های قطعه سازی حول محور تامین مواد اولیه 
و تخصیص ارز خودروس��ازان و قطعه سازان برگزار شد. وی تصریح 
کرد: به دس��تور سرپرس��ت وزارت صمت، کمیته ای تشکیل و مقرر 
ش��د تا فهرس��تی از مواد اولیه و قطعات دپوشده در گمرک تهیه و 
نس��بت به ترخیص آنها اقدام ش��ود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو افزود: خوش��بختانه با اقدام مورد اش��اره وزارت صمت، در 
هفته اخیر بخش��ی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان از 
گمرک ترخیص ش��د. مقیمی همچنی��ن درخصوص موضوع تامین 
و تخصیص ارز خودروس��ازان و قطعه س��ازان گفت: برای تامین ارز 
صنعت خودرو نی��ز هماهنگی هایی با بانک مرکزی صورت گرفت و 
پیش بینی می ش��ود براس��اس مکانیزم های جدید این مسئله نیز به 
س��رانجام و نتیجه درستی رسیده و ارز موردنیاز صنعت خودرو نیز 
هرچه زودتر تامین شود. وی در پایان درخصوص اصالح قراردادهای 
قطعه سازان خاطرنشان کرد: روند اصالح قیمت قطعه سازان براساس 
چارچوب مش��خص در حال انجام اس��ت و ایران خودرو مشکلی در 

زمینه اصالح قرارداد قطعه سازان ندارد.

به اعتقاد دبیر انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه های خودرو کشور، 
برخالف آنکه تمامی صنعتگران و نهادها به دنبال جهش تولید هس��تند 
بانک مرکزی با عدم تخصیص ارز و تامین نیاز قطعه س��ازان، دو صنعت 

خودروسازی و قطعه سازی را زمین گیر خواهد کرد.
مازی��ار بیگلو - در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه ب��ا موضوعات مطرح 
شده در آخرین جلسه انجمن های قطعه سازی با سرپرست وزارت صمت 
که با حضور مدیران دو خودروس��از کشور و در راستای بررسی موانع و 
مش��کالت صنعت قطعه سازی برگزار ش��د و همچنین نتایج آن، اظهار 
کرد: این جلس��ه به طور کلی پیرامون پیگیری موضوعات مطرح شده و 
مصوبات آن در نشس��ت قبلی )حدودا دوماه پیش( برگزار ش��د. موضوع 
اصلی این جلس��ه، بحث نیاز ارزی قطعه س��ازان و ع��دم همکاری بانک 
مرکزی در این زمینه بود.   دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های 
خودرو کشور تصریح کرد: بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه 
می ده��د و از تخصیص ارز به بهانه های مختلف س��ر باز می زند. این در 
حالی اس��ت که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حقیقت سرپرست 
آن، ب��ا اش��راف کاملی که به موض��وع دارد پیگیر موضوع هس��تند، در 
حقیقت می توان گفت ک��ه وزارت صمت، تمام اقدامات الزم برای آنکه 
تولیدکنندگان ارز موردنیاز خود را دریافت کنند، انجام داده اس��ت، اما 

متاسفانه تمامی این اقدامات در بانک مرکزی بی نتیجه مانده است.
وی ضم��ن تاکید ب��ر اینکه بانک مرک��زی با بهانه ه��ای مختلف، ارز 
موردنی��از تولیدکننده را تخصیص نمی دهن��د، افزود: گزارش های کامل 
به سرپرس��ت وزارت صمت ارائه ش��د و هماهنگی های الزم با مدیران و 
معاونین وزارتخانه انجام ش��د تا برای تامین ارز موردنیاز قطعه س��ازان، 

پیگیری های بیش��تری صورت گیرد. ش��اید نیاز اس��ت از س��مت دفتر 
ریاست جمهوری این موضوع پیگیری شود؛ چراکه ظاهرا بانک مرکزی 

همکاری الزم را ندارد.
با دستور سرپرست وزارت صمت، تامین فوالد خودروسازی و 

قطعه سازی در اولویت قرار گرفت
این عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه با بیان اینکه موضوع 
دیگری که در این جلس��ه به آن پرداخته ش��د، بح��ث اخالل در تامین 
مواداولی��ه تولی��د داخل و به ویژه ف��والد بود، گفت: در ای��ن زمینه نیز 
توضیحات الزم ارائه ش��د که طی همان جلس��ه جناب مدرس خیابانی 
با مدیرعامل فوالد مبارکه تماس گرفته و دس��تور دادند که تامین تمام 
فوالد موردنیاز صنعت قطعه س��ازی و خودروسازی در اولویت قرار گیرد 

و سپس مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته شود.
وی افزود: حتی پیش��نهاد دادند که رینگ مخصوص خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی تشکیل شود تا فوالد آنها در همان رینگ خودرویی عرضه 
ش��ود که قرار اس��ت اقدامات الزم صورت گیرد. تا آنجا که اطالع داریم 
گویا روز پنجشنبه گذشته نیز فوالد مبارکه از پرسنل خود دعوت به کار 
کرده تا سریعا فوالد موردنیاز قطعه سازان و خودروسازان را تامین کنند؛ 
لذا به نظر می رس��د که با پیگیری انجمن های قطعه س��ازی و همراهی 
خودروس��ازان، مش��کل تامین فوالد برطرف شود تا پس از آن به تامین 

سایر مواد همچون مس و آلومینیوم بپردازیم.
نقدینگی 120 روزه قطعه سازان از هر منبع ممکن، بایستی 

پرداخت شود
دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ه و مجموعه های خودرویی، س��ومین 

مسئله مطرح شده در این جلسه را مشکل نقدینگی قطعه سازان عنوان 
ک��رد و گفت: برای این موضوع نیز سرپرس��ت وزارت صمت به مدیران 
هر دو خودروس��از تاکید کرد که حتما مطالبات 1۲0 روزه قطعه سازان 
پرداخت ش��ود و از هر منبعی که قابلیت دارد، قطعه سازان تامین مالی 
ش��وند. در حال حاضر آن 1۲0 روزه و مطالبات سررس��ید شده، بالغ بر 
6هزار میلیارد تومان می ش��ود که قرار شد خودروسازان از محل فروش 
دارایی ها یا محل فروش محصوالت خود در طرح های فروش، در اس��رع 

وقت آنها را پرداخت کنند.
 اصالح قیمت قطعات

نباید منوط به اصالح قیمت خودرو باشد
بیگل��و ادام��ه داد: بح��ث آخر مطرح ش��ده در این جلس��ه نیز بحث 
قیمت گ��ذاری قطع��ات بود ک��ه توضیحات الزم ارائه ش��د. متاس��فانه 
قیم��ت قطعات همچنان تنها در پروس��ه اصالح ب��وده  و به طور کامل 
عملیاتی نش��ده است. بر این اساس دس��تور اکید به خودروسازان داده 
ش��د که اصالح قیمت  قطعات در قرارداد قطعه س��ازان و خودروس��ازان 
برمبنای قیمت نهاده های تولید و نرخ ارز صورت گیرد؛ حتی به صورت 
علی الحس��اب اتف��اق بیفتد و این قضیه منوط ب��ه اصالح قیمت خودرو 
که چالش��ی داخلی میان وزارت صمت، خودروس��ازان، سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت است، نشود.
ای��ن عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه تاکی��د کرد: قرار بر 
این اس��ت که  قطعه سازان مس��تندات خود را براساس هزینه هایی که 
برای ش��ان ایجاد ش��ده، ارائه دهند و براس��اس آن قیمت های خود در 

قراردادها را اصالح کنند. 

گالیه قطعه سازان از بانک مرکزی!

رئی��س دفتر رئیس جمه��وری با اش��اره به روند روبه رش��د صنعت 
خودروسازی کشورمان، بر ضرورت توجه به خودکفایی، تحقیق و توسعه 

و ساخت خودروی تمام داخلی در این بخش تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از س��ایپانیوز، محمود 
واعظی شامگاه پنجشنبه در حاشیه آیین رسمی توقف ساخت و خروج 
پراید از خط تولید، رونمایی رسمی از محصول جدید گروه خودروسازی 
س��ایپا و آغ��از تولید انبوه دو محصول فیس لیفت س��اینا و کوئیک، در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه خوشبختانه صنعت خودرو در کشورمان 
طی س��ال های اخیر پیش��رفت بسیار خوبی داشته اس��ت، گفت: امروز 
زنجی��ره تولید خودرو اعم از خودروس��از و قطعه س��ازان همه با هم در 

تالش هستند تا خودرو را با کیفیت تحویل مردم عزیز بدهند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه در سال جهش تولید، 
خودکفای��ی، توجه ویژه به تحقیق و توس��عه و تولی��د داخلی علی رغم 
فشارهای ناشی از تحریم، مسیر اصلی صنعت خودرو کشور است، اظهار 

داش��ت: براساس گزارش مدیران و مس��ئوالن این بخش از یک سال و 
نیم گذش��ته تاکنون ح��دود ۵0 درصد ارزبری خ��ودرو کاهش یافته و 
مهندسان و طراحان ما توانسته اند خودروهایی 100درصد داخلی تولید 

کنند که  زیبایی، کیفیت و ایمنی دارند.
واعظی با اشاره به توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید پس از ۲7 
سال، افزود:  اتفاق امروز این است که اگر یک خودرو از خط تولید خارج 

شده، به ازای آن قرار است دو خودروی داخلی به مردم عرضه شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: براس��اس گزارش��ات در 4 
ماه گذش��ته که هم با بیم��اری کرونا مواجه بودیم و هم فش��ار تحریم 
افزایش یافته، تولید خودروی س��واری در کش��ور 19درصد و خودروی 
وانت حدود 3۵ درصد نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یافته است و 
آنطور که مدیران خودروس��از کشور قول داده اند، قرار است این افزایش 

تولید ادامه پیدا کند.
واعظی خاطرنش��ان کرد: ب��ا افزایش تولید و عرضه مس��تقیم آن به 

دست مصرف کننده، انتظار داریم تا قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و از 
واسطه گری ها و داللی ها در بازار جلوگیری شود.

در روزهای پایانی تحریم قرار داریم
رئی��س دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه دش��منان در تحریم ملت 
ایران به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود 
دست پیدا نکرده اند، افزود: امیدواریم در ماه های آینده شرایط تحریمی 
کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن 
ایران در سه تا چهار ماه بود، اما االن ۲.۵ سال گذشته است و ما در این 
مدت عالوه بر اینکه تس��لیم نش��دیم، اتکای مان به خودمان نیز افزایش 

یافته است.
واعظی با اش��اره به اینکه زندگی مردم سخت شده، اما چیزی متوقف 
نش��ده است و تحریم کنندگان فقط ایجاد مزاحمت کردند، تصریح کرد: 
شواهد و عالئم نشان می دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید 

تاکید کنم که ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود.

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت برخالف اصرار مسئوالن بر 
لغو طرح ترافیک این موضوع باعث خلوت ش��دن مترو و اتوبوس نشده 

است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، محس��ن هاش��می رئیس 
ش��ورای ش��هر تهران در پایان جلس��ه دیروز شورای ش��هر و در جمع 

خبرنگاران به موضوع دستور جلسه شورای شهر اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه دستور اصلی امروز شورای شهر تهران مربوط به 
رس��یدگی به پیشنهادات مربوط به اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل 

شهرداری بود، گفت: جزییات این الیحه 6۲ ماده ای به تصویب رسید.
هاش��می همچنین با اشاره به طرح یک فوریتی بومی سازی تجهیزات 
ثابت و متحرک علی الخصوص تجهیزات واگن تهران برای متروی تهران 
که برای ایجاد یک ش��رکت جدید به س��مت بومی س��ازی و خودکفایی 
در امر تجهیزات مترو در ایران و  تهران پیش ببرند رس��یده بود که به 

تصویب رسید.
رئیس شورای شهر درباره س��اماندهی در شهرداری تهران هم گفت: 

بیش از 43 س��ازمان و شرکت وجود دارد که عمدتا اساسنامه های شان 
دچار مشکل اس��ت برخی با قوانین موجود کشور مغایر بوده و برخی با 

مصوبات شورا مغایر است.
وی ادامه داد: به همین دلیل در کمیس��یون برنامه و بودجه سعی بر 
این اس��ت  که به یک اساسنامه تیپی برسند تا این مشکل در شرکت ها 
و سازمان های شهرداری حل شود و چون این شرکت نخستین شرکتی 
بود که طرحش را ارسال کرد سعی شد تمام این موارد در این اساسنامه 
دیده ش��ده و غالبی به دست آمد که دیگر شرکت ها بر طبق آن بتوانند 
اساسنامه از آن تبعیت کنند. محسن هاشمی در تشریح این مسئله که 
گفته ش��ده است در شهرداری تهران تا امروز برای شیوع کرونا  3 هزار 
میلیارد هزینه شده است، گفت: در شهرداری دو نوع خسارت وارد شده 
اس��ت، یک خس��ارت  مربوط به عدم نفع اس��ت به عنوان مثال شرکت 
مترو و ش��رکت واحد تعداد سفرهای ش��ان به یک سوم کاهش یافته در 
نتیجه از درآمدش��ان کاسته شده اس��ت. وی ادامه داد: حتی مبلغی که 
می توانستد از محل صرفه جویی در مصرف سوخت دریافت کنند منتفی 

ش��ده اس��ت و حتی، تمام مراکز فرهنگی و ورزشی شهرداری متقاضی 
ندارند و درآمد شهرداری کاسته شده است.

رئیس شورای ش��هر تهران با اشاره به اینکه در مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا گفته ش��ده بود که شرکت ها، س��ازمان ها و شرکت خصوصی که 
دچار مش��کل ش��ده بودند و پرسنل ش��ان را اخراج نکردند می توانند از 
محل 7۵ هزار میلیارد تصویب ش��ده به شرکت هایی که دچار زیاندهی 
شدند و پرسنل شان را اخراج نکردند وام دریافت کنند، گفت: ستاد ملی 

کرونا باید از محل این بودجه شهرداری را معرفی کند.
وی اف��زود: بابت کس��انی که اخراج ش��دند باید چیزی ش��بیه بیمه 
بیکاری پرداخت شود چون امکان دارد برخی پرسنل اخراج شده باشند 
و مجموعا باید به این فکر باش��یم که در مب��ارزه با کرونا غیر از توصیه 
به ماس��ک و فاصله گذاری باش��یم به فکر افزایش ظرفیت حمل و نقل 
عمومی و س��رمایه گذاری در گندزدایی باش��یم. ب��ه منظور افزایش این 
ظرفیت ها به ش��هردار نامه نوش��تیم و درخواس��ت 3 هزار میلیارد شده 

است.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

صنعت خودروسازی کشور طی سال های اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

لغو طرح ترافیک مترو و اتوبوس را خلوت نکرده است
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حضور در فعالیت های ترویجی از جمله اقداماتی اس��ت که می تواند 
هس��ته های خالق و فناور را به تاس��یس ش��رکت خالق ترغیب کند. 
عالوه بر مش��ارکت در تاسیس 4۲ ش��تابدهنده و مرکز نوآوری، برای 

خدمات دهی به شرکت های خالق، در سال 
گذشته بیش از 8 رویداد بزرگ ترویجی نیز 
برگزار ش��د تا مسیر فرهنگ سازی در حوزه 
شرکت های خالق هموار ش��ود. به گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در حال 
حاض��ر تع��داد ش��رکت های دانش بنیان به 
بیش از ۵ هزار ش��رکت افزای��ش یافته اند. 
ش��رکت های خالق نیز در مدت زمان اخیر 
از کمت��ر از ۵0 ش��رکت به بی��ش از 800 
ش��رکت در س��ال جاری افزای��ش یافته اند. 
ب��ا توجه به اینکه حوزه ش��رکت های خالق 
بس��یاری از حوزه ه��ای فرهنگی و هنری را 

دربر می گیرد، پس انجام فعالیت های ترویجی می تواند نقشی موثر در 
توس��عه فعالیت های زیست بوم شرکت های خالق ایفا کند.  بسیاری از 
فعالیت های ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری نقش ترویجی نی��ز دارد. برای مثال این 
س��تاد در تاس��یس بیش از 4۲ ش��تابدهنده و مرکز نوآوری مشارکت 
داشته اس��ت. فعالیت این مراکز عالوه بر اینکه بر روی خدمات رسانی 
ب��ه ش��رکت های خ��الق متمرکز اس��ت، 
ش��امل نقش ترویج��ی نیز می ش��ود. هر 
ش��تابدهنده تخصصی و هر شرکت خالق، 
وقتی به موفقیتی می رس��د، این موفقیت، 
دیگر متقاضیان تاس��یس شرکت خالق را 
تشویق می کند که هرچه زودتر نسبت به 
تاس��یس شرکت خالق و توس��عه فعالیت 
در این حوزه، اقدام کنند. س��تاد توس��عه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، همچنین با 
حمای��ت از 8 روی��داد تخصص��ی عم��ده 
در س��ال 1398، س��عی کرد فعالیت های 
ترویجی، مبتنی بر فرهنگ س��ازی در این 
حوزه را رونق بخش��د. حمایت از پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی، 
یکی از این رویدادها بود. همچنین این ستاد در برگزاری دومین دوره 

رویداد رویازی نیز مشارکت داشت.

نحوه پذیرش دانش��جو در گرایش های رشته علوم شناختی تغییر کرد. 
با ای��ن اتفاق داوطلبان می توانند عالوه بر ش��رکت در آزمون اختصاصی 
علوم شناختی، در آزمون رشته های مرتبط دیگر نیز در مقاطع کارشناشی 

ارش��د و دکت��رای تخصصی ش��رکت و کد 
رشته علوم شناختی را انتخاب کنند. ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف 
تروی��ج و ارتق��ای دانش علوم ش��ناختی و 
تامی��ن نیروی انس��انی مجرب و متخصص 
موردنیاز کش��ور ای��ن طرح را ارائ��ه کرد و 
در نهایت با پیگیری های مس��تمر س��تاد با 
مس��ئوالن واحدهای شناختی دانشگاه ها و 
انج��ام مذاکرات متعدد ب��ا مقام های وزارت 
عل��وم، تحقیق��ات و فناوری تصویب ش��د. 
ه��دف از تنظیم و ارائه این طرح از س��وی 
س��تاد توسعه علوم شناختی  و تصویب آن، 

جذب دانشجویان برتر رشته های گوناگون به حوزه علوم شناختی است. 
با تصویب این طرح ضمن انجام اصالحاتی در دفترچه کنکور سال جاری، 
متقاضیان و عالقه مندان ورود به رشته علوم شناختی دانشگاه ها می توانند 

ب��ا مطالعه دفترچه کنکور در جریان جزیی��ات این اصالحات قرار گیرند. 
متقاضی��ان و عالقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر رش��ته علوم 
شناختی در س��ال های گذشته تنها قادر بودند از طریق کنکور شناختی 
ب��ه ای��ن رش��ته راه یابند. ح��وزه علوم و 
فناوری های شناختی یکی از ارکان تحول 
در آینده محسوب می شود و این حوزه در 
اس��ناد ملی در زمره اولویت نخست جای 
دارد و طی س��ال های اخیر در جنبه های 
گوناگون علمی، زیرساختی، محصوالت و 
خدمات در کشور توس��عه یافته است. در 
این دوره تربیت نیروی انس��انی به عنوان 
مهمتری��ن عامل زیرس��اختی مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و در بخش گروه علوم و 
فناوری های شناختی رشته های متعددی 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 
ش��د و در برخی از دانشگاه ها و موسسات 
به اجرا درآمده اس��ت. همچنین به لحاظ فرارش��ته ای ب��ودن این حوزه، 
آزمون ورودی برای علوم شناختی به صورت یک مجموعه مجزا تعریف و 

عالقه مندان در کنکور مربوطه شرکت می کنند.

حوزه علوم شناختی با جذب دانشجویان برتر گسترده تر می شودبا برگزاری 8 رویداد ترویجی گام هایی برای فرهنگ سازی برداشته شد

با وجود تجربه  طوالنی مدت مایکروس��افت در کش��ور چین، این شرکت برای خریداری 
تیک تاک با چالش های متعددی هم در ایاالت متحده و هم در چین روبه رو است.

درصورتی که  مایکروسافت کسب وکار تیک تاک در ایاالت متحده را با موفقیت خریداری 
کند، ممکن اس��ت بیش از دو دهه تالش های این شرکت برای ایجاد جای پا در بازار چین، 
اندکی ثمر بخش ش��ود. بااین حال، همان گونه که روابط بین چین و ایاالت متحده در حال 
بدتر شدن است، سرمایه گذاری طوالنی مدت ردموندی ها در بازار چین نیز با مبهم ترین دوره  

تاریخی خودش روبه رو است.
فعالیت مایکروسافت در دنیای فناوری چین، از زمان ساخت مرکز تحقیقاتی این شرکت 
در پکن در اواخر دهه  1990 میالدی، ارتباطات ش��خصی مهمی را رقم زد. ژانگ ییمینگ، 
بنیان گذارByteDance، شرکتی که مالک اپلیکیشن تیک تاک است، تنها چند ماه پیش 
از آغاز فعالیت استارت آپ خود، برای مایکروسافت کار می کرد. در آن تاریخ چنین موضوعی 
غیرمعمول نبود؛ آزمایش��گاه تحقیقاتی مایکروس��افت در اواخر ده��ه  1990 و دهه  ۲000 
میالدی به عنوان مهِد پرورش کارآفرینانی ش��ناخته می شد که بعدها موتور محرک انقالب 

فناوری چین شدند.
ردموندی ها اس��تعدادهای زیادی را پرورش دادن��د؛ از یین چی، بنیان گذار Megvii که 
شرکتی فعال در حوزه  سیستم های تشخیص چهره است تا لین بین که به عنوان هم بنیان گذار 
ش��رکت سازنده  گوشی های هوشمند، شیائومی شناخته می ش��ود. در دوره یادشده، پلتفرم 
جهانی و آزادی که مایکروسافت برای تحقیقات پیشرفته  علوم کامپیوتری ارائه کرد، در چین 
 )Microsoft Research( بی س��ابقه بود. در کشور مذکور، بخش تحقیقات مایکروسافت
بهترین فارغ التحصیالن PhD را در اختیار داشت. یکی از مدیران اجرایی سابق مایکروسافت 

در چین در این  باره اظهار داشت:
تمامی ارتباطات پیشین مایکروسافت و ByteDance باعث شده بود تا خطوط ارتباطی 

قابل اعتمادی به  وجود آید و هر دو شرکت می توانستند از مزایای آن استفاده کنند.
او خاطرنشان کرد که ژانگ با هری شام، معاون پیشین مایکروسافت دوستی نزدیکی داشته 
است. همچنین، شاگرد هری، ما وی یینگ، تا ماه پیش به عنوان رئیس بخش هوش مصنوعی 
در ByteDance مشغول به کار بود. همچنین، مایکروسافت مشغول انجام فعالیت هایی برای 
ایجاد ارتباط با نخبگان سیاسی چین بود. بیل گیتس، بنیان گذار شرکت مذکور، جزو معدود 
مدیران اجرایی خارجی بود که با سه رئیس جمهور چین به  صورت پیاپی دیدار کرده است. 
اولین مالقات در سال 199۵ و زمانی صورت گرفت که مایکروسافت فعالیت های خودش را 
در چین آغاز کرده بود. پنج سال پیش نیز شی جین پینگ، رئیس جمهور کشور یادشده از 
دفتر مرکزی مایکروس��افت در شهر ردموند ایالت واشنگتن دیدار کرد و از این شرکت برای 

توسعه  صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات )ICT( در چین قدردانی کرد.
در ماه ژوئیه سال جاری، مایکروسافت تنها شرکت آمریکایی بود که به اجالس کارآفرینان 
با ش��ی جین پینگ در تلویزیون چین دعوت ش��د. نزدیکی این روابط باعث شده است که 
برخی افراد در داخل دولت دونالد ترامپ عصبانی شوند. پیتر ناوارو، مشاور تجارت کاخ سفید 
به این ایده که مایکروس��افت تیک تاک را خریداری کند به شدت حمله کرد. او این سؤال را 
مطرح کرد که مایکروس��افت چگونه موفق شده است تا موتور جست وجوگر خودش، یعنی 
بینگ )Bing( را در شبکه  اینترنت چین فعال نگه دارد. ناوارو گفت: ما می دانیم که کاسه ای 

زیر نیم کاسه است.
عالوه  بر بینگ که تنها موتور جست وجوگر خارجِی همیشه در دسترس در چین است و 
نتایج جست وجو در سرزمین اصلی چین را سانسور می کند، مایکروسافت دو پلتفرم از سه 
پلتفرم اصلی خارجی با محوریت محتوای تولیدشده توسط کاربران در چین را در اختیار دارد. 
این پلتفرم ها شامل لینکدین، وب سایت حرفه ای شبکه سازی و گیت هاب، وب سایت اشتراک 

کد برای توسعه دهنگان است. سومین پلتفرم، بخش بررسی در وب سایت آمازون است.
با تمامی موارد یادشده، ربکا مک کینون، مدیر وب سایت Ranking Digital Rights در 
گفت وگو با نشریه  ArsTechnica خاطرنشان کرد که مایکروسافت در سال ۲00۵ میالدی 
پس از انتقادها درباره  حذف وبالگ یک روزنامه نگار چینی، پلتفرم وبالگ نویسی خودش را 
غیرفعال کرد. همچنین، او افزود که ردموندی ها برای سرویس اوت لوک )Outlook( نسخه  

چینی ارائه ندادند. مایکروسافت عمدا از انتشار اوت لوک چینی اجتناب کرد.
مک کین��ون اظهار داش��ت که این ش��رکت ب��ه  دلیل توج��ه نظارتی اتحادی��ه  اروپا در 

تفکیک میزان داده ها نس��بت  به حوزه  جغرافیایی س��خت گیر بوده و بعید است اجازه دهد، 
درخواست های دولت چین تهدیدی برای داده های ایاالت متحده ایجاد کند. مایکروسافت در 
پروژه های خودش در چین تالش می کند تا کمترین خطر را برای کاربران چینی ایجاد کند. 

شرکت های چینی در این زمینه دست وپا بسته تر هستند.
پ��س از تصویب قان��ون امنیت ملی هنگ کنگ که اختیارات گس��ترده ای برای نظارت بر 
مخالفان سیاسی در اختیار مقامات چینی می گذارد، حمایت از کاربران در برابر پکن دشوارتر 
خواهد ش��د. در ماه ژوئیه، مایکروس��افت اعالم کرد که پاس��خ به درخواس��ت های مقامات 
هنگ کنگ برای داده های کاربران را به تعویق می اندازد. همچنین، تحقیقات مایکروس��افت 
در چین که احتماال بزرگ  ترین دارایی این ش��رکت در دو دهه  گذش��ته اس��ت، مش��مول 
همکاری هایی با دانش��کده  ملی فناوری دفاعی است که توس��ط ارتش چین اداره می شود. 
مدیریت مایکروسافت روی موارد تحقیقاتی بسیار سطحی است. دومین مدیر اجرایی سابق 

مایکروسافت در چین در این  رابطه اظهار داشت:
محدودکردن همکاری های تحقیقاتی، پرسشی به  غایت دشوار است. محیط های تحقیقاتی 
به خودی خود بس��یار لیبرال هستند. ممکن است مردم همکاری های پژوهشی را زیر سؤال 
ببرند، ولی محققان ما از نظر خودشان می خواهند با بهترین همکارانی که در حوزه  کاری شان 

می یابند کار کنند.
صرف نظر از موارد مذکور، با اینکه مایکروسافت جایگاه محکمی در چین دارد و برای مثال، 
90درصد از کامپیوترهای شخصی در کشور یادشده با سیستم عامل ویندوز کار می کنند و تا 
همین اواخر، وب سایت های دولتی تنها با مرورگر اینترنت اکسپلورر به  درستی کار می کردند، 
چنین موضوعی از نظر مالی برای ردموندی ها س��ودآور نبوده اس��ت. نبردی طوالنی بر سر 
دزدی نرم افزار که سال های متمادی، دیپلماسی ظریف مایکروسافت را در برابر مجریان قانون 

چینی قرار داده، حاصلی جز پیروزی های جزئی نداشته است.
برد اسمیت، مدیر مایکروسافت اوایل امسال گفته است: »یافتن نرم افزارهای مایکروسافت 
در چین و حتی در ادارات دولتی این کش��ور کار س��ختی نیس��ت. بااین ح��ال، پیدا کردن 
نرم افزارهایی که بابت آن به مایکروس��افت پول پرداخت ش��ده اس��ت کار به غایت دشواری 
است.« او اعالم کرد که سود حاصل از تجارت با چین برای مایکروسافت، تنها 1٫8درصد از 
درآمدهای  این شرکت از بازارهای جهانی است. تغییر رویه  مایکروسافت برای تمرکز روی 

سرویس های ابری آژور در سطح جهان، با دشواری هایی در چین روبه رو شده است.
بازیگران خارجی برای ورود به حوزه  محاس��بات و خدمات ابری در کش��ور مذکور، موانع 
فراوانی پیش رو دارند. براساس اظهارات یکی از مشاوران فنی مایکروسافت، با اینکه تعدادی 
از مدیران اجرایی این ش��رکت می خواس��تند تا بخش زیان ده سرویس های ابری در چین را 
تعطیل کنند، س��اتیا نادال، مدیرعامل ش��رکت مذکور مانع از انجام این کار شد. این مشاور 
در گفت وگو با نش��ریه  ArsTechnica گفت: »حافظه چین همچون یک فیل اس��ت. اگر 
کسب وکاری را از آن کشور خارج کنید، بازگرداندن آن بسیار دشوار است.« مایکروسافت از 

هرگونه اظهار نظری دراین باره امتناع کرد.
بااین حال، مایکروسافت مشتاق است تا هم پایگاه تحقیقاتی خودش را در دومین کشور 
ابرق��درت فن��اوری نگه دارد و هم روابط خوبی که تاح��دودی باعث آمدن تیک تاک به میز 
مذاکره ش��ده را ادامه دهد. در ماه دس��امبر سال گذش��ته، ردموندی ها با انتشار مطلبی در 
ش��بکه  اجتماعی وی چت با عنوان »اگر یک بار کارمند مایکروسافت باشید، همیشه کارمند 
مایکروسافت خواهید بود«، شبکه  Alumni را در چین راه اندازی کرد. ژانگ یاکین، مدیر 
موتور جست وجوی چینی بایدو در این رابطه گفت: »شبکه  Alumni مایکروسافت می تواند 

سفیر و پیام رسان مثبتی برای روابط چین و آمریکا باشند.«
دومین مدیر اجرایی سابق مایکروسافت در چین افزود که قدرت نرم مایکروسافت در چین 
بس��یار زیاد است. افرادی که مایکروسافت را ترک می کنند، غالبا حس خوبی نسبت  به این 
ش��رکت دارند. بااین حال، ردموندی ها باید با احتیاط با ByteDance رفتار کنند، از ایجاد 
گمانه ها مبنی بر اینکه مایکروس��افت با اعمال زور قصد تصاحب تیک تاک را دارد جلوگیری 
کنند و حتی فروش بخش��ی از دارایی های خودشان در چین را به ByteDance پیشنهاد 
دهند. البته دو نفر از افراد نزدیک به مذاکرات، فروش بخشی از دارایی های مایکروسافت در 

ازای خرید تیک تاک را محتمل دانستند.
ARSTECHNICA/zoomit :منبع

بیل گیتس ظاهرا با برنامه  احتمالی خرید تیک تاک توسـط مایکروسـافت موافق نیست 
و اعتقاد دارد مسیر آن با اجبار از سوی دولت ترامپ، وضعیت مناسبی نخواهد داشت.

بـه گزارش زومیت، هفته  گذشـته اخبار متعـددی مبنی بر تصمیم جدی مایکروسـافت 
برای خرید تیک تاک منتشـر شـد. اخبار خرید، در جریان فشـارهای دولت ایاالت متحده 
بـه تیک تاک و مالک چینی آن، بایت دنس، رسـانه ای شـد. دولت ترامـپ از مدت ها پیش 
تیک تاک را تهدید می کند که به  خاطر فعالیت تحت مالکیت یک شرکت چینی، در آمریکا 
تحریم خواهد شـد. جدیدترین اطالعات هم از تصمیم ترامپ مبنی بر تحریم تیک تاک تا 
45 روز آینده خبر می دهند. در این  میان بیل گیتس، مدیرعامل سـابق مایکروسـافت، در 

مصاحبه ای با وایرد نکاتی را درباره  قرارداد خرید احتمالی مطرح کرد.
مصاحبـه بیل گیتـس با وایرد اکثرا در ارتبـاط با آزمایش های واکسـن ویروس کرونا در 
ایـاالت متحده بود. او در بخشـی از مصاحبه پیرامون برنامه  احتمالـی خرید تیک تاک در 
مایکروسـافت گفت: »کسـی نمی داند چه اتفاقی برای قرارداد احتمالـی خواهد افتاد. بله، 
این یک هدیه  سـمی اسـت. فعالیت حرفـه ای و همه جانبه در دنیای رسـانه های اجتماعی 

به هیچ وجه آسـان نخواهد بود.« گیتس در پاسـخ به سوالی درباره  محتاط بودن برای ورود 
مایکروسافت به رقابت رسانه های اجتماعی گفت: »رقابت در یک صنعت بسیار خوب بوده، 

اما اینکه تراپ تنها رقیب فعال در بازار را از بین ببرد، عجیب و غریب است.«
نکتـه  اصلی بیل گیتس بـرای مخالفت ضمنی بـا فروش تیک تاک به مایکروسـافت، در 
دخالت هـای دولت ترامپ دیده می شـود. او می گویـد اصل قرارداد که با فشـار دولت رخ 
خواهـد داد، به تنهایی موجب تعجب می شـود. ازطرفی درخواسـت ترامـپ و تیمش برای 
کسب سـهمی از قرارداد فروش، آن را بیش ازپیش عجیب می کند. درنهایت مایکروسافت 

باید با همه  این موارد کنار بیاید.
شـایعه های ابتدایی پیرامون تمایل خرید تیک تاک ازسـوی مایکروسافت، ابتدای هفته  
پیش مطرح شد. سپس رسانه ها اعالم کردند که مذاکره ها برای خرید متوقف شد تا وضعیت 
حکم احتمالی تحریم دولت ترامپ مشـخص شود. چند روز بعد، مایکروسافت در بیانیه ا ی 
اعالم کرد که پس از مذاکره های اولیه با رئیس جمهور ایاالت متحده، صحبت ها برای خرید 
تیک تـاک را ادامـه می دهد. درنهایت دولت هـم از موافقت ضمنی با فـروش تیک تاک به 

خرید تیک تاک، چند دهه تجربه مایکروسافت در بازار چین را به چالش می کشد

بیل گیتس خرید تیک تاک را برای مایکروسافت به هدیه ای سمی تشبیه کرد

دریچــه

ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری طرح تخفیفی برای معرفی و شناساندن خدمات آزمایشگاهی به جامعه 
پژوهشگران در نظر گرفته است. در این طرح هر یک از اعضای باشگاه مشتریان 
برای فعالیت خود در باش��گاه، امتیازی کسب می کنند و این امتیاز، قابل تبدیل 
به اعتبار خدمات آزمایش��گاهی اس��ت. در این طرح همه پژوهش��گران، اعضای 
هیات علمی و دانش��جویان کشور در صورت معرفی خدمات شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی به جامعه پژوهش��ی کش��ور می توانند اعتبار هدیه دریافت 
کنند. رضا اس��دی فرد، مدیر شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره ای��ن طرح ، گفت: اعضای هیات علمی 

می توانند در هر فصل، ۲0 نفر را به شبکه معرفی کنند. 

با معرفی خدمات آزمایشگاهی به 
جامعه پژوهشگران تخفیف بگیرید

دوشنبه
20 مرداد 1399
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صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از همان روزهای نخس��ت شیوع کرونا دست به کار 
ش��د تا از توانمندی محققان کشور برای مبارزه با این بیماری استفاده 

ش��ود. در همین راستا فراخوانی منتشر شد 
تا پژوهش��گران از سراس��ر کشور طرح های 
پژوهش��ی خود در حوزه ه��ای گوناگون را 
ارسال کنند. فراخوان پژوهشی ویژه )کرونا( 
منتش��ر ش��د تا از پژوهش های��ی در زمینه 
پیشگیری، درمان و مقابله با عوارض فردی، 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و اقتص��ادی مرتبط 
با این حوزه حمایت ش��ود. از زمان ش��یوع 
کرونا فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
گام های موثری برداشتند و توانمندی خود 
را با تولید محصوالت فناورانه اثبات کردند. 
تحقیق��ات علمی ب��ا س��رعت در دنیا برای 
مقابل��ه با این بیماری در حال انجام اس��ت. 

شرکت های دانش بنیان و پژوهش��گران کشور در کنار کادر درمان در 
صف مبارزه با این بیماری جدید قرار دارند.

حمای��ت از این پژوهش های علمی روند فعالیت را س��رعت می دهد 

و مس��یر حرک��ت را هموار می کند. در این فراخ��وان نیز هدف همین 
اس��ت. حمایت ها روند تحقیق را سریع می کند، آن هم  در حوزه های 

گوناگون علمی.
مهلت ارس��ال طرح های پژوهشی کرونا 
در حوزه ه��ای فن��ی و مهندس��ی، محیط 
زیست، تغییرات اقلیم و سالمت، کشاورزی 
و منابع طبیعی، علوم و علوم زیستی، هنر 
و معم��اری، مدیریت و علوم اقتصاد، میان 
گروهی، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات 
علم و علوم انس��انی به پایان رسیده است 
و طرح ه��ا در ح��ال ارزیابی هس��تند. اما 
پژوهش��گران در حوزه های علوم پزشکی، 
ریاضی و فیزیک، علوم دامی، دامپزش��کی 
و ش��یالت تا 1۵ ش��هریورماه برای ارسال 

طرح های خود مهلت دارند.
ب��ا این اتف��اق حمای��ت از تحقیقات در 
حوزه کرونا گسترده شد. پژوهشگران عالوه بر موضوعات درمانی کرونا 
در حوزه هایی مانند مس��ائل اجتماعی، روانشناسانه و اطالعات آماری 

نیز توسط صندوق حمایت می شود.

کاتالیس��ت ها از جمله اقالم بس��یار اس��تراتژیک در صنعت نفت و گاز 
محسوب می شوند. یک فعال فناور در این زمینه اظهار کرد که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان و فناور 

موفق شده اند بیش از 80درصد کاتالیست های 
موردنیاز کش��ور را در داخ��ل تولید کنند. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، حمزه 
کازرون��ی، مدیرعامل ش��رکت فناور توس��عه 
دانش و فناوری ایلیا بیان کرد: کاتالیس��ت ها 
از جمله اولین اقالمی بودند که از سال 1389 
مورد تحریم ق��رار گرفتند. با اعمال تحریم ها 
مش��کالت زیادی برای پاالیشگاه ها به وجود 
آمد، زیرا اکثر نیاز کشور از خارج تامین می شد 
و ش��رکت ها مجبور بودن��د که با قیمت باال و 
از طریق واس��طه ها کاتالیست ها را خریداری 
کنن��د. به گفته کازرون��ی، با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان و فناور زیادی 
تاسیس شد که به صورت تخصصی در حوزه کاتالیست فعالیت می کنند. 
پس از چند س��ال فعالیت، به ج��رأت می توان گفت که با توجه به تعداد 

کاتالیست های ساخته شده و  کاتالیست های در لبه تجاری سازی، در حال 
حاضر نزدیک به 80درصد از کاتالیس��ت های موردنیاز کش��ور، در داخل 
س��اخته می ش��ود.  وی ادامه داد: ما در شرکت یک کاتالیست با فناوری 
بسیار باال تولید کرده ایم که از اهمیت باالیی 
برای تامین بنزین کشور برخوردار است. این 
کاتالیست رفورمینگ نفتا نام دارد و با توجه 
به اینکه 70درصد بنزین موردنیاز کشور در 
واحد رفورمینگ پاالیشگاه ساخته می شود، 
این کاتالیس��ت می تواند نقش��ی کلیدی در 
این حوزه ایفا کند. کازرونی همچنین گفت: 
9۵درصد از نیاز دنیا به این کاتالیست توسط 
دو ش��رکت فرانس��وی و آمریکایی ساخته 
می شود. این کاتالیس��ت از سال ۲017 در  
روس��یه نیز ب��ا تحریم مواجه ش��د. آنها نیز 
دو خط تولید راه ان��دازی کرده اند. ما مدعی 
هستیم که کیفیت کاتالیست ساخته شده 
در کشور ما از کیفیت کاتالیس��ت روسی بسیار باالتر است. در مورد این 
کاتالیست بیش از 10 هزار صفحه آزمایش وجود دارد و در 4 ورژن و نوع 

مختلف تولید شده است.

80 درصد کاتالیست ها با آغاز تحریم ها بومی  شدپژوهش ها با طیف وسیعی از عوارض کرونا مقابله می کند

چالش های اتهام انحصارگرایی در گوگل تمامی ندارند و شرکت برای مقابله با آنها، حتی 
در آموزش های خود هم با دقت بیشتری کارمندان را آماده می کند.

به گزارش زومیت، کارمندان آلفابت و گوگل، آموزش های خاصی از سوی مدیران شرکت 
می گیرند تا ازهرگونه الفاظ و عبارت های انحصارگرایانه خودداری کنند. آنها در متون آموزشی 
یاد می گیرند که در ارتباط های داخلی شرکت هم از عبارت هایی با بار انحصارگرایی و سلطه 
بر بازار )مونوپولی( اس��تفاده نکنند. در بخشی از اسناد آموزشی به کارمندان گفته می شود 
تصور کنند که روز هر س��ند آنها، به  صورت عمومی منتش��ر می ش��ود. برخی رسانه ها ادعا 
می کنند اهالی مانتین ویو به خاطر چالش های اخیر اتهام انحصارگرایی، چنین سیاست هایی 
را پیاده کرده اند، درحالی که گوگل می گوید روش آموزش مذکور، از س��ال ها پیش استفاده 
می ش��ده اس��ت. سند آموزش��ی گوگل که به دست رسانه ها رس��ید، چند قانون ابتدایی را 
پیرامون ارتباط های متنی مطرح می کند. در این س��ند گفته می شود که کلمه ها، خصوصا 
در بررسی های قانون ضدانحصار )آنتی تراست( اهمیت زیادی دارند. کارمندان در بخش های 
گوناگون ش��رکت شامل مهندس��ان، فروش��نده ها، کارآموزها، توزیع کننده ها، پیمانکارها و 
کارمندان و کارگران موقت، به عدم اس��تفاده از برخی کلمه ها تش��ویق می شوند. کلمات و 
عبارت هایی همچون »بازار«، »موانع ورود« و »تأثیر شبکه ای« نباید در اسناد ارتباطی وجود 
داش��ته باش��ند. عبارت آخر، به افزایش ارزش یک شبکه  اجتماعی با افزایش تعداد کاربران 
اشاره می کند. در بخشی از اسناد آموزشی گفته می شود: »هلدینگ مادر، هدف شکایت های 
حقوقی متعدد قرار می گیرد و ما همیشه تحت بازرسی های تنظیم گری متعددی قرار داریم.« 
جولی تارالو، سخنگوی گوگل، در جوابیه ای به رسانه های فناوری پیرامون اسناد منتشرشده 
می گوید این اسناد، آموزش های هماهنگی با قوانین رقابت هستند که اکثر شرکت های بزرگ 
در اختی��ار کارمندان خود قرار می دهند. او ادعا می کند که گوگل از حدود یک دهه پیش، 
چنین آموزش هایی را اجرا می کرده است. تارالو در بخشی از جوابیه می گوید: »ما کارمندان 
را آموزش می دهیم تا با انصاف به رقابت وارد ش��وند و محصوالتی عالی بس��ازند. ما از آنها 
می خواهیم که بیش از حد روی رقبا متمرکز نشوند و تاحدامکان درباره  آنها اظهارنظر نکنند.« 

او در ادامه صحبت هایش به اسناد آموزشی مشابه از شرکت ها و سازمان های بزرگ آمریکایی 
اشاره کرد. اسناد آموزشی گوگل که اولین بار در The Markup منتشر شدند، جزییاتی از 
قانون آنتی تراست را هم به کارمندان آموزش می دهند. یکی از اسناد از کارمندان می خواهد 
تا برای ش��رح دادن موقعیت گوگل در دنیای موتورهای جست وجو، از داده های منتشرشده 
توسط شرکت ها و گروه های تحقیقاتی متفرقه استفاده کنند. در همین سند از آنها خواسته 
می ش��ود تا هیچ گاه اسالیدهای مخصوص جلسه های فروش یا ارائه های داخلی را پرینت یا 
توزیع نکنند. کارمندان همیشه باید از عبارت User Preference یا ترجیح کاربر استفاده 
کرده و از به کار بردن عبارت »سهم بازار« خودداری کنند. اسناد دیگر، کلمه های جایگزین 
را به  جای »بازار« پیشنهاد می کنند که از میان آنها می توان به »صنعت«، »فضا« و »حوزه« 
اشاره کرد. گوگل همچنین از کارمندان می خواهد که به  جای عبارت »موانع ورود به بازار« 
از کلمه  »چالش« استفاده کنند. در جلسه   استماع هفته گذشته در کنگره ایاالت متحده با 
هدف بررس��ی اقدام   های ضدانحصار غول های دنیای فناوری، خطر استفاده از اسناد داخلی 
سازمانی در جلسه های عمومی بیش از پیش برای مدیران احساس شد. در این جلسه، اسناد 
ارتباطی بین مارک زاکربرگ و دیوید ابرسمن، مدیر مالی فیس بوک به نمایش در آمد. ارتباط 
ایمیلی دو مدیر فیس بوک، در سال ۲01۲ با موضوع بررسی خرید اینستاگرام رخ داده بود 
و اشاره های مستقیمی به »تأثیر شبکه ای« در رشد شبکه های اجتماعی در آن دیده می شد. 
نماینده های کنگره با اس��تناد به همین مکالمه ها ادعا کردند که فیس بوک با هدف کاهش 
رقابت، اینستاگرام را خریده است. آنها رویکرد مذکور را اقدامی کامال ضدرقابت تفسیر کردند.

در حال  حاضر پرونده های متعدد بررس��ی عملکرد گوگل در فضای رقابت جریان دارند. 
دادستان های کل ۵0 منطقه و ایالت آمریکا تالش می کنند تا فعالیت های انحصارگرایانه را 
مورد بررسی موشکافانه قرار دهند. ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در جلسه  استماع کنگره 
تنها ادعا کرد که آنها با مشاهده و بررسی داده ها و روندهای موجود در بازار، محصوالت خود 
را برای مشتریان بهبود می دهند. او هیچ پاسخ و راهکار مستقیمی برای اتهام های عملکرد 

انحصارگرایانه نداشت.

ظاهرا هوآوی تصمیم دارد تا تمامی منابع خود را برای مقابله با تحریم های خارجی به کار 
بگیرد و حتی حقوق های ۲ میلیون یوآنی بپردازد. به گزارش زومیت، هوآوی در س��ال های 
اخیر تحت فشارهای شدیدی قرار داشته است که اغلب آنها به  خاطر تنش های تجاری بین 
ایاالت متحده و چین ایجاد شده اند. غول چینی صنعت مخابرات و فناوری، امروز تمام تالش 
خود را به کار می گیرد تا از شرایط فشار خارج شود. آنها به خاطر نوآوری های متعدد در صنعت 
مخابرات و خصوصا توسعه  نسل جدید شبکه های مخابراتی، اعتبار و نفوذ باالیی در صنعت 
دارند. البته اکنون و به خاطر تهدیدهای گسترده ازسوی ایاالت متحده، دسترسی هوآوی به 
فناوری ها و ابزارهای جدید، خصوصا در حوزه  نیمه هادی ها، محدود شده است. در شرایطی 
که تهدیدهای گوناگون از جنس تحریم و ممنوعیت هوآوی را تحت فشار گذاشته اند، شرکت 
چینی تالش می کند تا با بهره برداری هرچه بیش��تر از منابع انسانی در دسترس، بخشی از 
مشکالت را از سر راه بردارد. در دوران کنونی، صنعت فناوری شاهد رقابت های بسیار شدیدی 
است. همچنین هوآوی عالوه بر فشارهای تحریم ازسوی ایاالت متحده، فشارهای اقتصادی 
متنوع��ی را به خاطر بحران همه گیری ویروس کرونا تجربه می کند. اقتصادهای گوناگون در 
سراسر جهان اکنون به دنبال راهی برای بازگشت به وضعیت عادی هستند و غول چینی هم 
باید هرچه سریع تر، چالش های خود را برطرف کند. هوآوی برای تقویت هرچه بیشتر بخش 
نیروی انس��انی خصوصا در مقابله با تحریم ها، برنامه  جدی اس��تخدام دارد که طبق ادعای 
رسانه های چینی به نام برنامه  استخدام »جوان های نابغه« اجرا می شود. رسانه ها ادعا می کنند 
یکی از دالیل اصلی اجرای برنامه استخدامی جدید، مقابله با تحریم های آمریکا در صنعت 
نیمه هادی است. رن ژنگفی، مدیرعامل و بنیان گذار هوآوی، از مدت ها پیش همکاری نزدیکی 
با دانشگاه های چینی دارد. او از آنها می خواهد تا اهمیت پرورش استعدادهای چینی را هرچه 
بیشتر درک کنند تا کشور، ابزارهایی برای رقابت در دنیای پرجنب وجوش امروز داشته باشد. 
ژنگفی در هفته های اخیر بازدیدهای متعددی از دانش��گاه های چینی داش��ت که بخشی از 

برنامه  گسترش بخش تحقیق و توسعه  هوآوی محسوب می شد. رسانه  چینی گلوبال تایمز 
 South East University. Fudan University. Shanghai می گوید دانشگاه های
Jiao Tong University و Southeast University در هفته ه��ای گذش��ته میزبان 
مدیرعامل هوآوی بوده اند. نکته  جالب توجه اینکه هوآوی از اس��تخدام شهروندان آمریکایی 
یا دارندگان گرین کارت خودداری می کند و به همین دلیل تمرکز آنها روی دانش��گاه های 
برتر چینی بیشتر شده است. به هرحال چینی ها تصمیم دارند تا هرچه بیشتر، از چالش ها و 
درگیری های آتی احتمالی با ایاالت متحده جلوگیری کنند. مدیرعامل هوآوی در اظهارنظری 
جالب توج��ه پیرامون وضعی��ت ایاالت متحده و رقابت با آنها گفته بود: »تا زمانی  که ش��ما 
ش��هروند ایاالت متحده بوده، گرین کارت داش��ته یا اقامت دائمی در خاک آن کشور داشته 
باشید، تحت پوشش سیستم قضایی گسترده  آنها هستید. قدرت ایاالت متحده به عنوان یک 
ملت، در سرزمین آنها دیده نمی شود، بلکه استعدادها نقشی حیاتی در قدرت دادن به کشور 
را دارند. ما از آمریکا چه می آموزیم؟ اس��تعدادها را جذب کنیم. در آینده، افراد بااس��تعداد 
زیادی به هوآوی جذب خواهند شد.« حقوقی که هوآوی برای استعدادهای جدید خود در 
نظ��ر دارد، تقریبا با حقوق پایه  فعاالن ح��وزه  مالی در ایاالت متحده برابری می کند. چنین 
موقعیت هایی در ایاالت متحده در حوزه هایی همچون »مالی محاس��باتی« دیده می ش��وند 
و کارمن��دان تازه کار در آنها، تا ۲00 هزار دالر حقوق دریافت می کنند. این حقوق، باالترین 
میزان پرداختی هوآوی به اس��تعدادهای جدید خواهد بود. یکی از کارمندان جدید هوآوی 
به نام ژانگ جی، دکترای علوم کامپیوتر، با حقوق پیشنهادی 1/۲ میلیون یوآن )حدود 300 
هزار دالر( در س��ال به شرکت پیوست. ژانگ که فارغ التحصیل یک دانشگاه معمولی چینی 
بوده، می گوید تمایل و توانایی او در پیشرفت شخصی، نقشی مهم در استخدامش در هوآوی 
داشته است. ژانگ در موقعیتی کاری متمرکز بر تحقیق و توسعه استخدام شد و یکی از چهار 

کارمند جدیدی محسوب می شود که حقوقی نزدیک به ۲ میلیون یوآن دریافت می کند.

هوآوی برای مقابله با تحریم  ها به کارکنان نخبه خود تا 300هزار دالر حقوق پرداخت می کند

به هیچ وجه آسـان نخواهد بود.« گیتس در پاسـخ به سوالی درباره  محتاط بودن برای ورود 
مایکروسافت به رقابت رسانه های اجتماعی گفت: »رقابت در یک صنعت بسیار خوب بوده، 

اما اینکه تراپ تنها رقیب فعال در بازار را از بین ببرد، عجیب و غریب است.«
نکتـه  اصلی بیل گیتس بـرای مخالفت ضمنی بـا فروش تیک تاک به مایکروسـافت، در 
دخالت هـای دولت ترامپ دیده می شـود. او می گویـد اصل قرارداد که با فشـار دولت رخ 
خواهـد داد، به تنهایی موجب تعجب می شـود. ازطرفی درخواسـت ترامـپ و تیمش برای 
کسب سـهمی از قرارداد فروش، آن را بیش ازپیش عجیب می کند. درنهایت مایکروسافت 

باید با همه  این موارد کنار بیاید.
شـایعه های ابتدایی پیرامون تمایل خرید تیک تاک ازسـوی مایکروسافت، ابتدای هفته  
پیش مطرح شد. سپس رسانه ها اعالم کردند که مذاکره ها برای خرید متوقف شد تا وضعیت 
حکم احتمالی تحریم دولت ترامپ مشـخص شود. چند روز بعد، مایکروسافت در بیانیه ا ی 
اعالم کرد که پس از مذاکره های اولیه با رئیس جمهور ایاالت متحده، صحبت ها برای خرید 
تیک تـاک را ادامـه می دهد. درنهایت دولت هـم از موافقت ضمنی با فـروش تیک تاک به 

مایکروسافت خبر داد و البته ضرب االجل 15 سپتامبر را برای اتمام مذاکرات تعیین کرد.
برخی رسـانه ها ادعا می کنند که تمایل مایکروسـافت به خرید تیک تاک بیشتر هم شده 
است. ظاهرا ردموندی ها تمایل دارند کل کسب وکار بین المللی تیک تاک را خریداری کنند. 
فراموش نکنید که اخبار قبلی، تنها خرید بخش عملیاتی در ایاالت متحده، کانادا، استرالیا 

و نیوزیلند را مطرح می کردند.
چینی ها در واکنش به دسـتور جدید دولت ترامپ ساکت ننشسته اند. رسانه های دولتی 
این کشـور حکم جدیـد و اجبار به فروش را نوعی سـرقت می داننـد. مقام های تیک تاک 
نیز از دسـتور ناگهانی دولت ایاالت متحده شوکه شـدند. آنها می گویند دستور ممنوعیت 
در صـورت عدم فروش شـرکت، بدون هشـدار و بدون هماهنگی با تیک تاک بوده اسـت. 
به هرحال وضعیت برای اپلیکیشـن محبوب شـبکه های اجتماعـی در ایاالت متحده جالب 
نیسـت. ازطرفی مایکروسافت که سابقه  زیادی در دنیای شبکه های اجتماعی ندارد، شاید 
با ورود این چنینی و بر اثر اجبار دولتی به یک حوزه جدید، موفق به پیشـرفت آنچنانی در 

دنیای پیچیده  جدید نشود.

گوگل از کارمندان خود خواسته حتی در مکالمات داخلی از عبارات انحصارگرایانه استفاده نکنند

بیل گیتس خرید تیک تاک را برای مایکروسافت به هدیه ای سمی تشبیه کرد

یادداشـت

تحلی��ل داده های حمل ونقل در کش��ور ضرورتی اس��ت ک��ه بازیگران این 
عرصه را دور هم جمع کرده تا راهی برای توس��عه زیرس��اخت های آن بیابند؛ 
داده هایی که در اختیار متخصصان و مدیران قرار می گیرد تا بتوانند برمبنای 

آن تصمیم گیری درست و مطمئنی داشته باشند.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه بخش حمل ونقل در کشور،  »وبینار 
تخصصی ارائه راهکارهای توسعه زیرساخت های تحلیل داده های حمل ونقل« 
را با حضور کارشناس��ان و صاحب نظران این حوزه ۲1 مردادماه س��ال جاری 

برگزار می کند.

زیرساخت های تحلیل داده های 
حمل ونقل توسعه می یابد



برندس��ازی شخصی یکی از راهکارهای مناسب برای حضوری فعال و 
تاثیرگذاری در عرصه کسب و کار محسوب می شود. بسیاری از برندهای 
بزرگ عالوه بر ش��هرت ب��اال به خاط��ر فعالیت مناسب ش��ان، مدیران 
نام آش��نایی نیز دارند. ای��ن امر اعتبار و جذابی��ت برندها برای مخاطب 
هدف را به شدت افزایش می دهد. اگر شما نیز به عنوان یک کارآفرین یا 
کارمند در تالش برای ایجاد برند شخصی برای خود هستید، توصیه های 

این مقاله به درد شما می خورد. 
آمادگی برای برندسازی شخصی اغلب اوقات از سوی کارآفرینان جوان 
صورت می گیرد. همین نکته انگیزه بسیاری از کارآفرینان میانسال برای 
برندسازی ش��خصی را کاهش می دهد. اگر شما تجربه باالیی در زمینه 
کس��ب و کار دارید، شروع فرآیند برندسازی شخصی تجربه شما را بدل 
به مزیت رقابتی تان خواهد کرد. امروزه تعداد برندهای ش��خصی متعلق 
به افراد باالی ۵0 س��ال چندان زیاد نیس��ت، با این حال چنین نکته ای 
به معنای ناتوانی افراد میانسال برای حضور فضای موردنظر نخواهد بود. 
ما در این مقاله قصد بررس��ی راهکارهای مناسب برای افراد باالی ۵0 

سال به منظور حضور در عرصه برندسازی شخصی را داریم.
 مزیت اصلی افراد میانس��ال در زمینه کسب و کار تجربه فراوان شان 
است. همچنین اگر شما چهره ای شاخص در زمینه کسب و کار باشید، 
امکان جلب نظر مخاطب و س��اماندهی برند ش��خصی تان بسیار ساده تر 
خواهد ش��د. ساماندهی برند شخصی همیشه کار پیچیده ای نیست. این 
امر از س��وی بس��یاری از افراد با موقعیت های گوناگون قابل اجراس��ت. 
مدیران شرکت ها برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی کارمندان و مشتریان 
اقدام به ایجاد برند ش��خصی می کنند. چنین استراتژی توانای کلی برند 

موردنظر برای جلب نظر مشتریان را افزایش خواهد داد. 
هدف اصلی مقاله کنونی ارائه راهکارهایی س��اده و قابل اجرا از سوی 
اغلب کارآفرینان اس��ت، بنابراین ش��ما امکان بهره مندی از توصیه های 
مقال��ه کنونی در هر حوزه و زمینه ای را خواهید داش��ت. ما در ادامه به 
بررسی مهمترین بخش های ساماندهی برند شخصی خواهیم پرداخت. 

اهمیت ذهنیت مناسب
فعالیت در زمینه برندس��ازی ش��خصی نیازمند ذهنیت مناسب است. 
ب��دون تردید در ابتدا ش��ما توانایی تاثیرگذاری قاب��ل مالحظه بر روی 
مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. این امر به دلیل محدودیت های بازار 
کس��ب و کار و حضور برندهای ش��خصی متعدد اس��ت بنابراین صبر و 
شکیبایی اهمیت باالیی برای برندسازی شخصی خواهد داشت. شما به 
عنوان کارآفرینان باالی ۵0 س��ال تجربه بس��یار زیادی در زمینه کسب 
و کار دارید. این امر ش��ما را نس��بت به رعایت صبر و تلقی برندس��ازی 
ش��خصی به مثابه یک بازی بلندم��دت ترغیب خواهد کرد. فعالیت های 
ش��تاب زده در زمینه بازاریابی و برندس��ازی همیش��ه با شکست مواجه 
می شود. بنابراین زمان الزم برای رشد و فعالیت مناسب را مدنظر داشته 

باشید. 
شناس��ایی نقاط قوت کارآفرینان برای برندس��ازی ش��خصی اهمیت 
باالیی دارد. بدون تردید افراد در عرصه کس��ب و کار دارای تفاوت هایی 
ب��ا هم هس��تند. این امر ام��کان تمرکز بر روی مهارت ه��ا و برتری های 
ش��خصی برای برندس��ازی را فراهم می سازد. اگر ش��ما سخنران خوبی 
هس��تید، باید نس��بت به تولید محتوا و حضور در همایش های مختلف 
اق��دام کنید. مهمترین مس��ئله در اینجا عدم اتخاذ ی��ک رویکرد برای 
برندس��ازی شخصی فقط به دلیل استفاده آن از سوی دیگر افراد است. 

شما باید به دنبال نقطه مزیت و هدف اصلی خودتان باشید. در غیر این 
صورت تمام فرآیندهای شما در نهایت با شکست مواجه خواهد شد. 

بهبود سازگاری با فناوری های دیجیتال
بس��یاری از افراد میانس��ال رابطه مناس��بی با فناوری های دیجیتال 
ندارند. ای��ن امر اغلب بزرگ ترین نقطه ضعف کارآفرینان میانس��ال در 
زمینه برندسازی شخصی محسوب می شود. وقتی شما آگاهی درستی از 
فناوری دیجیتال نداشته باشید، توسعه برند شخصی دشوار خواهد شد. 
امروزه اغلب کمپین های بازاریابی و فرآیندهای برندسازی در شبکه های 
اجتماعی، به طور کلی فض��ای آنالین، روی می دهد بنابراین حضور در 

فضای موردنظر برای توسعه برند اهمیت باالیی دارد. 
حضور افراد دارای برند ش��خصی در ش��بکه های اجتماعی ش��باهت 
بس��یار زیادی به بازاریابی و برندسازی برای شرکت ها دارد. مزیت اصلی 
ش��ما در این میان امکان بیان نظرات کارشناس و ارائه جلوه ای انسانی 
اس��ت. امروزه مش��تریان ارتباط بهتری با برندهای شخصی، در مقایسه 
با برندهای تج��اری، دارند. همین نکته موجب تقویت انگیزه بس��یاری 
از ش��رکت ها به منظور کمک به مدیران ش��ان برای ایجاد برند شخصی 

شده است. 
بدون ش��ک کارآفرینان میانس��ال در زمان جوانی ارتباط مناسبی با 
فناوری های روز داش��ته اند. مس��ئله مهم در اینجا فق��دان ادامه ارتباط 
مناس��ب و به روز رس��انی اطالعات در زمینه فناوری هاست. شاید شما 
نیاز به ش��روع دوباره فرآیند یادگیری فناوری ه��ای مدرن برای حضور 
بهتر در فضای بازاریابی و کس��ب و کار داش��ته باش��ید. ای��ن امر برای 
بس��یاری از برنده��ا اهمیت باالیی دارد بنابراین اگر ش��ما نیز در تالش 
برای برندس��ازی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید ابتدا 

نسبت به سازگاری هرچه بهتر با فناوری های نوین اقدام نمایید. 
نقش نخستین برخورد

برخورد اولیه ما و برند ش��خصی مان با مخاطب هدف اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. این امر درس��ت مانن��د روابط اجتماعی افراد تا پایان رابطه 
میان برند ش��خصی و مخاطب هدف تداوم خواهد داشت، با این حساب 
ش��ما باید جلوه بس��یار جذابی از کس��ب و کارت��ان در اختیار مخاطب 
هدف قرار دهید. امروزه اغلب کاربران برای جست وجوی برندها به سراغ 
گ��وگل می روند. دلیل این ام��ر ارائه اطالعات دقیق و معتبر از س��وی 
گوگل است. نکته مهم درس��ت در همینجاست. وقتی کاربران نام ما را 
در گوگل جست وجو می کنند، باید نتایج مناسبی دریافت کنند. در غیر 

این صورت برند ما اعتبارش را از دست خواهد داد. 
مشاهده فقدان اطالعات کافی از برندهای شخصی اغلب موجب تردید 
کاربران می ش��ود بنابراین ش��ما باید اطالعات درس��ت و دقیقی از برند 
ش��خصی تان در اختیار مخاطب هدف قرار دهید. این امر فرآیند بهبود 

رابطه و تاثیرگذاری نخست بر روی مخاطب را سرعت می بخشد. 
برندس��ازی شخصی درست مانند تالش برای افزایش شهرت و اعتبار 
در عرصه کس��ب و کار است. اگر ش��ما به دنبال ارائه اطالعاتی کامل از 
برند ش��خصی تان به مخاطب هدف هس��تید، عضویت در لینکدین ایده 
مناس��بی خواهد بود. این شبکه اجتماعی به طور ویژه برای کارآفرینان 
و شرکت ها طراحی شده است. مزیت اصلی عضویت در لینکدین امکان 
تعامل میان برندها و کارمندان اس��ت. همچنین کاربران عادی نیز برای 
دریافت اطالعات بیشتر از برندها به لینکدین مراجعه می کنند بنابراین 
شما در عمل شهرت تان را میان مشتریان عادی و سایر شرکت ها توسعه 

خواهید داد. 
حضور فعال در شبکه های اجتماعی

همانطور که پیش از این بیان ش��د، سازگاری با فناوری های دیجیتال 

اهمی��ت باالیی دارد. ام��روزه مهمترین فناوری دیجیتال در دس��ترس 
برنده��ا ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این ام��ر هزینه ه��ای بازاریابی و 
برندس��ازی را به شدت کاهش داده اس��ت. تا چند دهه پیش دسترسی 
به مخاطب جهانی در فضای مجازی غیرممکن به نظر می رس��ید، با این 
حال اکنون بس��یاری از برندها در طول روز برای مخاطب جهانی ش��ان 

تولید محتوا می کنند. 
برندهای شخصی نیز مانند برندهای عادی باید نسبت به تولید محتوا 
برای مخاطب هدف اقدام نماین��د. این امر مورد توجه اغلب بازاریاب ها 
و کارش��ناس های برندس��ازی قرار دارد. وقتی ی��ک کارآفرین در تالش 
برای ساماندهی برند شخصی اش اقدام به حضور در شبکه های اجتماعی 
می کند، کانال ارتباطی مس��تقیم و ارزان قیمتی با مخاطب هدف ایجاد 
خواهد کرد بنابراین در عمل ش��ما نیز بای��د در فضای موردنظر حضور 

چشمگیری داشته باشید. 
ش��اید در ابتدا حضور در فضای ش��بکه های اجتماعی اندکی دش��وار 
باش��د، با این حال پس از گذش��ت مدت زمانی اندک امکان س��ازگاری 
با ش��رایط حضور در چنین فضایی فراهم خواهد شد. امروزه استفاده از 
ترندهای برتر برای تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی اهمیت باالیی 
دارد. بس��یاری از برنده��ا در عمل توانایی اس��تفاده از ترندهای برتر را 
ندارند. شما به عنوان یک برند شخصی باید نسبت به کاربست ترندهای 
مناس��ب ب��ا وضعیت تان اقدام کنی��د. این امر ش��امل ارزیابی ترندهای 

مختلف و انتخاب گزینه های مناسب است. 
اس��تفاده از ترندهای برت��ر نیازمند صرف زمان زیاد ب��رای آگاهی از 
تازه ترین تغییرات و رویدادها نیس��ت. ش��ما با مراجع��ه به بخش اخبار 
گوگل یا خبرگزاری های اختصاصی کس��ب و کار امکان آگاهی از طیف 
وس��یع ترندها را خواهید داش��ت. بنابراین پیش از تولید محتوا همیشه 

نسبت به مشاهده ترندهای برتر اقدام نمایید. 
تقویت مهارت در تولید ویدئو

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی همیشه محدود به محتوای متنی 
نیست. امروزه کاربران تمایل بسیار باالیی برای مشاهده محتوای متنی 
دارند. همین امر برندها را به سوی تولید نوع تازه ای از محتوای بازاریابی 
سوق داده است. شما به عنوان یک برند شخصی باید توانایی استفاده از 
فرمت ویدئو را داشته باشید. ساده ترین شیوه بازاریابی به کمک محتوای 
ویدئویی شامل ضبط س��خنرانی های کوتاه است. البته اگر توانایی شما 
برای بازاریابی و برندسازی ویدئویی تقویت شود، تولید کلیپ های کوتاه 

نیز ایده مناسبی خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از رویدادهای مرتبط با دنیای کسب و کار به صورت 
آنالین برگزار می ش��ود. آشنایی با نحوه استفاده از سیستم های مختلف 
ویدئویی نظیر اسکایت و سایت های میزبانی از وبینار مزیت مهمی برای 
برندسازی شخصی محسوب می گردد. شما به عنوان یک کارآفرین باید 
ایده های جذابی برای تولید محتوای ویدئویی در نظر داشته باشید. این 
امر ش��امل درخواس��ت کمک و ایده پردازی از س��وی کارمندان شرکت 

نیز خواهد بود. 
همچنی��ن حض��ور در کنفرانس ه��ای ویدئوی��ی ب��ا هم��کاری دیگر 
کارآفرین��ان دارای برند ش��خصی نیز ایده جذابی خواهد بود. اگر ش��ما 
ب��ه اندازه کافی مه��ارت و توانایی در زمینه کار ب��ا فناوری های نوین و 
تولی��د محتوای ویدئویی دارید، برگزاری ی��ک رویداد آنالین نیز گزینه 
خوبی خواه��د بود. امروزه یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت 
برندهای شخصی برگزاری رویدادهای آنالین است بنابراین شما باید از 

چنین گزینه ای نهایت استفاده را ببرید. 
forbes.com :منبع

بازاریابی و فروش دیجیتال محصوالت با 
تکنیک های تازه

فروش محص��والت به ص��ورت آنالین فرآین��د هیجان انگیزی 
محس��وب می ش��ود. امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها با هدف 
کاه��ش هزینه های جاری و ادامه فروش در دوران کرونایی اقدام 
به اس��تفاده از تکنیک فروش آنالین می کنند. شاید در ابتدا این 
شیوه فروش بسیار ساده به نظر برسد، اما نیازمند یادگیری نکات 
مختلفی اس��ت. بدون آموزش کافی برای ف��روش آنالین تجربه 
برند ش��ما همراه با ناکامی خواهد بود. براس��اس گزارش موسسه 
Research and Markets، مق��دار ف��روش آنالین کس��ب و 
کارها در س��ال گذشته بالغ بر 3۲۵ میلیارد دالر بوده است. این 
بازار گس��ترده جذابیت های کافی برای جل��ب نظر هر برندی را 
دارد. همچنین براس��اس پیش بینی ها مقدار ف��روش کل برندها 
در فضای آنالین تا س��ال ۲0۲۵، 187میلیارد دالر رش��د خواهد 

داشت. 
اغلب برندها در شرایط رکود اقتصادی ناشی از کرونا تمایل به 
ادامه فروش باال دارند. بهترین نمونه در این زمینه خرده فروش��ی 
آمازون اس��ت. این خرده فروش��ی در ط��ول دوران کرونا به جای 
مواجهه با کاهش فروش، رشد بسیار زیادی را تجربه کرد. همین 
امر بس��یاری از برندها را مایل ب��ه ورود به چنین عرصه ای کرده 
اس��ت. اگر ش��ما نیز مایل به حضور در عرصه بازاریابی و فروش 
آنالین هستید، باید برخی از نکات اساسی را مدنظر داشته باشید. 
فرآیند فروش آنالین تفاوت بسیار زیادی با نمونه حضوری دارد 
بنابراین اگر ش��ما از عرصه فروش حضوری به دنیای آنالین قدم 
می گذارید، باید بس��یاری از عادت ه��ای قبلی تان را ترک نمایید. 
ام��روزه اغلب مش��تریان برای خری��د آنالین تمایل به مقایس��ه 
محصوالت با هم دارند. همچنین سطح قیمت میان خرده فروشی 
یا شرکت شما با دیگر رقبا نیز اهمیت دارد. اگر شما یک محصول 
را ارزان ت��ر از دیگر رقب��ا عرضه نمایید، مزی��ت قابل توجهی در 

مقایسه با دیگران به دست خواهید آورد. 
ما در ادامه مقاله کنونی به بررسی برخی از مهمترین راهکارها 
برای فروش آنالین با ش��یوه های تازه و جدید خواهیم پرداخت. 
ن��کات مورد بحث در ای��ن مقاله برای تمام برنده��ای تازه کار و 

قدیمی در حوزه فروش آنالین مفید خواهد بود. 
1. برگزاری جلسات آنالین

برگزاری جلس��ات و رویدادهای آنالی��ن در طول ماه های اخیر 
رواج بس��یار زیادی داش��ته اس��ت. بدون ش��ک این امر ناشی از 
ش��رایط ناتوانی برنده��ا برای برگزاری رویداده��ای حضوری نیز 
هست بنابراین اغلب برندها در عمل با هدف ادامه روند تعامل با 
مشتریان و کاهش هزینه ها به سوی برگزاری رویدادهای آنالین 

می روند. 
وقتی اغلب مردم ساعت های متمادی در خانه های شان هستند، 
مش��اهده برنامه ها و رویدادهای هیجان انگیز برندها گزینه جالبی 
خواه��د بود. این نکته اغلب برای برندها به مثابه راهبردی فرعی 
در سال های گذش��ته قلمداد می شود، با این حال شیوع ویروس 
کرونا تجدیدنظر اساس��ی نسبت به نقش رویدادهای آنالین را به 

ارمغان آورده است. 
هر برند در زمینه فعالیتش باید نسبت به راه اندازی رویدادهای 
انحصاری اقدام نماید. اگر ش��ما توانای��ی مدیریت رویدادهای به 
ص��ورت انف��رادی را ندارید، همکاری با برخ��ی از برندهای دیگر 
گزینه مناس��بی خواهد ب��ود. مهمترین نکت��ه در این میان عدم 
همکاری با رقبای مستقیم شرکت است. توصیه ما انتخاب برخی 
از برندهای همکاری برای ایجاد زنجیره ای موفق از فروش است. 
به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه فروش لوازم ورزش��ی فعالیت 
دارید، همکاری با تیم های ورزشی گزینه مناسبی برای برگزاری 

رویداد آنالین خواهد بود. 
2. چالش های آنالین

چالش ه��ای آنالی��ن یکی دیگ��ر از راهکارهای مناس��ب برای 
بازاریابی و جلب نظر مش��تریان در دوران کرونایی اس��ت. وقتی 
اغلب مردم در خانه های ش��ان هس��تند، ش��رکت در چالش های 
آنالی��ن گزینه جذاب��ی خواهد بود. ام��روزه بس��یاری از برندها 
در عم��ل حضور در چالش ه��ای آنالین را نوع��ی تفریح قلمداد 
می کنند. مزیت اصلی این ش��یوه امکان جلب نظر مش��تریان به 

برند و محصوالتش در قالبی غیرمستقیم است. 
چالش برند ش��ما باید به اندازه کافی ب��ا دیگر چالش های جاری 
تفاوت داش��ته باشد. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای جلب نظر 
مخاط��ب ه��دف دارد. چالش های کلیش��ه ای و مش��ابه در دنیای 
ش��بکه های اجتماعی کمترین توجهی را جلب نخواهد کرد. توصیه 
ما در این بخش مرور برخی از موفق ترین چالش ها در طول سال های 
اخیر از س��وی برندهاس��ت. ش��ما به این ترتیب ام��کان جلب نظر 

مخاطب هدف به شیوه ای کاربردی را خواهید داشت. 
انتخاب ش��بکه های اجتماعی مناس��ب برای اج��رای چالش ها 
مهمترین بخش فعالیت هر برندی اس��ت. ش��ما باید نس��بت به 
میزان حضور کاربران در ش��بکه های اجتماعی مختلف آگاهی به 
نس��بت دقیقی داشته باشید. این امر موفقیت نهایی کمپین شما 

را افزایش خواهد داد. 
3. ترغیب کاربران برای عضویت در سایت برند

مدیریت س��ایت های رس��می برای برندها ایده تازه ای نیست. 
امروزه اغلب مشتریان تمایلی برای بازدید از سایت برندها ندارند. 
دلیل این امر فعالیت کلیش��ه ای اغلب برندهاس��ت، بنابراین شما 
باید نسبت به ایجاد تغییر در وضعیت سایت رسمی برندتان اقدام 
نمایید. تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف در سایت برند 

ایده مناسبی محسوب می شود. 
اغل��ب برندها در فرآیند تعامل ب��ا مخاطب هدف عالقه مند به 
گردآوری اطالعات از آنها برای بازاریابی بهتر در آینده هس��تند. 
اگر محتوای س��ایت ش��ما به اندازه کافی جذاب باش��د، مخاطب 
هدف نس��بت به عضویت در سایت ش��ما ترغیب خواهد شد. به 
این ترتیب ش��ما فرصت گردآوری اطالعات موردنیازتان پیرامون 

مخاطب هدف را خواهید داشت. 
entrepreneur.com :منبع
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اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای بازاریابی در طول سال های اخیر 
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس��ت. امروزه بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
ش��اید در نگاه نخست مزیت های ش��بکه های اجتماعی کامال روشن باشد. 
نکته مهم در این میان آگاهی دقیق از واقعیت های بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. هدف ما در این مقاله آش��نایی هرچه بهت��ر بازاریاب ها و 
برندها با واقعیت های بازاریابی در پلتفرم های اجتماعی محس��وب می شود. 
ش��ما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف را 

خواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از برندها به دلیل عدم آگاهی دقیق از وضعیت بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی با شکست های شدید در این عرصه مواجه می شوند. 
ای��ن امر به خوب��ی ضرورت آگاهی از واقعیت های ش��بکه های اجتماعی در 
زمینه بازاریابی را روش��ن می سازد. ما در ادامه به بررسی 11 نکته مهم در 

حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1. حضور نیمی از جمعیت جهان در شبکه های اجتماعی

یک��ی از مزیت های اصلی ش��بکه های اجتماعی در مقایس��ه با هر پلتفرم 
دیگری حضور پردامنه کاربران اس��ت. بس��یاری از برندها براس��اس همین 
نکته اقدام به س��رمایه گذاری کالن در این حوزه می کنند. وقتی شما دامنه 
وس��یع تری از کاربران را در اختیار داش��ته باش��ید، ش��انس باالتری برای 
 ،Statista تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید یافت. براساس گزارش موسسه
اکنون نزدیک به 3.6 میلیارد نفر در سراس��ر جهان دست کم در یک شبکه 
اجتماعی عضویت دارند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها از نقطه 

نظر بازاریابی خواهد داشت. 
آرزوی دیرینه اغلب برندها و بازاریاب ها دسترسی ساده به مخاطب هدف 
بوده اس��ت. این امر با ظهور ش��بکه های اجتماعی روز به روز بیش��تر رنگ 
واقعیت به خود می گیرد. بدون تردید انتخاب از میان ش��بکه های اجتماعی 
در دس��ترس یکی از نکات مهم برای هر بازاریابی محسوب می شود. امروزه 
برخ��ی از برندها در عم��ل توانایی حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی را 
ندارند بنابراین باید از میان گزینه های در دس��ترس ۲ یا 3 مورد را انتخاب 
نمایند. توصیه ما در این زمینه توجه به تعداد کاربران حاضر در هر ش��بکه 
اجتماعی اس��ت. به این ترتیب ش��ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف عالقه مند به کسب و کارتان را خواهید یافت. 
امروزه بس��یاری از کاربران به دلیل ناتوانی برای یافتن اکانت رسمی برند 
مورد عالقه شان در شبکه های اجتماعی قید خرید از آنها را می زنند. این امر 
به خوبی اهمیت حضور در شبکه های اجتماعی محبوب برای مشتریان برند 
را توضیح می دهد. ش��ما پس از مش��اهده گزینه های متعدد برای بازاریابی 
باید دس��ت به انتخ��اب محبوب تری��ن گزینه در می��ان مخاطب هدف تان 
بزنی��د. برندهای بزرگ و موفق برای انتخاب ش��بکه های اجتماعی اقدام به 
نظرخواهی از مش��تریان نیز می کنند. این امر مزیت های بسیار زیادی برای 
کس��ب و کارها به همراه دارد. شما به این ترتیب نسبت به واکنش مناسب 

کاربران و دسترسی ساده آنها به محتوای برند مطمئن خواهید شد. 
2. کاربران به طور روزانه 3 ساعت در شبکه های اجتماعی هستند

حضور در ش��بکه های اجتماع��ی بخش قابل توجه��ی از برنامه افراد را 
ب��ه خود اختصاص می دهد. بس��یاری از بازاریاب ها بر همین اس��اس هیچ 
پلتفرمی را به اندازه ش��بکه های اجتماعی قبول ندارند. براس��اس گزارش 
موسس��ه گلوبال وب ایندک��س، کاربران در ش��بکه های اجتماعی به طور 
میانگین س��ه س��اعت در روز وق��ت می گذرانند. این زمان در مقایس��ه با 
یک دهه گذش��ته به طور مداوم افزایش یافته است بنابراین در آینده نیز 
کاربران زمان بسیار بیشتری در شبکه های اجتماعی سپری خواهند کرد. 
اگر ش��ما نیز عالقه مند به بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی هستید، باید 

این نکته مهم را مدنظر داشته باشید. 
پی��ش از ظهور ش��بکه های اجتماعی کانال ه��ای تلویزیونی محبوبیت 
تبلیغاتی بس��یار زیادی داش��تند. ام��روزه همچنان برخ��ی از برندها در 
شبکه های اجتماعی بازاریابی و تبلیغات انجام می  دهند، با این حال گزینه 
اصلی و محبوب برندها در طول سال های اخیر شبکه های اجتماعی است. 
این امر به دلیل س��هولت تولید محتوا و دسترس��ی کاربران به آن است. 
وقت��ی کاربران تمایل باالیی برای حضور در ش��بکه های اجتماعی دارند. 
تولی��د محتوا برای آنها منطقی خواهد ب��ود. این امر در کنار هزینه ارزان 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی نظر هر بازاریابی را به خود جلب می کند. 

3. بعدازظهرها، بهترین زمان برای بازاریابی در اینستاگرام
توجه به اینس��تاگرام به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب در سراسر دنیا 
امر طبیعی به نظر می رسد. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به سوی فعالیت در اینستاگرام می روند. 
این امر موجب تمایل هرچه بیش��تر آنها برای سرمایه گذاری در این شبکه 
اجتماعی می ش��ود. تیم فنی اینستاگرام به خوبی از اهمیت درآمد تبلیغاتی 
پلتفرم اش آگاهی دارند. برهمین اساس به طور مداوم در تالش برای به روز 
رسانی امکانات بازاریابی و تبلیغاتی پلتفرم اش است. این امر در بلندمدت به 

معنای افزایش سطح رقابت تبلیغاتی در اینستاگرام است. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی در اینس��تاگرام فعالیت دارند. این برندها 
در ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از هر ش��یوه و تکنیکی 
اس��تفاده می کنند. یک��ی از نکات مهم در این میان انتخاب زمان مناس��ب 
برای انتشار محتواست. بسیاری از برندها به دلیل انتخاب زمان نامناسب در 
عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. اگر ش��ما 
در تالش برای جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران هس��تید، باید به دنبال 
بارگذاری محتوا در س��اعت های مناسب باش��ید. این امر به معنای ارزیابی 

زمان اوج حضور کاربران در اینستاگرام است. 
خوشبختانه ش��ما نیازی به ارزیابی دقیق وضعیت کاربران در اینستاگرام 
ندارید. امروزه بسیاری از برندها برای ارزیابی وضعیت کاربران در شبکه های 
اجتماعی از نرم افزارهای حرفه ای اس��تفاده می کنند. شما امکان بهره گیری 
از نرم افزارهای مش��ابه یا همکاری با آژانس های بازاریابی را خواهید داشت. 
این امر محتوای تخصصی و حرفه ای در اختیار برندها قرار می دهد. براساس 
ارزیاب��ی اغلب آژانس ه��ای بازاریابی بارگذاری محت��وا در بعدازظهرها ایده 
منطقی به نظر می رسد. دلیل این امر تعطیلی اغلب کسب و کارها در زمان 
بعدازظهر اس��ت بنابراین مردم فرصت بیش��تری برای حضور در شبکه های 

اجتماعی خواهند داشت. 
4. توجه به لینکدین به عنوان منبع افراد متخصص

اس��تفاده از بازاریاب ه��ای حرف��ه ای در فرآیند تولید محت��وا و تبلیغات 

اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها در تالش برای استفاده از بازاریاب یا 
طراح تبلیغات حرفه ای دچار س��ردرگمی می شوند. ما همیشه باید به دنبال 
نیروی کار ماهر باش��یم، اما امکان آگاهی از نح��وه یافتن آنها بدل به معما 
ش��ده است. نتیجه این امر ناتوانی بسیاری از برندها در زمینه ایجاد ارتباط 
با بازاریاب های موردنظرش��ان اس��ت. توصیه ما در ای��ن بخش عضویت در 
لینکدین است. این پلتفرم اجتماعی به طور ویژه برای کارآفرینان و برندها 
ساخته شده است. مهمترین مزیت حضور در لینکدین امکان یافتن مخاطب 
هدف دلخواه برندهاست بنابراین شما در عمل نیازی به صرف زمان طوالنی 

برای یافتن بازاریاب ها یا سایر نیروی موردنیاز برندتان نخواهید داشت. 
گاهی اوقات برنده��ا به دلیل ناتوانی برای یافت��ن بازاریاب های حرفه ای 
اقدام به همکاری با افراد فاقد تخصص الزم می کنند. اگر ش��ما در لینکدین 
به صورت مداوم حضور داش��ته باشید، به جای همکاری اجباری با برخی از 
افراد امکان برگزاری مصاحبه اس��تخدامی را نیز خواهید داش��ت. این نکته 
دارای اهمیت بس��یار زیادی برای برندهاست. وقتی دامنه انتخاب یک برند 
به شدت وسیع باشد، امکان همکاری با افراد به شدت متخصصی را خواهد 

داشت بنابراین نتیجه فرآیند بازاریابی دلنشین تر خواهد بود. 
5. عالقه بیشتر کاربران فیس بوک به محتوای دارای عکس

تولی��د محتوا در قالب متن قدمت بس��یار زیادی دارد. اغلب ش��بکه های 
اجتماعی در ابتدا فقط از فرمت متن پش��تیبانی می کردند بنابراین مشاهده 
تمای��ل بازاریاب ها برای تولید محتوای متنی عجیب به نظر نمی رس��د. اگر 
ش��ما مدت زمان زیادی نس��بت به تولید محتوای متنی اقدام کرده باشید، 
تکنیک های مهم و تاثیرگذاری پیرامون آن می دانید. نکته مهم در این میان 
ضرورت به روز رس��انی توانایی بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. امروزه محت��وای بازاریابی متنی دیگر تاثیرگذاری گذش��ته را 

ندارد بنابراین شما باید اقدام به بهبود وضعیت بازاریابی برندتان نمایید. در 
غیر این صورت توانایی ادامه فعالیت در عرصه بازاریابی را نخواهید داشت. 
فیس بوک به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های بازاریابی اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. این شبکه اجتماعی دارای کاربران متعددی از سراسر دنیاست، 
با این حس��اب مش��اهده حضور برندهای مختلف در آن امر عجیبی نخواهد 
بود. مهمترین نکت��ه در مورد حضور در فیس بوک مربوط به عالقه کاربران 
به محتوای بصری است. ما در اینجا به طور اختصاصی به فرمت عکس توجه 
خواهیم کرد. براساس گزارش موسسه Buzzsumo، کاربران فیس بوک در 
صورت مواجهه با محتوای بازاریابی دارای عکس ۲.3 برابر عالقه بیشتر برای 
مش��اهده آن دارند. این امر به معنای نتیجه بخش��ی هرچه بیشتر محتوای 
بازاریابی همراه با عکس اس��ت. اگر شما نیز عالقه مند به بازاریابی در قالبی 
تاثیرگذار و به روز هستید، باید این نکته را مدنظر داشته باشید. تکنیک های 
بازاریاب��ی در ط��ول زمان تغییر می کن��د. برندها نیز باید هم��گام با چنین 
تغییراتی نس��بت به اخذ ش��یوه های تازه اقدام نمایند. در غیر این صورت با 

ریزش شدید مخاطب مواجه خواهند شد. 
6. خرید آنالین دو سوم کاربران پس از مشاهده تبلیغات

مشاهده تبلیغات در شبکه های اجتماعی تاثیر روانی قابل توجهی بر روی 
کاربران دارد. بس��یاری از برندهای تازه تاس��یس نسبت به فعالیت بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی تردید دارند. این امر موجب بروز مشکالت بلندمدت 
در کسب و کار آنها خواهد شد. اگر شما نیز عالقه مند به بازاریابی و توسعه 
کسب و کارتان هس��تید، باید حضور در شبکه های اجتماعی را مدنظر قرار 
دهید. یکی از گزینه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی استفاده از فرصت 
تبلیغاتی پلتفرم هاس��ت. این امر به معن��ای پرداخت هزینه به تیم بازاریابی 
ش��بکه اجتماع��ی در ازای نمایش محتوای بازاریابی م��ان در قالب تبلیغات 

جذاب است. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا در اینس��تاگرام از گزینه تبلیغات اس��تفاده 
می کنند. این امر به بهبود هرچه بیش��تر توانای��ی برندها برای تولید محتوا 
کمک ش��ایانی می کند. بنابراین شما نیز باید در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با اس��تفاده از گزینه تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی 

باشید. 
براساس گزارش موسسه PR News Wire، اکنون دو سوم کاربران در 
شبکه های اجتماعی پیش از خرید یک محصول تمایل به مشاهده تبلیغات 
آن دارند. این امر به نوعی اطمینان خاطر نسبت به اصالت و فعالیت مداوم 
برند موردنظر را تقویت خواهد کرد. امروزه جلب اعتماد مش��تریان یکی از 
دغدغه های اصلی برندها محسوب می شود. همکاری تبلیغاتی با شبکه های 
اجتماعی یکی از گزینه های مناس��ب برای افزای��ش اعتماد مخاطب هدف 

خواهد بود. 
اگر شما برنامه مش��خصی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی ندارید، 
مراجعه به تیم های بازاریابی پلتفرم هایی نظیر اینس��تاگرام راهگش��ا خواهد 
بود. تیم بازاریابی اینستاگرام با همراهی برخی از بازاریاب ها و کارشناس های 
حرف��ه ای توانایی ارائه توصیه های کارب��ردی به برندها را دارد. توصیه اصلی 
ما در این بخش طراحی اس��تراتژی بازاریابی و س��پس اقدام به همکاری با 
برندهاس��ت. ش��ما در غیر این صورت بخش قابل توجهی از بودجه تان را از 

دست خواهید داد. 
۷. دنبال کردن دست کم یک حساب تجاری از سوی 90درصد 

کاربران اینستاگرام
بدون تردید اینس��تاگرام محبوب ترین ش��بکه اجتماعی در سراس��ر دنیا 
محسوب می شود. همین امر حضور دامنه وسیعی از برندها در آن را توجیه 
می کند. اگر شما نیز عالقه مند به بازاریابی در شبکه های اجتماعی هستید، 

به احتمال فراوان اینستاگرام بخشی از گزینه های اصلی شماست. 
براس��اس اعالم رسمی اینس��تاگرام، کاربران این پلتفرم )90 درصدشان( 
دس��ت کم یک حساب تجاری را فالو می کنند. شاید این امر در ابتدا بسیار 
س��اده به نظر برس��د، اما نتیجه بازاریابی قابل مالحظه ای برای برندها دارد. 
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف برای اهداف بلندمدت هس��تند. حضور در اینس��تاگرام با تمایل باالی 
کارب��ران ب��رای دنبال کردن اکانت ه��ای تجاری به خوبی ای��ن امکان را به 
برندها خواهد داد بنابراین ش��ما نیز باید در اینستاگرام حضور فعالی داشته 
باش��ید. در غیر این صورت بخ��ش قابل توجهی از مخاطب هدف ش��ما از 

دست خواهد رفت. 
.8 80 درصد خریدهای آنالین در شبکه های اجتماعی مبتنی بر 

گوشی های هوشمند است
امروزه بس��یاری از کاربران برای جس��ت وجو و فعالیت در شبکه های 
اجتماعی از گوش��ی هوشمند استفاده می کنند. این امر به دلیل افزایش 
توانمندی های گوش��ی های هوشمند به نوعی رایانه ها را به حاشیه رانده 
اس��ت بنابراین ش��ما باید توجه ویژه ای برای س��ازگاری با ساختارهای 
گوش��ی هوشمند داشته باشید. این نکته بیشتر در مورد طراحی سایت 
رس��می برند صحت دارد. اغل��ب برندها برای فروش محصوالت اقدام به 
هدایت کاربران به س��ایت رسمی ش��ان می کنند. اگر سایت رسمی برند 
ش��ما طراحی جذابی برای کاربران گوش��ی های هوشمند نداشته باشد، 
ش��انس اندکی برای موفقیت در زمینه فروش خواهید داش��ت بنابراین 
طراحی درس��ت و مناسب س��ایت رس��می برند اهمیت ویژه ای خواهد 

داشت. 
مهمترین توصیه در زمینه طراحی س��ایت رسمی برند مربوط به انتخاب 
قالبی سبک و کم حجم است. چالش اصلی در این میان بین انتخاب گونه ای 
مناس��ب از قالب سبک و چشم نوازی اش است. بس��یاری از برندها در عمل 
قال��ب بی نهایت س��اده ای را انتخاب می کنند بنابراین مش��اهده بی توجهی 
کاربران به قالب ش��ان امری طبیعی محس��وب می شود. ش��ما باید توانایی 
مناس��ب برای انتخاب قالب های جذاب داشته باشید. اگر نیروی متخصص 
در برندت��ان وجود دارد، طراحی قالب ای��ده جذابی خواهد بود. در غیر این 

صورت حتی امکان استفاده از قالب های آماده نیز وجود خواهد داشت. 
9. سلطه بانوان بر پلتفرم پینترست

بس��یاری از برنده��ا در زمینه تولید محص��والت اختصاصی برای خانم ها 
فعالی��ت دارند. چنین برندهایی همیش��ه مش��کالت زیادی ب��رای تعامل با 
کاربران خانم دارند. این امر بدل به آرزوی یافتن ش��بکه اجتماعی با دامنه 
غالب کاربر خانم برای بازاریاب ها ش��ده اس��ت. اگر شما نیز چنین آرزویی 
دارید، حضور در پینترس��ت گزینه مناس��بی برای ش��ما خواهد بود. امروزه 
بس��یاری از برندها توجه چندانی به پینترس��ت ندارند. دلیل این امر حضور 
رقیبی سرس��خت مانند اینس��تاگرام اس��ت. نکته مهم در این میان حضور 
کاربران وفادار پینترس��ت در این پلتفرم اس��ت. اگر شما عالقه مند به جلب 
نظر کاربران خانم برندتان هس��تید، باید هرچه س��ریع تر فعالیت تان در این 

پلتفرم را آغاز نمایید. 
حضور نس��ل جوان در ش��بکه های اجتماعی امر تازه ای نیس��ت. بسیاری 
از برنده��ا به دنبال کاربران جوان هزینه های بس��یار زیادی صرف می کنند. 
حضور در پینترس��ت امکان تعامل با کاربران خانم بین ۲۵ تا ۵4 را فراهم 
می س��ازد بنابراین ش��ما باید توجه ویژه ای نس��بت به حضور در این شبکه 
اجتماعی داش��ته باشید. بس��یاری از برندها در عمل به خاطر شهرت کمتر 
پینترس��ت قی��د حض��ور در آن را می زنند. ب��ا این حال ش��ما نباید چنین 

اشتباهی را مرتکب شوید. 
10. عالقه 90 درصدی کاربران توییتر برای مراجعه به لینک های 

جانبی
 هدایت کاربران به سوی لینک های جانبی همیشه دغدغه اصلی برندهای 
در ش��بکه های اجتماعی محس��وب می  ش��ود. اگر ش��ما تجربه بازاریابی در 
توییتر را داش��ته باش��ید، نس��بت به تمایل باالی کاربران برای مراجعه به 
لینک های جانبی تعجب نخواهید کرد. این امر به دلیل ساختار باز و تعاملی 
توییتر اس��ت. چنین امری کاربران را نسبت به مشاهده لینک های جانبی و 

مراجعه به سایت های دیگر عالقه مند می سازد. 
توییت��ر به طور کلی یک��ی از پلتفرم های عجیب در دوره کنونی اس��ت. 
کاربران هنوز هم در این پلتفرم نسبت به تولید محتوای متنی اقدام می کنند. 
بنابرای��ن بازاریابی مت��ن محور در توییتر همچنان جذابی��ت و تاثیرگذاری 
خاص خود را دارد. این امر در مقایسه با وضعیت سایر شبکه های اجتماعی 

بیانگر پایداری شگرف توییتر در طول سال های متمادی است. 
استفاده از محتوای متنی در توییتر به معنای بی توجهی به دیگر فرمت ها 
نیس��ت. کاربران توییتر نیز تمایل باالیی به مشاهده ویدئو دارند. نکته مهم 
در ای��ن میان بارگذاری ویدئو از یوتیوب ب��ه صورت قابل نمایش در توییتر 
است. اگر شما صرفا لینک مراجعه به یوتیوب را قرار دهید، الگوریتم توییتر 
آن را در قالب نمایش��ی برای کاربران قرار خواهد داد. البته با وجود چنین 
امکانی هنوز هم بسیاری از کاربران به صورت جداگانه به سراغ لینک جانبی 

یوتیوب می روند. 
11. به اشتراک گذاری تجربیات لذت بخش خرید

مش��تریان همیش��ه تجربیات ش��ان نس��بت ب��ه برنده��ا را به اش��تراک 
نمی گذارند. این امر در مورد بس��یاری از مش��تریان ب��دل به نوعی ویژگی 
اخالقی شده است. فضای تعاملی شبکه های اجتماعی تمایل به اظهارنظر را 
به شدت افزایش می دهد. همین امر برندها را نسبت به حضور در شبکه های 

اجتماعی بیش از هر زمان دیگری عالقه مند ساخته است. 
نکته مهم درخصوص به اش��تراک گذاری تجربه خرید از س��وی مشتریان 
ماهیت چالش برانگیزش اس��ت. بر این اساس اگر مشتریان تجربه نامطلوبی 
از برند شما داشته باشند، به سرعت تمام کاربران از آن باخبر خواهند شد. 
همین امر در طول س��ال های اخیر موجب رس��وایی های وحش��تناک برای 
برخی از برندها ش��ده است. با این حساب ش��ما باید فعالیت بسیار دقیقی 
در ش��بکه های اجتماعی داشته باش��ید. در غیر این صورت هر لحظه امکان 

مواجهه با خیل اعتراضات مشتریان وجود خواهد داشت. 
امروزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی بدل ب��ه نوعی گرایش عمومی 
در میان برندها ش��ده است. مهمترین نکته در این میان آگاهی از وضعیت 
ش��بکه های اجتماعی و نحوه بازاریابی در آنهاس��ت. اگر شما در این زمینه 
مهارت کافی نداش��ته باشید، به سرعت با شکس��ت مواجه خواهید شد. ما 
در این مقاله بر روی برخی از مهمترین ویژگی های بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماع��ی تاکید کردیم. این امر در صورت توجه ش��ما به طور همزمان به 

تمام نکات نتایج بازاریابی مثبتی برای برندتان به همراه خواهد داشت. 
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 مدیریت سئو بهینه
با انتخاب هوشمندانه کلیدواژه ها

بهبود رتبه س��ایت برند در گوگل مزیت های بس��یار زیادی برای 
کس��ب و کارها دارد. ای��ن امر فرآیند جلب نظ��ر مخاطب هدف را 
توس��عه می دهد. امروزه اغلب کاربران در گوگل فقط به چند نتیجه 
نخس��ت نگاه می کنند بنابراین اگر سایت برند شما در رتبه مناسبی 
قرار نداش��ته باش��د، امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد 
بود. مدیریت س��ئو مهمترین ابزار برندها ب��رای جلب نظر مخاطب 
هدف و بهبود رتبه شان محسوب می شود. ما در این حوزه با اهمیت 
کاربس��ت کلیدواژه های مهم و اساسی مواجه هستیم، بنابراین شما 
باید در عمل استفاده مناس��بی از کلیدواژه های محبوب و پرکاربرد 
در کس��ب و کارتان داش��ته باشید. مشکل بسیاری از کسب و کارها 
ناتوانی برای شناسایی و سپس کاربست کلیدواژه های مناسب است. 
ما به همین خاطر در ادامه به بررس��ی چهار تکنیک مناس��ب برای 

بهبود وضعیت مدیریت سئو برندها خواهیم پرداخت.
1. تولید محتوا برای مخاطب خاص

یک��ی از راهکاره��ای مناس��ب ب��رای مدیری��ت س��ئو کاربردی 
هدف گذاری بر روی طیف خاصی از مش��تریان اس��ت. امروزه اغلب 
برنده��ا در تالش برای جلب دامنه هرچه وس��یع تری از مش��تریان 
هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار منطقی به نظر برسد، اما 
کارایی فرآیند بازاریابی و مدیریت س��ئو را به شدت کاهش می دهد. 
اگر شما به جای تمام مشتریان حاضر در بازار به سراغ گروه خاصی 

از آنها بروید، شانس بیشتری برای جلب نظرشان خواهید داشت. 
توجه ب��ه گروه خاصی از مش��تریان به معنای ارزیابی س��لیقه و 
عالقه آنهاس��ت. پس از این فرآیند ش��ما باید بر روی مش��تریانی با 
بیش��تری عالقه به حوزه فعالیت برندتان ارتب��اط عمیق تری ایجاد 
کنید. پیش��نهاد م��ا در این بخش تولید محت��وای اختصاصی برای 
آنهاست. چنین استراتژی رابطه شما با مشتریان بالقوه بازار را بهبود 
می بخش��د. همچنین دیگر نیازی به صرف هزینه باال برای بازاریابی 

و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
2. توجه به قوانین جست وجو در گوگل

آگاهی از قوانین گوگل برای مدیریت سئو و کسب رتبه های بهتر 
در جس��ت وجوها اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه قوانین مربوط 
به گوگل به س��رعت به روز رسانی می شود بنابراین شما نیز باید در 
بازه های زمانی کوتاه نس��بت به بازنگ��ری در قوانین موردنظر اقدام 

نمایید. 
یکی از ابزارهای مفید گوگل برای مدیریت س��ئو مناس��ب تحت 
عنوان »گوگل ترند« ش��ناخته می ش��ود. این اب��زار کاربردی امکان 
ارزیابی کلیدواژه های محبوب در مناطق مختلف را فراهم می س��ازد. 
دسترس��ی به اطالعات جزئی در مورد کلیدواژه ها موجب محبوبیت 
بس��یار وس��یع گوگل ترند در میان کاربران و برندها ش��ده اس��ت 
بنابراین ش��ما نیز باید از این ابزار برای تعیین کلیدواژه های مناسب 

محتوای برندتان استفاده نمایید. 
اش��تباه برخ��ی از برندها به هنگام اس��تفاده از گ��وگل ترند اخذ 
کلیدواژه ه��ای برتر بدون توجه به ارتباط آنها با کس��ب و کارش��ان 
اس��ت. اگر کلیدواژه های ش��ما ارتباط چندانی به کس��ب و کارتان 
نداش��ته باش��د، گوگل به تدریج با محتوای ش��ما برخورد تنبیهی 
خواهد کرد بنابراین همیش��ه کلیدواژه های مناسب با ماهیت کسب 

و کارتان را انتخاب نمایید. 
3. کاهش تعداد کلیدواژه ها

محدود ساختن کلید واژه های تحت نظر برند اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخ��ی از برنده��ا برای تولید محتوای به چن��د صد کلیدواژه 
نظ��ر دارند. این امر موجب س��ردرگمی الگوریتم گ��وگل به هنگام 
طبقه بندی محتوای ش��ما خواهد ش��د. اگر ش��ما دامنه وسیعی از 
کلیدواژه ه��ا را مدنظر دارید، به س��راغ مهمترین ه��ا بروید. این امر 
باید تا دسترس��ی به ۵ تا 10 کلیدواژه نهایی ادامه پیدا کند. هرچه 
تعداد کلیدواژه ها کمتر باش��د، شانس مطالب شما برای کسب رتبه 
برتر بیش��تر خواهد بود. بس��یاری از برندها به اشتباه در تالش برای 
بهبود وضعیت س��ئو برندش��ان اق��دام به اس��تفاده از کلیدواژه های 
متعدد می کنند. این امر همیش��ه نتیجه منفی برای برندها به همراه 
دارد بنابراین شما باید اقدام به کوچک ساختن دامنه کلیدواژه های 

کاربردی برندتان نمایید. 
4. ارزیابی دقیق وضعیت کلیدواژه ها

پ��س از جس��ت وجوی نهایی کلیدواژه ها باید نس��بت به س��ابقه 
استفاده از آنها نیز اقدام کرد. کدام برندها از کلیدواژه های موردنظر 
شما استفاده کرده اند؟ شاید این پرسش در ابتدا بسیار ساده به نظر 
برسد، اما ارزیابی نتیجه کاربس��ت کلیدواژه ها از سوی سایر برندها 

امکان بهبود وضعیت شما را در پی خواهد داشت.
اگر شما نس��بت به نتیجه کاربست یک کلیدواژه تردید دارید، به 
دنبال الگوبرداری از عملکرد برندهای موفق در بازار باش��ید. امروزه 
برنده��ای بزرگ بودجه بس��یار زیادی ب��رای ارزیابی دقیق وضعیت 
بازار و طراحی استراتژی مدیریتی سئو کاربردی اختصاص می دهند. 
بی ش��ک کس��ب و کارهای کوچک توانایی صرف چنین هزینه هایی 
را ندارند بنابراین الگوبرداری از برندهای بزرگ بهترین راهکار برای 

آنها خواهد بود. 
امروزه مدیریت س��ئو ب��ه صورت تاثیرگذار بدل ب��ه نیاز ضروری 
برندها ش��ده اس��ت. اگر ش��ما در این زمینه اندکی تعل��ل نمایید، 
رقبای تان به س��رعت بازار را در دس��ت خواهن��د گرفت. مهمترین 
نکته در زمینه مدیریت س��ئو توجه به وضعیت فعلی کس��ب و کار 
اس��ت. بس��یاری از کارآفرین��ان در عمل طرح های بی��ش از اندازه 
بلندپروازانه ای برای کسب و کارشان در ذهن دارند. این امر موجب 

ناتوانی آنها برای اجرای درست فرآیند مدیریت سئو خواهد شد. 
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 نکاتی برای موفقیت های آتی
کسب  و کارهای کوچک

ویروس کرونا یک نکته بس��یار جالب را به اثبات رساند که کسب 
و کاره��ای کوچک، در باالترین س��طح تهدید به نابودی قرار دارند. 
در این رابطه ضروری است تا مدیران اقدامات بیشتری برای تثبیت 
جایگاه خود در آینده انجام دهند. درواقع یکی از اشتباهات رایج این 
اس��ت که افراد خود را بیش از حد درگیر ش��رایط حال حاضر کرده 
و عدم توجه به آینده، باعث می ش��ود تا یک اقدام پرریسک را انجام 
داده باش��ند. بدون ش��ک کرونا با تمامی آس��یب هایی که به همراه 
داش��ته است، یک تمرین خوب برای آماده تر شدن برای بحران های 
آتی اس��ت. در این راستا به بررس��ی اقداماتی خواهیم پرداخت که 

ضامن بقای شما در سال های آینده خواهد بود. 
1-جست و جوی صوتی

تکنولوژی با س��رعتی فوق العاده در حال پیشرفت است. تحت این 
ش��رایط ش��ما نیز باید خود را با تغییرات هماهنگ س��ازید. در این 
رابطه پیش بینی می ش��ود که تا چند س��ال آینده، جس��ت و جوی 
صوتی در صدر روش های خرید قرار گیرد. برای مثال افراد صرفا نام 
محص��ول را اعالم کرده و زمان تحویل را مش��خص می کنند. تحت 
این ش��رایط تمامی اقدامات باید به وس��یله ه��وش مصنوعی انجام 
ش��ود. بدون شک رسیدن به چنین سطحی، به فعالیت حداقل یک 
س��اله نیاز دارد. به همین خاطر اکنون که این مسئله چندان مطرح 
نیس��ت، بهترین زمان برای س��رمایه گذاری بر روی آن است. بدون 
ش��ک اگر جزو نخس��تین برندهایی باش��ید که در این زمینه فعال 
اس��ت، حتی در بدترین شرایط نیز مشتریان خود را خواهید داشت. 
نمونه آن را می توان برندهایی عنوان کرد که در شرایط حال حاضر، 
حتی پیش��رفت بیش��تری را داش��ته اند که راز اصلی آن استفاده از 
به روزترین تکنولوژی ها و ش��یوه های فروش اس��ت. به صورت کلی، 
تکنولوژی های جدید در هر زمانی، باید مورد توجه ش��ما قرار گیرد. 
در غیر این صورت نه تنها قدرت رقابت با برندهای بزرگ را نخواهید 

داشت، بلکه حفظ جایگاه نیز بسیار سخت خواهد بود. 
2-اعتمادسازی

ب��ا توجه به این امر که در ش��رایط حال حاضر خرید اینترنتی در 
صدر عالیق قرار گرفته اس��ت، پیش بینی می ش��ود که در ش��رایط 
پس��اکرونا نیز همین ش��رایط ادامه پیدا کند. در این راستا ضروری 
اس��ت تا از همین ام��روز در زمینه اعتمادس��ازی، اقدامات متنوعی 
را انجام دهید. درواقع با توجه به کوچک بودن کس��ب و کار ش��ما، 
طبیعی اس��ت که ش��ناخت کافی وجود نداش��ته باش��د. به همین 
خاطر ش��ما باید اقداماتی را انجام دهید ک��ه افراد با اطمینان الزم، 
اقدام به خرید از ش��ما نمایند. در این راس��تا نمایش خودتان، تیم 
ش��رکت، فضای تولی��د، برخی از مراحل تولی��د، نمایش محصول و 
نقد منصفانه آن جزو الزامات اولیه محس��وب می ش��ود. در کنار این 
 AR موضوع گارانتی، امکان مرجوع کردن کاال و استفاده از فناوری
از جمله اقدامات نس��بتا جدید محسوب می شود، با این حال دامنه 
اقدامات متنوع بوده و همواره به آنها افزوده می شود. به همین خاطر 

الزم است تا خود را هیچ گاه محدود نکنید. 
3-توانمندسازی  

در کنار توجه ویژه به مشتریان خود ضروری است تا مراقب توان 
تیم ش��رکت خود نیز باشید. درواقع جهان آینده با تغییراتی همراه 
اس��ت و تنه��ا ش��رکت هایی می توانند خود را هماهنگ س��ازند که 
کارمندان آنها برای این شرایط،آمادگی الزم را داشته باشند. در این 
راستا آموزش مداوم، یک اصل بوده و الزم است تا افراد تیم خود را 
همواره قدرتمندتر از گذش��ته نمایید. خوشبختانه امروزه شیوه های 
آموزش بس��یار متنوع گشته و ش��ما می توانید از دوره های آموزشی 

آنالین استفاده نمایید. 
4-ایجاد تنوع 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که ایجاد 
تنوع باعث خواهد ش��د تا ش��انس موفقیت خوبی را داش��ته باشید. 
در این رابطه ضروری اس��ت تا بر روی حوزه های س��ودآور دیگر نیز 
س��رمایه گذاری نمایید تا در صورت بروز مشکل، درآمدهای شرکت 
متوقف نش��ود. برای مثال رس��توران ها می توانن��د در زمینه تولید 
بسته های آموزش آشپزی و آموزش مستقیم نیز فعالیت نمایند. این 
امر یک اقدام س��اده در راس��تای افزایش تنوع به اقدامات و افزایش 

منابع درآمدی خواهد بود. 
5-تولید محتوا 

به صورت مداوم بر تعداد و میزان استفاده افراد از اینترنت افزوده 
می ش��ود. در این راستا ضروری است تا شما نیز از این بستر نهایت 
اس��تفاده را نمایید. درواقع تولید محتوا، به اقدامی ضروری برای هر 
برندی تبدیل ش��ده اس��ت، با این حال در این رابطه تنها برندهایی 
می توانند به موفقیت دس��ت پیدا کنند که س��طح خوبی را داش��ته 
باش��ند. در این راس��تا ضروری است تا پس از تحلیل اقدامات انجام 
شده از سوی س��ایر افراد، اقدام به تولید محتوا کنید. این امر باعث 
می شود تا شانس موفقیت به مراتب باالتری را داشته باشید. درواقع 
ب��رای مخاطب اقدامات جدید، به مرات��ب جذاب تر از موارد تکراری 
اس��ت. در این راستا توجه به اصول سئو نیز از دیگر موارد محسوب 

می شود. 
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ارتباط مناس��ب با مشتریان بزرگ ترین س��رمایه و مهارت کارآفرینان 
محسوب می شود. امروزه بس��یاری از برندها برای ایجاد ارتباط مناسب 
با مش��تریان مشکالت بس��یار زیادی دارند. تحول سریع و مداوم سلیقه 
مش��تریان در کنار ظهور فناوری های تازه کار هر برندی را دش��وار کرده 
اس��ت. طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار ت��ا حدود زی��ادی معطوف به 
ارتقای س��طح رابطه میان برند و مش��تریان است. اگر کسب و کار شما 
توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریان را نداشته باشد، بهترین 
محصوالت دنیا نیز کمکی به کسب سود برای شما نخواهد کرد. استفاده 
از چش��م انداز مشتریان برای بهبود وضعیت کس��ب و کار همیشه ایده 
مناسبی محس��وب می شود بس��یاری از برندهای بزرگ از همین شیوه 
برای نوآوری و معرفی محصوالت تازه اس��تفاده می کنند بنابراین ش��ما 
باید در عمل به سوی اس��تفاده از چنین استراتژی جهت گیری نمایید. 
ما در این مقاله به دنبال بررس��ی نحوه طراحی استراتژی کسب و کار با 

تمرکز بر روی چشم انداز مشتریان خواهیم بود. 
1. اهمیت واقع گرایی

تعیین اهداف و برنامه های واقع گرایانه برای جلب نظر مشتریان اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. ایراد اصلی کس��ب و کارها، به ویژه استارت آپ های 
جدید، تالش برای مدیریت اهداف مختلف است. شاید این امر در جلوه 
نخست بیانگر تالش باالی کسب و کارها برای موفقیت در بازار باشد، اما 
در عمل مشکالت بسیار زیادی پیش روی آنها قرار خواهد داد. اگر شما 
برای نزدیکی به مش��تریان اقدام به تعیین اهداف و ش��یوه های بیش از 
اندازه بلندپروازانه نمایید، در نهایت کمترین دستاوردی نخواهید داشت 
بنابرای��ن توصیه ما در این بخش تعیین اهداف و برنامه های اس��تراتژی 

برند براساس چشم  اندازی واقع گرایانه است. 
2. توجه به آمارها

طراحی برنامه کس��ب و کار بدون توجه به آمارها امکان ناپذیر خواهد 
بود. امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هس��تند. این امر رقابت قابل توجهی میان برندهای 
مختل��ف ایجاد کرده اس��ت. نکته مهم در این می��ان توجه به آمارهای 
معتبر برای پیشی گرفتن از رقباست. خوشبختانه امروزه آمارهای بسیار 
دقیق و معتبری به صورت رایگان در دسترس برندها قرار دارد بنابراین 
ع��دم توجه به چنی��ن آمارهایی در فرآیند طراحی برنامه کس��ب و کار 
جای هیچ توجیهی نخواهد داش��ت. ساده ترین راهکار برای دسترسی به 
آمارهای کاربردی مراجعه به بخش کسب و کار گوگل است. شما با ثبت 
کس��ب و کارتان در این بخش امکان اس��تفاده از دامنه وسیع اطالعات 

طبقه بندی شده را خواهید داشت. 
3. استفاده از فرض های مختلف

طراحی اس��تراتژی کسب و کار همیش��ه با برخی گمانه زنی ها همراه 
اس��ت. دلیل اصلی چنین اتفاقی ماهیت پیش بینی ناپذیر کس��ب و کار، 
حتی در ایده  آل ترین وضعیت، اس��ت بنابراین شما باید همیشه سهمی 
ب��رای برآوردت��ان از آینده بازار کس��ب و کار قائل باش��ید. در غیر این 
صورت چالش های بلندمدت بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. امروزه 
راهکارهای بس��یار زیادی برای دستیابی به یک هدف کاری وجود دارد. 
برخ��ی از برندها ب��ه طور مداوم در تالش برای کس��ب اهداف ش��ان با 
استفاده از راهکارهای تکراری هستند. اکنون زمان تغییر نگرش برندها 
به عرصه کس��ب و کار فرا رسیده است. با این حساب برای دستیابی به 
هدف تان در طراحی اس��تراتژی کسب و کار باید فرض های متعددی در 

مورد وضعیت آینده بازار مدنظر داشته باشید. 
4. جست وجوی فرصت ها

انتظ��ار برای روی دادن اتفاق مناس��ب بدترین گزینه برای کس��ب و 

کاره��ا خواهد ب��ود. نکته جالب اینکه برخی از کس��ب و کارها در عمل 
چنی��ن رویکردی را اتخ��اذ می کنند بنابراین آنها ب��ه جای تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال انتظار برای وقوع اتفاق های 
مناسب هستند. این امر همیشه با شکست کسب و کارها همراه خواهد 
بود. اگر ش��ما در تالش برای طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار هستید، 
باید جس��ت وجوی فرصت ها را مدنظر داش��ته باش��ید. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای برندها دارد. با توجه به افزایش س��طح رقابت میان 
برندها تالش برای دسترسی به فرصت ها ضروری خواهد بود. بازنده های 
این عرصه برندهای منتظر برای پدید آمدن ش��رایط و فرصت مناس��ب 

خواهند بود. 
5. ضرورت نگاه مثبت

نگاه مثبت به وضعیت کس��ب و کار و طراحی استراتژی نقش مهمی 
در موفقیت برندها دارد. بس��یاری از کس��ب و کاره��ا در عمل به دلیل 
منفی باف��ی توانای��ی تاثیرگذاری بر روی بازار را از دس��ت می دهند. اگر 
ش��ما همیشه نگاه منفی به رویدادهای اطراف تان داشته باشید، طراحی 
استراتژی مناسب امکان ناپذیر خواهد شد. شما باید دست کم یک المان 
امیدبخ��ش در وضعیت جاری کس��ب و کارتان پی��دا کنید. در غیر این 

صورت طراحی برنامه کسب و کار بی دلیل جلوه خواهد کرد. 
6. پشتکار، عامل موفقیت در بلندمدت

مواجه��ه با شکس��ت در طراح��ی برنامه کس��ب و کار ام��ر عجیبی 
نیس��ت. بس��یاری از کس��ب و کارهای بزرگ در طول سال های نخست 
فعالیت شان با شکست های متعدد مواجه شده اند. تفاوت مهم میان آنها 
و استارت آپ های شکست خورده پشتکارشان برای فعالیت دوباره است. 
اگر ش��ما نیز چنین پشتکاری داشته باش��ید، در بلندمدت برنده عرصه 
کسب و کار خواهید بود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
هرچ��ه توانایی یک مجموعه برای پذیرش شکس��ت و تالش مجدد در 
راستای موفقیت در حوزه کسب و کار بیشتر باشد، شانس باالتری برای 

موفقیت در بلندمدت خواهد داشت. 
۷. توجه به تمام نکات

طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار بدون توجه به تمام نکات و جزییات 
امکان پذیر نیست. برندهای بزرگ ماه ها برای طراحی استراتژی کسب و 
کارش��ان زمان در نظر می گیرند. شاید این امر در نگاه نخست حاکی از 
وسواس بیش از اندازه باشد، اما در نگاهی عمیق به معنای توجه برندها 
به کسب و کارش��ان است. ترکیب جزییات مختلف در قالب یک برنامه 
منس��جم به هیچ وجه کار ساده ای نیس��ت. بنابراین شما باید مشارکت 
با اعضای مختلف ش��رکت و هم اندیشی را در دستور کار قرار دهید. در 
غیر این صورت شانس��ی برای موفقیت در زمینه طراحی برنامه کسب و 

کار نخواهید داشت. 
8. توجه به عامل انسانی

م��ا در زمین��ه طراحی اس��تراتژی برند با روبات های خ��ودکار مواجه 
نیستیم. امروزه همچنان بسیاری از امور شرکت ها از سوی عامل انسانی 
سازماندهی می ش��ود. بنابراین در فرآیند طراحی استراتژی برای کسب 
و کار باید به این عامل توجه ویژه ای داش��ته باش��یم. بسیاری از اوقات 
کارمن��دان حوصله کار طوالن��ی مدت ندارند. همچنی��ن وقوع اتفاقات 
پیش بینی ناپذیر در زندگی ش��خصی آنها نیز بای��د مدنظر قرار گیرد. با 
توجه به این امور همیش��ه باید انعطاف پذیری قابل توجهی در برنامه تان 
داشته باشید. این نکته در بلندمدت برنامه شما را باثبات خواهد ساخت. 
بسیاری از اس��تراتژی های کاری به دلیل ماهیت خشک شان به سرعت 
با شکست مواجه می ش��وند بنابراین شما باید نسبت به پرهیز از چنین 

رویکردی اقدام نمایید. 
9.  اهمیت ایده پردازی

اس��تفاده از قوه خالقیت در زمینه طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار 
اهمیت ویژه ای دارد. امروزه بس��یاری از برندها ایده های اصلی ش��ان را 

به همین ش��یوه کس��ب می کنند. همکاری با کارمن��دان برای پردازش 
ایده های تازه اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها امکانات بسیار 
زی��ادی در اختی��ار کارمندان برای بیان ایده های ت��ازه می دهند، با این 
حس��اب شما ش��انس بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهید داش��ت. فراهم س��ازی ش��رایط مس��اعد برای مشتریان 
ب��ه منظور هم��کاری با برند در زمینه ایده پ��ردازی اهمیت باالیی دارد. 
امروزه بسیاری از مش��تریان تمایل به بیان ایده های شان دارند. این امر 
در صورت بیان اش��تیاق مناس��ب از سوی برندها بدل به رابطه دوجانبه 

سازنده ای میان برندها و مشتریان شان خواهد شد. 
10. توجه به توسعه کسب و کار

بدون شک اغلب کسب و کارها در تالش برای توسعه کسب و کارشان 
هس��تند. کس��ب و کارهای کوچک و محلی در صورت امکان از توسعه 
کس��ب و کار اس��تقبال می کنند. نکته مهم در این میان جهت گیری به 
سوی توسعه کسب و کار در حوزه عمل است. صحبت از توسعه کسب و 
کار با کاربس��ت عینی این شیوه تفاوت دارد بنابراین شما باید در زمینه 
طراحی اس��تراتژی کس��ب و کارتان به توسعه کسب و کار توجه داشته 
باش��ید. ایراد اغلب کس��ب و کارهای کوچک عدم توجه به این نکته در 
زمان طراحی اس��تراتژی است. نتیجه آن نیز تداوم فعالیت در قالب یک 

برند محلی خواهد بود. 
11. جست وجوی فرصت های همکاری

همکاری با دیگر برندها برای خلق موقعیت های مناس��ب ایده چندان 
بدی نیست. امروزه بسیاری از برندها همکاری نزدیکی با هم دارند. این 
امر موجب افزایش توانایی های هر دو کس��ب و کار خواهد ش��د. امروزه 
استفاده از توانایی ها و مزیت های دیگر کسب و کارها در فرآیند طراحی 
اس��تراتژی برند اهمی��ت باالیی دارد بنابراین گاهی اوقات ش��ما باید با 

رقبای مستقیم تان نیز همکاری داشته باشید. 
12. اندکی شکیبایی برای موفقیت

کس��ب موفقیت در حوزه کس��ب و کار امری بلندمدت است. اشتباه 
اغلب کس��ب و کارها تالش ب��رای موفقیت در بازه زمانی کوتاه اس��ت. 
وقتی ش��ما زمان موردنیاز برای توسعه و ش��کوفایی کسب و کارتان را 
محدود کنید، امکان توس��عه پای��دار از بین خواهد رفت. فرآیند ارزیابی 
اس��تراتژی کسب و کار و به روز رس��انی آن اغلب وقت  گیرترین فعالیت 
ممکن محسوب می ش��ود. درست به همین خاطر اغلب برندها اقدام به 
ص��رف نظر از آن می کنند. توصیه ما در ای��ن بخش توجه ویژه ارزیابی 
عملکرد اس��تراتژی کسب و کار است. ش��ما در غیر این صورت شانس 

بهبود وضعیت تعامل تان با مشتریان را از دست خواهید داد. 
13. بهبود فضای گفت وگو

گفت وگو و تعامل با مش��تریان همیش��ه اهمیت بس��یار باالیی دارد. 
اغل��ب برندها در عمل توانایی تعامل س��ازنده با مخاطب هدف ش��ان را 
ندارند. این امر نوعی هنر برای کارآفرینان محس��وب می ش��ود. اگر شما 
توانایی ارتباطی اندکی با مشتریان تان دارید، ایده هایی نظیر شرکت در 
دوره  های حرفه ای کس��ب و کار نیز چندان بد نخواهد بود. ش��ما در هر 
صورت باید توانایی تعامل تان با مخاطب هدف را به شدت افزایش دهید. 
در غیر این صورت ش��انس چندانی برای ادامه حضور در عرصه کسب و 

کار نخواهید داشت. 
14. ارزیابی عملکرد رقبا

عملک��رد رقبا در زمینه طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار برای ش��ما 
اهمیت باالیی خواهد داش��ت. این امر به دلیل امکان مشاهده ترندهای 
پرطرفدار و همچنین پرهیز از تکرار اشتباهات رقباست. امروزه بسیاری 
از برندها اش��تباهات کلیش��ه ای و تکراری در زمینه طراحی اس��تراتژی 
کس��ب و کار مرتکب می ش��وند بنابراین ش��ما باید در عمل نس��بت به 

ارزیابی وضعیت رقبا و استراتژی شان توجه داشته باشید. 
brandingstrategyinsider.com :منبع

مالحظات اساسی در طراحی استراتژی کسب و کار
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان با گرامیداشت و تبریک روز خبرنگار، از وضعیت 
شبکه برق و مشکالت آن گزارشی را ارائه کرد. محمود دشت 
بزرگ با بیان اینکه روز خبرنگار )۱۷ مرداد( فرصتی است تا 
از تالشــگران عرصه رسانه که حلقه واسط بین حاکمیت و 
مردم است تشکر و قدردانی کرد، گفت: فعالین عرصه رسانه 
پل ارتباطی سازمان ها با مردم هستند و ضمن انعکاس اخبار 
و دستاوردهای بخش های مختلف نقش سخنگوی مردم را 
نیز بر عهده دارند و کم و کاستی ها را اطالع رسانی می کنند. 
وی بیان کرد: در سالیان اخیر بحث مدیریت مصرف یکی از 
راهبردهای اساســی صنعت برق کشور بوده و نقش کلیدی 
در این مساله را رسانه ها بر عهده داشته اند و همکاری آنها 
با این این شرکت باعث شــده تا رتبه اول مدیریت مصرف 
در کشور را استان خوزستان کسب کند. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت 
برق اســتان؛ گفت: با وجود اینکه در چند ماه گذشته بحث 
بیماری کرونا باعث کند شــدن روند فعالیت ها شده بود اما 
نیروهــای صنعت برق همانند کادر درمان در آمادگی کامل 
بودند و همین هم موجب شد تا در بحث برق رسانی خللی 

وارد نشــود. دشت بزرگ تصریح کرد: با همه اقدامات انجام 
شده خاموشی های ناخواسته کوتاه مدتی نیز در شبکه رخ 
داده اســت که به دلیل دماهای باالی ۵۰ درجه و ماندگاری 
دو هفته ای آن در استان و مصرف باالی برق بوده که باعث 
آسیب به تجهیزات شده است. وی با بیان اینکه شبکه برق 
استان قدیمی و فرسوده بوده و کار نوسازی و افزایش ظرفیت 
شبکه برق در استان از سال های قبل شروع شده و در حال 
انجام است؛ افزود: خوزستان در بحث توسعه زیرساخت های 
برق به یک کارگاه ســازندگی تبدیل شــده بود که با شروع 

تحریم ها، نوســان قیمت ارز و بیماری کرونا، روند نوسازی 
دچار مشکالتی شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بیماری کرونا و تعطیل شدن فعالیت ها در کشور 
را یکی دیگــر از دالیل وقفه در اتمام پروژه های اولویت دار 
شرکت برای تابستان ۹۹ اعالم و افزود: مساله دیگر معارضین 
و نبود زمین برای ســاخت پست های برق به ویژه در شهر 
اهواز است، به طور مثال پست ۴۰۰ کیلو ولت شهید نیاکی 
که می تواند برق شــهر اهواز را پایــدار کند و همه اقدامات 
اولیه آن انجام شــده چند سال است که معطل زمین مانده 
و حتی دســتگاه های دولتی که زمیــن در اختیار دارند به 
اندازه کافی همکاری نمی کنند. دشت بزرگ خاموش نشدن 
برق در بالیای گذشته استان مانند سیل را نشانی از اقدامات 
انجام شده توصیف و تاکید کرد: محدودیت هایی وجود دارد 
و صنعت برق نیز متاثر از وضعیت کلی کشور دچار مشکالتی 
شــده است اما تمام تالش ها صورت می گیرد تا شهروندان 
از بابت تامین برق نگرانی نداشــته باشند. وی گفت: ارتباط 
دو ســویه با رسانه ها از اولویت های شرکت برق منطقه ای 
خوزستان است و از حمایت ها و انتقادهای صورت گرفته و 

دغدغه های اهالی رسانه تشکر می کنیم. 

آذربایجان شرقی - فالح: تنوع بخشی به فعالیت ها و 
اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای مدیریت مصرف آب 
نقــش مهمی در این زمینــه دارد و از تلفات آب در تمامی 
بخش های مصرف جلوگیری می کند. به گزارش خبرنگار ما 
در آذربایجان شرقی، همزمان با فصل گرم تابستان و شیوع 
بیماری کرونا و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب توسط 
مشــترکین و بمنظور ترغیب و تشویق شهروندان به صرفه 
جویی در مصرف آب، معاون مشــترکین و درآمد شــرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به همراه نمایندگان 
رســانه های گروهی و بصورت نمادیــن با حضور در منزل 
مشــترکین کم مصرف از آنان تجلیل بعمل آوردند. معاون 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی با اعالم این مطلب که استفاده از ابزارهای انگیزشی 
و تشــویقی در ســال های اخیر در برنامه هــای کاری این 
شرکت قرار گرفته است، تصریح کرد: عالوه بر فعالیت های 
آموزشی و فرهنگی که توسط شــرکت آبفا استان در بین 

اقشار مختلف مردم انجام می شود، در راستای تنوع بخشی 
به ایــن اقدامات بــا به کارگیری مکانیزم هــای ترغیبی و 
تشویقی، مشــترکین کم مصرف نیز شناسایی و تقدیر می 
شــوند. مهندس ابراهیم زاده، از  خانواده های کم مصرف و 
هم استانی های و مشترکینی که با مدیریت بهینه مصرف 
شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی را همواره 

یاری می کنند، تشــکر و قدردانی کرد. گزارش خبرنگار ما 
حاکی است در ادامه این دیدار، مشترک نمونه و منتخب در 
مصاحبه با خبرنگاران رسانه ها با تاکید بر مدیریت مصرف 
اظهار داشــت: رعایت الگوی مصرف و مدیریت مصرف آب 
مساوی با احترام به حقوق دیگران است و ما با این کار ضمن 
خشنودی پروردگار موجب بهره مندی همگان از آب شرب 
می شــویم. وی خطاب به ســایر خانواده های کم مصرف، 
افزود: شما با مدیریت مصرف یک فریضه الهی را به جا می 
آورید. به ویژه در شرایط کنونی که با ادامه روند خشکسالی و 
کاهش منابع تامین آب، با بحران کمبود آب مواجه هستیم 
و  ضروری است همه با هم مدیریت مصرف را اعمال کنیم 
تا این بحران را به ویژه در فصل گرم تابستان به خوبی پشت 
سر بگذاریم. الزم به ذکر است بر اساس اعالم روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، در پایان این 
دیدارها و به رســم قدردانی، هدایا و لوح تقدیر به خانواده 

های این عزیزان  اهداء گردید.

اصفهان – قاسم اسد: مدیرآبفا لنجان اعالم کرد: طرح 
آبرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی به شهرهای زاینده رود، 
باغشــاد، چرمهین، باغبهــادران و ۱۵ روســتای تابعه آن به 
پیشرفت ۹8 درصدی رسیده است  و در آینده نزدیک رسما 
به بهره برداری می رســد. علی بیکیان محمدی با بیان اینکه 
تنها 3۰۰ متر از 33 کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا نشده 
است عنوان کرد: به منظور اجرای پروژه آبرسانی به شهرها و 
روستاهای شهرستان لنجان 3 مخزن  و 2 باب ایستگاه پمپاژ 
احداث گردیده است. وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این 
طرح تصریح کرد: با اجرای این پروژه بیش از ۷۰ هزار نفر تحت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می گیرند که ۴۰ هزار 
نفر آن شامل جمعیت شهری و 3۰ هزار نفر دیگر را جمعیت 
روستایی تشــکیل می دهند. مدیر آبفا لنجان با بیان اینکه 

عملیات اجرای این پروژه در سال 8۷ آغازشد اظهار داشت: از 
سال 8۷ تا ۹۵ تنها 3۰ درصد این پروژه عملیاتی شد، و از ۹۵ 
تا کنون بیش از 68 درصد این پروژه اجرایی گردید. بیکیان  با 
اشاره به برخی از عوامل زمانبر شدن این پروژه بیان داشت: در 
ابتدا مقــرر گردید اعتبارات این پروژه از محل  اعتبارات ملی 

تامین شود و تخصیص قطره چکانی اعتبارات ملی موجب شد 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان برای تکمیل این پروژه 
دستور تخصیص اعتبارات جاری را صادر نماید و این امر منجر 
به تســریع در روند اجرای پروژه گردید.   وی اعالم کرد: برای 
اجرای این پروژه بالغ بر 3۰ میلیارد تومان هزینه شده است و با 
اجرای این پروژه 26۰ لیتر در ثانیه از آب تصفیه خانه اصفهان 
برای شرب ساکنان ۴ شــهر و ۱۵ روستای تابعه شهرستان 
لنجان که در مجاورت تصفیه خانه قرار دارند، تخصیص می 
یابد. بیکیان عنوان کرد: شهرستان لنجان در غرب استان قرار 
دارد و کشاورزی در این منطقه از رونق خوبی برخوردار است، 
بر این اســاس برای آزادسازی زمین به منظور اجرای پروژه با 
معارضین بســیار مواجه بودیم که این رویداد یکی از عوامل  

متوقف شدن  اجرای پروژه در سالهای ۹۰ تا ۹۵ بوده است. 

بوشــهر- حیدری: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشــهر گفت: اجرای طرح مجتمع بنــدری نگین ظرفیت 
پهلوگیری شــناورها در اسکله بندر بوشــهر را تا ۵۰ هزار 
تن افزایش می دهــد. به گزارش روابط عمومی ،ســیاوش 
ارجمندزاده در نشســت شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
بوشهر افزود: اجرای طرح های اسکله سازی، راه دسترسی به  
بنــدر نگین و الیروبی حوضچه این بندر از جمله پروژه های 
مهمی اســت که در رونق اقتصادی و تجارت بســیار مهم و 
تاثیرگذار اســت. وی بیان کرد: اســتان بوشــهر در عرصه 
تجارت و دریانوردی ســابقه ای پیشینه و درخشان دارد که 
اجرا طرح های توســعه ای بنادر اســتان بوشهر نوید بخش 
قرارگیری بر بستری برای رسیدن به این رونق دیرینه است. 
ارجمندزاده ادامه داد: رونق تجارت دریایی اســتان بوشــهر 

عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی متعدد زمینه  را برای افزایش 
صادرات از استان کمک می کند.  وی با اشاره به پهلوگیری 
دومین کشــتی 2۰ هزار تنی خاک فسفات در بندر بوشهر 
اظهار داشــت: ظرفیت های موجود باعث شده تا تخلیه این 

کشتی های وارداتی یکی پس از دیگری براساس برنامه های 
زمانبندی تخلیه شــوند.  ارجمندزاده افــزود: واردات این 2 
کشتی به راه اندازی خط تولید چند شرکت تولید کود فسفات 
استان کمک شــایانی کرده و گامی حائز اهمیت در مسیر 
تحقق رونق تولید اســت.  وی یادآور شد: با اتمام طرح های 
توسعه مجتمع بندری نگین ظرفیت تخلیه در بندر بوشهر از 
هفت میلیون تن کنونی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 
خواهد کرد.  اســتاندار بوشهر نیز در این نشست با تاکید بر 
تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع مشکالت اجرای پروژه 
مجتمع بندری نگین گفت: پروژه های مهم و حیاتی از جمله 
اسکله سازی، توسعه بنادر، سدسازی، راهسازی، بزرگراه ها و 
راه آهن باید با توجه ویژه  انجام شود و ایجاد وقفه در اجرای 

آنها از هیچ مدیری پذیرفته نمی شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مســئول واحد 
بازرسی فنی و نشــت یابی شرکت گاز استان هرمزگان در 
خصوص اهداف این واحد در سال ۱3۹۹ افزود: قرارگرفتن 
شرکت گاز اســتان هرمزگان در بین ۵ شرکت گاز استانی 
برتر یکی از این اهداف اســت و بی شک این امر  با برنامه 
ریزی و پشــتکار پرســنل متخصص،مجــرب و همچنین 
مدیریت منسجم شرکت گاز استان هرمزگان محقق خواهد 

شد.
 جعفری به اهداف دیگر این واحد در ســال جاری و در 
زمینه بازرســی فنی اشاره و تصریح کرد: در زمینه بازرسی 
فنی، مکانیزه کردن تســت های نیوماتیک،هیدرواستاتیک 
و پوشــش در حــال برنامه ریــزی اســت و همچنین در 
راســتای کنترل مدیریــت خوردگی و پیاده ســازی نظام 
 Advance  دارای هــای فیزیکی اســتفاده از روشــهای
 Corrosion Mapping  ، Phased  از جمله  NDT

Array و...  بتوانیم با پیش بینی و تخمین عمر تاسیسات 
،مانع از هرگونه خسارت و قطعی گاز در صنایع استراتژیک 
در سطح استان شویم. وی افزود: در حوزه نشت یابی نیز با 
ارتقاء نرم افزار نشت یابی از طریق ایجاد دسترسی نرم افزار 
به واحد بهره برداری ، امکان اعالم نشــتی درجه ۱ و درجه 

2 به صورت آنالین جهت باالبردن سرعت انجام رفع نشت 
و همچنین حذف مکاتبات پیرامــون این موضوع  را در بر 
خواهد داشــت و همچنین استفاده از نقشه های سه بعدی 
ایزومتریک ایستگاه ها با نرم افزار solid work  و برقراری 
ارتباط  بین ســامانه  GIS و نرم افزار نشت یابی بمنظور 
ارتقاء انجام نشت یابی شبکه، انشعاب و ایستگاه های شرکت 
گاز اســتان هرمزگان نیز می توان یکــی دیگر از اهداف این 

واحد در سال ۱3۹۹ بر شمرد.
جعفری در پایان ضمن تقدیر و تشکر  از تالش های بی 
وقفه پرسنل بازرسی فنی و نشت یابی و همکاری شایسته 
ســایر واحد ها با این واحد، خاطر نشــان کرد: در خصوص 
تمامی موارد ذکر شــده، الزم می دانــم به پاس تالش های 
مستمر همکارانم در این واحد که در راستای  پیشرفت روز 
افزون و مطابق چشم انداز شرکت گاز استان هرمزگان گام 

بر  می دارند، تقدیر و تشکر می نمایم.

گزارش برقی مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان به مناسبت روز خبرنگار

باهدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه آب؛

مشترکین کم مصرف آب در آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتند

پیشرفت 98 درصدی طرح آبرسانی به4 شهر و 15روستای شهرستان لنجان

ارجمند زاده عنوان کرد:

ظرفیت پهلوگیری کشتی های5۰ هزار تنی در بندر بوشهر فراهم می شود

اهداف واحد بازرسی فنی و نشت یابی در سال1399

پور روشن، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد:
خبرنگاران بازوان توانمند مسئوالن شهرستان هستند

مالرد – غالمرضا جباری: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد 
درجمع خبرنگاران که به مناسبت تجلیل از فعاالن رسانه ای شهرستان در دفتر امام 
جمعه برگزار گردید، در این باره اظهار داشت :خبرنگاران، هم مشاوران امین مدیران 
هستند و هم به دلیل حضور در اکثر جلسات و فضاهای عمومی و اجتماعی، مناسب 
ترین و آگاه ترین کارشناســان جامعه محسوب می شوند که مسئوالن دستگاه ها و 
ادارات می توانند از این فرصت به بهترین شکل بهره  گیرند و با همکاری با این قشر از 
جامعه ، مناسب ترین بهره اداری را ببرند.  وی ادامه داد : خبرنگارانی که در مالرد فعالیت می کنند، همراه ترین و حرفه ای ترین 
فعاالن رسانه ای می باشند که در طول ایام، هم با صداقت و سالمت نسبت به انعکاس کاستی ها با نقد منصفانه اقدام به انتشار 
مطالب می نمایند و هم با چاپ گزارش های اداری ، فعالیت های دولتی مدیران دستگاه ها  را به خوبی منعکس نموده اند.  ایشان 
افزود :3۵  خبرنگار فعال و مورد تایید در سطح شهرستان مالرد حضور دارند که با مساعدت های فرماندار ، امام جمعه شهرستان و 
دیگر مدیران، در پی رفع مشکالت شغلی آنها هستیم . در پایان با حضور حجت االسالم و المسلمین حسینی) امام جمعه شهرستان 
مالرد(دکتریزدان یار )معاون سیاسی ،امنیتی( فرماندار شهرستان . پورروشن )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان( و 
حجت االسالم شجاع ) رئیس اداره تبلیغات اسالمی مالرد( از فعاالن رسانه ای این شهرستان با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.

نصب تابلوی معرفی دفاتر رسانه ای به مناسبت روز خبرنگار در قم
قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
از نصب تابلوهای معرفی دفاتر رســانه ای قم به مناســبت روز خبرنگار خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، مهدی کالنتر زاده با اشاره به فرارسیدن روز 
خبرنگار و تکریم اهالی رسانه از سوی شهرداری قم، اظهار داشت: اداره کل ارتباطات 
و اموربین الملل شهرداری قم تصمیم گرفت در راستای تکریم اهل رسانه در این روز، 
تابلوی معرفی دفاتر رسانه ای در قم را تهیه و در ابتدای کوچه های محل استقرار این 
دفاتر نصب کند. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم افزود: در مرحله نخست این تابلوها در ورودی دفاتر روزنامه ها 
و هفته نامه های اســتان قم، دفاتر خبرگزاری های رسمی و پایگاه های خبری اســتان نصب می شوند. کالنترزاده از دارندگان این 
شرایط خواست که در صورت تمایل برای نصب تابلوهای شناسایی دفاتر رسانه ای، درخواست خود را به این اداره کل اعالم کنند. 
وی همچنین از بازدید مسئولین اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از دفاتر رسانه به مناسبت روز خبرنگار خبر داد. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با اشاره به نقش رسانه ها در ارتقای سرمایه های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، 

گفت: رسانه ها می توانند بازوی تحقق اهداف مهم مدیریت شهری بوده و نقش پررنگی در تقویت مشارکت مردم ایفا کنند. 

نشست مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با کارکنان واحد بازرسی فنی
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت گاز استان 
قزوین با کارکنان واحد بازرسی فنی در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار 
شــد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، در ابتدای این دیدار آقای 
قافله باشی ضمن تشکر از فرصت فراهم شده و قدردانی از زحمات همکاران این امور 
، اهم اقدامات انجام شــده طی سال ۹8 را شامل  نشت یابی ۱۰۰% شبکه گازدار، 
خطوط تغذیه و انشعاب به میزان 86۰8 کیلومتر، نشت یابی مجدد 8۹2 کیلومتر از 
مناطق مهمتر همچون مراکز جمعیتی ،  نشت یابی بیش از 2۰6 هزار انشعاب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه نشت یابی آنالین، 
راه اندازی آزمایشگاه های مرجع بات فیوژن و الکترو فیوژن با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی و بخش خصوصی، عیب 
یابی پوشش پارک صنعتی لیا، برگزاری کمیته مدیریت خوردگی بیان نموده وسپس هریک از کارکنان ضمن تشریح وظایف محوله 
و گزارش اقدامات انجام شده، مسائل و مشکالت مربوطه را مطرح کردند.  در ادامه مهندس اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این 
شرکت ضمن تشکر از زحمات همکاران بازرسی فنی و با اشاره به نقش و جایگاه خاص این واحد در کنترل کیفی پروژهای اجرایی 
و همچنین اطمینان از صحت عملکرد تاسیسات و شبکه های در حال بهره برداری اظهار داشت:  واحد بازرسی فنی توانسته با 
تعامل سازنده در بخش های مختلف مهندسی و بهره برداری و همچنین پیمانکاران اجرایی به خوبی مسئولیت خود را ایفاء نماید 

و امیدواریم با تداوم این روند شاهد ارتقای هر چه بیشترکیفیت در بخش های مربوطه باشیم.

جذب بیش از 4 هزار مشترک جدید گاز در گیالن 
رشــت - زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر جذب بیش از ۴ هزار و 3۵۰ مشترک 
جدید در تیرماه امسال اظهار داشت: این تعداد مشترک جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 3۵ درصد افزایش یافته 
است.وی افزود: با جذب این تعداد مشترک جدید، مجموع مشترکین گاز در استان گیالن به یک میلیون و صد و ده هزار مشترک 
افزایش یافته است.مهندس اکبر با بیان اینکه هم اکنون تمام شهرها و 2 هزار و 3۵ روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می 
باشند، اظهار داشت: این شرکت با وجود نزدیک شدن به پایان عملیات گازرسانی در استان و توجه بر کیفی سازی خدمات، همچنان 
با همت تمام درجهت گازرسانی به روستاهای باقیمانده واجدالشرایط تالش می نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همین 
راستا از اجرای عملیات گازرسانی به 2۴ روستای صعب العبور و کوهستانی استان خبر داد و گفت: با تکمیل عملیات و گازدار شدن 
این روستاها، بیش از ۵۵۰ خانوار به مجموع مشترکین گاز در استان افزوده خواهد شد و درصد بهره مندی گاز روستایی به ۹۵.۵ 
درصد خواهد رســید.وی خاطرنشان ساخت: وظیفه شرکت گاز حفظ پایداری و ایمنی جریان گاز تا درب منازل مشترکین می 
باشد و وظیفه رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل و تجهیزات گازسوز استاندارد در داخل منازل برعهده مشترکین محترم می 

باشد.مهندس اکبر در خاتمه ابراز امیدواری نمود تا با رعایت این مهم شاهد بروز هیچگونه حادثه برای مردم عزیز گیالن نباشیم.

تکذیب نهایی شدن تیمداری شهرداری گرگان در لیگ برتر
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، آرش فوالدیان با تبریک روز 
خبرنگار و تقدیر از همه خبرنگاران و رسانه های فعال در استان گلستان و سطح کشور که اخبار صادقانه، صحیح و دقیق را منعکس 
می کنند درباره مطلب منتشر شده در یکی از خبرگزاری های استان از قول مدیرکل ورزش و جوانان گلستان درباره قطعی شدن 
تیمداری شهرداری گرگان در فصل آینده لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور گفت: این خبر را رسما تکذیب می کنیم.وی ادامه 
داد: هنوز هیچ تصمیمی درباره تیمداری در فصل آینده گرفته نشــده و با توجه به حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس 
فدراسیون در گرگان منتظر نظر رسمی و نهایی وزارت ورزش در خصوص خواسته های شهرداری گرگان هستیم.سخنگوی تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: ما پیگیری هایی را هم بعد از انتشار خبر با مدیرکل ورزش و جوانان گلستان داشتیم که 
ایشان هم اعالم کردند که به هیچ عنوان مطلب را اینگونه که منتشر شده بیان نکرده است.فوالدیان گفت: متاسفانه به نظر می رسد 
اشتباه خبرنگار یا آن رسانه باعث وارونه جلوه دادن بیان مدیرکل ورزش و جوانان گلستان شده است.وی با تقدیر از تمام تالش ها 
و پیگیری ها و رایزنی های مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در خصوص خواسته های تیم بسکتبال شهرداری گرگان از فدراسیون 
بســکتبال گفت: همانطور که مدیرکل محترم ورزش و جوانان در بخشی از این گفت وگوی منتشر شده به آن اشاره کردند، تیم 
شهرداری گرگان مدیریت مستقل دارد و هرگونه تصمیم گیری برای تیمداری و یا عدم شرکت در لیگ برتر بسکتبال بر عهده مدیران 
این مجموعه است.سخنگوی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: تا زمانی که به حقوق معنوی تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان و ارزش گذاری هواداران این تیم به عنوان پرشورترین و با فرهنگ ترین هواداران بسکتبال کشور که به عنوان سرمایه اجتماعی 
محسوب می شود احترام گذاشته نشود شهرداری گرگان در لیگ برتر حاضر نخواهد شد.فوالدیان در پایان بیان کرد: تاکید می کنم 

همچنان بر مواضع قبلی خود استوار هستیم و هنوز هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

حمایت و قدردانی نماینده مردم نوشهر و چالوس و کالردشت از تیم 
مدیریتی و درمانی دانشگاه و قدردانی از کادر درمانی

ساری – دهقان : نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان 
های مازندران و گلســتان و نماینده مردم نوشهر و چالوس و کالردشت در مجلس 
شــورای اســالمی با همراهی جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از بیمارســتان های نوشــهر و چالوس بازدید کردند . دکتر محمد مهدی 
ناصحی نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مازندران و گلستان 
در حاشــیه این بازدیدها ، از تالش های مجموعه مدیریت دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران در کنترل همه گیری بیماری کرونا در استان و همچنین از کادر درمانی و مدافعان سالمت به عنوان مبارزان خط مقدم 
جبهه مقابله با کرونا تقدیر کرد. وی همچنین از تکمیل و بهره برداری ساختمان اورژانس و توسعه سایر بخش های بیمارستان شهید 
بهشتی نوشهر ظرف ماه آینده خبر داد.  دکتر محمد علی محسنی نماینده مردم نوشهر و چالوس و کالردشت در مجلس شورای 
اسالمی نیز با قدردانی از توجه ویژه وزیر بهداشت به استان، ضمن حمایت از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
مقابله با بیماری کرونا ، از کادر درمانی جهت ارایه خدمات درمانی به بیماران قدردانی کرد و خواستار ارتقاء خدمت رسانی بهتر به 
مردم و رفع مشکالت حوزه سالمت شد.  گفتنی است در حاشیه این بازدیدها  مشکالت و راهکارهای اصالح فرایندهای اجرایی و 

بهداشتی و درمانی غرب استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
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فعالیت در دنیای کسب و کار نیازمند طراحی ایده های جذاب و ساماندهی 
اس��تارت   آپ های موفق اس��ت. برندهای بزرگ همگی با یک ایده جذاب و 
تازه شروع شده اند. بدون ایده کاربردی امکان طراحی استارت   آپ از مرحله 
نخس��ت تا اجرای آن وجود ندارد. با نگاهی اجمالی به وضعیت حوزه های 
مختلف کس��ب و کار امکان فهم رقابت شدید در دنیای کسب و کار وجود 
دارد. امروزه استارت پ های جذاب و تعاملی بیش از هر زمان دیگری کلید 
موفقیت در کسب و کار محسوب می شوند. بدون تردید همه کارآفرینان از 
اهمیت طراحی استارت   آپ جذاب آگاهی دارند. چالش مهم در اینجا جلب 
نظر دیگران به طرح مان اس��ت. اغلب کارآفرینان و برندها در این مرحله با 
مشکل مواجه می شوند. آیا ش��ما نیز تجربه بیان ایده استارت   آپ  تان برای 

دیگران و عدم دریافت بازخورد مناسب را داشته اید؟ 
نکته مه��م در مورد ناتوانی کارآفرینان در جل��ب نظر دیگران درباره 
استارت   آپ ش��ان بیان ضعیف محتوای طرح است، بنابراین ما باید عالوه 
ب��ر ایده پ��ردازی خالقانه به دنبال بیان مناس��ب طرح مان نیز باش��یم. 
بی تردی��د دیگ��ران دارای زاویه دید مش��ابه ما در زمینه کس��ب و کار 
نیس��تند. به همین خاطر ت��الش برای بیان موض��ع و اهداف مان برای 
دیگران اهمیت بس��یار زیادی می یابد. اگر شما نیز با مشکل جلب نظر 
دیگران در زمینه حمایت از اس��تارت   آپ تان مواجه هس��تید، نیازی به 
احساس تنهایی نیست. بسیاری از افراد در سراسر دنیا با چالشی مشابه 
مواجه هس��تند. وقتی ایده اس��تارت   آپ ما مورد بی توجهی دیگران قرار 
می گیرد، دو دلیل عمده برای توضیح وجود خواهد داشت. نخست اینکه 
ایده موردنظر ما بس��یار س��اده و غیرکاربردی است. در این صورت باید 
ایده دیگری را طراحی کنیم. تبیین دوم جذابیت ایده ما در ماهیتش و 
ناتوانی ما در زمینه بیان مناسب آن است. در این صورت ماموریت اصلی 
ما ایجاد آگاهی هرچه بیشتر پیرامون استارت   آپ مان خواهد بود. به این 
ترتیب دیگران نسبت به مزیت های استارت   آپ ما آگاهی خواهند یافت. 
بدون شک تالش برای اطالع رسانی به دیگران در مورد استارت   آپ مان 
بدون تالش عملی امکانپذیر نیست. در این زمینه ما باید خودمان دست 
به کار ش��ویم. هیچ فرد یا ش��رکت دیگری به جای م��ا فرآیند توضیح 
اس��تارت   آپ و تالش برای جلب نظر دیگران را انجام نخواهد داد. هدف 
اصل��ی م��ن در این مقاله بررس��ی هفت دلیل عم��ده در زمینه تحلیل 
ناکارآمدی و عدم توجه دیگران به استارت   آپ مان است. با توجه مناسب 
ب��ه این موارد امکان بررس��ی بهینه دالیل عدم موفقیت اس��تارت   آپ ها 

وجود خواهد داشت. 
1.  رفتار حق به جانب و ناتوانی در جلب نظر دیگران

اگ��ر ما از همان ابتدا اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ مان داش��ته 
باشیم، هیچ کس ما را جدی نخواهد گرفت. شاید این امر در ابتدا عجیب 
به نظر برس��د. به هر حال اعتماد به نفس و ایمان به فعالیت کاری یکی 
از اصل های سنتی در حوزه کسب و کار محسوب می شود. نکته مهم در 
اینجا ماهیت پیش بینی ناپذیر دنیای کسب و کار است، بنابراین همیشه 
مق��داری نگرانی و عدم اطمینان نزد برندها و کارآفرینان وجود دارد، با 
این وضعیت وقتی ما بیش از حد مطمئن رفتار می کنیم، تردید دیگران 

نسبت به استارت   آپ ما طبیعی خواهد بود. 
یکی از نکات منفی در زمینه اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ عدم 
تحم��ل انتقادات اس��ت. این امر در اغلب موارد به صورت ترک جلس��ه 
کاری با اظهار نخس��تین انتقاد همراه است. اگر ما به دنبال موفقیت در 
دنیای کس��ب و کار هس��تیم، باید ظرفیت و انتقادپذیری مان را افزایش 
دهیم. همه افراد در دنیای کسب و کار مانند ما فکر نمی کنند، بنابراین 

باید زمان کافی برای بحث با آنها را مدنظر قرار داد. کسب و کار، درست 
مانند زندگ��ی روزمره، نیازمند گفت وگو و تبادل نظر اس��ت. این امر به 

شکل گیری نقطه نظرهای مشترک کمک شایانی خواهد کرد. 
بی ش��ک هیچ کس تمایلی به گفت وگو یا ش��نیدن صحبت های فردی 
مغرور ندارد. این نکته در زمینه توضیح اس��تارت   آپ اهمیت باالیی پیدا 
می کند. گاهی اوقات صاحب های برخی اس��تارت   آپ ها همراه با غرور و 
خودبینی بسیار زیادی صحبت می کنند. این امر به طور طبیعی موجب 
رنجش دیگران خواهد شد، بنابراین حتی اگر بهترین ایده را نیز داشته 
باش��ید، جلب نظر دیگران غیرممکن به نظر می رسد. جلب نظر دیگران 
در حوزه کس��ب و کار بس��تگی زیادی به توانایی ما در زمینه صحبت و 
تعام��ل کاربردی با دیگران دارد. به نظر من یادگیری اصول گفت وگو و 
فن مذاکره یکی از راهکارهای اساسی برای موفقیت در جلب نظر طرف 

مقابل محسوب می شود. 
2. صحبت بیش از حد و عدم گوش دادن به صحبت های طرف 

مقابل
فضای کس��ب و کار هی��چ گاه یک طرفه نیس��ت. این ام��ر به معنای 
ضرورت توجه به دیگران و نقطه نظرات ش��ان اس��ت. برندهای موفق به 
خوب��ی این کار را انج��ام می دهند. به عنوان مثال، برند مایکروس��افت 
را مدنظ��ر قرار دهی��د. این برند به خوبی نیاز مش��تریان، ایده های تازه 
مهندس��ان و تقاضای سایر برندها برای همکاری را مدنظر قرار می دهد. 
تصمیم گیری درس��ت در حوزه کس��ب و کار فقط ب��ا توجه به ایده ها و 
پیش��نهادات دیگران امکانپذیر اس��ت. اگر ما تمایلی به شنیدن صحبت  
دیگران نداش��ته باشیم، به طور طبیعی امکان تصمیم گیری مناسب نیز 

از ما سلب خواهد شد. 
اش��تباه بزرگ اغلب کارآفرینان ناتوان��ی در زمینه اعمال تفاوت میان 
هدای��ت گفت وگ��وی کاری و عدم توجه به صحبت های دیگران اس��ت. 
در فرآین��د بح��ث اعم��ال نفوذ ب��ر روی ذهنیت ط��رف مقابل تکنیک 
بس��یار مناس��بی خواهد بود. نکته مهم در این میان ضرورت ش��نیدن 
صحبت های طرف مقابل به منظور تاثیرگذاری بر وی اس��ت. هیچ کس 
توانای��ی تاثیرگذاری بر طرف مقابل بدون توجه ب��ه دیدگاه های وی را 
ندارد. درست به همین خاطر بسیاری از کارآفرینان به جای تاثیرگذاری 
ب��ر روی دیگران در عمل به نظرات آنه��ا بی توجهی می کنند. بی تردید 
در چنی��ن ش��رایطی نباید انتظار دریافت واکنش مثبت از س��وی افراد 

موردنظر را داشت. 
مفه��وم کارآفرینی هیچ تناس��بی ب��ا نادیده انگاری ایده ه��ا و نظرات 
دیگران ن��دارد، بنابراین ما باید بر روی توانای��ی گفت وگوی دوجانبه با 
دیگ��ران کار کنیم. فقط در این صورت امکان تعامل س��ازنده در دنیای 
کس��ب و کار و جلب نظر مثبت دیگران پیرامون برندمان وجود خواهد 

داشت. 
3. اهمیت مهارت و ماهیت پویای دنیای کسب و کار

اغلب افراد در زمینه طراحی اس��تارت   آپ دست کم یک بار جمله »تو 
هرگز موفق به ساماندهی چنین طرحی نخواهی شد« را شنیده اند. این 
جمله اغلب در واکنش به طرح های بلندپروازانه بیان می شود. نکته مهم 
در مورد چنین اظهارنظری ارزیابی بس��یار غیرواقعی استارت   آپ هاست. 
گاهی اوقات اس��تارت   آپ ما خارج از زمینه تخصصی مان قرار دارد. این 
امر ریسک های اجرای ایده موردنظر را افزایش می دهد. به همین خاطر 
اغلب افراد و برندها حاضر به حمایت از آن نخواهند شد. به عنوان مثال، 
اگر ش��ما در زمینه خدمات رایانه ای فعالی��ت دارید، انتظار موفقیت تان 
در پیشبرد استارت   آپی در مورد صنعت هواپیمایی نیست. همچنین اگر 
هدف اولیه ش��ما شروع به کس��ب و کار در زمینه خدمات حمل و نقل 
هوای��ی بدون اط��الع از نحوه کار با هواپیما یا اص��ول اولیه این صنعت 

باشد، بی تردید هیچ فرد و فرندی از شما حمایت نخواهد کرد. 
امروزه دنیای کس��ب و کار بیش از هر زمان دیگری تخصصی ش��ده 
است، بنابراین ما نیز باید در راستای پیشبرد اهداف مان به تخصص مان 
نگاه کنیم. این امر موفقیت ما در زمینه طراحی استارت   آپ و جلب نظر 

دیگران را تضمین خواهد کرد. 
نکت��ه مه��م درخص��وص پرداختن ب��ه ح��وزه تخصص��ی در زمینه 
ایده پ��ردازی وجود مثال های متناقض فراوان اس��ت. ب��ه عنوان مثال، 
برادران رایت برای طراحی نخس��تین هواپیما هرگز به صورت جدی در 
این حوزه فعالیت یا تجربه نداشته اند. هدف من از بیان این نکته تاکید 
بر ماهیت پویای کسب و کار است. اگر ایده شما با تخصص تان سازگاری 
ن��دارد، در نهایت فقط پس از تالش برای اج��رای ایده موردنظر امکان 

ارزیابی وضعیت استارت   آپ تان وجود خواهد داشت. 
4. تاثیر سابقه نامناسب در زمینه تصمیم  گیری های کاری

گاهی اوقات حتی ایده های مطلوب و کاربردی ما نیز مورد بی توجهی 
دیگران قرار می گیرد. منظور من از چنین شرایطی امکات پذیرش ایده 
ما در صورت بیان از س��وی فرد دیگری اس��ت. در این حالت مش��کل 
اصلی مربوط به اس��تارت   آپ مان نیس��ت. برخی از افراد در حوزه کسب 
و کار تصمیم گیری های اش��تباه متمادی داش��ته اند. ب��ه این ترتیب با 
گذشت زمان دیگر کس��ی به آنها اعتماد نمی کند. حال اگر همان افراد 
استارت   آپ تازه ای داشته باش��ند، امکان تاثیرگذاری بر روی دیگران از 
دس��ت می رود. راهکار مدنظر من در چنی��ن مواقعی تالش برای یافتن 

نقاط ضعف کارمان و بهبود فرآیند تاثیرگذاری بر روی دیگران است. 
بدون تردید امکان حذف سابقه نامطلوب افراد در زمینه تصمیم گیری 
کاری وجود ندارد. هدف ما در اینجا جلوگیری از ادامه روند تصمیم گیری 
نامناس��ب خواه��د بود. به ای��ن ترتیب در آینده نزدی��ک دوباره اعتماد 
همکاران مان را جلب خواهیم کرد. امروزه بدون کس��ب اعتماد دیگران 
امکان فعالیت در دنیای کس��ب و کار وجود ندارد. به همین خاطر باید 

توجه زیادی به وضعیت اعتماد دیگران به خودمان داشته باشید. 
5. عدم تمایل به محصول موردنظر یا ناآگاهی از ارزش 

استارت   آپ
برخ��ی افراد هیچ عالقه ای به حضور در کس��ب و کاری تازه ندارند. این 
ام��ر موجب مخالفت آنها ب��ا هر نوع ایده کاری خواهد ش��د. در این میان 
تفاوتی بین استارت   آپ های موفق و ضعیف وجود ندارد. وقتی فردی مایل 
به حمایت از ایده ای تازه نیست، کیفیت آن اهمیت چندانی نخواهد داشت. 
راهکار موردنظر من در این بخش مبتنی بر ارزیابی دلیل عدم تمایل طرف 
مقابل به مش��ارکت در ساماندهی کس��ب و کاری تازه است. گاهی اوقات 
افراد تمایلی به محصول ما ندارند. در این صورت مخالفت پی در پی امری 
طبیعی خواهد بود. وظیفه ما در این بخش اطالع رس��انی به افراد موردنظر 
پیرام��ون ارزش محصول مان اس��ت. بر این اس��اس ام��کان حل همکاری 
سرس��خت ترین افراد نیز فراهم خواهد ش��د. دلیل دوم مخالفت پی در پی 
افراد با استارت   آپ ها ناآگاهی از ارزش آن است. در این مرحله نقش توضیح 

و بیان دقیق ایده مان دوچندان می شود. 
نکته پایانی در این بخش مربوط به س��لیقه افراد موردنظرمان اس��ت. 
ما باید افراد مناسب برای پیشنهاد استارت   آپ مان را پیدا کنیم. در غیر 
این صورت ارزش آن به خوبی درک نخواهد ش��د. اش��تباه بس��یاری از 
کارآفرین��ان تالش برای همکاری با فردی بی عالقه به استارت   آپ ش��ان 
است. در نتیجه روند توسعه کسب و کار به صورت مطلوب پیش نخواهد 
رفت. یک مثال واضح در این زمینه صنعت پرورش دام است. اگر ما ایده 
پرورش دام به صورت تخصصی و کاربردی را بدون توجه به مخاطب مان 
بی��ان کنیم، احتمال دریافت بازخورد مناس��ب اندک خواهد بود. بدون 
تردی��د بی��ان ایده پرورش دام ب��رای افراد گیاه خوار هی��چ فایده عملی 

نخواه��د داش��ت. مخالفت مداوم دیگران با ایده م��ا در چنین وضعیتی 
جای هیچ گونه تعجبی نخواهد داشت. 

6. چرا همه افراد باید کارآفرین باشند؟
گاه��ی اوقات ایده ما برای برخ��ی افراد هیچ جذابیتی ندارد. در اینجا 
مش��کل اصلی از سوی ما نیس��ت. برخی از افراد تمایلی به کارآفرینی و 
موفقیت بیش��تر در دنیای کسب و کار ندارند. به همین خاطر هرچه ما 
تالش کنیم، بازهم آنها تمایلی به همکاری نشان نخواهند داد. در اینجا 
ما باید تصمیم گیری سریعی انجام دهیم. اگر هدف ما اصرار بر همکاری 
با افراد بی عالقه به کس��ب و کارمان باش��د، در نهایت هیچ ش��ریک یا 
مخاطبی برای اس��تارت   آپ مان پیدا نخواهیم ک��رد، بنابراین در صورت 
مش��اهده عدم تمایل دیگران به همکاری با ما باید به س��راغ افراد تازه 
رفت. فق��ط در این صورت امکان تحقق به موقع اس��تارت   آپ مان وجود 

خواهد داشت. 
بی تردید ایده کس��ب و کار مدنظر ما حالت انحصاری ندارد، بنابراین 
در صورت اجرای آن از س��وی فردی دیگر فقط حس��رت برای ما باقی 
خواهد ماند. اجرای یک اس��تارت   آپ باید وضعیت تعادل را رعایت کند. 
در این زمینه اجرای دیرهنگام درس��ت مانند اجرای بسیار سریع همراه 

با مشکالت فراوانی خواهد بود. 
فرآین��د یافتن افراد مناس��ب برای اجرای اس��تارت   آپ نیازمند تالش 
و پشتکار اس��ت. توانایی پذیرش پاسخ های منفی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اگر ما با نخس��تین پاس��خ منفی عرصه را خالی کنیم، هیچ گاه به 
موفقیت نخواهیم رسید. مرور داستان موفقیت کارآفرینان بزرگ در این 
زمینه اهمیت بس��یار زیادی دارد. آنها همیش��ه از صفر شروع کرده اند، 
اما هیچ گاه به جایگاه ش��ان راضی نش��ده اند. تحقق رویاهای ما در مورد 
اس��تارت   آپ مان در گرو موفقیت در جلب نظر سرمایه گذاری و مخاطب 
هدف اس��ت. اگر برخی افراد به استارت   آپ ما توجه ندارند، دلیلی برای 
اص��رار به همکاری با آنها وجود ندارد. همیش��ه ام��کان یافتن همکار یا 

شریک تازه در حوزه کسب و کار وجود خواهد داشت. 
۷. به اشتراک گذاری استارت   آپ با افراد نامناسب

بس��یاری از م��ا ایده های کاری م��ان را با اف��راد نامناس��ب در میان 
می گذاریم. به عنوان مثال، من برای مدت زیادی تمام ایده های کاری ام 
را با پدر و مادرم به اش��تراک می گذاشتم. نکته مهم در این زمینه عدم 
مهارت و تخصص اینگونه افراد در زمینه تخصصی استارت   آپ مان است، 

بنابراین مشاهده مخالفت یا بی توجهی آنها امری طبیعی خواهد بود. 
اگر ما قصد موفقیت در دنیای کسب و کار را داریم، باید ایده های مان را 
با افراد ماهر و متخصص در میان بگذاریم. به این ترتیب امکان استفاده از 
نقطه نظرات آنها فراهم می شود. بی تردید یک استارت   آپ در مرحله نخست 
کاس��تی های بس��یار زیادی دارد. گفت وگو پیرامون استارت   آپ موردنظر با 

افراد متخصص کمک شایانی به اصالح و به روزرسانی آن خواهد کرد. 
جمع بندی

ب��ا توجه به آنچه در این مقاله م��ورد توجه قرار گرفت، جلب توجه و 
همکاری دیگران در مورد اس��تارت   آپ امر دش��واری محسوب می شود. 
این فرآیند ش��امل تالش ب��رای گفت وگو با دیگران و تقویت بس��یاری 
از مهارت ه��ای فردی اس��ت. به عن��وان عضوی از دنیای کس��ب و کار 
توج��ه به هفت نکته مورد بح��ث در این مقاله از م��ا کارآفرین بهتری 
خواهد ساخت. در نهایت باید اهمیت انتخاب افراد مناسب برای اجرای 
استارت   آپ را به خاطر داشت. شکست بسیاری از استارت   آپ ها به دلیل 
همکاری با افراد نامناس��ب است. وقتی تیم اس��تارت   آپ ما ناهماهنگ 
باشد، امکان کس��ب موفقیت از طریق جلب نظر مخاطب هدف کاهش 

چشمگیری خواهد یافت. 
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کتاب خوان��دن یکی از مهم ترین فعالیت هایی اس��ت ک��ه می توانید 
فرزن��دان خود را به آن تش��ویق کنی��د. کتاب خواندن س��رگرم کننده،  
اندیش��ه برانگیز و ب��رای موفقی��ت در زندگی کاماًل حیاتی اس��ت. یک 
کتاب خوان فعال بودن تا کالس س��وم ابتدایی عامل اصلی در موفقیت 
آتی کودک اس��ت. خواندن برای بچه ها فقط س��رگرمی نیس��ت، بلکه 
دروازه ای ب��رای یادگی��ری در مورد افراد، مکان ه��ا و ایده های دیگر با 

امکانات بی حدوحصر است. 
چرا خواندن برای کودکان مهم است؟

مهارت های واژگان و زبان را توسعه می دهد
قبل از اینکه بچه ها بتوانند خودشان بخوانند، مهم است که در اوایل 
عشق به کتاب را در آنها پرورش دهید. خواندن با صدای بلند برای آنها 
در س��ن کودکی یک راه عالی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کالمی 

بین والدین و کودک است.
همان ط��ور که بچه ه��ا بزرگ تر می ش��وند، ما با آنها به ط��ور روزانه 
صحبت می کنیم، اما واژگان و موضوعاتی که در معرض آنها قرار دارند 
مح��دود و اغلب تکراری هس��تند. کتاب خواندن واژگان فرزند ش��ما را 
بهبود می بخش��د و آنها را با انواع مختلف ساختار جمله، سبک نوشتن 

و شیوه بیان آشنا می کند.
نه تنها درک خواندن فرزندان شما در طول زمان بهبود می یابد، بلکه 
تأثیر مثبتی بر مهارت های نوشتاری و ارتباطات آنها نیز خواهد داشت. 
برای کودکانی که دو زبانه هس��تند یا زبان دوم یاد می گیرند، خواندن، 

بخش مهمی برای حفظ واژگان است.
حس تشنگی برای دانش را تشویق می کند

در م��ورد هر موضوع قابل تصور، بس��یاری از س��طوح مختلف برای 
خواندن وجود دارد. هنگام خواندن کتاب، فرزندان ش��ما به موضوعات 
مختلف، فرهنگ ها و ایده های جدید معرفی خواهند شد. آنها همچنین 
متوجه می شوند که چقدر دانش برای کشف وجود دارد و به موضوعاتی 

که عالقه شان را جذب می کند، بیشتر می پردازد.
در بس��یاری از موارد، آنها از محتوای کت��اب آنقدر لذت می برند که 
حتی نمی فهمند در حال به دست آوردن اطالعات زیادی در مورد یک 

موضوع خاص هستند.
همدلی را افزایش می دهد

کودکان درک بس��یار کمی از جهان اطراف ش��ان دارن��د. این امر به 
خاطر تعداد محدود تجربیاتی اس��ت که با آن مواجه بوده اند و براساس 
ش��رایطی که در آن رش��د کرده اند. خوان��دن کتاب هایی در مورد انواع 
مختلفی از افراد که طیف وس��یعی از تجربیات را داش��ته اند، به بچه ها 
اجازه می دهد ک��ه نه تنها تنوع را درک کنند، بلکه همچنین می توانند 
خ��ود را جای فرد دیگر بگذارند. انجام این کار به آنها کمک می کند تا 
با افرادی که وجه اش��تراک کمی با آنها دارند همدردی کنند که باعث 

توسعه شخصیت شان می شود.
بهترین فرم سرگرمی است

در عصر حاضر فناوری تبدیل به س��رگرمی بزرگساالن و بچه ها شده 
اس��ت. اگرچه برنامه های تلویزیونی و برنامه های کودک می تواند منبع 

خوبی برای یادگیری باشد، کتاب ها همیشه انتخاب بهتری هستند.
ب��ه جای صرف س��اعت ها در مقاب��ل یک صفحه، بچه ها را تش��ویق 
کنید که کتاب را به عنوان منبع پیش فرض س��رگرمی در نظر بگیرند. 
مطالعات نش��ان می دهد ک��ه در خانواده هایی که خواندن در آن تاکید 
ش��ده اس��ت، کودکان بیش��تر به طور مس��تقل مطالعه می کنند و در 

طوالنی مدت عالقه ای به کتاب در آنها ایجاد خواهد شد.
همبستگی ایجاد می کند

روش ه��ای متعددی وج��ود دارد ک��ه کتاب خوان��دن پیوندی میان 
والدی��ن و کودک ایج��اد می کند. از دوران کودک��ی، خواندن با صدای 
بلند، همبستگی را از طریق گذراندن وقت با هم و نزدیک بودن از نظر 

فیزیکی ایجاد می کند.
همان طور که فرزند ش��ما بزرگ تر می ش��ود، می توانید به خواندن با 
صدای بلند ادامه دهید یا همان کتاب را به طور جداگانه بخوانید و در 

مورد قسمت هایی که بیشتر از آن لذت بردید صحبت کنید.
از خوان��دن به عنوان ی��ک فرصت برای تعامل با فرزندتان اس��تفاده 
کنید، از آنها درباره اندیش��ه های خود در مورد موضوعاتی که در کتاب 

آمده است بپرسید.

 مغز آنها را تمرین می دهد
خواندن نیاز به قدرت بیش��تری نس��بت به تماش��ای تلویزیون دارد. 
وقت��ی بچه های ما کتاب می خوانند، از بخش��ی از مغز خود اس��تفاده 
می کنن��د که با ادغام چند ح��س، بین کلمات و تفک��ر بصری ارتباط 

برقرار می کند.
برای خوانندگان مبت��دی، تصاویر می تواند ابزار مفید برای کمک به 
آنها در درک بهتر روایت باش��ند. خوانندگان پیش��رفته تر، از مغز خود 
هنگام جمع آوری س��رنخ های متنی اس��تفاده می کنند تا به آنها کمک 

کند کلمات یا عبارات ناآشنا را تشخیص دهند.
خوان��دن همچنین تفک��ر انتقادی را تحریک می کن��د و بچه ها را به 
ایج��اد ارتباط بین کت��اب و زندگی واقعی و تش��کیل نظرات در مورد 

داستان تحریک می کند.
تمرکز را بهبود می بخشد

خوان��دن یک کتاب نیاز ب��ه تمرکز دارد، که مهارت��ی ضروری برای 
کار ک��ردن بر روی آن اس��ت، حتی برای کودکان نوپ��ا که نمی توانند 
یک گوشه بنش��ینند. پیوسته کتاب خواندن برای بچه ها به آنها کمک 
می کند تا آرامش ذهن داش��ته باش��ند و بدن خود را ب��رای تمرکز بر 
ی��ک کار در یک دوره زمانی مش��خص تمرین دهند. ب��ا از بین بردن 
حواس پرتی ها و دادن فضا برای خواندن و درک به آنها، توجه شان جلب 

می شود و توانایی تمرکزشان در طول زمان بهبود می یابد.
باعث موفقیت آنها در مدرسه و زندگی می شود

مطالعات متعددی وجود دارد که نش��ان می دهد کتاب خواندن برای 
کودکان در سنین اولیه تأثیر پایدار بر موفقیت آنها در مدرسه دارد که 
اغلب به طور مستقیم به موفقیت در محل کار مرتبط است، اما مزایای 

آن فقط به  موفقیت علمی ختم نمی شود.
خواندن یک تجربه یادگیری درازمدت اس��ت که رش��د و پیش��رفت 
را به ارمغان می آورد و باعث می ش��ود فرزندان ش��ما به طور کلی فرد 

)همسران، کارفرمایان و دوستان( بهتری باشند.
 خالقیت و تخیل را ترویج می دهد

هن��گام خواندن یک داس��تان، کودکان ما تصویری از داس��تان را در 
ذهن خود، با اس��تفاده از خالقیت و تخیل ایجاد می کنند. هر فرد یک 
تصوی��ر متف��اوت را در ذهن خود می بیند که با ه��ر بار خواندن کتاب 

ممکن است تغییر کند.
خوان��دن همچنی��ن دنیاهای جدی��د، چه حقیقی چ��ه خیالی را به 
ک��ودکان معرف��ی می کند. غوطه ور ش��دن در کتاب اج��ازه می دهد تا 
بچه ه��ا تجارب و س��ناریو های جدید که هرگز فک��ر نمی کردند ممکن 
باش��د را تصور کنن��د. آنها می توانند این ایده ه��ا را به زمان بازی خود 
بیاورند و از خالقیت خود اس��تفاده کنند ت��ا از محدودیت های زندگی 

روزمره بیرون بیایند.
از کجا شروع کنید

اکنون که از مزایای بس��یاری که خواندن می تواند برای بچه های تان 
فراهم کند، آگاه هس��تید، قدم بعدی چیس��ت؟ اگر فرزند ش��ما هنوز 

خواندن را دوست ندارد، برای شروع خیلی دیر نشده است.
1. کتاب خواندن را به یک انتخاب تبدیل کنید، نه یک کار 

اجباری
کتاب خوان��دن را به یک وظیفه اجب��اری یا تمرین اختصاصی تبدیل 
نکنید. بچه ها را تش��ویق کنید و ی��ادآوری کنید که کتاب بخوانند، اما 
اج��ازه دهید تصمیم گیری نهایی در م��ورد خواندن و مدت زمان آن را 
خودش��ان بگیرند. احس��اس اجبار در نهایت لذت این تجربه را از آنها 
خواهد گرفت. اگر یک خواننده بی میل دارید، س��عی کنید دریابید که 
علت اصلی بی میلی او چیس��ت. اگر فرزند ش��ما با کلمات مشکل دارد، 
چند کتاب زیر س��طح خوان��دن او پیدا کنید تا اعتماد به نفس��ش در 
ش��ناخت واژه هایی ک��ه از قبل می داند را افزایش دهی��د. به تدریج به 
کتاب های س��خت تر روی آوردن باعث می شود بیشتر مایل به خواندن 
داوطلبانه باش��ند. جایگزین دیگر کتاب های صوتی هس��تند. ش��نیدن 
صدای ش��خص دیگر که با اعتماد به نفس می خواند، راهی عالی برای 
س��المت اس��ت، او قادر خواهد بود از کتاب لذت ببرد بدون آنکه برای 

خواندن آن به مشکل بربخورد.
اگر محتوا مس��ئله است و خواندن را خس��ته کننده می داند، او را به 

انواع مختلفی از موضوعات معرفی کنید.

2. انواع موضوعات برای خواندن را پیشنهاد کنید
خواندن می تواند در بس��یاری از فرم ها صورت بگیرد و هر فرم چیزی 
را ب��ه خوانن��ده معرفی می کن��د. اگر کودک در لذت ب��ردن از خواندن 
مش��کل دارد، ممکن اس��ت به این دلیل باشد که ژانر مورد عالقه خود 

را پیدا نکرده است.
کتاب های س��نتی در بس��یاری از ژانرها، از جمله رم��ز و راز، تاریخ، 
بیوگرافی، فانتزی، علمی تخیلی و ... عرضه می  شوند. برخی از کتاب ها 
در س��بک های منحصر به فرد و س��رگرم کننده نوشته شده اند، از قبیل 

کتاب های ماجراجویی، رمان خاطرات گونه، یا رمان فکری.
اگر به دنبال موضوعاتی هستید که بیشتر بصری  و تحریک کننده اند 
ی��ک رم��ان گرافیکی، مجله یا کتاب س��فر را امتح��ان کنید. کتاب ها 
همچنین منابع عالی برای یادگیری مهارت های جدید هس��تند. کتاب 
جوک، کتاب ش��عبده بازی و کتاب آش��پزی نمونه ه��ای بزرگی از این 

هستند.
فرام��وش نکنید که بچه ها را به س��مت خواندن عملی نیز راهنمایی 
کنید. از کمک آنها در خواندن لیست مواد غذایی در فروشگاه استفاده 

کنید یا از آنها بخواهید هنگام آشپزی دستورالعمل غذا را بخوانند.
3. کتاب را دست اول تجربه کنید

همان طور که بچه های شما کتاب های بیشتری را می خوانند، ممکن 
اس��ت ش��روع به تصور این کنند که اگر یکی از ش��خصیت های کتاب 
بودند چه می ش��د؟یک راه عالی برای حمایت عشق به خواندن، کمک 
کردن به آنها برای مجس��م کردن بخش های مورد عالقه خود از کتاب 
اس��ت. یکی دیگر از راه های جالب برای جشن گرفتن تمام  کردن یک 
کتاب، تماش��ای تفس��یر فیلمی از آن اس��ت. مش��اهده شخصیت های 
محبوب به روی صفحه نمایش یک راه آس��ان برای افزایش لذت بردن 

از خواندن است.
4. یک الگو باشید

شما شخصی ترین فردی هس��تید که فرزندان تان از آنها الگوبرداری 
می کنند. بچه ها عاش��ق کپی ک��ردن از والدین خ��ود و انجام کارهایی 
هس��تند که پدر و مادرشان هر روز انجام می دهند. فقط به آنها نگویید 
که بخوانند. با انجام دادن به آنها نش��ان دهید. دو صد گفته چون نیم 

کردار نیست.
هنگامی که شما عشق خود را به خواندن و کتاب ها الگو قرار می دهید 
و به آنها نشان می دهید که شادی به زندگی شما می بخشد، بچه ها نیز 

تمایل خواهند داشت همان شادی را احساس کنند.
5. زمانی برای مطالعه کنار بگذارید

ب��رای یک کودک با یک برنامه پرمش��غله و بس��یاری از فعالیت های 
س��رگرم کننده روی صفحه نمایش، کنار گذاش��تن وقت برای خواندن 

می تواند دشوار باشد.
این تصمیم را با ایجاد زمان اختصاصی که فقط برای خواندن اس��ت، 
کمی ساده تر کنید. زمان مطالعه می تواند درست قبل از خواب ، درست 
بعد از انجام تکالیف یا هر زمان که برای برنامه های ش��لوغ خانواده تان 
بهترین اس��ت باش��د. این زمان می تواند برای خواندن با صدای بلند با 

کودک یا خواندن مستقل مورد استفاده قرار گیرد.
6. کتاب را به زندگی بیاورید

پی��دا کردن ارتباطات زندگی واقعی با کتاب هایی که بچه های ش��ما 
می خوانند، لذت تجربه خواندن را گسترش می دهند. آیا بچه های شما 
ی��ک کت��اب در مورد زندگی در مزرع��ه را تازه تم��ام کرده اند؟ آنها را 
ب��ه بازدید از یک مزرع��ه محلی ببرید و بگذارید آنچ��ه خواندند را در 
زندگی واقع��ی نیز تجربه کنند. خواندن یک کتاب درباره س��یاره ها و 
فضا می تواند منجر به س��فر به مرکز نجوم ش��ود. برای یک سفر به یاد 
ماندنی، به س��فر خانوادگی خارج از کشور بروید، مانند بازدید از لندن 

پس از اتمام سری هری پاتر.
۷. کتاب را در دسترس داشته باشید

یک کتابخانه عالی در منطقه خود پیدا کنید تا فرزندان تان را به آنجا 
ببرید و اجازه دهید س��حر و جادو از امکان بی حد و مرز را تجربه کنند. 
کارت کتابخان��ه برای ش��ان بگیرید و آنها را تش��ویق کنید که مالکیت 

ماجراجویی خواندن را خود به دست بگیرند.
مجموع��ه ای کوچ��ک از کت��اب را در خان��ه خود درس��ت کنید تا 
بچه های تان همیشه کتاب در دسترس داشته باشند. از یک کتابفروشی 

بازدید کنید، آنالین جس��ت وجو کرده یا برای اش��تراک ماهانه ثبت نام 
کنید. دس��تیابی به کتاب های جدید به صورت منظم، کتاب خواندن را 

هیجان انگیز و سرگرم کننده نگه می دارد.
8. یک باشگاه کتابخوانی راه بیندازید

داشتن افراد دیگر به شما کمک می کند انگیزه برای خواندن بیشتر و 
کش��ف کتاب های جدید داشته باشید. بچه های خود را تشویق کنید تا 
یک باش��گاه کتاب، با همساالن خود یا با شما، شروع کنند. یک کتاب 
انتخ��اب کنید که همه از آن لذت ببرن��د و مهلتی برای دور هم جمع 
ش��دن و صحبت درب��اره  آن تعیین کند. مهلت مق��رر ملموس انگیزه 
زیادی برای ادامه در مسیر و به صورت منظم خواندن به شما می دهد.

کالم آخر
پرورش عش��ق برای خواندن در کودکان یکی از بزرگ ترین هدایایی 
اس��ت که می توانید به آنها بدهید. خواندن کتاب می تواند آنها را به هر 
جا ک��ه می توانند تصور کنند ببرد. مزایایی که برای آنها در کوتاه مدت 

و درازمدت فراهم می کند بی شمار است.
از این نکات اس��تفاده کنید تا به طور فعال کتاب خواندن را تش��ویق 

کرده تا به یک فعالیت لذت بخش در زندگی آنها تبدیل شود.
Lifehack/ucan :منبع

چرا کتاب خواندن برای کودکان اهمیت دارد و از کجا باید شروع کنیم؟
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بهترین حوزه ها برای سرمایه گذاری در دوران پساکرونا 

یکی از سواالت مهم بسیاری از افراد این است که در شرایط پساکرونا، چه حوزه هایی برای شروع یک کسب و 
کار مناسب خواهد بود. درواقع در شرایط حال حاضر اگرچه برخی از برندها با رشد فوق العاده ای مواجه شده اند، 
با این حال اکثر کس��ب و کارها، با مش��کالتی مواجه ش��ده و این امر منجر به بیکاری گسترده شده است. به 
همین خاطر هم اکنون بسیاری از افراد به دنبال ایجاد کسب و کاری پرسود برای خود هستند. در این راستا به 
بررسی حوزه هایی خواهیم پرداخت که شانس موفقیت بسیار باالیی را حتی در شرایط سخت حال حاضر دارند. 

1-فروشگاه آنالین 
در ش��رایطی که فروش بس��یاری از برندها با کاهش مواجه ش��ده و فروش��گاه ها نیز در تعطیلی به سر 
می برند، برندی نظیر آمازون، نه تنها با نرخ فروش باالتری مواجه ش��د، بلکه اقدام به اس��تخدام گس��ترده 
نیز کرد. درواقع جهان به سمتی در حال حرکت است که افراد دیگر زمان خود را برای اقدامات تکراری، 
تلف نخواهند کرد. بدون ش��ک خرید نیز یکی از این موارد محس��وب می شود. به همین خاطر ایجاد یک 
فروش��گاه آنالین، انتخابی هوش��مندانه خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
ممکن اس��ت ش��ما توانایی چنین اقدامی را نداشته باشید. درواقع دلیلی نیز وجود ندارد که شما بخواهید 
چنین اقدامی را به تنهایی انجام دهید. به همین خاطر توصیه می ش��ود که تیمی را ایجاد کرده و مراحل 
کار را س��اده نمایید. در این راس��تا بهتر است که در کنار سایت، به دنبال ایجاد یک اپلیکیشن نیز باشید. 
بدون ش��ک به هر میزان که تولید محتوای کامل تری را داش��ته باش��ید، شانس موفقیت شما نیز افزایش 
پی��دا می کن��د. برای مثال در کنار نمای��ش تصاویر محصول، از تهیه فیلم هنگام اس��تفاده از آنها و نقد و 
بررسی محصوالت نیز غافل نشوید. بروز بودن قیمت ها، ایجاد طرح های تخفیف ویژه در کنار تنوع در نوع 
پرداخت، باعث خواهد ش��د تا ش��انس موفقیت شما بسیار باال باشد. در نهایت فراموش نکنید که استفاده 
از تکنولوژی های جدید نظیر AR و چت بات ها ضروری بوده و باعث می ش��ود تا در مقایس��ه با سایر رقبا، 
ش��انس موفقیت باالتری را داشته باش��ید. درواقع راز اصلی موفقیت در این زمینه این است که با تحلیل 

اقدامات انجام شده به طرح های جدید روی آورید. 
2-رستوران آنالین 

اگر تا به امروز رستوران به مکانی اطالق می شد که افراد در آن حضور پیدا کرده و سفارش خود را میل 
کنند، این تعریف با س��رعتی فوق العاده در حال تغییر بوده و امروزه افراد ترجیح می دهند که زمان خود 
را در صف رستوران و انتظار برای پخت سفارش خود، هدر ندهند. به همین خاطر سفارش آنالین به یک 
ترند تبدیل شده است. همچنین توجه به سالمت غذا نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا 
توصیه می ش��ود که خرید یک فضای بزرگ را فراموش کنید. درواقع ش��ما می توانید یک رستوران آنالین 
انواع ش��یرینی، غذاهای خانگی و یا هر چیزی باش��ید و سفارش��ات را به محل موردنظر افراد برسانید. در 
این رابطه برند Kellogg یک مثال بسیار خوب محسوب شده و شما می توانید با تحلیل اقدامات آنها، به 
درک بهتری از این موضوع دست پیدا کنید. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این است که طرح فوق 
تنها به برندهای تازه تاس��یس محدود نبوده و رس��توران ها نیز می توانند در این زمینه اقدام نمایند، با این 
ح��ال ش��ما باید تصاویر و فیلم های مختلفی از منوی خود ایجاد نمایی��د. در این رابطه حتی ایده نمایش 
ش��یوه پخت نیز جذاب خواهد بود و باعث ایجاد یک محتوای آموزش��ی می شود. در نهایت چنین اقدامی 
باعث می شود تا افراد به اطمینان باالتری از خرید خود دست پیدا کنند. یکی از اقدامات بسیار جذاب در 
این رابطه، دسته بندی مواد غذایی است. برای مثال می  توانید غذاهای تند را در یک بخش قرار دهید. این 
امر به بهبود تجربه کاربری مخاطبان شما منجر خواهد شد. همچنین درست به مانند مورد قبل، ضروری 
است تا یک اپلیکیشن نیز برای خود طراحی نمایید. علت این امر به این خاطر است که امروزه اکثر افراد 

از طریق گوشی تلفن همراه، به اینترنت متصل می شوند. 
3-بیمارستان آنالین 

نکته ای که تا به این بخش متوجه آن ش��ده اید این اس��ت که وجه مشترک تمامی حوزه های این مقاله، 
آنالین بودن آنها است. درواقع شما می توانید حتی در حوزه های دیگر نیز با آنالین نمودن آنها، یک شانس 
جدید را ایجاد نمایید. در این راس��تا یکی دیگر از اقدامات، ایجاد بیمارس��تان آنالین است. درواقع در حال 
حاضر افراد برای حتی س��اده ترین بیماری های خود مجبور به حضور در بیمارس��تان هس��تند. بدون شک 
حضور در فضایی که پر از بیماران مختلف اس��ت، می تواند به بدتر ش��دن اوضاع منجر شود. نمونه بارز این 
موضوع را می توان در شرایط حال حاضر مشاهده کرد که حضور افرادی که صرفا مشکوک به کرونا بوده اند، 
در محیط بیمارستان باعث شده است تا به این ویروس مبتال شوند. در این راستا دسترسی به بیمارستان 
برای تمامی افراد س��اده نبوده و این امر باعث می ش��ود تا معضالت جدی وجود داش��ته باش��د. این امر در 
حالی اس��ت که با ایجاد یک بیمارستان آنالین، می توان از ایجاد صف، احتمال ابتالی افراد به بیماری های 
دیگر و تمامی مشکالت این حوزه را برطرف نمود. بدون شک ایجاد یک بیمارستان آنالین نیز به هزینه به 
مراتب کمتری نیاز دارد و زمینه فعالیت برای بسیاری از فارغ التحصیالن این رشته را مهیا خواهد کرد. در 
این راس��تا دکترها می توانند از طریق تماس تصویری، با بیماران خود ارتباط برقرار کرده و وضعیت آنها را 
مش��اهده کنند. در نهایت پس از تعیین نس��خه، افراد می تواند از داروخانه آنالین، اقدام به سفارش نمایند. 
تمامی این اقدامات بدون نیاز به جا به جایی افراد صورت گرفته اس��ت، با این حال طبیعی اس��ت که در 
صورت نیاز، به افراد توصیه شود که به بیمارستان مراجعه کنند، با این حال این امر بدون شک برای اکثر 
بیماری های ساده و رایج، نیاز نخواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در 
چنین زمینه ای ش��ما صرفا به ایجاد یک بیمارس��تان کامل نیازی نداشته و می توانید صرفا در حوزه خود، 
اقدام نمایید. برای مثال ممکن اس��ت ش��ما یک مش��اور تغذیه، دکتر پوست و یا فعال در هر حوزه دیگری 
باشید. در این راستا می توانید اقدام به ایجاد یک اپلیکیشن کرده و به اقدامات درمانی خود بپردازید، با این 
 Teladoc حال به علت حساسیت کار، شما باید حتما مجوزهای الزم را دریافت نمایید. در این راستا برند
Health Inc یک مثال کامال مناسب و حرفه ای محسوب می شود که الگوی خوبی برای شما خواهد بود. 

4-امنیت سایبری
امروزه مس��ئله امنیت افراد در بس��تر اینترنت، به یک دغدغه جهانی تبیدیل ش��ده است. در این رابطه 
ش��ما اگر توانایی الزم را داش��ته باش��ید، می توانید با تامین امنیت افراد و برندها، درآمد بس��یار خوبی را 
داش��ته باش��ید. با توجه به این امر که شما به حضور در ش��رکت ها نیازی ندارید، امکان همکاری با چند 
برند امکان پذیر خواهد بود. در این راستا چندان نیازی به اپلیکیشن نیز وجود نداشته و شما می توانید با 
حضور در یک شبکه اجتماعی و ارائه برخی از آموزش های ساده، در کنار تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر، 
با برندها و افرادی که امنیت سایبری برای شان مهم است، وارد همکاری شوید. در کنار این موضوع پس 

از کسب شهرت، شما می توانید از طریق تبلیغات نیز به درآمد خود بیفزایید. 
entrepreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از س��واالتی که همواره از من پرسیده می شود این 
اس��ت که چگونه می توان به استقالل مالی دست پیدا کرد. 
درواقع هنوز هم بس��یاری از افراد وجود دارند که علی رغم 
باالرفتن س��ن، در کنار خانواده خود زندگی کرده و از نظر 
اقتصادی، کامال وابس��ته آنها هستند، با این حال برخی از 
راهکارها وجود دارد که باعث خواهد ش��د تا در س��نین به 
مراتب پایین، به اس��تقالل مالی دست پیدا کنید. این نکته 
را همواره به خاطر داش��ته باشید که افراد موفق، در مسیر 
زندگی ساخته می شوند و ابدا چیزی به نام استعداد وجود 
ندارد. درواقع مشکل از جایی شروع می شود که افراد کامال 
متفاوت را بخواهیم با معیارهایی یکس��ان، مقایسه نماییم. 
در این راس��تا به بررس��ی پن��ج توصیه ک��ه حاصل تجربه 

شخصی من است، خواهم پرداخت. 
1-مهارت مذاکره و فروش خود را تقویت نمایید

ف��روش یک مهارت بس��یار مهم اس��ت که اف��راد برای 
دس��تیابی به آن باید تمرین کافی را داشته باشند. در این 
رابطه توصیه می ش��ود که در هر مرحله از زندگی خود، در 
این رابطه تمرین داشته باشید. برای مثال از متقاعدکردن 
اعضای خانواده و دوس��تان خود برای انجام یک کار شروع 
نمایید. در این راس��تا ضروری است که نکاتی را یادداشت 
نمایید. با این اقدام در کمتر از س��ه سال، به مجموعه ای از 
مهارت های مختلف دس��ت پیدا خواهید کرد که هر یک از 
آنها می تواند در آینده کمک بس��یار خوبی برای شما باشد. 
درواق��ع بس��یاری از افراد با تکیه بر مهارت فروش��ندگی و 
مذاکره، به بهترین موقعیت ها دس��ت پیدا می کنند. پس از 
تمرین این امر، ضروری اس��ت تا دانس��ته های خود را وارد 
عمل نمایید. درواقع ش��ما باید در زمینه اقتصادی، ش��روع 
به فعالیت کنید. در این راس��تا تفاوتی ندارد که شغل های 
اولیه ش��ما، تا چه حد ساده خواهد بود. در این رابطه تنها 
کافی اس��ت که به شغل های اولیه افراد موفق جهان نگاهی 
بیندازید. این امر باعث خواهد شد تا دیگر از انجام اقدامات 
مختلف، احس��اس ب��دی پیدا نکنید. درواق��ع این اقدامات 

صرفا موقتی بوده و زمینه رش��د شما را فراهم می آورد. به 
عن��وان آخرین توصیه فرام��وش نکنید که به هر میزان که 
فعالیت تجاری بیش��تری را داشته باشید، زمینه های کاری 
باالت��ری را به دس��ت خواهید آورد، با ای��ن حال فراموش 
نکنید که از شکس��ت واهمه نداشته باش��ید. درواقع هیچ 
تضمینی وجود ندارد که تمامی اقدامات شما موفقیت آمیز 
باشد، با این حال ش��ما نباید ناامید شوید تا مسیر ساخته 

شدن شما بدون توقف، ادامه پیدا کند. 
2-مطالعه داشته باشید 

بدون ش��ک هر فردی یک رویا دارد. در این رابطه ش��ما 
نیز بای��د هدف خود را در زندگی پی��دا کنید. پس از طی 
کردن این مرحله، ش��ما باید دان��ش خود را افزایش دهید. 
در این رابطه خوشبختانه روش های آموزشی بسیار متنوع 
شده و ش��ما می توانید حتی از زمان های مرده خود نیز به 
کتاب های صوتی گوش دهید. به همین خاطر در این رابطه 
هیچ گونه عذر و بهانه ای قابل قبول نخواهد بود. درواقع هر 
فرد قبل از ش��روع س��رمایه  گذاری بر روی موارد مختلف، 
ابت��دا باید بر روی خود س��رمایه گذاری انجام دهد. این امر 
باعث خواهد شد تا شما شایستگی قرار گرفتن در رده های 
باالتر را به دس��ت آورید. یکی از اش��تباهات رایج افراد این 
اس��ت که تصور می کنند که موقعیت های شغلی باید برای 
آنها ایجاد ش��ود. برای مثال تحصیل در یک دانش��گاه، این 
توقع را ایجاد می کند که حتما یک ش��رکت معتبر با ش��ما 
تماس بگیرد. با این حال واقعیت این است که این موضوع 
بی��ش از حد ایده آل گرایانه محس��وب ش��ده و معموال رخ 
نمی ده��د. به همین خاطر اگر خواهان رس��یدن به چنین 
س��طحی را دارید، الزم است تا در تالش برای بهبود مداوم 
خود باشید. درواقع افرادی موفق هستند که هیچ گاه برای 
خود نقطه پایانی را متصور نمی شوند. این امر باعث خواهد 
ش��د تا بتوانند همواره در مس��یر رش��د قرار داشته باشند. 
این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که رسیدن به 
جایگاه های برتر، ابدا امری س��اده نبوده و نباید تصور کنید 
که مس��یر همواری را طی خواهید ک��رد. درواقع برای قرار 
گرفتن در جایگاه مطلوب خود، الزم اس��ت تا بدون ترس، 

نهایت تالش خود را انجام دهید. 

3-تیم خود را ایجاد نمایید 
اگر بخواهید به تنهایی اقدام کنید، بدون ش��ک متحمل 
شکس��ت خواهید ش��د. در این رابطه توصیه می ش��ود که 
همواره در تالش برای پیدا کردن دوس��تان جدیدی برای 
خود باش��ید. درواقع این افراد بهترین گزینه ها برای ایجاد 
تیم ش��ما خواهند بود. انجام کارها در حالت تیمی، نه تنها 
ساده تر خواهد بود، بلکه امکان انجام اقدامات بیشتر را نیز 
مهیا می س��ازد. با نگاهی به مراح��ل ایجاد تمامی برندهای 
جهان��ی، متوجه این امر خواهید ش��د که این امر توس��ط 
چندین نفر انجام شده است. برای مثال ابدا نمی توان ایجاد 

برندی نظیر اپل را صرفا به استیو جابز اطالق کرد. 
4-پس انداز داشته باشید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که در مسیر رشد، سبک زندگی 
پرخرجی داش��ته باش��ید. درواقع ش��ما باید از درآمد خود 
برای س��رمایه گذاری اس��تفاده نمایید. در این رابطه صرفا 
پس ان��داز مفید نبوده و ش��ما باید از پول خود، اس��تفاده 
درس��تی را داشته باشید. در این رابطه برخی از افراد اقدام 
ب��ه خرید کاالهای ارزش��مند می کنند و برخ��ی وارد بازار 
بورس می ش��وند. درواقع این امر که ب��ا پس انداز خود چه 
اقدام��ی را می خواهید انجام دهی��د، کامال به نظر خودتان 
بستگی دارد، با این حال برای کاهش ریسک اقدامات خود، 
بهتر اس��ت که از چندین نفر مش��ورت بگیرید. با این حال 
مش��ورت گرفتن از افرادی که خ��ود در طبقه ضعیف قرار 

دارند را فراموش کنید.
5-ریسک پذیر باشید 

ب��رای برداش��تن قدم ه��ای ب��زرگ، ش��ما بای��د روحیه 
ریس��ک  پذیری را داشته باشید. در این راستا ضروری است 
تا به صورت مداوم، طرح های بزرگ تری را به اجرا بگذارید. 
درواق��ع در هر نقطه ای که متوقف ش��وید، ابتدای مس��یر 
نابودی ش��ما ش��کل خواهد گرفت. در ای��ن رابطه همواره 
برندهای جهانی ای را به خاطر داش��ته باش��ید که به علت 
عدم تداوم رش��د خ��ود، با نابودی مواجه ش��ده اند. در این 
راس��تا تالش کنید تا یک مشکل موجود را شناسایی کرده 

و خود را برای رفع آن آماده نمایید.
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