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پاندمی کرونا چطور کسب وکارها را به سمت دیجیتالیسم روانه کرد؟

 کاتالیزور کرونا
در کالبد کسب و کارها

فرصت امروز: با شیوع کرونا، بسیاری از غول های فناوری به طراحی اپلیکیشن های کاربردی برای شناسایی ویروس کرونا دست 
زدند و بسیاری از کسب و کارها هرچه بیشتر به سمت دیجیتالی شدن حرکت کردند. واقعیت دیجیتالی جهان، تصویری بود که از 
مدت ها پیش نشانه های آن در سبک زندگی انسان هزاره سوم میالدی دیده می شد و حاال پاندمی کرونا به مثابه یک کاتالیزور عمل 
کرده و هرچه بیشتر کسب و کارها را به سمت دیجیتالیسم هدایت کرده است. چند سال قبل وقتی استیو جابز فهمید که شرکت 
گوگل در خفا دارد یک پلتفرم تلفن هوشمند را پیش می برد که با آیفون شرکت اپل رقابت کند،  با همسایه خود در دره سیلیکون، 
اعالم جنگ هسته ای کرد. حاال در مواجهه با پاندمی کرونا که جان میلیون ها انسان را تهدید می کند و همه کارها به واسطه قواعد...

 آمریکا بازگشت تحریم های ایران را امروز
در شورای امنیت به معرض آزمون می گذارد

سرنوشت ماشه

2

3

4

آرایشگرها و رانندگان ناوگان عمومی بیشترین استقبال را از »تسهیالت کرونا« داشته اند

استقبال سرد کسب وکارها از وام کرونا

چالش مدیریت مالی کسب و کارهای تازه تاسیس
تحول همکاری تیم منچستر سیتی و برند نکسن تایر

بازگشت طرح لبخند به بسته بندی لیز
چگونه برنامه بازاریابی برندمان را طراحی کنیم؟

چطور بهترین متخصصان بازاریابی دیجیتال را استخدام کنیم؟
شیوه های طراحی سایت تعامل برانگیز برای برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تصمیم نهایی در رابطه با 
تیک تاک 

یادداشت

راهنمای علم اقتصاد

علم اقتص��اد تا به ح��ال دورانی 
ب��ه ای��ن هیجان انگیزی را از س��ر 
نگذرانده اس��ت. گرچه ش��اید خود 
اقتصاددانان محبوبی��ت کمتری از 
حالت همیشگی شان داشته باشند، 
به خصوص آنهایی که ایده های شان 
س��قوط مالی س��ال 2008 را به بار 
آورد و در پ��ی آن ه��م رکود بزرگ 
مالی از راه رس��ید، اما امروزه بیش 
از هر زم��ان دیگری به اقتصاددانان 
رو می آورن��د و از آنه��ا راهنمای��ی 
و پاس��خ هایی می خواهن��د ب��رای 
پرس��ش های بزرگی که تمام وجوه 
زندگی را تحت تأثیر ق��رار داده اند 
که ش��امل پایداری س��یاره مان هم 
می ش��ود. اگر واقعا بخواهید بدانید 
در این دوراِن پرسش��گری گسترده 
درباره مس��یر و سرنوشت جامعه و 
تغییر س��ریع و وس��یع، چه اتفاقی 
در حال وقوع اس��ت و چه کار باید 
کرد، حتما باید فهمی کارآمد از علم 

اقتصاد داشته باشید. 
بگذارید از یک س��ؤال پایه شروع 
کنیم: علم اقتصاد چیست؟ جیکوب 
واینر، اقتصاددان مشهور قرن بیستم 
در پاس��خ این س��ؤال گفت: »علم 
اقتصاد کاری است که اقتصاددانان 
به آن مش��غول هس��تند.« پاسخ او 
کمک خاصی به ما نمی کند. رونالد 

رئیس جمهوری  ری��گان، 
2سابق ایاالت متحده نیز...
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فرصت ام��روز: رئیس جمهور، کاهش رعایت پروتکل های بهداش��تی در هفته های اخیر را 
نگران کننده خواند و گفت رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر از 80 درصد به ۶0 
درصد کاهش یافته و این خبر بدی است. مردم باید خود را برای زندگی با کرونا در یک بازه 
زمانی بلندمدت آماده کنند. باید بی حوصلگی را کنار بگذاریم و استفاده از ماسک و پروتکل های 
بهداشتی را برای میان مدت و حتی بلندمدت در نظر بگیریم. حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی در جلس��ه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
گفت: برخی دوگانه انگاری ها در جامعه ما مطرح می ش��ود مثل سالمت و معیشت، سالمت و 
دیانت، س��المت و آموزش؛ این دوگانه ها نادرست است. ما فکر نکنیم اگر نوجوانی به مدرسه 
رود مبتال می شود اما اگر در کوچه بازی کند نه. این ویروس می تواند همه جا باشد و در عین 

حال اگر پروتکل ها را رعایت کنیم، هیچ جا نباشد.
او ادامه داد: آمار و ارقام نشان می دهد آن مشاغلی که کارمند و کارگر زیاد داشتند و مراعات 
کردند کمتر مبتال شدند و آنجا که تعداد کارگران و کارمندان کم بوده و مراعات نکردند مبتال 
ش��دند. پس دلیل نیس��ت که کارگر زیاد باش��د یا کم. آموزش در خانه باشد یا مدرسه. آنچه 
مهم اس��ت رعایت پروتکل های بهداشتی است. همچنین در صورت در دسترس قرار گرفتن 
واکس��ن کرونا نیز باید س��بک زندگی کنونی را حفظ کنیم. برخی از آمارها می گویند که در 
کش��ور افرادی وجود دارند که دوباره به کرونا مبتال ش��ده و در بیمارستان بستری شده اند، به 
همی��ن دلیل نمی توان به تاثیرگذاری 100درصدی واکس��ن کرونا امیدوار بود. رئیس جمهور 

یادآور ش��د: در ماجرای کنکور هم برخی به من نامه نوشتند که امسال از کنکور بگذرید و با 
آن کاری نداشته باشید، اما دیدیم که نزدیک به 900هزار نفر آمدند ولی کسی مبتال نشد که 
از عجایب است. یعنی از میزان آن جمعیت 940 هزار نفری که شرکت کردند، تنها ۵۶ نفر که 
احتمال می دادند مشکلی داشته باشند را تست گرفتند که نتایج منفی بود. در حالی که به ما 
می گفتند شما یک سال این کنکور را عقب بیندازید و یک سال نتیجه کار این جوانان را معلوم 
نکنید. شما می دانید چه بار سنگین روحی، روانی و اضطراب و دلهره برای اینان ایجاد می شد 
و حتی افس��ردگی را به همراه داشت؟ اما ما دوگانگی کنکور و سالمت را نپذیرفتیم. روحانی 
تاکید کرد: گفته می شد که این بیماری برای بزرگساالن است اما دیدیم که این بیماری سن 
سرش نمی شود و همه را درگیر می کند پس باید همه رعایت اصول بهداشتی را داشته باشیم. 
البته رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر در کشور پایین آمده و این نگران کننده 
است. این میزان از 80 درصد به ۶0 درصد کاهش یافته و این خبر بدی است. ما باز هم تاکید 
می کنیم که در همه جا اصول بهداش��تی را رعایت کنند. اگر این روند ادامه یابد از هفته های 
آتی شاهد افزایش ابتال و پس از آن افزایش مرگ ومیر خواهیم بود. رئیس جمهور اضافه کرد: از 
این به بعد همه باید این را در نظر داشته باشیم که هر عالئمی بروز کرد را کرونا بدانیم و بعد 
از تست اگر چنین نبود به محل کار بیاییم. موردی بوده که فردی کرونا گرفته و دو هفته در 
اداره آمد و رفت داشته چراکه تصور کرده عطسه یا سردرد او به بیماری باز نمی گردد. او با بیان 
اینکه صداوسیما و سایر رسانه ها باید به آموزش بیشتر چگونگی مقابله با کرونا و درک شرایط 

این بیماری برای مردم بپردازند، گفت: باید از طریق صداوسیما و رسانه ها به صورت ساده تری 
به مردم بگوییم که ش��رایط این ویروس چگونه است. برخی تصور می کنند حتماً باید سرفه 
کنند تا امکان ابتال در آنان وجود داشته باشد در حالی که همان افراد با احساس نکردن مزه 
و بو مواجه هستند و وقتی از آنان پرسیده می شود چرا زودتر خود را به مراکز درمانی معرفی 
نکردید می گویند فکر نمی کردیم کرونا باش��د. به گفته وی، چنین مواردی وجود دارند و این 
افراد گاهی زمانی به بیمارستان منتقل می شوند که دیگر دیر است و این در حالی است که ماه 
پاییز و زمستان در راه است و نباید هر عطسه یا سرفه ای را سرماخوردگی تلقی شود و از انجام 
تست خودداری صورت گیرد. بنده شنیده ام یک نوع بیماری هم در همسایگی ما ایجاد شده 

که شبه ذات الریه است و شنیدم از کرونا خطرناک تر است.
روحانی با اش��اره به اینکه کرونا نوع س��رمایه گذاری ها را تغییر داده است، گفت: ما وارد 
فصلی می شویم که همه باید مراقبت ها را باال ببریم. در این شرایط مردم می دانند باالی ۳0 
میلیون نفر در دنیا به کرونا مبتال شده اند و از این تعداد نزدیک یک میلیون نفر هم فوتی 
بوده اس��ت. این یکی از آثار خطرناک کووید-19 است که جان مردم را در خطر می اندازد. 
عالوه بر آن مش��کالت دیگری هم از نظر روانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و آموزش��ی در 
جامعه تاثیرگذار اس��ت. بیماری با این همه ویژگی های خاص است که امروز با همه گیری 
دنیا را گرفتار کرده است. باز هم باید روی برخی اقدامات تاکید کنیم و روی برخی اقدامات 
با مراقبت و دقت بیش��تر کار را به پیش ببریم. در دوران کرونا و پس��اکرونا تا مدتی گرفتار 

خواهیم بود سرمایه گذاری ها شکل متفاوتی گرفته است و ما هم امروز در کشور باید این کار 
را کنیم. به گفته رئیس جمهوری، امروز سرمایه گذاری در بخش سالمت، بهداشت، اقتصاد 
دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک را باید تشدید کنیم. یعنی سرمایه گذاری ها 
از برخی از امور که در این شرایط سخت و مشکل است باید به سمت اموری هدایت کنیم 
که ضرورت دارد و می تواند ش��رایط اقتصادی را دچار تغییر کند. در عین حال جامعه هم 
در زندگی و اقتصاد شرایط مناسب را داشته باشد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به وجود قاچاق کاال در کشور و ضرورت مبارزه با آن، بیان کرد: همه ما در برابر قاچاق کاال 
که در کشور ما دیده می شود مسئول هستیم. در شرایط فعلی باید بیش از پیش بر قاچاق 
دارو تمرکز کنیم که داروها را به خارج از کشور منتقل می کنند، چراکه گویا در کشورهای 
همسایه قیمت آنها باالتر است. روحانی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال مخصوصا در زمینه 
دارو و واکسن باید تشدید شود و جلوی قاچاق واکسن و دارو به خارج از کشور گرفته شود، 
افزود: البته ما صادرات دارو داریم اما این کار را باید مبادی رسمی انجام دهند نه اینکه قاچاق 

دارو و واکسن را شاهد باشیم.
رئیس جمهور در پایان با اشاره به ضرورت انجام امور اداری مردم تا جای ممکن به صورت 
مجازی و غیرحضوری گفت: مس��ئله دیگر ورود گردش��گران به کشور است که باید پروتکل 
ویژه خودش رعایت شود نه اینکه رفت وآمد وجود داشته باشد و پروتکل ها مراعات نشود. این 

موضوع باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا نگرانی ها در این زمینه نیز رفع شود.

نتای��ج یک مطالعه درباره وضعیت انتش��ارات علمی کش��ور نش��ان می دهد ک��ه ایران در 
ش��اخص های کّمی روند صعودی و قابل قبولی داشته اس��ت، اما در مورد شاخص های کیفی 
با وجود س��یر صع��ودی همچنان فاصله زیادی با هدف گذاری س��ال 1404 وج��ود دارد. این 
هدف گذاری در سال 1۳90 توسط شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان »نقشه جامع علمی 
کشور« تصویب شد و برای اجرا به سازمان های مربوطه ابالغ گردید. در سند جامع علمی کشور 
با هدف ارتقای رتبه علمی کمی و کیفی ایران در منطقه و جهان، ش��اخص های هشت گانه ای 

برای ارزیابی وضعیت انتشارات علمی کشور ارائه شده است.
با توجه به س��ال های کم باقی مانده تا س��ال 1404، پژوهش��گران گروه علم س��نجی مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور در مطالعه ای مقطعی با استفاده از ابزارهای علم سنجی، وضعیت 
انتش��ارات علمی کشور را در بازه زمانی پنج ساله )1۳92 تا 1۳9۶( بررسی کردند. برای انجام 
این مطالعه ش��اخص های انتشارات علمی از نقشه جامع علمی کشور استخراج شد. همچنین 
پژوهش��گران اطالعات مورد نیاز را از پایگاه اطالعاتی اس��کوپوس، وب آوساینس، شاخص های 
ضروری علم )ESI(، س��ایمگو، گزارش های اس��تنادی مجالت )JCR(، درگاه ملی آمار ایران، 

مرجع دانش سیویلیکا و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گردآوری کردند.
بررسی و مقایسه شاخص های نقشه جامع علمی کشور و شاخص های طرح پایش در زمینه 
انتش��ارات علمی نش��ان می دهد که هم پوش��انی کاملی بین آنها وجود ندارد و طرح پایش که 
در راس��تای اجرایی ش��دن راهبرد کالن یک نقشه جامع علمی کشور مصوب شده، نمی تواند 

پاسخگوی کامل شاخص های مطرح شده در آن باشد.
* س��رانه انتشار مقاله در کشور: سرانه انتش��ارات علمی یا تعداد مقاالت در هر میلیون نفر 
جمعیت؛ از ش��اخص های مهم در نقشه جامع علمی کش��ور است که از تقسیم تعداد مقاالت 
کش��ور بر جمعیت به دس��ت می آید. در نقشه جامع علمی کشور مقدار 800 مقاله به ازای هر 
میلیون نفر در افق 1404 هدف گذاری شده  است. در بازه پنج ساله مورد بررسی تعداد مقاالت 
ایران در پایگاه وب آوساینس از ۳1 هزار و 211 مقاله در سال 201۳ به ۵1 هزار و 8۷۵ مقاله 
در سال 201۷ افزایش داشته است. این روند افزایشی در پایگاه اسکوپوس نیز مشاهده می شود، 
به نحوی که تعداد مقاالت از 41 هزار و 9۶9 مقاله در سال 201۳ به ۵4 هزار و ۳88 مقاله در 
سال 201۷ رسیده است. رشد تعداد مقاالت علمی باعث شده  که ایران در رتبه نخست تولید 

مقاله علمی در میان کش��ورهای منطقه قرار گیرد و از لحاظ کمیت برون دادهای پژوهشی در 
میان کشورهای حوزه خلیج فارس نقش رهبری را بازی کند.

در این بازه زمانی جمعیت کشور نیز از ۷۷ میلیون نفر در سال 1۳92 به 81 میلیون نفر در 
سال 1۳9۶ رسیده است. با توجه به برآورد مرکز آمار ایران برای جمعیت کشور در سال 1404 
)88.۳۵ میلیون نفر(، برای رسیدن به هدف گذاری نقشه جامع علمی کشور )800 مقاله به ازای 
هر میلیون نفر(، تعداد مقاالت کشور باید به ۷0 هزار و ۶80 مقاله در سال برسد. باتوجه به روند 
تولید مقاالت علمی در سال های گذشته، دستیابی به این هدف دور از انتظار به نظر نمی رسد.

* میزان استناد تولیدات علمی: شاخص میزان استنادات در واحد انتشارات یا میانگین تعداد 
استنادات به ازای هر مقاله از جمله شاخص های سنجش اثر استنادی است. مطابق با راهنمای 
ESI؛ این میزان با تقس��یم تعداد کل اس��تنادات دریافتی به تعداد کل مقاالت کشور محاسبه 
می شود. این شاخص به نوعی نشان دهنده کیفیت مقاالت کشور است. طبق بررسی ها، میانگین 
استنادات مقاالت ایران در بازه سال 201۳ تا 201۷، رشد اندکی داشته و به مقدار 4.۳4 رسیده 
اس��ت. باتوجه به اینکه در نقشه جامع علمی کشور مقدار 1۵ برای میانگین استنادات به ازای 

انتشارات، در نظر گرفته شده است، دستیابی به این شاخص بعید به نظر می رسد.
* س��هم فارغ التحصیالن از مقاالت بین المللی: شاخص نسبت فارغ التحصیالن دانشگاهی و 
حوزوی به تعداد مقاالت، از ش��اخص هایی اس��ت که در صدد یافتن میزان بهره وری پژوهشی 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی و حوزوی است. در نقشه جامع علمی کش��ور، عدد 10 به عنوان 
هدف برای این ش��اخص در س��ال 1404 در نظر گرفته ش��ده است. یعنی باید به ازای هر 10 

فارغ التحصیل دانشگاهی حداقل یک مقاله در نمایه های معتبر منتشر شود.
باتوجه به آمارهای منتشرش��ده از »موسس��ه پژوهش و برنامه ری��زی آموزش عالی«، تعداد 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی از ۷18 هزار و 801 نفر در س��ال 1۳92 به ۷98 هزار و ۷۳۶ نفر 
در سال 1۳9۵ رسیده است. البته در زمان گردآوری داده های این مطالعه، داده های مربوط به 
سال 1۳9۶ هنوز منتشر نشده بود و داده های تعداد فارغ التحصیالن حوزوی نیز در مرکز آمار و 

اطالعات حوزه های علمیه در دسترس نبودند.
با افزایش تعداد فارغ التحصیالن دانش��گاهی، ش��اهد افزایش تعداد مقاالت منتشرش��ده در 
نمایه های معتبر بین المللی هستیم. تعداد مقاالت در پایگاه وب آوساینس از ۳1 هزار و 211 در 

س��ال 201۳ به ۵1 هزار و ۶۷2 در س��ال 201۶ رسیده است. نسبت فارغ التحصیالن به تعداد 
مقاالت در پایگاه وب آوس��اینس و اسکوپوس در س��ال 201۳ به ترتیب 2۳ و 1۷ بوده است و 
این میزان در سال 201۶ به ترتیب به 1۷ و 1۵ رسیده است. به دلیل درصد رشد باالی تعداد 
مقاالت، ش��اهد سیر نزولی نسبت فارغ التحصیالن به تعداد مقاالت در نمایه های بین المللی و 

نزدیک شدن به مطلوب نقشه جامع علمی کشور هستیم.
یکی از شاخص های بهره وری پژوهشی، نسبت مقاالت نمایه سازی شده در سطح بین المللی 
به تعداد اعضای هیأت علمی است. در نقشه جامع علمی کشور مقدار مطلوب این شاخص 0.4 
برای سال 1404 در نظر گرفته شده است. در بازه زمانی مورد مطالعه، تعداد اعضای هیأت علمی 
دانشگاه های ایران ۷0 هزار و ۶۳۵ نفر در سال 1۳92 بوده که این میزان در سال 1۳9۶ به 80 
هزار و ۳1۳ نفر رسیده است. با توجه به نرخ باالی رشد مقاالت ایران در پایگاه های وب آوساینس 
و اس��کوپوس، در این بازه زمانی نسبت مقاالت به اعضای هیأت علمی همواره بیشتر از مقدار 
مطلوب این شاخص در افق 1404 بوده است. به همین دلیل به نظر می رسد که در نقشه جامع 

علمی کشور، هدف گذاری مناسبی برای این شاخص انجام نشده است.
* مقاالت راه یافته به همایش های معتبر: این ش��اخص از جمله ش��اخص های مش��ترک 
بین نقش��ه جامع علمی کش��ور و طرح پایش است و به بررس��ی تعداد مقاالت منتشرشده در 
همایش های معتبر علمی داخلی و خارجی می پردازد. بررس��ی ها نشان داده که روند روبه رشد 
انتشار مقاالت همایش های علمی نویسندگان ایرانی در سال های اخیر توقف یافته و با سیر نزولی 
تعداد مقاالت همایش ها مواجه هس��تیم. همچنین تعداد مقاالت منتشرش��ده به زبان فارسی 
در پایگاه اس��کوپوس در بازه پنج ساله اخیر، همواره سیر صعودی داشته و باعث بهبود جایگاه 
زبان فارسی و اخذ رتبه  پانزدهمین زبان انتشار مقاالت در این پایگاه شده  است ولی در پایگاه 

وب آوساینس وضعیت زبان فارسی چندان مطلوب نیست.
* ش��مار نشریات ایران با نمایه بین المللی: یکی از ش��اخص های مهم در زمینه زیرساخت 
پژوهش، تعداد نشریات با نمایه بین المللی معتبر است. در نقشه جامع علمی کشور، برای این 
شاخص تعداد 1۶0 نشریه با ضریب تاثیر بیشتر از سه هدف گذاری شده  است. این هدف گذاری 
نشان می دهد که هدف سیاست گذار، نش��ریات نمایه شده در پایگاه گزارش استنادی مجالت 
است. در بررسی ها مشخص شد که هیچ کدام از نشریات ایرانی در بازه زمانی 201۳ تا 201۷ 

ضریب تاثیر باالتر از سه نداشتند. نتایج بررسی های این مطالعه نیز نشان می دهد که عملکرد 
ایران در زمینه شاخص های کمی مرتبط با انتشارات علمی در بازه پنج ساله 201۳ تا 201۷، 
همواره رش��د صعودی داشته است. پژوهشگران این مطالعه می گویند به نظر می رسد که این 
رش��د می تواند هدف گذاری نقشه جامع علمی کش��ور را برای شاخص های »تعداد مقاالت در 
هر میلیون نفر«، »نس��بت فارغ التحصیالن دانشگاهی و حوزوی به مقاالت نمایه سازی شده در 
نمایه های بین المللی« و »نسبت مقاالت نمایه سازی شده در سطح بین المللی به تعداد اعضای 
هیأت علمی« در س��ال 1404 تحقق بخشد. به نظر می رسد سیاس��ت گذاران در هدف گذاری 
ش��اخص »نسبت مقاالت نمایه سازی ش��ده در سطح بین المللی به تعداد اعضای هیأت علمی« 
دچار اشتباه شده اند زیرا از زمان ابالغ این نقشه جامع، مقدار این کمیت از وضعیت مطلوب در 

سال 1404 بیشتر بوده است.
در این مطالعه مش��خص شد که در مورد ش��اخص هایی که از طریق سنجش اثر استنادی 
به بررس��ی کیفیت برون دادهای پژوهش��ی )مقاالت، کتاب ه��ا و...( می پردازند، وضعیت فعلی 
با وضعیت مطلوب ش��اخص فاصله چش��مگیری دارد. میزان اس��تناد باال به انتش��ارات علمی 
منتشرشده به عنوان نتیجه پژوهش، نشاندهنده هدفمندی و کیفیت پژوهش ها است. به گفته 
پژوهش��گران این مطالعه، با توجه به وضعیت نامطلوب این شاخص، سیاست گذاری در جهت 
بهبود وضعیت این شاخص امری ضروری و مهم است. همچنین وضعیت نامطلوب این شاخص 
نشان از هدررفت بسیاری از منابع مالی و انسانی پژوهشی است و ضرورت توجه به بهبود این 

وضعیت را دوچندان می کند.
وضعیت ایران در شاخص تعداد مقاالت همایش های معتبر در بازه زمانی مورد مطالعه روند 
نزولی داشته است. پژوهشگران این مطالعه می گویند: با توجه به مشکالت ارزی به وجود آمده 
در سال 1۳9۷ و افزایش هزینه شرکت در همایش ها و عدم توجه و حمایت نهادها و سازمان ها 
نسبت به ضرورت حضور پژوهشگران در مجامع بین المللی به نظر می رسد که این روند نزولی در 
سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. به اعتقاد پژوهشگران این مطالعه، آیین نامه »نظام پایش و 
ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور« که با هدف ارزیابی شاخص های نقشه جامع علمی کشور 
ارائه شده است، ابزار مناسبی برای سنجش شاخص های نقشه جامع علمی کشور نیست و نیاز 

به بازنگری در شاخص های نظام پایش احساس می شود.

ایران در کجای نقشه علمی جهان ایستاده است؟

رشد علمی یا رشد نشریات علمی؟

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کرونا نوع سرمایه گذاری ها را تغییر داد

متیو بیشاپ
 از سردبیران اکونومیست



با وجود مخالفت جهانی با اقدام آمریکا در مورد مکانیسم ماشه، امروز 
یکش��نبه بیستم سپتامبر، موعد درخواس��ت واشنگتن برای بازگرداندن 
خودبه خودی تحریم های ایران در شورای امنیت است. آنچه به اصطالح، 
مکانیس��م ماشه در برجام نامیده می شود و از چند هفته قبل آمریکا به 
عن��وان عضو خودخوانده برجام به ادع��ای نقض تعهدات برجامی ایران، 
رایزنی سیاس��ی گسترده ای را برای بازگشت تحریم های پیشین شورای 

امنیت علیه کشورمان آغاز کرده است.
اگرچه حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران هفت��ه قبل نتیجه این 
کارزار آمری��کا را پیروزی ایران تلقی کرده و پیش��اپیش آن را به مردم 
ایران تبریک گفته است، اما ناظران زیادی هنوز چشم به جلسه یکشنبه 
ش��ورای امنیت دوخته اند و منتظرند تا ببینند آیا آنطور که واش��نگتن 
می گوید، ماشه برجام چکانده می شود و آیا قطعنامه های پیشین شورای 
امنیت از روز ش��نبه به وقت ایاالت متحده و از بامداد یکش��نبه به وقت 
ایران مجددا بازمي گردند؟! ایران و جامعه جهاني در پاسخ به این سوال 

مي گویند خیر، اما ایاالت متحده به تنهایی مي گوید بله.
این پاس��خ متناقض به س��ردرگمی افکار عمومی در چند هفته اخیر 
منجر ش��ده و آنها که خبرهای سیاس��ی را در روزهای گذش��ته دنبال 
می کنند از تناقض خبری س��رگیجه گرفته اند. البت��ه تنها عالقه مندان 
سیاس��ت خارجی و کارشناسان علوم سیاس��ی به جلسه شورای امنیت 
س��ازمان ملل چشم ندوخته اند بلکه با قطعیت می توان گفت امروز تمام 
نگاه ها در اقتصاد ایران به دنبال نتیجه کارزار یکش��نبه اس��ت، به ویژه 
بازارها در این هفته همگی مترصد و چش��م انتظار این بزنگاه سیاس��ی 
هس��تند؛ از بازار ارز و س��که گرفته که قیمت ها در آن تا دالر 2۷ هزار 
تومانی و س��که 1۳ میلیونی در این روزه��ا اوج گرفته و همینطور بازار 
س��هام که پس از اصالح س��نگین یک ماه و نیم اخیر تازه یک هفته ای 
است که جان دوباره ای گرفته و با بازدهی 9.۵ درصدی در هفته ای که 

گذشت، بهترین هفته دو ماه گذشته بورس را پشت سر گذاشت.
آنچه بین ایران و آمریکا در برجام گذشت

ش��ورای امنیت امروز بیستم سپتامبر )۳0 ش��هریور( در آستانه تولد 
۷0سالگی اش روزی تاریخی را در دل منازعه ای سیاسی و حقوقی پیش 
روی خ��ود می بین��د. باز هم پای تقابل ایران و آمریکا در میان اس��ت و 
آنچه اختالف دیرینه سیاس��ی میان این دو کشور را به صحنه مهم ترین 
نهاد س��ازمان ملل کشانده، توافقی است که ش��کافی عمیق را در بدنه 
ش��وراي امنیت ایجاد کرده و آمریکا در یک سوی آن و باقی کشورهای 

جهان در سوی دیگر آن ایستاده اند.
با اینکه از همان ابتدای طرح مکانیسم ماشه از سوی آمریکا به عنوان 
عضو خارج شده از برجام، سایر طرف های برجام از ایران و روسیه گرفته 
ت��ا چین و تروئیکای اروپایی اعالم کردند که واش��نگتن واجد ش��رایط 
حقوقی اعمال مکانیس��م ماش��ه نیس��ت و از آنجا که دو س��ال پیش از 
معاه��ده برجام به صورت یکطرفه خارج ش��ده، نمی تواند به عنوان یک 
عضو قطعنام��ه 22۳1 همچنان در این توافق حاضر باش��د و به ادعای 
نقض تعهدات برجامی ایران خواس��تار مکانیس��م ماش��ه و بازگرداندن 

خودبه خودی تحریم ها علیه ایران باشد!
ای��ن در حالی اس��ت که تالش پیش��ین آمریکا ب��رای تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران در ش��ورای امنیت چندی پیش به شکس��ت انجامید 
و ب��ا گذش��ت نزدی��ک به یک م��اه از آن رویداد، واش��نگتن ب��ار دیگر 

کارزاری سیاس��ی را علیه ایران در صحنه جهانی به راه انداخته اس��ت. 
محدودیت هاي تس��لیحاتي ای��ران طبق مفاد قطعنامه 22۳1 ش��وراي 
امنی��ت از روز 18 اکتب��ر 2020 منقضي خواهند ش��د و هرچند تالش 
آمری��کا ب��راي جلوگی��ري از انقضاي ای��ن تحریم راه به جای��ی نبرد و 
پیش نوی��س قطعنامه آمریکا روز 2۵ مرداد ب��ا 11 رأي ممتنع، 2 رأي 
موافق )آمریکا و جمهوري دومینیکن( و 2 رأي مخالف )روسیه و چین( 
رد ش��د، اما حاال در منازعه ای دیگر واش��نگتن به ادعای نقض تعهدات 
برجامی ایران خواستار اعمال مکانیسم ماشه در توافق برجام شده است.
در همین حال، چهار منبع آگاه به رویترز گفته اند که رئیس جمهوری 
آمریکا قصد دارد دس��توری اجرایی صادر کند که برمبنای آن هر کسی 
که تحریم تسلیحاتی ایران را نقض کند، مجازات خواهد شد. خبرگزاری 
رویت��رز در گ��زارش ویژه خود به نقل از چهار منب��ع آگاه از جمله یک 
دیپلمات اروپایی )که نامش منتشر نشده(، نوشته است که دونالد ترامپ 
دس��توری را صادر خواهد کرد که براساس آن هر شخص یا شرکتی که 
از تحریم های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران سر باز زند، هدف تحریم های 
ثانویه قرار خواهد گرفت و از دسترس��ی به ب��ازار آمریکا محروم خواهد 

شد.
رویترز نوش��ته اس��ت که این دس��تور اجرایی جدید احتماال در چند 
روز آینده صادر خواهد ش��د. البته هنوز هیچ یک از مقام های کاخ سفید 
درباره این خب��ر اظهارنظری نکرده اند. دلیل احتمالی این اقدام آمریکا، 
لغو قریب الوقوع تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران و 
هش��دار به بازیگران خارجی اس��ت که در صورت مبادالت تسلیحاتی با 

ایران، نهایتا با تحریم های ایاالت متحده روبه رو خواهند شد.
آیا ماشه برجام در شورای امنیت چکانده می شود؟

طبق توافق هس��ته ای س��ال 201۵ ایران با بریتانیا، چین، فرانس��ه، 
آلمان، روسیه و آمریکا موسوم به برجام، تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران باید 18 اکتبر )2۷ مهر( کمی قبل از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در س��وم نوامبر )1۳ آبان( لغو ش��وند. قطعنامه 22۳1 
ش��ورای امنیت، مبنای قانون��ی بین المللی برای اجرای برجام اس��ت و 
آمریکا براس��اس یک��ی از بندهای همین قطعنامه می خواهد مکانیس��م 
ماش��ه را فعال کند و تحریم تس��لیحاتی علیه ایران را تمدید نماید، در 
حالی که در 2 مه 2018 )18 اردیبهش��ت 1۳9۷( به صورت یکطرفه از 

توافق هسته ای با ایران خارج شده است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا س��ی ام مردادماه ش��کایت نامه 
آمریکا علیه ایران را به رئیس ش��ورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد. 
آمریکا در این ش��کایت نامه، ایران را به عدم پایبندی به توافق هسته ای 
متهم کرده است. به این ترتیب و براساس متن برجام، روند ۳0 روزه ای 
آغاز ش��د که ممکن اس��ت به بازگش��ت تحریم های بین المللی سازمان 
ملل علیه ایران بینجامد. این روند در نخس��تین ساعت روز یکشنبه ۳0 
ش��هریور )20 س��پتامبر به وقت گرینوویچ( به پایان می رسد و شورای 

امنیت در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
البته طرف های دیگر برجام و همینطور اغلب اعضای ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل اعالم کرده اند که تصمیم آمریکا هیچ تأثیر حقوقی ندارد 
و در نتیجه واش��نگتن نمی تواند تحریم های تس��لیحاتی ایران را تمدید 
کند. یکی از چهار منبع آگاه در این باره به رویترز گفته است: »دستور 
اجرای��ی جدید ترامپ نش��ان می دهد ک��ه ایاالت متح��ده به رغم عدم 
موفقیت در به دس��ت آوردن »حمایت س��ریع« ش��ورای امنیت سازمان 
ملل، از اقدام خود منصرف نخواهد ش��د.« همچنین منبع دیگر رویترز 
که یک دیپلمات اروپایی اس��ت، می گوید: »دستور اجرایی جدید دونالد 

ترامپ این ادعای واش��نگتن مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان 
مل��ل پس از ماه اکتبر را با اعمال اختیارات ثانویه رئیس جمهوری برای 

تحریم تسلیحاتی ایران به اجرا می گذارد.«
داگ جاکوبس��ن، یک وکیل صادرات و آش��نا به مس��ائل تحریم نیز 
می گوید: »دس��تور اجرایی جدید ترامپ بیش��تر می تواند نمادین باشد 
تا عملی، زیرا بس��یاری از شرکت ها و اشخاص ایرانی پیش از این تحت 
تحریم ه��ای ثانویه قرار گرفته اند.« تحریم  ثانویه مجازاتی اس��ت که در 
آن یک کش��ور می تواند کش��ور دوم را به دلیل تجارت با کش��ور س��وم 
مجازات کرده و از دسترسی به بازار خود محروم نماید؛ ابزار ویژه ای که 
آمریکای ترامپ به  دلیل قدرت اقتصادی خود در چند س��ال گذشته به 
تناوب از آن بهره برده اس��ت. به گفته جاکوبسن، »این دستور اجرایی، 
پیامی خاص اس��ت که ایاالت متحده از اینکه طرف های دیگر برجام با 

تحریم های سریع تسلیحاتی موافقت نکرده اند، ناراضی است.«
در نیمه شب یکشنبه اتفاق خواهد افتاد

در این میان، کمیسیون مشترک برجام به عنوان نهادی که مسئولیت 
اج��رای توافق هس��ته ای را برعه��ده دارد، روز یازدهم ش��هریور )یکم 
س��پتامبر( با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانس��ه، آلمان، روسیه و 
چی��ن در بیانیه  پایانی اج��الس خود در وین اعالم ک��رد که آمریکا به 
شکل یک جانبه از توافق برجام خارج شده و در هیچ یک از فعالیت های 
مربوط به برجام ش��رکت نداشته و با توجه به شکایت نامه ای که شورای 
امنیت س��ازمان ملل تس��لیم کرده، نمی  تواند مکانیسم »ماشه« را فعال 
نماید. همچنین وزیران خارجه تروئیکای اروپایی روز 21 ش��هریور )11 
سپتامبر( در شهر لندن توافق کردند که با اقدام آمریکا برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه مقابله کنند و خواهان رویکرد مشترک برای حفظ توافق 

هسته ای با ایران شوند.
ب��ا این حال، الیوت آبرامز، نماینده وی��ژه ایاالت متحده در امور ایران 
و ونزوئال که به  تازگی جانش��ین برایان هوک شده، از بازگشت تحریم ها 
علیه ایران در نیمه ش��ب یکشنبه ۳0 شهریور خبر داده و گفته است که 

تحریم های تسلیحاتی به طور نامحدود اعمال خواهند شد.
پس از آنکه آمریکا در اردیبهش��ت سال 9۷ از برجام خارج شد، ایران 
واکنش خاصی نشان نداد. تنها یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و 
در واکنش به انجام نشدن تعهدات از سوی اروپایی ها، تعهدات هسته ای 
خود مندرج در برجام را گام به گام کاهش داد و از دی ماه گذش��ته تمام 
تعهدات هس��ته ای مندرج در برجام را کنار گذاش��ته است. طبق توافق 
وین، ایران در مقابل تعهدات هسته ای و کاهش ذخایر اورانیوم و بازدید 
از س��ایت های هس��ته ای طبق پادمان، باید از مزای��ای لغو تحریم های 
هس��ته ای و تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا بهره مند می شد، اما 
خ��روج آمریکا از برج��ام، تمام معادالت را برهم زد و ایران را به واکنش 

واداشت. 
در همی��ن حال، ایران در چند ماه گذش��ته زیر فش��ار آژانس انرژی 
اتم��ی برای بازدید از دو مرکز خود بوده و چه بس��ا گ��زارش منفی این 
نهاد می توانس��ت تأثیر منفی بر تصمیم شورای امنیت بگذارد. در نتیجه 
رؤس��ای س��ازمان انرژی اتمی ای��ران و آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
چن��دی پیش مذاکراتی در تهران انجام دادند و به توافقی درباره بازدید 
از این مراکز دس��ت یافتند. این توافق مورد استقبال آژانس و طرف های 
حاضر در برجام قرار گرفت و ایران نیز از زیر فشار روانی خارج شد. حاال 
همه چشم ها به نیمه شب یکشنبه و جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
دوخته شده است؛ آیا ماشه برجام چکانده می شود، یا یکی از میوه های 

برجام )لغو تحریم تسلیحاتی ایران( به بار می نشیند؟

آمریکا بازگشت تحریم های ایران را امروز در شورای امنیت به معرض آزمون می گذارد

سرنوشت ماشه

امروز یکشنبه بیستم سپتامبر به موازات جلسه شورای امنیت سازمان 
ملل در مورد درخواست واشنگتن برای اعمال مکانیسم ماشه، تاریخ یک 
ضرب االجل دیگر هم هس��ت و آن موعد ممنوعیت فعالیت »تیک تاک« 
و »وی چت« در آمریکاس��ت، چنانچه وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه 
اعالم کرد که معامالت تجاری با برنامه های پیام رس��ان اجتماعی متعلق 
به چین ازجمله »وی چت« و »تیک تاک« روز یکش��نبه ممنوع خواهد 

بود. 
به گزارش »سی ان بی س��ی«، این اعالمیه در حالی منتشر می شود که 
دولت ترام��پ همچنان به معامله ای که در آن اوراکل، س��هام حداقلی 
از »تیک تاک« را تصاحب کرده اس��ت و آن را به یک ش��رکت فناوری 
قابل اعتم��اد تبدیل خواهد ک��رد، ادامه می ده��د. روز جمعه زمانی که 
درباره معامله »تیک تاک« در کنفرانس خبری س��ؤال شد، ترامپ گفت 
که این اتفاق می تواند با س��رعت پیش برود. او همچنین به شرکت های 
درگی��ر در ای��ن ماجرا مانن��د اوراکل اش��اره کرد. ترام��پ همچنین از 
مایکروس��افت به  عنوان یک پیشنهاددهنده نام برد، درحالی که یکشنبه 
گذش��ته مایکروس��افت اعالم کرد که پس از رد پیش��نهادش از معامله 

خارج  شده است. این اعالمیه وزارت بازرگانی می تواند این پیام را بدهد 
که اقدام تهاجمی دولت ترامپ به معنای آخرین تالش ها برای رس��یدن 
به هدف اصلی یعنی مجبور کردن »تیک تاک« به س��پردن کل مالکیت 
به یک شرکت آمریکایی باشد. این ممنوعیت در راستای اجرای دستور 
ترامپ اس��ت که ۶ اوت صادر کرده بود. این دستورالعمل شامل این بود 
ک��ه »تیک تاک« 4۵ روز فرصت دارد تا تجارت ایاالت متحده خود را به 
یک ش��رکت آمریکایی بفروشد یا فعالیتش در این کشور ممنوع خواهد 

شد. پایان این دوره 4۵ روزه، امروز یکشنبه تمام می شود. 
»وی چ��ت« یکی از محبوب ترین برنامه های پیام رس��ان ش��بکه های 
 )Tencent( »اجتماعی در جهان متعلق به ش��رکت چینی »تن سنت
اس��ت. ش��رکت مادر تیک تاک، »بیت دنس« )ByteDance( در پکن 
مس��تقر اس��ت. در دس��تورالعمل ترامپ، نگرانی هایی مربوط به امنیت 
ملی در مورد دسترس��ی دولت چین به داده های کاربران این نرم افزارها 
عنوان  شده است. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده است که از روز 
یکش��نبه فعالیت »وی چت« و »تیک تاک« ممنوع می ش��ود، این بدان 
معناس��ت که اپل و گوگل مجبور به حذف این برنامه ها در پلتفرم خود 

هس��تند. این بیانیه همچنین شرکت های آمریکایی را از ارائه خدمات از 
طریق »وی چت« به  منظور انتقال وجوه یا پردازش پرداخت ها در داخل 

ایاالت متحده منع کرده است.
ام��ا این اطالعات یک چارچوب زمانی خاص برای »تیک تاک« تعیین 
کرده اس��ت و به این ش��رکت مهلت داده تا 12 نوامبر برای حل نگرانی 
امنی��ت ملی ایاالت متحده اقداماتی انجام دهد. قوانینی که از 12 نوامبر 
آغاز می ش��ود شامل مقرراتی است که ش��رکت های آمریکایی را از ارائه 

خدمات میزبانی اینترنتی و خدمات برای تیک تاک منع می کند.
به گفته مقامات آمریکایی، »وی چت« ممکن است برای کاربرانی که 
قبال این برنامه را در دس��تگاه خود نص��ب  کرده اند، کار کند، اما ممکن 
اس��ت مش��کالتی هم در اجرای این نرم افزار وجود داشته باشد، چراکه 
»وی چت« از س��رویس های ش��رکت های آمریکایی برای ارائه خدمات 
استفاده می کند. »تیک تاک« هم اگر قبال روی دستگاه نصب  شده باشد، 
ت��ا 12 نوامبر فعال خواهد بود، اما بعدازای��ن تاریخ دیگر امکان فعالیت 
نخواهد داش��ت، مگر اینکه معامله ای انجام ش��ود یا ترامپ دستور خود 

را لغو کند.

فعالیت »تیک تاک« و »وی چت« امروز در آمریکا ممنوع می شود

دوئل نرم افزاری پکن و واشنگتن

یادداشت

راهنمای علم اقتصاد

علم اقتصاد تا به حال دورانی به این هیجان انگیزی را از سر نگذرانده است. 
گرچه شاید خود اقتصاددانان محبوبیت کمتری از حالت همیشگی شان داشته 
باش��ند، به خصوص آنهایی که ایده های شان سقوط مالی سال 2008 را به بار 
آورد و در پی آن هم رکود بزرگ مالی از راه رسید، اما امروزه بیش از هر زمان 
دیگری به اقتصاددانان رو می آورند و از آنها راهنمایی و پاسخ هایی می خواهند 
برای پرس��ش های بزرگی که تمام وجوه زندگی را تحت تأثیر قرار داده اند که 
ش��امل پایداری سیاره مان هم می شود. اگر واقعا بخواهید بدانید در این دوراِن 
پرسشگری گسترده درباره مسیر و سرنوشت جامعه و تغییر سریع و وسیع، چه 
اتفاقی در حال وقوع است و چه کار باید کرد، حتما باید فهمی کارآمد از علم 

اقتصاد داشته باشید. 
بگذارید از یک سؤال پایه شروع کنیم: علم اقتصاد چیست؟ جیکوب واینر، 
اقتصاددان مش��هور قرن بیستم در پاسخ این سؤال گفت: »علم اقتصاد کاری 
اس��ت که اقتصاددانان به آن مش��غول هستند.« پاس��خ او کمک خاصی به ما 
نمی کند. رونالد ریگان، رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده نیز اقتصاددانان را 
به عنوان انسان هایی خیاالتی توصیف کرد که »می بینند چیزی در عمل جواب 

می دهد و می خواهند ببینند آیا در نظریه هم جواب می دهد یا نه.«
مفیدتر از اینها، اشاره نویسنده های فریکونومیکز است که گفته علم اقتصاد، 
در ریشه های خودش »مطالعه انگیزه هاست؛ مردم چطور به آنچه می خواهند 
یا نیاز  دارند، دست پیدا می کنند، به خصوص زمانی که افراد دیگری هم همان 

چیز را بخواهند یا نیاز داشته باشند.«
این تش��خیص ها که مردم عمدتا در حال رقابت با یکدیگر بر س��ر چیزی 
یکسان هس��تند، به چیزی اشاره دارد که احتماال بهترین تعریف علم اقتصاد 
است: »مطالعه این مسئله که چگونه جامعه منابع کمیاب را مصرف می کند« 

تا به اهداف خود برسد یا موجزتر، »علم انتخاب ها«.
بدون کمبود )کمبود زمین، نیروی کار، مواد خام، سرمایه، روحیه کارآفرینی، 
زمان( اصال نیازی نبود به انتخاب کردِن روشی برای استفاده از این چیزها به 
صورتی که بیشترین تأثیر را داشته باشند و به همین ترتیب نیازی هم به علم 
اقتصاد نبود. علم اقتصاد در بهترین حالت به مردم، به صورت جمعی یا فردی 
کمک می کند تا بهترین انتخاب ها را داشته باشند و به آنها پربازده ترین راهی 
را نشان می دهد که از طریق آن بتوانند منابع کمیاب خود را در فرآیند رسیدن 

به اهداف شان استفاده کنند.
امروز س��ه وج��ه علم اقتصاد جذابیت وی��ژه ای دارد، زیرا هر یک به صورت 
کامال اضطراری نیازمند تفکری تازه و جدید از س��وی روش��ن ترین ذهن های 
این حرفه اس��ت. اولین وجه، اقتصاد کالن است یا همان بهترین راه مدیریت 
کردن کل اقتصاد. شدت سقوط اقتصادی و عمق رکود بزرگ مالی، بسیاری از 
اقتصاددانان س��رمایه داری را شگفت زده کرد، گرچه تعداد اندکی از آنها درباره 
خطراتی قریب الوقوع هش��دار داده بودند. در بسیاری از کشورها سرعت بهبود 
اقتصادی به ش��کل دور از انتظاری پایین اس��ت و همین مسئله عقل متعارف 
اقتصادی را متعجب کرده که یک جهش اقتصادی نس��بتا س��ریِع تیپیکال را 

پیش بینی می کرد.
دومی��ن وجه که برآم��ده از انقالبی در اقتصاد خ��رد برمبنای ترکیب علم 
اقتصاد س��نتی با مدلی واقع گرایانه تر از رفتار انس��ان است، بر تولید راه هایی 
برای بهبود زندگی روزمره مردم متمرکز است. این وجه شامل توسعه مدل های 
کس��ب وکار نوآورانه )مانند اپلیکیشن های گوش��ی موبایل که از سوی اوبر و 
ایربی ان بی توسعه داده شده اند( و بهبود عملکرد دولت با استفاده از به اصطالح 
»تلنگرهایی« می شود که مردم را ترغیب می کنند در شرایطی که ممکن است 
انتخاب های ضعیفی داش��ته باش��ند، رفتاری به نفع خودشان )و جامعه شان( 

انجام دهند.
وجه س��وم هم این اس��ت که ش��دت رکود بزرگ مالی و تهدید رو به رشد 
تغییرات اقلیمی و نیز مس��ائل دیگر، بحثی بس��یار اضطراری را درباره رابطه 
بین علم اقتصاد و هدف اجتماعی، س��ازمانی و ش��خصی به راه انداخته است. 
اگر سعی در به حداکثر رساندن رشد تولید ناخالص داخلی صرفا منجر به این 
شود که مردم بدهی بیشتری نسبت به توان شان پیدا کنند و در دوران کسادی 
اقتصادی آسیب پذیرتر شوند و کارهایی انجام دهند که پایداری محیط زیست 
ما را تهدید کند، آیا بهتر نیس��ت از اهداف بهتری، مانند ش��اخص پیش��رفت 
اجتماعی یا ش��ادی ناخالص ملی به س��بک بوتان، ب��رای راهبری اقتصادمان 
اس��تفاده کنیم؟ مباحث اقتص��اد کالن امروز در س��رزنده ترین وضعیت خود 
از زم��ان ترکیب علم اقتصاد بازار آزاد لس��ه فری و پول گرایی میلتون فریدمن 
ق��رار دارد، که در اواخر دهه ۷0 و اوایل 80 میالدی جایگزین روش ارتدکس 
کینزی ش��د، ک��ه در آن دولت بزرگ بود و دس��تش برای خ��رج کردن آزاد. 
س��قوط اقتصادی س��ال 2008 و رکود بزرگ مالی بعد از آن، اعتبار ادعاهایی 
را از بین برد که می گفتند برپایه آنها اقتصاد وارد مرحله جدیِد اعتدال بزرگ 
شده است و در آن نرخ تورم و بیکاری همواره پایین است. اکنون نبردی برای 
ایجاد گفتمانی جدید برای سیاسِت اقتصاد کالن در حال رخ دادن است. این 
مسئله بسیار حیاتی است، به خصوص به این دلیل که راه حل هایی پوپولیستی 
که از س��وی سیاستمداران در بوق و کرنا می شوند و مبنای زیادی در واقعیت 
کمیابی اقتصادی ندارند، در حال ریش��ه دوان��دن بین رأی دهندگان ناامیدی 
هس��تند که می خواهند برای مش��کالت اقتصادی امروز پاس��خ های ساده ای 
پیدا کنند که آنها را ملزم به انتخاب های دش��وار نکند. سقوط اقتصادی سال 
2008 و رک��ود بزرگ مالی که به دنبالش آم��د، نقص هایی جدی را در عقل 
متعارف اقتصاد کالن س��ابق برجسته کرد. بانک های مرکزی و خزانه داری ها، 
موتورخانه های سیاست گذاری اقتصاد کالن که لبریز از اقتصاددانان بودند، در 
سطح بسیار گسترده ای نتوانستند سقوطی را که در راه است، تشخیص دهند 
و خس��ارت ورای بخش مالی و باقی اقتصاد را دست کم گرفتند. )اقتصاددانان 
بخش خصوصی هم به ندرت عملکرد بهتری داش��تند(. آنها هم فریب پنداِر 
اعتدال بزرگ را خوردند. همه این اطمینان را هم پیدا کرده بودند که نظام مالی 
توانایی مدیریت مقدار بسیار بیشتری از بدهی را هم دارد، زیرا از نظام مدیریت 

خطرپذیری مبتنی بر نظریات اقتصادی مالی روز بهره می برد.
پس از فروپاش��ی بانک سرمایه گذاری لمن برادرز، آنچه در ادامه پیش آمد، 
س��قوط آزادی بی سابقه در نظام مالی بود و بزرگ ترین رکود اقتصاد جهان از 
زمان رکود بزرگ دهه ۳0 میالدی به این سو. اقتصاددانان جریان اصلی الیق 
حداقل یک تش��ویق کوچک هس��تند، زیرا مهم ترین درس رکود بزرگ را به 
دولت ه��ا یاد دادند؛ که باید هرچه س��ریع تر نظام مالی را تقویت کنند و برای 
جلوگیری از تکرار رکود بزرگ، یک رش��ته محرک های مالی ارائه دهند. بااین 
حال، بین اقتصاددانان عدم توافق های قابل توجهی وجود داش��ت و هنوز هم 
وجود دارد، درباره دلیل بحران و اینکه سیاست مناسب برای پاسخ به آن چه 

باید باشد.
پی نوشت: این متن، مقدمه نویسنده بر کتاب »راهنمای علم اقتصاد« است 

که به تازگی از سوی انتشارات امین الضرب منتشر شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

متیو بیشاپ
 از سردبیران اکونومیست

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

یکشنبه
30 شهریور 1399

شماره 1627



فرصت امروز: با ش��یوع کرونا، بسیاری از غول های فناوری به طراحی 
اپلیکیش��ن های کاربردی برای شناس��ایی ویروس کرونا دس��ت زدند و 
بسیاری از کسب و کارها هرچه بیشتر به سمت دیجیتالی شدن حرکت 
کردن��د. واقعی��ت دیجیتالی جه��ان، تصویری بود ک��ه از مدت ها پیش 
نش��انه های آن در سبک زندگی انسان هزاره سوم میالدی دیده می شد 
و ح��اال پاندمی کرونا به مثابه یک کاتالیزور عمل کرده و هرچه بیش��تر 

کسب و کارها را به سمت دیجیتالیسم هدایت کرده است.
چند س��ال قبل وقتی اس��تیو جابز فهمید که ش��رکت گوگل در خفا 
دارد یک پلتفرم تلفن هوشمند را پیش می برد که با آیفون شرکت اپل 
رقابت کند،  با همس��ایه خود در دره س��یلیکون، اعالم جنگ هس��ته ای 
کرد. حاال در مواجهه با پاندمی کرونا که جان میلیون ها انسان را تهدید 
می کند و همه کارها به واس��طه قواعد فاصله گذاری اجتماعی به سمت 
دورکاری و انجام غیرحضوری پیش رفته اس��ت، به نظر می رسد که این 
جنگ جهانی بیش��تر منوط به دیجیتالی ش��دن هرچه بیشتر کسب و 

کارها باشد.
با گذر از شوک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به زندگی عادی از طریق 
فض��ای مجازی مطرح ش��د و دانش آموزان، دانش��جویان و کارمندان از 
طریق مانیتورها به کالس های درس و محل های کار خود بازگشتند. در 
همه این روزها و ماه ها، تکنولوژی همانند منجی وارد عمل شد و امکان 
برگ��زاری کالس های آنالی��ن، ویدئوکنفرانس ها، دورکاری و س��فارش 
مایحتاج روزمره را برای انس��ان های چپیده در پستوی خانه ها را فراهم 
کرد. در این بین، کس��ب و کارها نیز از بانک ها گرفته تا فروش��گاه های 
آنالین بیش��تر از قبل به سوی استفاده از تکنولوژی متمایل شدند و در 
یک کالم، ش��یوع کرون��ا همچون کاتالیزوری س��رعت این دگرگونی را 
افزایش داد. هرچه هس��ت، دیر یا زود کرونا باالخره پایان خواهد یافت 
اما تا آن زمان، دیجیتالی ش��دن رهنمونی برای ادامه زندگی انسان ها و 

کسب و کارها خواهد بود.
در واق��ع، اگ��ر ضرورت را م��ادر تحول و نیاز را م��ادر اختراع در نظر 
بگیریم، کروناویروس مادری اس��ت که بسیاری از مردم جهان را مجبور 
ب��ه تجدیدنظر در زندگی خود کرده تا تغییراتی را در انجام فرآیندهای 
روزمره خود ایجاد کنند. اکنون همه عناصر زندگی افراد، از خانه و محل 
کار گرفته تا مدرس��ه و دانش��گاه و س��رگرمی، همه به نوعی دستخوش 
تغییرات ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته اند. محدودیت، تمام آن  چیزی 
بود که ش��یوع این بیماری همه گیر برای زندگی مردم فراهم کرد. مردم 
جهان در پاسخ به این محدودیت موفق شدند نوع جدیدی از زندگی را 
تجربه کنند؛ نوعی از زندگی که از سال های گذشته حرکت به سمت آن 
را آغاز کرده بودند اما هنوز آن گونه که باید ضرورت آن را جدی نگرفته 

بودند: بله، زندگی دیجیتال!
ب��ه گ��زارش »آینده  نگر«، مردم جهان در پاس��خ ب��ه محدودیت های 
فیزیک��ی ارتباطات متقابل، تعطیلی مکان ه��ای عمومی و خرید، فاصله 
گرفت��ن از هم نوعان خود برای جلوگیری از ش��یوع ویروس و درنهایت، 
حفظ برخی از ویژگی های زندگی معمول، به سمت ابزارهای دیجیتالی 
جذب ش��دند. پس  از این رخداد، صاحبان کس��ب وکار، سیاست گذاران 

حوزه آموزش��ی و عمومی، برنامه ریزان شهری و توسعه ای تالش کردند 
بازوهایی را به  کار گیرند که س��رعت تأثیرگذاری فناوری های دیجیتال 
را در زندگی مردم بیش��تر کنند. توسعه دورکاری با استفاده از ابزارهای 
دیجیتال )Work from Home(، س��نجش س��المتی و بهداش��ت 
عموم��ی مردم با اس��تفاده از فن��اوری )Telehealth(، آموزش از راه 
 Virtual( برگزاری رویدادهای مجازی ،)Remote Learning( دور
Events( و مهم ت��ر از همه، تهیه مایحتاج زندگی از طریق بس��ترهای 
اینترنت��ی و دیجیتالی )digital buying( هزارتوهای جدیدی بود که 

شیوع کرونا در مقابل مردم سراسر جهان باز کرد.
همین تحول، در ایران نیز رخ داد. پیش از ش��یوع کووید�19، سرعت 
دیجیتالی ش��دن زندگی م��ردم ایران به نس��بت هم نوع��ان اروپایی و 
آمریکایی، بس��یار پایین تر بود اما همس��انی رویداد ب��رای تمامی مردم 
جهان، ایرانیان را نی��ز مجبور کرد به تکنولوژی های جدید برای گذران 
زندگی روی بیاورند. در واقع، زندگی جدید مردم پس از شیوع ویروس، 
ض��رورت را ایجاد کرد تا کس��ب وکارهای ایرانی به تحول پاس��خ مثبت 

دهند.
در این بین، شیوع کرونا در کسب وکارهای ایرانی، چهار تحول بزرگ 
را ایجاد کرد که در ش��رایط طبیعی، نیازمند س��پری ش��دن سال های 
س��ال بود؛ دیجیتالی شدن کس��ب وکارها، کاهش سهم کسب وکارهای 
س��نتی، افزایش تأثیرگذاری نیروهای آموزش دیده در توسعه کسب وکار 
و واگذاری بیش��تر فرآیندها به فناوری و نوآوری، چهار تحول بزرگی به 
ش��مار می رود که کس��ب وکارهای ایرانی باید براساس آن شکل بگیرند. 
دیجیتالی شدن کسب وکارها، شرایطی فراهم می کند تا صاحبان سرمایه 
به س��مت اس��تفاده از فناوری هایی نظیر بالک چین، پرینت سه بعدی، 
اینترنت اشیاء، رایانش ابری، روباتیک، هوشمندسازی و... حرکت کنند.

از سوی دیگر، کسب وکارهایی که بر پایه این قابلیت ها شکل بگیرند، 
هیچ گاه نیازی به نیروهای کار س��نتی نخواهند داش��ت؛ این تغییر نیاز 
به معنای آن اس��ت که مشاغلی که موفق نشوند خود را با فضای جدید 
کس��ب وکار دیجیت��ال تطبیق دهن��د، ابتدا با کاهش دس��تمزد روبه رو 
می ش��وند و پس از آن دچار مرگ می ش��وند. این اتفاق، سبب می شود 
موض��وع مهمی به ن��ام آموزش نیروی کار بیش ازپی��ش موردتوجه قرار 
گیرد. پس از دوران کرونا، کس��ب وکارها فرصت های ش��غلی را به سوی 
نی��روی کار آموزش دی��ده و ماهر هدای��ت می کنند. افزایش دس��تمزد 
نیروی کار، از مهمترین نتایجی اس��ت که کرونا برای افراد آموزش دیده 
و ماه��ر فراهم م��ی آورد. درنهایت، زمانی که این س��ه تحول بزرگ در 
کس��ب وکارها تثبیت شد، تحول نهایی ایجاد می شود که همان استفاده 
از عل��م و فن��اوری برای توس��عه کس��ب وکارها خواهد ب��ود. در دوران 
کرونا، کس��ب وکارهایی که در حوزه علم، فناوری، نوآوری و اس��تفاده از 
ابزارهای جدید س��رمایه گذاری کرده باشند و هم زمان با آن، مسیرهای 
تبدیل ش��دن به کسب وکارهای دانش بنیان را فراهم کنند، نوعی جهش 

اقتصادی را تجربه خواهند کرد.
نگاهی به میزان اس��تفاده از فناوری های دیجیتالی در کسب وکارهای 
جهان و ایران، به  خوبی نشان خواهد داد نقشه راه سرمایه گذاران ایرانی 

برای توس��عه فعالیت های خود، باید به کدام سمت هدایت شود. اکنون 
جغرافیای اقتصاد و کس��ب وکارهای دیجیتال در سلطه دو کشور آمریکا 
و چین اس��ت. این دو کش��ور به تنهایی 90 درصد ارزش بازار دارایی ها 
و س��هام ۷0 پلتف��رم دیجیتال بزرگ جه��ان را در اختیار دارند. این دو 
کشور، س��ه س��طح کاربردی و اساسی را برای توس��عه کسب وکارهای 
دیجیتال در خود ایجاد کرده اند. در س��طح اول، س��اخت س��خت افزار، 
مش��اوره نرم افزار و فناوری اطالعات، ارائه خدمات ارتباطی و ارتباطات 
از راه دور موردتوج��ه قرار گرفته اس��ت. در س��طح دوم، اقتصاد پلتفرم 
خدمات دیجیتال ایجاد ش��ده و اقتصاد اش��تراکی )اش��تراک در تولید، 
توزیع، تجارت و مصرف محصوالت و خدمات مختلف توس��ط مردم و یا 
سازمان ها( و اقتصاد گیگ )در این نوع اقتصاد، افراد اغلب دارای مشاغل 
موق��ت و انعطاف پذیر هس��تند و می توانند بیش از یک ش��غل داش��ته 
باشند(، بیش ازپیش توسعه یافته اس��ت. در سطح سوم نیز فرآیندهایی 
ایجاد ش��ده و توس��عه  یافته اند که توانس��ته اند زندگی مردم را متحول 
کنند: کس��ب وکار الکترونی��ک، تجارت الکترونیک، کش��اورزی دقیق و 
اقتصاد الگوریتمی )استفاده از نرم افزارهای داده محور برای سفارش های 

معامالتی( از جمله این فرآیندها به شمار می روند.
در آن س��وی س��که کس��ب وکارهای دیجیت��ال، کش��ورهای فقیر و 
کمترتوس��عه یافته قرار دارند. در این کش��ورها، شکاف دیجیتالی بسیار 
زی��اد اس��ت؛ از ه��ر پنج نفر، فق��ط یک نف��ر آنالین اس��ت و عالوه بر 
محدودیت های جغرافیایی، محدودیت های جنس��یتی نیز بر استفاده از 
فناوری های دیجیتال س��ایه افکنده و اج��ازه نمی دهد بخش بزرگی از 
جامعه از این ابزارها اس��تفاده کنند. جنوب صحرای آفریقا و کشورهای 

مشترک المنافع )CIS( از جمله این کشورها به شمار می روند.
وضعیت ایران اما کمی بهتر از کشورهای کمترتوسعه یافته است. ایران 
در دسته بندی کشورهایی قرار می گیرد که سطح اقتصاد دیجیتال در آن 
به نقطه متوس��طه نزدیک می شود و در صورت ادامه سرمایه گذاری های 
خصوصی توسط کس��ب وکارها و البته حمایت های دولتی برای استقرار 
زیرس��اخت ها، روند پیش��رفت را ادامه خواه��د داد. داده های مرکز آمار 
ایران نشان می دهد که از سال 1۳89 تا 1۳9۶ ضریب نفوذ فناوری های 
دیجیت��ال ازجمله تلفن همراه، رایانه و اینترنت ب��ا افزایش همراه بوده 
اس��ت. براساس این آمار، در سال 94 سهم ارزش افزوده بخش اطالعات 
و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کش��ور 2.1 درصد بوده که نس��بت 
به س��هم 1.۶ درصدی سال 1۳90، افزایش قابل توجهی نشان می دهد. 
این رش��د، آمادگی جامعه ایران برای حرکت کس��ب وکارها به س��مت 
دیجیتالی ش��دن را نشان می دهد. اکنون نوبت کس��ب وکارهای ایرانی 
است که ابتدا نیازهای مصرف کننده دیجیتال را شناسایی کنند و سپس 
با ایجاد ارتباط به وسیله ابزارهای دیجیتال، زندگی مصرف کننده ایرانی 
را ساده تر سازند. درس��ت هنگامی  که مصرف کننده ایرانی متوجه شود 
زندگی س��اده تری خواهد داش��ت، سهم اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال 
را در زندگ��ی خود افزای��ش می دهد. این افزایش اس��تفاده از ابزارهای 
دیجیتال، ضرورتی اس��ت که تح��ول ایجاد می کند و نیازی اس��ت که 

موجب نوآوری های بیشتر در حوزه کسب وکار می شود.

پاندمی کرونا چطور کسب وکارها را به سمت دیجیتالیسم روانه کرد؟

کاتالیزور کرونا در کالبد کسب و کارها
دریچه

شمارش معکوس تا پایان مهلت بازگشت ارز صادراتی
سرنوشت 15 هزار صادرکننده متخلف چه می شود؟

با نزدیک شدن به پایان شهریورماه، قرار است وضعیت 14 هزار 
و 900 کارت بازرگان��ی که تاکنون اقدام به پرداخت ارز حاصل از 

صادرات خود نکرده اند، تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، طی چندماه گذشته ابالغیه ها حاکی از آن بودند 
که بازرگانانی که در س��ال های 9۷ و 98 اقدام به صادرات کاالیی 
ک��رده، اما تاکنون به تعهدات ارزی خود نس��بت به کش��ور عمل 
نکرده ان��د، باید ارز حاصل از ص��ادرات خود را به چرخه اقتصادی 
کش��ور بازگردانند و در صورت امتن��اع از آن، کارت بازرگانی این 

افراد تعلیق و از تمام امکانات صادراتی محروم می شوند.
بعد از پش��ت سر گذاش��تن فراز و نشیب های بسیار پایان فصل 
تابس��تان به عنوان زم��ان قطعی برای بازرگانانی تعیین ش��د که 
ب��ه تعه��دات ارزی خ��ود عمل نکرده ان��د که طب��ق آخرین آمار 
اعالم ش��ده از سوی سازمان توس��عه تجارت این تعداد حدود 14 
هزار و 900 نفر هس��تند. البته نباید فراموش کرد که از 21 هزار 
و 184 صادرکننده طی دو س��ال تعیین ش��ده، 2 هزار و ۵۶ نفر 
که ح��دود 10درصد آمار کل را تش��کیل می دهند نیز متعهد به 
فرآیند صادرات بودند و ارز خود را بازگردانده اند که رقمی بالغ بر 
1۳ میلیارد یورو ش��ده است؛ ۶21 صادرکننده متعهد غیرتولیدی 
و بقی��ه یعنی یک هزار و 4۳۵ صادرکنن��ده از واحدهای تولیدی 

هستند.
در این مدت سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مطابق 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صادرکنندگان 
و مذاکره با کسانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند جلساتی 
با ش��رکت ها و افراد متخلف برگزار کردند تا ب��ا همکاری بتوانند 
مش��کالت و موانعی که موجب این ش��رایط ش��ده است را از سر 

راه بردارند.
۳1 تیرماه آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی اعالم ش��ده 
ب��ود، اما در این میان فرصتی جدید ب��رای تعامل صادرکنندگان 
با بانک مرکزی تعیین ش��د تا آن دس��ته از اف��رادی که به دالیل 
مشکالتی نتوانس��تند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند در 

صدد رفع آن برآیند.
صادرکنن��دگان به دو دس��ته تولی��دی و غیرتولیدی تقس��یم 
می ش��وند که در گ��روه اول تا پایان ش��هریورماه، کارت بازرگانی 
ش��رکت هایی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود عمل نکرده 
باش��ند، تعلیق می ش��ود اما آنهایی که حتی درص��د کمی ارز را 
به کش��ور پرداخت کرده باش��ند برای ادامه حیات واحد تولیدی 
فرص��ت دیگری برای ایف��ای تعهدات ارزی آنها تعیین می ش��ود 
ام��ا بازرگانانی که در گروه واحده��ای غیرتولیدی قرار می گیرند 
براس��اس میزان درصد پرداختی در روند تعلی��ق کارت بازرگانی 

قرار گرفته اند.
در ای��ن میان، کارت بازرگانی آن دس��ته از صادرکنندگانی که 
هیچ میزان به تعهدات ارزی عمل نکردند در پایان مردادماه تعلیق 
شد و بخشی دیگر که تا ۳0 درصد تعهدات خود را پرداخت کرده 
بودند تا نیمه ش��هریورماه مهلت برای تسویه حساب خود با بانک 
مرکزی داش��تند و در حال حاضر تنها یک گروه باقی مانده است؛ 
بازرگانان��ی که ۳1 تا ۶9 درصد به تعهد خود عمل کرده باش��ند 
۳1 ش��هریورماه آخرین فرصتی است که می توانند با پرداخت ارز 
حاص��ل از صادرات از تعلیق کارت بازرگانی خود جلوگیری کنند 

اما این پایان ماجرا نیست.
طبق گفته حمید زادبوم، رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت، 
مقرر ش��ده تا پس از پایان مهلت تعیین شده کارگروه پایش سوء 
رفتار تجاری که اعضای آن متش��کل از نمایندگان سازمان توسعه 
تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است، نسبت به ابطال 
کارت های بازرگانی که اقدامی برای ایفای تعهد ارزی خود نکرده 

بودند تصمیم گیری کنند.
از تمام کس��انی ک��ه هنوز اقدامی ب��رای تعه��دات ارزی خود 
نکرده ان��د 12 هزار نفر تعهدی کمت��ر از 100 هزار یورو دارند که 
جمع آن مبلغ قابل توجهی نمی شود اما اگر این افراد هم اقدامی 
ب��رای تعامل انجام ندهند ب��ه زودی کارت بازرگان��ی آنها تعلیق 

خواهد شد.
در صورتی که ایفای تعهدات ارزی انجام نش��ود با تعلیق و پس 
از آن تصمیم ابطال کارت ه��ای بازرگانی، اجازه فعالیت صادراتی 
کارت هایی که برای سوءاس��تفاده مورد بهره برداری قرار می گیرند 

گرفته می شود.
از س��وی دیگ��ر نیز گم��رک امکان اس��تفاده از تس��هیالت و 
خدماتی مانند مس��یر س��بز، پذیرش ضمانت ه��ا و نظایر آن را از 
صادرکنندگان س��لب خواهد کرد و حق استرداد حقوق و عوارض 
گمرکی نیز برای این افراد وجود نخواهد داش��ت و البته س��ازمان 
امور مالیاتی نیز معافیت ها و مشوق های مالیاتی را برای این دسته 

از صادرکنندگان از دستور کار خارج خواهد کرد.
 در همین راستا در صورتی که شبکه صرافی ها به این دسته از 
صادرکنندگان خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات 
در خارج از کش��ور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )تراستی ها( 
ارائه دهند متخلف ش��ناخته می شوند و صندوق ضمانت صادرات 
و س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای و س��ازمان بنادر و 

دریانوردی از ارائه خدمات به این افراد منع شده اند.
بخش خصوصی نیز در تمام مراح��ل ابالغ الزام صادرکنندگان 
به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و تعیی��ن زمان و حتی تعلیق 
کارت ه��ای بازرگانی، از اقدامات دولت حمایت کرده اس��ت تا در 
این روند صادرکنندگان حقیقی از س��ودجویان تفکیک ش��وند و 
روند تجارت برای تجار متعهد تس��هیل شود. البته سازمان توسعه 
تجارت نیز روش های تشویقی برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد 
ارزی داشته اند در نظر گرفته است که براساس میزان توجهی که 
به انجام تعهدات خود داش��تند از س��وی این س��ازمان به زودی 
مورد تش��ویق ق��رار خواهند گرفت. با توجه ب��ه اینکه حدود یک 
هفته به ۳1 شهریورماه به عنوان پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان س��ال های 9۷ و 98 باقی مانده اس��ت باید منتظر 
بمانی��م تا آمارهای جدیدی از تعلیق، ابطال یا افزایش آمار تعداد 
متعهدان و ارقام جدید میزان بازگش��ت ارز به کشور اعالم شود و 
همچنی��ن کارگروه پایش رفتار تجاری زمان جدیدی برای تعامل 
با بانک مرکزی برای صادرکنندگان اعالم می کند یا این یک هفته 

آخرین زمان برای جلوگیری از ابطال کارت ها خواهد بود.
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دو س��ال اس��ت که آمریکا و بس��یاری از کش��ورهای غرب��ی درگیر 
کشمکش��ی گس��ترده با هوآوی و دولت چین هستند. این مسئله نشان 
می دهد که مشکل با چین و بنگاه های بزرگ چینی را نه می توان نادیده 

گرفت و نه می توان با جنگ و دعوا آن را به سمت حل کردن برد.
به گزارش اکونومیس��ت، 19 سال پیش یک شرکت ناشناخته چینی 
اولین دفتر فروش های اروپایی خود را در حومه فرانکفورت و شهری در 
انگلستان راه انداخت و از این طریق وارد مناقصه های مربوط به ساخت 
ش��بکه های ارتباطی شد. امروزه این ش��رکت، یعنی هوآوی، نماد ظهور 
خیره کننده ش��رکت های چینی است و از سوی دیگر سمبلی به حساب 
می آید برای نظام تجارت جهانی که در آن اعتماد از بین رفته  است. این 
برن��د با فروش 12۳ میلیارد دالری خود، به خاطر قیمت گذاری بس��یار 
رقابتی اش شناخته می شود و از سوی دیگر به دلیل نزدیکی به حاکمان 
کشور چین. از سال 2018 به این سو، ایاالت متحده آمریکا این شرکت 
را مورد حمالت حقوقی بس��یاری قرار داده  اس��ت و همین مسئله باعث 
ش��ده جنگ تجاری بین این دو کشور اوج بسیار باالیی بگیرد. حاال هم 
بریتانی��ا عنوان کرده که قصد ندارد هوآوی را به ش��بکه ۵جی خود راه 
دهد. دیگر کشورهای اروپایی هم ممکن است چنین کاری انجام دهند. 
البته این مناس��بات بیش از اینکه اتحاد غربی ها را نشان دهد، به خوبی 
به همه می فهماند که غرب یک اس��تراتژی یکپارچه و منظم ندارد. اگر 
جوامع باز و چین اقتدارگرا قرار باشد پیوندهای اقتصادی خود را حفظ 

کرده و وارد آنارشی نشوند، نیازمند ساختار تجاری جدیدی هستیم.
مس��ئوالن ارش��د امنیتی آمریکا همواره نگران این مسئله هستند که 

تجهیزات هوآوی به منظور کاربردهای جاسوس��ی ساخته شده و باعث 
خواهد شد که مشتری هایش وابستگی زیادی به این فناوری سوبسیددار 
چینی پیدا کنند. اما بیش از 1۷0 کشور دیگر به این نتیجه رسیدند که 
می توان این ریسک را مدیریت کرد. بریتانیا، که در زمینه های امنیتی و 
اطالعاتی همکاری های بسیار نزدیکی با آمریکا دارد، »سلول« خاصی از 
متخصصان سایبری را ایجاد کرد که تجهیزات هوآوی را در سال 2010 
م��ورد نظارت خود قرار دهند. دیگر کش��ورها هم ای��ن رویکرد را مورد 
اس��تفاده قرار دادند. از این طریق یک راه میانه ایجاد ش��د که از طریق 
آن می توان به هدفی بین آغوش گشایی ابلهانه برای سرمایه داری دولتی 

چین و جنگ سرد رسید.
البته رسیدن به حکمی که تا این سطح بتواند تعادلی ظریف را برقرار 
کند بسیار دش��وار است. دولت ترامپ از کل دنیا خواسته که تجهیزات 
ه��وآوی را کن��ار بگذارند و ج��دای از آن تحریم هایی جدی را هم روی 
تامین کنندگان این شرکت قرار داده و از این طریق جلوی فروش برخی 
از تجهیزات و چیپ هایی را که در کش��ورهای خارجی با ابزار آمریکایی 
تولی��د می ش��وند را گرفته  اس��ت. بریتانیا که مجبور ب��ود بین متحد و 
تامین کننده خود یکی را انتخاب کند، نهایتا ماه گذشته تصمیم خود را 
گرفت. اگر عمو س��ام بخواهد بنگاهی را فلج کند، کشورهایی که مقابل 
آن بن��گاه قرار گرفته اند با ریس��ک های فراوانی روبه رو می ش��وند. البته 
فرام��وش نکنیم که هوآوی هم نتوانس��ته متخصصان س��ایبری بریتانیا 
را راض��ی کند ک��ه پیش تر گفته  بودند این تجهی��زات به لحاظ امنیتی 
مش��کالتی دارند و نظارت بر آنها هم دش��وارتر شده  است. هر نوع وهم 

باقی مان��ده ای درباره احترامی که رهبران چین برای قانون می گذارند با 
توجه به حوادث و وقایع هنگ کنگ کامال از بین رفته  است.

هزینه مس��تقیم خارج کردن هوآوی از شبکه اروپا قابل تحمل است 
و چی��زی در حدود یک درصد به قبوض تلفن اروپایی ها اضافه می کند. 
اریکسون و نوکیا، دو تامین کننده غربی، می توانند تولید را باال برده و از 

این طریق رقابت در این فناوری هم افزایش پیدا کند.
مش��کل اصلی یا در واقع هزینه عمده جدا کردن هوآوی از اروپا هیچ 
ربطی به آنتن ها ندارد، بلکه ناش��ی از زوال نظام تجارت جهانی اس��ت. 
ش��اید چند ده تایی کش��ور در نهای��ت هوآوی را ممن��وع کنند، اما این 
تجهیزات کماکان در بخش عمده ای از دنیای نوظهور اس��تفاده خواهد 
ش��د. تجارت متکی به قواعدی متشکر است اما تصمیم بریتانیا در بین 

حجم گسترده ای از تهدیدها و البی ها گرفته شده  است.
جوامع باز زمانی که به ش��کلی متحد عمل می کنند قدرت بیش��تری 
دارند. ش��اید اروپا وسوس��ه ش��ده باش��د که این کار را به تنهایی انجام 
داده و دهه ها همکاری ترانس آتالنتیک را به پایان برس��اند. با این حال 
باالخره، اگر به زودی ترامپ نتواند دور دوم انتخابات را با پیروزی پشت 
س��ر بگذارد، آمریکا س��راغ برقراری رابطه با متحدانش خواهد رفت زیرا 
بدون آنها تا س��طحی قدرت خود را از دست داده  است. غرب نمی تواند 
به ش��کلی بنیادی چین را تغییر داده یا نادیده بگیرد، اما اگر به ش��کلی 
متحد وارد عمل شود، می تواند راهی پیدا کند برای معامله کردن با یک 
دولت اقتدارگرا که نمی توان به آن اعتماد کرد. هوآوی نشانگر شکستی 

در این زمینه است و حاال موقع شروع مجدد رسیده است.

غربی ها دیگر به چین هیچ اعتمادی ندارند

تجارت بدون اعتماد
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چگونه وضعیت اعتباری صادرکننده چک را 
استعالم بگیریم؟

بان��ک مرکزی اع��الم کرد م��ردم می توانند با مراجع��ه به پایگاه 
اطالع رس��انی این بانک و ارس��ال شناسه استعالم 1۶ رقمی مندرج 
در چک های صیادی، از وضعی��ت اعتباری صادرکننده چک مطلع 

شوند.
به گزارش بانک مرکزی، در راستای توسعه خدمات سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیک دسته چک )صیاد( و با هدف ایجاد شفافیت در 
فضای کس��ب و کار از طریق ارائه خدمت استعالم مربوط به سوابق 
چک برگشتی مشتریان، اطالع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک 
صیادی با اخذ اس��تعالم از طریق پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی 

قابل بهره برداری است.
بر این اساس، هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
ای��ن بانک به نش��انی www.cbi.ir و مراجعه به صفحه اس��تعالم 
وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعالم 1۶ 
رقمی مندرج در چک های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده 

چک مطلع شوند.

سرمایه بانک های دولتی 62 هزار میلیارد افزایش یافت
گزارش بانکی وزارت اقتصاد

س��رمایه بانک های دولتی از 20 هزار میلیارد تومان در سال 
1۳98 ب��ه 82 هزار میلی��ارد تومان در س��ال 1۳99 افزایش 

یافت.
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی از اقدامات انجام شده در بازه 
زمانی ش��هریور 1۳98 تا م��رداد 1۳99 در حوزه اصالح نظام 
بانکداری اعالم کرد که راهکارهای اصالح و بهبود نظام بانکی 
و راهکارهای حفظ و اس��تمرار ثبات و سالمت نظام بانکی در 
قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت تدوین و در ش��هریور 

98 تقدیم رئیس جمهور شد.
طبق اع��الم وزارت اقتصاد، یک��ی از اقدامات مهم در حوزه 
اصالح نظام بانکداری واگذاری اموال مازاد بانک ها بوده اس��ت 
که در این راس��تا برنامه زمانبندی اموال مازاد بانک ها تنظیم 
و س��امانه اطالعات اموال مازاد بانک ها راه اندازی ش��د. بر این 
اس��اس در سال 98 حدود 1۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد 
بانک ها به فروش رس��ید که با این حساب میزان فروش اموال 
مازاد در بانک ها از دی ماه س��ال 9۶ تا مردادماه س��ال 99 به 

حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ابالغ س��ند تحول دیجیتال بانک ها، یک��ی دیگر از اقدامات 
انجام ش��ده در راس��تای اصالح نظام بانکداری بوده است که 
در راس��تای تحقق اقتصاد هوشمند انجام شد. این سند تحت 
عنوان »بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و 
چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد 
هوش��مند« از س��وی معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های 

دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها ابالغ شد.
اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز در راستای اصالح 
نظام بانکداری در دس��تور قرار گرفته اس��ت که بر این اساس 
اقداماتی از جمله تحول در ساختار سازمانی بانک های دولتی، 
تفکیکی س��مت مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در بانک ها و 
انت��زاع وظایف اجرایی از هیأت مدی��ره و محول کردن آن به 

هیأت عامل پیگیری و اجرایی شد.
همچنین در راستای برنامه اصالح نظام بانکداری و با هدف 
رفع مش��کل کمبود س��رمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها 
افزایش س��رمایه بانک های ملی، کش��اورزی، صنعت و معدن، 
مس��کن، توسعه صادرات و سپه انجام ش��د. بر اثر اجرای این 
برنامه س��رمایه بانک های دولتی از 20 هزار میلیارد تومان در 
سال 98 به 82 هزار میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافت. 
این در حالی اس��ت که طبق این گزارش س��رمایه بانک های 
خصوصی از ۳0 هزار میلیارد تومان در س��ال 98 به 1۶ هزار 

میلیارد تومان در سال 99 کاهش یافته است.
در عین حال، با هدف مولدس��ازی دارایی بانک ها، واگذاری 
سهام دولت در دستور کار قرار گرفت و باقیمانده سهام دولت 
در بانک های ملت، تجارت، صادرات و ش��رکت های بیمه البرز 
و اتکای��ی امین در قالب صندوق های قابل معامله ETF انجام 

شد.
ادغام بانک ها وابس��ته به نیروهای مس��لح ه��م در این بازه 
زمانی انجام ش��د و بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، 
مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند. 
تعدیل ش��عب بانک ها نیز در بازه زمانی ذکر شده ادامه یافت. 
در این راستا 90۳ شعبه بانک های دولتی و خصوصی در سال 
98 تعدیل شد. همچنین کاهش ۷۳۵ شعبه بانک در سال 99 
و 1۳9۵ شعبه در سال 1400 در راستای اجرای برنامه اصالح 

نظام بانکداری برنامه ریزی شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: درحالی دولت بیشتر از ۵ ماه است پرداخت »تسهیالت 
کرونا« را مصوب کرده است که طبق اعالم مسئوالن وزارت کار، تاکنون 
تنها ۵ هزار و ۵۵0 واحد کس��ب وکار درمجموع ۵۷۵ میلیون تومان وام 
دریاف��ت کرده اند؛ طب��ق آخرین آمارها، 492 ه��زار و ۵10 بنگاه برای 
دریافت »تس��هیالت کرونا« ثبت نام کرده اند که بیش��ترین استقبال از 
س��وی رانندگان ناوگان عمومی مسافری و آرایشگرها بوده است. اعداد 
و ارقامی که به خوبی نش��ان می دهد در ش��رایطی که وضعیت اقتصادی 
بس��یاری از کس��ب وکارها خوب نیس��ت و تعداد زیادی از آنها دست به 
تعدیل نیرو زده اند و حتی ورشکس��ت ش��ده اند، اما کمت��ر کارآفرین و 
تولیدکننده ای به دنبال گرفتن وام کرونایی بوده اس��ت. به نظر می رسد 
مهمترین علتی که باعث ش��ده تا فعاالن اقتصادی به دنبال تس��هیالت 
کرونایی نروند، بوروکراس��ی و جاده پرپیچ وخم بنگاه ها برای دریافت وام 

کرونا بوده است.
چرا کسب و کارها از وام کرونا استقبال نکرده اند؟

ازجمله تس��هیالتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا 
بر کسب وکارها در نظر گرفت، ارائه وام به بنگاه ها با نرخ سود 12درصد 
بود؛ بر اس��اس برنامه ریزی ه��ای وزارت کار قرار بود درمجموع 49 هزار 
میلیارد تومان به 14 رس��ته شغلی ش��امل ۵00 زیررسته که بیشترین 
آس��یب را از ش��یوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هس��تند، تسهیالت پرداخت شود که 
مطابق با بررس��ی های انجام شده این وزارتخانه ۳ میلیون واحد این 14 
رسته شغلی شناس��ایی شدند که از این تعداد 1.۳ میلیون واحد دارای 
کد بیمه بودند و ش��امل این طرح می شدند، اما سوال این است که چرا 
از ای��ن تع��داد 1.۳ میلی��ون کارگاه تنها ۵ ه��زار و ۵۵0 واحد تولیدی 
وام دریافت کرده اند؟ س��ؤالی که از دو زاویه می توان به آن پاس��خ داد. 
اول اینک��ه کارگاه ه��ا تمایلی به دریافت وام  و ت��وان بازپرداخت ندارند 
و دوم پیچی��ده بودن مراح��ل دریافت وام و بوروکراس��ی های متعدد و 
گیج کنن��ده اداری و بانکی. دریاف��ت وام 12 درصدی با بازپرداخت های 
ماهیانه میلیونی و به ش��رط اینکه هیچ کارگری اخراج و تعدیل نش��ود؛ 
پیش ش��رط های دریافت وام کرونا برای کسب وکارهاس��ت و بس��یاری 
از فع��االن اقتص��ادی معتقدند آنها در ش��رایط س��خت اقتصادی توان 
بازپرداخ��ت وام جدی��د و تعهد جدید بانکی را اص��اًل ندارند و از همین 
رو ب��رای دریافت وام کرونا هم اقدام��ی را انجام نداده اند. همچنین این 
فع��االن اقتصادی معتقدند کس��ب وکارها در فضایی به س��ر می برند که 
تقاضا به کمترین میزان رس��یده و با این وضعیت هیچ امیدی به آینده 
نزدیک برای خروج از رکود فعلی ندارند و بنابراین قدرت ریسک پذیری 
آنها به  ش��دت کاهش پیدا کرده و نمی توانند وام جدید آن هم با س��ود 
ب��االی 12 درصد بگیرند. از س��وی دیگر، بخش��ی از کس��ب وکارها هم 
ک��ه باوجود همه مش��کالت به دنبال گرفت��ن وام بوده اند با چالش های 
متعددی روبه رو شده اند. نداش��تن چک برگشتی بانکی، نداشتن بدهی 
بانکی معوق، داش��تن ضامن و ضمانت نامه های الزم و دهه ها نکته دیگر 
همچون س��دی پیش روی فعاالن اقتصادی اس��ت تا دس��ت آنها را از 
دریاف��ت وام کرونا برای کس��ب وکارها کوتاه کند. به اعتقاد بس��یاری از 
فعاالن اقتصادی، اگر بنگاهی همه ش��رایط مناس��ب را داش��ته باشد و 
بدهی بانکی و معوق نداش��ته باش��د و... دیگر اصال نی��ازی به وام ندارد 
و در واقع، ش��رایط پرداخت وام کرونا به گونه ای است که کمتر بنگاهی 

می تواند از آن بهره ببرد.
در ادامه گزارش حاضر، به اعداد و ارقام وام کرونا می پردازیم و بررسی 
می کنیم که کدامیک از مشاغل بیشتر از تسهیالت کرونا بهره برده اند؟

کدام مشاغل از وام کرونا بیشتر استفاده کرده اند؟
ثبت نام متقاضیان دریافت وام کرونا از س��یزدهم خردادماه در سامانه 
کارا ش��روع ش��د و با توجه به ابعاد گسترده شیوع کرونا، مهلت ثبت نام 
وام کرونا تا پایان ش��هریور تمدید شد. هرچند از آنجا که موج سوم این 

بیماری به تازگی در کش��ور شروع شده، پیش بینی می شود که ثبت نام 
متقاضیان دوباره تمدید شود.

در ابتدا تنها بنگاه های دارای کد بیمه ای اجازه ثبت نام در این سامانه 
را داشتند، اما در مرحله بعد مشاغل غیررسمی که کد بیمه ای نداشتند 
هم مش��مول دریافت تس��هیالت کرونایی ش��دند. در مجموع 14 رسته 
اصلی و 8۵0 زیررس��ته شناسایی شد. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 
این 14 رس��ته شامل ۳میلیون واحد است که یک میلیون و ۳00 واحد 
آن بیم��ه ش��ده و دارای کد کارگاهی و یک میلی��ون و ۷00 واحد فاقد 
بیمه و کد کارگاهی هس��تند. همچنین در این واحدها 2.8 میلیون نفر 

بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.
طبق آخرین آمارها، تاکنون 492 هزار و ۵10 بنگاه متقاضی دریافت 
تس��هیالت کرونا که ش��امل 892 هزار و ۵4۷ شغل می شود، در سامانه 
کارا ثب��ت نام کرده اند. در میان ثبت نام کنندگان رانندگان حمل و نقل 
مس��افری، آموزشگاه ها و آرایش��گاه ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه های 
ورزش��ی، مراک��ز توان بخش��ی و م��دارس غیرانتفاعی بیش��ترین تعداد 

متقاضیان دریافت تسهیالت را به خود اختصاص دادند.
همچنی��ن از می��ان 492 هزار و ۵10 مورد ثبت نام در س��امانه کارا، 
تعداد 289 هزار مورد مربوط به رانندگان و 28 هزار مورد آموزش��گاه ها 
و آرایش��گاه ها هس��تند. از میان 2 هزار و ۵00 بنگاه غیررسمی هم که 
می توانس��تند در سامانه کارا ثبت نام کنند تنها 1۵9 هزار و 210 بنگاه 
ثبت نام کردند که ۵۵ هزار و 2۵۳ بنگاه از سوی وزارت صنعت معرفی 
ش��ده بودند و ۵۵ هزار و 2۵2 نفر نیز رانندگان مس��افری هس��تند که 

بیمه ندارند.
چقدر تسهیالت کرونایی پرداخت شده است؟

ب��رای 492 ه��زار و ۵10 بنگاهی که در س��امانه کارا ب��رای دریافت 
تس��هیالت ثبت نام کردند اعتباری ب��رای 9 هزار و 2۶2 میلیارد تومان 
اعتب��ار الزم اس��ت که تا کنون ۳ ه��زار و 104 میلی��ارد تومان معادل 

۳0 درصد پرداخت ش��ده اس��ت. البته پیش بینی شده بود که 19 هزار 
و 400 میلیارد تومان تس��هیالت توس��ط 19 بانک عامل به متقاضیان 
دریافت وام کرونایی پرداخت ش��ود. طب��ق آیین نامه اولیه پرداخت این 
تسهیالت، کارفرمایان متعهد بودند حداقل 90 درصد نیروی کار خود را 
حفظ کنند. به عبارتی ش��رط دریافت تسهیالت این بود که کارفرمایان 
متعهد می ش��دند تا پایان س��ال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را 
پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می شدند و سود نرخ 
تس��هیالت دریافتی آنها تا 24 درص��د افزایش می یافت، اما این مورد با 
پیش��نهاد وزارت کار و موافق��ت کارگروه مقابله ب��ا پیامدهای اقتصادی 
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا اصالح شد و تعهد کارفرمایان برای حفظ 
نیروی کار خود تنها برای سه ماه و تا زمان پرداخت تسهیالت است. در 
کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند، 
مبلغ 1۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می یابد 
و در واحدهای کس��ب وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیرمستقیم 
از کرونا آس��یب دیده ان��د، مبلغ 12 میلیون تومان تس��هیالت پرداخت 
می ش��ود. نرخ س��ود تس��هیالت نیز 12درصد بوده و بازپرداخت آن از 

مهرماه است.
اما بنگاه هایی که 1۶0 میلیون تسهیالت دریافت می کنند فقط سفته 
یا چک کفایت می کند، اما بنگاه هایی که 1۶0 تا 480 میلیون ریال وام 
دریافت می کنند باید یک سفته یا چک همراه با یک ضامن که می تواند 
واحد اقتصادی دیگر یا کارمند باش��د، ارائه دهند. وثیقه تسهیالت 480 
تا 1۶00 میلیون ریالی ش��امل س��فته یا چک، همراه دو ضامن است و 
وام 1۶00 تا 2 هزار میلیون ریال عالوه بر چک یا سفته باید سه ضامن 
به عنوان وثیقه ارائه ش��ود. برای تسهیالت بیش از 2 هزار میلیون ریال 
نیز الزم اس��ت از س��وی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک 
وثایق متعارف ارائه ش��ود. سقف مبلغ س��فته نیز 1.۵ برابر اصل و سود 

تسهیالت است.

آرایشگرها و رانندگان ناوگان عمومی بیشترین استقبال را از »تسهیالت کرونا« داشته اند

استقبال سرد کسب وکارها از وام کرونا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کارشناسان تحوالت هفته جاری بورس را بررسی کردند
4 اتفاق مهم بازار سهام

بازار سهام در هفته جاری مترصد رخدادهای مختلفی است و این رویدادها 
می توانند بر سمت و سوی شاخص بورس تاثیرگذار باشند. در این باره، احسان 
رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه بورس از وضعیت یک ماه گذشته 
فاصله گرفته است، به فرارو گفت: در هفته جاری چندین اتفاق رخ خواهد داد 
که وضعیت بازار را دستخوش تغییر می کند، اولین موضوع در مورد فعال شدن 
مکانیزم ماشه از سوی آمریکا است، این اتفاق در روز های یکشنبه و دوشنبه رخ 
خواهد داد و به نظر می رسد در این روز ها بازار پر عرضه و نوسانی داشته باشیم.
او ادام��ه داد: این موضوع مرتبط با اول هفته اس��ت و به نظر می رس��د تاثیر 
مکانیزم ماش��ه روانی و زودگذر باش��د و از روز سه شنبه اوضاع تغییر پیدا کند، 
موضوع دوم نیز مربوط به پایان ش��هریورماه و موعد تس��ویه اعتبار کارگزاری ها 
خواهد بود، اما به دلیل اینکه حد اعتبار مشتریان کاهش پیدا کرده و با توجه به 
وضعیت نزولی یک ماه اخیر بورس، بسیاری از فعاالن بازار سهام از این اعتبارات 
استفاده نکرده اند، از سوی دیگر کارگزاری ها نیز در مورد تسویه حساب احتماال 
س��خت گیری های زیادی را به خرج نخواهند داد. به گفته رضاپور، موضوع دیگر 
نیز مرتبط با تس��عیر نرخ ارز برای شرکت های بورسی است که می توانند با نرخ 
ارز در بازار آزاد آن را تس��عیر کنند، که این موضوع برای شرکت های بورسی به 
خصوص ش��رکت های صادرات محور از اهمیت بس��زایی برخوردار است و باعث 
رشد آنها می شود، صنایع بانکی، پتروشیمی، پاالیشی، شیمیایی، فلزی و معدنی 
می توانند از این موضوع منتفع ش��وند. این کارش��ناس بورس اضافه کرد: دست 
آخر انتش��ار گزارش های ش��ش ماهه شرکت های بورس��ی در ادامه روند بورس 
می تواند بس��یار اثرگذار باش��د و با توجه به اینکه اکثر گزارش ها به نظر می رسد 
خوب باش��د، می توان انتظار داشت در مهرماه بورس روند متعادلی را نسبت به 
ش��هریورماه تجربه کند که این وضعیت می تواند رشد بورس را به دنبال داشته 
باش��د.  همچنین مهدی افضلیان با اش��اره به اینکه بورس نیاز به فراهم ش��دن 
ش��رایطی دارد تا دوباره به مدار رشد بازگردد، گفت: این روز ها دیگر از وضعیت 
نزولی فاصله گرفته ایم، اما بازار احتیاج دارد که در همین محدوده ها سهم ها دست 
به دست شود و به اصطالح شرکت ها حجم بخورند، تا قیمت هایی که امروز وجود 
دارد و همگی در کف هستند، برای سهامداران جا بیفتد، از سوی دیگر بعد از یک 
رشد شارپ که همیشه بورس تجربه می کند، پشت بند آن یک اصالح قیمتی نیز 
رخ می دهد. وی افزود: حال که یک اصالح قیمتی انجام شده، نیاز است که یک 
اصالح زمانی پشت سر گذاشته شود، تا بازار خود را پیدا کند، بنابراین برای کوتاه 
مدت می توان یک بازار نوس��انی را در بورس پیش بینی کرد، این در حالی است 
که در این بین نماد های بانکی، فلزی و پتروشیمی از موقعیت بهتری نسبت به 
سایر گروه ها برخوردار خواهند بود و بر همین اساس نیز بیشتر مورد توجه بازار 
قرار خواهند گرفت. این کارش��ناس بورس با تاکید بر اینکه هرچه اصالح زمانی 
بیشتر باش��د، حجم معامالت در بورس نیز افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: این 
امر نیز باعث می ش��ود، سهم ها بیشتر دس��ت به دست شوند که در نهایت برای 
بازار بسیار خوب است، زیرا که کف سازی خوبی صورت می گیرد و به تبع آن نیز 
رشد رخ خواهد داد، به نظر می رسد تا پایان سال شاخص بتواند سقف قبلی خود 
یعنی 2میلیون و 100 هزار واحدی را پس بگیرد، اما رشد بیشتر از آن با توجه به 

وضعیتی که امروز حکمفرما است، قدری بعید به نظر می رسد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص ب��ورس تهران روز پرنوس��انی را در اولین روز 
هفته پش��ت س��ر گذاش��ت و در نهایت با افت بیش از 4 هزار واحدی 
به کار خود پایان داد. ش��اخص کل بورس در س��اعات ابتدایی معامالت 
ش��نبه، روندی نزول��ی به خود گرفت و مجددا ب��ه کانال یک میلیون و 
۶00 هزار واحد عقبگرد کرد، اما در ساعات میانی روز، حرکت صعودی 
خود را آغاز کرد و تا مرز یک میلیون و ۷09 هزار واحد پیش رفت، اما 
در نهایت و در س��اعات پایانی معامالت مجددا نزولی شد و در رقم یک 

میلیون و ۶99 هزار واحد ایستاد.
در این روز س��ایر بازارهای مالی نیز حال و روز خوش��ی نداش��تند و 
قیمت دالر و سکه شاهد کاهش قیمت قابل توجهی بودند، به طوری که 
قیم��ت دالر در صرافی های بانکی به 2۶ هزار و 400 تومان برای خرید 
از مردم و 2۶ هزار و ۵00 تومان برای فروش رس��ید. هر اسکناس یورو 
ه��م در صرافی های بانکی ۳1 هزار و 1۵0 تومان برای خرید از مردم و 
۳1 هزار و 2۵0 تومان برای فروش به مردم معامله شد. همچنین قیمت 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید )تا لحظه تنظیم این گزارش( به 12 
میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به پایان هفته گذشته ۳00 

هزار تومان کاهش را نشان می دهد. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ارزش 12 میلیون و 200 هزار 
تومان به فروش رس��ید. نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۷00 هزار تومان، ربع 
س��که ۳میلیون و 8۵0 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز یک 
میلیون و 980 هزار تومان قیمت خورد. همچنین بهای یک گرم طالی 
خام 18 عیار به ارزش یک میلیون و 202 هزار تومان فروخته شد و هر 
مثق��ال طال نیز ارزش ۵ میلیون و 209 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت 
ان��س جهانی طال نیز با کاهش حدود 10 دالری نس��بت به روز قبل به 

قیمت یک هزار و 9۵1 دالر رسید.
افت بیش از 4 هزار واحدی شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس روز ش��نبه 4 هزار و ۵9۷ واحد افت کرد و رقم 
یک میلیون و ۶99 هزار واحد را نمایش داد. شاخص کل )هم وزن( نیز 
با 2هزار و 4۷4 واحد کاهش به 42۷ هزار ۷2۶ واحد و شاخص قیمت 
)ه��م وزن( ب��ا یک ه��زار و ۶22 واحد افت به 280 ه��زار و ۳۶۵ واحد 
رسید. شاخص بازار اول 140 واحد افزایش و شاخص بازار دوم 2۳ هزار 
و  41۶ واحد کاهش داشت. در معامالت این روز بیش از 12 میلیارد و 
89۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۳2 هزار و ۶18 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 4 هزار و ۳4۷ واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس )فارس( ب��ا 4 هزار و 1۷0 واح��د، معدنی و 
صنعت��ی گل گهر )کگل( با 2 هزار و 440 واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان )پارسان( با یک هزار و 4۳۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچ��اد( با یک هزار و 420 واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک 

هزار و 11۳ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 888 واحد، توس��عه 
معادن و فلزات )ومعادن( با 849 واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( 
ب��ا ۶9۷ واحد، پتروش��یمی جم )جم( با ۵۷4 واحد، گروه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 4۵۳ واحد و پتروشیمی شیراز )شراز( 
ب��ا ۳۶1 واح��د و ملی صنایع مس ایران )فملی( ب��ا 4هزار و ۳۵1 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل نمادهای پاالیش نفت تهران )شتران( با 4هزار و ۶11 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۳ هزار و 440 واحد، بانک ملت )وبملت( 
ب��ا یک هزار و ۵4۵ واح��د، مخابرات ایران )اخابر( ب��ا یک هزار و ۳91 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و 28۷ واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با  یک هزار و ۶۵ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با یک هزار و 42 واحد، 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 8۷0 واحد، پاالیش نفت تبریز 
)ش��بریز( با ۷۵9 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با ۷29 واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با ۶1۵ واح��د و مبین انرژی خلیج فارس 

)مبین( هم با ۳۵۳ واحد، تاثیر منفی بر شاخص گذاردند.
همچنی��ن نمادهای بان��ک ملت، فوالد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع 
مس ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت گس��ترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ازجمله نمادهای 
پربینن��ده بورس بودن��د. گروه فلزات اساس��ی هم صدرنش��ین برترین 
گروه ه��ای صنعت ش��د و در این گروه 81۶ میلی��ون و 44۶ هزار برگه 

س��هم به ارزش 2۳ هزار و 8۳۶ میلیارد ریال داد و س��تد شد. شاخص 
فراب��ورس نیز نزدیک به 200 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 18 
هزار و 120 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 88۵ هزار برگه 

سهم به ارزش 44 هزار و 100 میلیارد ریال داد و ستد شد.
خالص خرید حقیقی ها به 2۷00میلیارد تومان رسید

ب��ورس ته��ران در حال��ی هفته گذش��ته را با بازده��ی 9.۵ درصدی 
ش��اخص کل سپری کرد که در این مدت به دنبال جو مثبت ایجادشده 
در بازار س��هام، س��هامداران خرد نیز مجدد به مدار خرید بازگش��تند. 
ب��ه طوری که طی هفته گذش��ته بیش از 2ه��زار و ۷00میلیارد تومان 
نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد. 
به گزارش س��نا، جزییات جابه جایی ها در این هفته نش��ان می دهد که 
شروع هفته با خالص خرید س��هامداران حقیقی در حدود ۶00میلیارد 
تومان آغاز شد. در این روز بیشترین خرید حقیقی ها در نمادهای گروه 
دس��تگاه های برقی بود. در مقابل حقوقی ه��ا به جمع آوری و حمایت از 

سهام شرکت های فلزی پرداختند.
در روز یکش��نبه همزمان با ریزش بیش از ۷2 هزار واحدی ش��اخص 
کل بورس، حقوقی ها به حمایت بیش��تر از بازار پرداخته و خالص خرید 
مثبت��ی در کارنامه خود ثبت کردند. در ای��ن روز بیش از ۷00میلیارد 
تومان نقدینگی از س��بد س��هامداران خرد به پرتفوی حقوقی های بازار 
منتقل شد. در این روز نیز بیشترین خرید حقوقی ها به جمع آوری سهام 
فلزات اساسی تعلق داشت. به طوری که خالص خرید در این صنعت به 

حدود 4۵0میلیارد تومان رسید.
اما روند مزبور تداوم چندانی نداشت و همزمان با مثبت شدن شاخص 
کل بورس در معامالت روز دوش��نبه، شاهد بازگشت حقیقی ها به مدار 
خری��د بودیم. بر این اس��اس در جریان معامالت روز دوش��نبه بیش از 
۵۳0میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به 
حقیقی جابه جا ش��د. در ادامه این روند نیز منحنی ش��اخص کل بورس 
تهران روز سه شنبه برای دومین روز پیاپی صعودی ترسیم شد؛ افزایشی 
که با رش��د ۳.۶ درصدی شاخص کل بورس همراه شد. در همین راستا 
ورودی پول حقیقی ها در روز سه ش��نبه به ه��زار و 800 میلیارد تومان 
رس��ید. این رقم بیشترین میزان خالص خرید سهامداران خرد در هفته 
گذش��ته بود. در ای��ن روز بخش عم��ده خرید س��هامداران حقیقی به 

جمع آوری سهام شیمیایی، فلزی و خودرویی تعلق داشت.
آخرین روز کاری هفته نیز با تثبیت حضور حقیقی ها در زمین خرید 
به پایان رس��ید. ب��ه طوری که در این روز نی��ز حقیقی ها به خریدهای 
خ��ود ادامه دادند و ح��دود ۵00میلیارد تومان دیگر ب��ه پرتفوی خود 
افزودند. به این ترتیب برآیند خرید و فروش های صورت گرفته در هفته 
گذشته به انتقال 2هزار و ۷۳۳میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی 

معامله گران حقوقی به حقیقی ختم شد.

قیمت دالر و سکه کاهش یافت و بازار سهام هم قرمز شد

شنبه قرمز بازارهای مالی
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تعیین عوارض 200درصدی برای صادرات خامه فله
س��تاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار کره برای صادرات شیر خشک و 
خامه بس��ته بندی )بسته تا 2۵0 گرمی( عوارض صادراتی 40 درصدی تعیین 
و مقرر کرده صادرات خامه در احجام مورد اش��اره ممنوع و یا با ابالغ عوارض 
200درصدی از خروج آن جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر 
قیمت کره نزدیک به دو برابر شد و قیمت کره 100گرمی از 4۵00 تومان به 
حدود 8000 تومان رسیده و در نهایت ستاد تنظیم بازار همین قیمت را تایید 
کرد. علت این افزایش قیمت نیز تغییر گروه ارزی این کاال از دولتی به نیمایی 
از سال گذشته عنوان شده که حاال با توجه به اتمام ذخایر قبلی تاثیر خود را 
در بازار نش��ان داده اس��ت.   در همان روزهای اوج گیری قیمت کره دبیر ستاد 
تنظیم بازار از ممنوع ش��دن صادرات خامه خبر داد و اعالم کرد که س��ازمان 
توسعه تجارت مکلف شده برای صادرات شیرخشک عوارض تعیین کند. حاال 
براس��اس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده دفتر مقررات صادرات 
و واردات ع��وارض صادراتی 40 درصدی برای صادرات ش��یر خش��ک و خامه 
بس��ته بندی )بس��ته تا 2۵0 گرمی( را به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کند تا 
ش��رایط تأمین ش��یر خام با قیمت مصوب برای تولید کره داخلی فراهم شود. 
همچنین در راستای جلوگیری از خروج خامه در بسته های باالتر از 2۵0 گرم 
)خامه فله( مقرر شده صادرات خامه در احجام مورد اشاره ممنوع و یا با ابالغ 

عوارض 200درصدی از خروج آن جلوگیری شود.

بازار مرغ در آرامش به سر می برد
نرخ هر کیلو مرغ 18 هزار و 500 تومان

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور از ثبات نرخ مرغ 
در بازار خبر داد و گفت امروز متوس��ط نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده درب 
مرغ��داری 12 هزار و 900 تومان و مرغ گ��رم 18 هزار و ۵00 تومان 
اس��ت. عظیم حجت در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات 
قیم��ت مرغ در ب��ازار خبر داد و گفت: امروز متوس��ط قیمت هر کیلو 
مرغ زن��ده درب مرغداری 12 هزار و 900 تومان و مرغ آماده به طبخ 
در خرده فروش��ی ها 1۷ هزار و ۵00 تا 18 هزار و ۵00 تومان اس��ت. 
وی افزود: با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و تقاضا، نوس��ان خاصی در 
بازار مرغ پیش بینی نمی شود  و تنها با استمرار نوسان نهاده های دامی 
بازار دچار التهاب می شود . حجت با اشاره به اینکه مرغداران رغبتی به 
جوجه ریزی ندارند، افزود: با توجه به چالش کمبود و گرانی نهاده دامی 
و عدم رغبت مرغداران به امر جوجه ریزی، صنعت طیور با مش��کالت 
عدیده ای روبه روس��ت. این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه زنگ خطر 
صنعت طیور کش��ور به صدا درآمده اس��ت، بیان کرد: در شرایطی که 
قیمت جوجه یکروزه از تخم مرغ معمولی ارزان تر است و واحدهای مرغ 
مادر دچار خسران می شوند، بازگشت تولیدکنندگان جوجه به حالت 
عادی نیازمند زمان است. وی  قیمت فعلی هر کیلو کنجاله سویا در بازار 
آزاد را 1۳ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هیچ گونه 
نظارتی در این خصوص وجود ندارد، با استمرار این روند نمی توان انتظار 

داشت که بازار مرغ به ثبات برسد.
این مقام  مسئول قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 14 هزار تا 1۵ هزار 
تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده را 20 تا 21 هزار تومان اعالم کرد. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: هم اکنون بخش عمده نهاده های موردنیاز 
مرغداران از بازار سیاه تامین می شود، درحالی که با تخصیص ارز دولتی 
بخش عم��ده ذرت و کنجاله با نرخ مصوب به دس��ت تولیدکنندگان 
می رسد. وی با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، بیان 
کرد: عدم حمل به موقع نهاده علت اصلی اختالف قیمت مصوب با بازار 
آزاد است و از آنجا که مرغدار با موجود زنده سر و کار دارد، چاره ای جز 
تامین نهاده با نرخ باال ندارند. حجت با اشاره به اختالف ۵ برابری قیمت 
کنجاله سویا نسبت به قیمت کنجاله سویا نسبت به نرخ مصوب بیان 
کرد: با توجه ب��ه تامین ۳0 تا 40 درصد نیاز مرغداران با نرخ مصوب، 
مابقی از بازار آزاد تامین می شود که این امر در افزایش هزینه های تولید 
تاثیر بسزایی دارد. وی با انتقاد از جهش چشمگیر قیمت ریزمغذی ها 
در ب��ازار گفت: قیمت ریزمغذی ها همچون متیونین و لیزین و س��ایر 
مکمل ها نس��بت به مدت مشابه سال قبل چندبرابری رشد داشته که 
تمامی این عوامل منجر به افزایش هزینه های تولید شده است. حجت 
در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه 40 تا ۵0 درصد نهاده های دامی از 
کانال دولت و مابقی بازار آزاد تامین می شود، به همین خاطر عرضه با 
نرخ های مصوب بیانگر اس��تمرار زیان 4 ماهه اخیر مرغداران است، در 
حالی که اگر مسئوالن دولتی از نرخ واقعی حمایت کنند، تولیدکننده 

با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه می دهد.

تفاهم نامه افزایش مراودات ایران و روسیه 
امضا شد

ات��اق بازرگانی ته��ران و مرکز صادرات روس��یه، ب��ا امضای یک 
تفاهم نامه، نس��بت به تمرکز بیش��تر بر همکاری های دوجانبه برای 

توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی دو کشور تعهد کردند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات روسیه در ایران، 
دو طرف نس��بت به توسعه مناس��بات تجاری میان ایران و روسیه 
تاکید کردند. در این نشس��ت تهاتر کاال میان دو کش��ور به عنوان 
پیش��نهادی برای ارتقای سطح همکاری ها ارائه شد. در ابتدای این 
جلسه، حسام الدین حالج، معاون امور بین الملل اتاق تهران با اشاره 
به روابط دیرینه دو کش��ور به برخی موانع توسعه مراودات از جمله 
عدم ش��ناخت طرفین از ظرفیت های یکدیگر و البته عدم شناخت 
قوانی��ن و مقررات حاکم بر بازار های دو کش��ور گفت: به دنبال آن 
هس��تیم تا در قالب تفاهم نامه ای که به امضا خواهد رس��ید، ارتباط 

موثر و مستقیمی با اتاق های بازرگانی استانی روسیه برقرار کنیم.
در ادامه این جلسه، رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه 
در ایران، توضیحاتی درباره فعالیت های مرکز صادرات روس��یه ارائه 
ک��رد و گفت: این مرکز متش��کل از ش��رکت های دولتی اس��ت که 
هرگونه حمایت غیرمالی را تحت سیطره خود داشته و اموری نظیر 

تحلیل بازار، اعتبارسنجی و مشاوره را به انجام می رساند.
رستم ژیگانشین به این نکته اشاره کرد که مرکز صادرات روسیه، 
۳0 نمایندگ��ی در داخل و 10 نمایندگی خارج از کش��ور روس��یه 
دارد که یکی از آنها در تهران مس��تقر است. او در بخش دیگری از 
سخنانش، نسبت به اینکه بند های تفاهم نامه با اتاق بازرگانی تهران 

به طور کامل اجرایی شود، تاکید کرد.

اخبـــار

دبی��ر اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طی��ور ای��ران گفت 
واردکنندگان نهاده های دامی صرفا مباش��ر دول��ت در تامین نهاده های 

دام و طیور هستند و هیچ نقشی در توزیع این کاالها ندارند.
به گزارش ایسنا به نقل از  اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران، عباس حاج��ی زاده با اعالم این مطلب اظهار کرد: بازار نهاده های 
دامی با چالش های جدی در بخش توزیع مواجه ش��ده و همین امر در 
کاه��ش میزان تولید صنایع دام و طیور و افزایش قیمت اقالم پروتئینی 

نقش موثری داشته است.
وی اف��زود: تاثیر قیمت نهاده های دام و طیور یکی از مولفه های موثر 
در تعیین قیمت نهایی کاال اس��ت، اما مسئله اصلی این است که برخی 
مسئوالن و مدیران ارشد کشور با دادن آدرس اشتباه افکار عمومی را به 

سمت حلقه اول تامین نهاده های دامی هدایت می کنند.
دبی��ر اتحادیه واردکنن��دگان نهاده های دام و طیور ای��ران ادامه داد: 
رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرده اس��ت که »متاس��فانه ش��بکه 

توزی��ع و افرادی که کاال وارد می کنند با دالل بازی و واس��طه گری های 
متعدد باعث شده اند قیمت کاال که با ارز 4200 تومانی و ارزی که ستاد 
تنظیم بازار مشخص کرده  است، باالتر رفته است« و این در حالی است 
که واردکنندگان به عنوان حلقه اول تامین نهاده های دامی هیچ نقشی 

در توزیع و قیمت عرضه این اقالم ندارند.
حاج��ی زاده تصریح کرد: واردکنندگان به مح��ض تامین ارز و صدور 
گواهی ترخیص کاال تمامی محموله را در بنادر و گمرکات به دارندگان 
حوال��ه که از ط��رق وزارت جهاد کش��اورزی معرفی ش��ده اند، تحویل 
می دهند به همین دلیل مش��کالتی که در توزیع، خرید و فروش حواله 
و عرض��ه این اقالم و قیمت هایی ک��ه در بازار آزاد برای نهاده های دامی 

تعیین می شود، ندارند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: واردکنندگان فقط به عنوان مباش��ران دولت 
در تامی��ن کاالهای اساس��ی عمل می کنن��د و با توجه ب��ه اینکه کلیه 
محموله های وارداتی در بنادر و گمرکات تحویل سیستم و عوامل دخیل  

در بخش  توزیع داده می ش��ود بنابراین نمی توان معضالت ایجادشده در 
بازار نهاده های دامی را به واردکنندگان نسبت داد.

دبی��ر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طی��ور ایران تاکید کرد: 
کارشناس��ان و فعاالن بازار بر این باور هس��تند که ناکارآمدی س��امانه 
بازارگاه، دخل و تصرف عوامل انس��انی در بخ��ش توزیع، بی توجهی به 
ضرورت اصالح فوری ایرادات س��امانه علی رغم هش��دار کارشناسان و 
فع��االن بازار و عدم تحقق وعده هایی که مس��ئوالن به ویژه وزیر جهاد 
کش��اورزی برای اصالح ایرادات س��امانه بازارگاه داده اند موجب شده تا 

چنین وضعیتی در بازار نهاده های دامی ایجاد شود.
حاجی زاده گفت: با توجه به نقش موثر نهاده های دامی در قیمت تمام 
ش��ده محصوالت پروتئینی الزم اس��ت تا به جای آدرس غلط دادن در 
معرفی عوامل واقعی برهم خوردن نظم بازار نهاده های دامی تالش شود 
تا چالش هایی که در مسیر تامین کنندگان تا مصرف کنندگان نهاده های 

دامی وجود دارد، برطرف شود.

واردکنندگان هیچ نقشی در توزیع نهاده های دامی ندارند

عراق به عنوان یکی از اصلی ترین کش��ورهای واردکننده کاال از ایران 
در سال های گذشته تالش کرده اقتصاد خود را تقویت کند و همین امر 
به کاهش نس��بی تقاضای این کش��ور در برخی بازارهای وارداتی منجر 
ش��ده است. به گزارش ایس��نا، عراق پس از سال ها درگیری جنگ های 
داخلی و گروه های تروریستی در چند سال گذشته توانسته روی آرامش 
نس��بی را ببیند و با مستقر شدن دولت های جدید در این کشور، تالش 

شده ثبات اقتصادی به همسایه غربی ایران بازگردد.
با توجه به اینکه در سال های جنگ های داخلی، بخش قابل توجهی از 
زیرساخت های اقتصادی عراق نابود شد یا صدمه جدی دید، این کشور 
در س��ال های گذش��ته بس��یاری از نیازهای خود را وارد کرده و در این 
مس��یر کاالهای ایرانی با توجه به قرابت فرهنگی، مجاورت جغرافیایی و 
امکان تامین آس��ان، در بازار عراق نقش��ی کلیدی داشته اند تا جایی که 
آمارهای رس��می از تجارت ایران نشان می دهد که در سال های گذشته 
پس از چین، عراق همواره دومین واردکننده کاالهای غیرنفتی از ایران 

بوده است.

با این وجود با بهبود نس��بی شرایط در عراق، کار در برخی حوزه های 
اقتصادی مانند کش��اورزی از سرگرفته ش��ده و همین امر باعث کاهش 
نیاز این کش��ور به واردات ش��ده است. در سال های گذشته دولت بغداد 
در اطالعیه هایی واردات کاالهایی را به این کشور ممنوع اعالم کرده بود 
و حاال رئیس اتاق بازرگانی اهواز می گوید، تعداد کاالهای کشاورزی که 

ورودشان به عراق ممنوع است به عدد 29 رسیده است.
ش��هال عموری گفته در کنار خرما که واردات آن به ش��کل دائمی در 
ع��راق ممنوع اس��ت، در حال حاضر محصوالتی چ��ون خیار، ذرت زرد 
علوفه، بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، س��یب زمینی، کاهو، س��یر، 
کدو، فلفل، تخم مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل 
ذبح ش��ده، عس��ل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقالی سبز، 
جو علوفه، گندم، گاو و گوس��فند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقالم 

ممنوع الورود به عراق هستند.
او از تجار ایرانی خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوی دولت 
عراق، از بارگیری محصوالتی که امکان صادرات شان به این کشور وجود 

ندارد خودداری کنند تا زیانی برای شان به وجود نیاید.
هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاری ها با ایران سخن گفته اما 
افزایش تعداد کاالهایی که صادرات شان به این کشور ممنوع است، این 
نگرانی را به وجود آورده که شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی اش 
با محدودیت مواجه شود. موضوعی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
آن را رد می کند. یحیی آل اس��حاق در گفت و گو با ایس��نا، می گوید: 
اینک��ه عراق زیرس��اخت های اقتصادی خود را بار دیگر توس��عه داده و 
نس��بت به افزایش تولید داخل��ی اقدام کند، ام��ری طبیعی و برمبنای 
منافع ملی این کش��ور اس��ت. در کنار آن بسیاری از کاالهای ایرانی در 
ب��ازار عراق، رقیبی ندارن��د و همچنان به فروش خود ادامه خواهند داد. 
ما ب��رای جبران کاالهایی که دیگر عراق به آنه��ا احتیاج ندارد، باید به 
سمت صادرات محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر، صادرات خدمات فنی 
و مهندسی و سرمایه گذاری های مشترک در طرح های عراق اقدام کنیم 
و در صورت پیگیری این اصول، نه تنها، کاهش تجارتی رخ نمی دهد که 

امکان افزایش آن در سال های آینده نیز وجود خواهد داشت.

مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اش��اره به 
تاکی��د وزارت صمت بر عرضه محصوالت در بورس کاال، علت این تاکید 
را بهره مندی شرکت های تولیدکننده فوالد از مزایای بورس عنوان کرده 
و اع��الم کرد که در همین راس��تا باید کل تولی��د کارخانجات فوالد در 

بورس قیمت گذاری و عرضه شود.
به گزارش ایس��نا، مهدی صادقی نیارکی در ی��ک برنامه تلویزیونی با 
موض��وع روند عرض��ه ورق لوله و پروفیل در ب��ورس کاال، با بیان اینکه 
قیمت کاالهای عرضه ش��ده در بورس، تابع مکانیسم های قیمت جهانی 
اس��ت، اظهار کرد: بنابراین نمی توان با عرضه کم و وجود تقاضای زیاد، 
قیمت را ذیل قیمت جهانی تعیین کرده و مدعی کش��ف قیمت باش��یم 

و خارج از بورس با هر قیمتی که موردنظر است عرضه را انجام دهیم.
معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت، معدن و تج��ارت )صمت(، ضمن 
اش��اره به اینک��ه اصالح این روند در دس��تور کار معاون��ت امور صنایع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت بوده و مطمئناً ای��ن موضوع و فرآیند 
موجود س��اماندهی می ش��ود. تامین مواداولیه فوالد بایستی حتما ذیل 
سامانه بهین یاب و براساس سهمیه هایی که مستند بر صورت های مالی 
حسابرس��ی شده اس��ت انجام ش��ود. همچنین کل تقاضا باید از طریق 
بورس باش��د و همه تولیدکنندگان فوالد نیز مکلف هستند تمام عرضه 

خود را از طریق بورس انجام دهند.
وی افزود: افرادی که براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار کش��ور در 

بورس، عرضه را انجام ندهند ورق گرم برای تبدیل به ورق سرد به آنها 
تحویل نخواهد ش��د و واحدهایی ک��ه ورق گرم خود را به بورس عرضه 

نکنند، به آنها نیز اسلب تعلق نخواهد گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود سه ماه است 
که مس��ئولیت عرضه و تقاض��ای ورق فوالدی به معاون��ت امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، گفت: باتوجه به اینکه 
باید میزان عرضه و تقاضا با هم دیده ش��وند، نمی ش��ود که از مجموعه 
فوالدس��ازان فقط یک ش��رکت محصول خود را آن هم با درصد پایین 
در بورس عرضه کند و برای تقاضای باال در بورس کش��ف قیمت ش��ده 
و تحت عنوان مچینگ خارج از این چارچوب محصوالت فروخته ش��ود. 
اطالعات مربوط به روند عرضه به شکل مچینگ از شرکت فوالد مبارکه 
دریافت ش��ده است. همکاری خوبی از سوی این شرکت در روند عرضه 

و تقاضا شکل گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت صمت با اعالم اینکه در حال حاضر حدود 
4۳0 واح��د از طری��ق مچینگ خری��د می کنند که اصال عضو س��امانه 
بهین یاب هم نیس��تند، گفت: به عبارت��ی از مجموع 10۶۶ واحدی که 
ورق دریاف��ت می کنند، ح��دود ۶00 واحد در بهین ی��اب بوده و الباقی 
فاقد کد بهین یاب هس��تند. این در حالی اس��ت که هم��ه این واحدها 
باید کد بهین یاب دریافت می کردند. از زمانی که برنامه ساماندهی آغاز 
ش��ده اس��ت، بیش از ۳00 واحد فاقد کد را موفق ش��دیم که وارد مدار 

بهین یاب کنیم. صادقی نیارکی تصریح کرد: در بخش عرضه متاس��فانه 
همه فوالدس��ازان عرضه خود را به طور کامل انجام نمی دهند و شرکت 
فوالد مبارکه نیز بخشی از تولیدات فوالد خود را در بورس عرضه نموده 
اس��ت. از س��وی دیگر تقاضاس��ت که با این عرضه کم مواجه شده و به 
اسم کشف قیمت و رقابتی شدن قیمت ها و خارج از بورس با مدل های 

خاصی محصول به فروش رسیده است.
در همی��ن رابط��ه، اوای��ل ش��هریورماه، محمدرض��ا کالمی-دبی��ر 
س��تاد تنظیم بازار کش��ور- ضمن تاکید بر اینکه قیم��ت فوالد نیاز به 
شفاف سازی دارد و زمانی که تصمیم گرفته می شود که فوالد در بورس 
کاال عرض��ه ش��ود، قطعا مهم تری��ن اولویت ما کنت��رل زنجیره و عرضه 
قطعی و الزامی آن در بورس کاال است، اعالم کرد که مقادیر تعیین شده 
برای ش��رکت های فوالدی جهت عرضه بورس محقق نمی شده و این به 
تعادل در عرضه و تقاضا آس��یب وارد کرده است؛ لذا در همین راستا با 
توجه به تاکید سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، تیم ویژه ای 
در ای��ن رابطه تعیین ش��ده که در قالب یک کمیته مش��ترک با حضور 
نمایندگان دادس��تانی کل کش��ور، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه های نظارتی به صورت 
هفتگ��ی مقادی��ر عرضه ش��رکت های فوالدی در ب��ورس کاال را کنترل 
می کنند و هر واحدی که از مقادیر تعیین شده برای عرضه تخطی داشته 

باشد، حتما اعمال قانون می شود.

ممنوعیت صادرات 29 کاالی جدید به عراق

 بازار ایران از دست می رود؟

الزم است همه تولید کارخانه های فوالد در بورس قیمت گذاری و عرضه شود

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

نقش مافیا در ساخت خودرو؛ فرمان دست 
کیست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مافیایی که 
در حاش��یه بازار خودرو فعال هس��تند نقش چشمگیری در افزایش 
قیمت خودرو دارند، گفتجالب است که این مافیا در ساخت خودرو 
نقش دارد به عنوان مثال قطعه س��ازی که خود به خودروساز تبدیل 

می شود می تواند در این بازار نقش ایفا کند.
س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با میزان، با اشاره به افزایش 
بی روی��ه قیم��ت خودرو  و رها ش��دگی این ب��ازار گفت: ت��ا زمانی 
که مس��ئولین اراده الزم را نداش��ته باش��ند نمی ت��وان از این بازار 

گره گشایی کرد.
وی افزود: مافیایی که در حاش��یه بازار خودرو فعال هستند نقش 

چشمگیری در افزایش قیمت خودرو دارند.
ای��ن نماینده مجلس تاکید کرد: جالب اس��ت که ای��ن مافیا در 
س��اخت خودرو نقش دارد به عنوان مثال قطعه س��ازی که خود به 

خودروساز تبدیل می شود، می تواند در این بازار نقش ایفا کند.
عضو کمیسیون »صنایع و معادن« مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینک��ه دالالن و برخی مافیا در زمین��ه افزایش قیمت خودرو نقش 
دارند، گفت: همچنین در حال حاضر نقدینگی در کش��ور بسیار باال 
اس��ت بنابراین وقتی مردم به دنبال این هس��تند تا سرمایه خود را 
به کاالیی تبدیل کنند که ارزش آن از دس��ت نرود، به سراغ خودرو 
می روند لذا در حال حاضر خودرو تبدیل به یک کاالی س��رمایه ای 
ش��ده اس��ت و اگر ما بتوانیم نقدینگی را در کش��ور مدیریت کنیم 

ساماندهی خودرو اتفاق می افتد.
 

پایان محدودیت ها، آغاز خودکفایی در صنعت 
خودروی کشور است

حسینی پور، مدیر نمایندگی سایپا در یزد پایان محدودیت ها و 
موان��ع وارداتی در حوزه خودرو را آغاز خودکفایی در این صنعت 
می داند و می گوید: هدف نهایی س��ایپا جه��ش تولید و کیفیت 

است.
س��یدعلی حس��ینی پور، در گفت وگو با خبرنگار ب��ازار، با بیان 
اینک��ه توقف تولید خودروی پراید به نفع مردم و صنعت کش��ور 
خواهد بود که البته این نتیجه در طوالنی مدت حاصل می ش��ود 
زی��را با خ��روج پراید از خط تولید و انتخ��اب محصول باکیفیت  
و ایمن ت��ر می ت��وان س��طح توقع��ات م��ردم را در جهت مثبت 
و اثربخ��ش افزای��ش داد، بیان کرد: خروج پرای��د از خط تولید 
می تواند ضامن موفقیت های بعدی باشد در این صورت با کاهش 
چشمگیر مصرف س��وخت مواجه می شویم و حتی می توان این 
تصمیم را در جهت افزایش قدرت ریس��ک پذیری ش��رکت های 

بیمه ای هم به حساب آورد.
وی ادامه داد: در همین راس��تا سیس��تم بانکی کشور با توان 
بیش��تر، حرکت رو به جلو در جه��ت ارائه تعهدات خرید خودرو 
را خواهد داش��ت ک��ه البته باید این مطلب را خاطرنش��ان کرد 
که کاهش تلفات جاده ای از مهم ترین دستاوردهای طرح خروج 

پراید از خط تولید خواهد بود.
برداشتن موانع از سر راه

مدی��ر نمایندگی س��ایپا در ی��زد با بیان اینکه این ش��رکت از 
مطالعات و تحقیقات فنی و نوآوری و نیز بهینه س��ازی محصول 
برخوردار اس��ت و البته هر خودروی دیگری که توس��ط نس��ل 
جوان و دانش پژوه کش��ور اجرا ش��ده باشد امکان به روز کردن و 
بهینه سازی را دارا اس��ت، تاکید داشت:  رویکرد سایپا و صنعت 
خودروی کشور طراحی، ساخت و عرضه محصول کامأل ایرانی و 
باکیفیت و البته با دارابودن امکانات الزم و کیفیت مناسب است.

حس��ینی پور در پاس��خ به اینکه آیا خودروس��ازی ایران رو به 
پیش��رفت اس��ت، بیان می کند: 100درصد؛ قطع��أ اوضاع کیفی 
تولید خودرو در کش��ور رو به رش��د و بهبود خواهد رفت. البته 
حمای��ت دولت و دس��تگاه های تصمیم گیرنده در س��طح کالن 
صنعت خودرو و نیز برداش��تن موانع تولی��د در تحقق این مهم 

نقش دارد.
وی ب��ا بیان اینکه جهش تولید در صنعت خودرو اتفاق خواهد 
افت��اد و بدون تردی��د، در آینده نزدیک، جه��ش تولید، جهش 
کیفی��ت و جهش رضایتمندی را در صنعت خودرو خواهیم دید، 
افزود: متأس��فانه ش��رایط به گونه ای شده اس��ت که نمی توان با 
توج��ه به ق��درت خرید مردم، خودرو را تولی��د کرد خودرو باید 
براس��اس آخرین استانداردهای جهان و با در نظر گرفتن شرایط 
جغرافیای��ی، آب و هوا، اقلیم و رعایت تمام اصول موازین ایمنی 
و تأمین امنیت فیزیک مصرف کننده طراحی ش��ود.  التهابی که 
به جان صنعت خودرو در ایران افتاده و حباب قیمت ها ناشی از 

دخالت دولت در صنعت خودروی کشور است.
ضرورت وجود اتاق فکر قیمت گذاری خودرو

مدیر نمایندگی سایپا در یزد با بیان اینکه قطع واردات خودرو 
و قطعات یک اش��تباه بود، درخص��وص الزمه های قیمت گذاری 
خ��ودرو اظه��ار می کن��د: تش��کیل کارگروه ه��ای تخصصی از 
طیف های مختلف صنعت خودروی ایران و رس��یدن به خروجی 
مشترک، الزمه قیمت گذاری درست و منطبق با معیارهای مورد 
اش��اره نظریه پردازان این عرصه است که متأسفانه تاکنون هیچ 

اقدام عملی و علمی در این جهت انجام نشده است.
حس��ینی پور با بیان اینکه خودروهای تولید داخل را نمی توان 
از خودروه��ای واردات��ی جدا کرد و در س��بد قیمت جداگانه ای 
ق��رار داد؛ چراک��ه خط تولی��د خودروهای داخلی هم از س��وی 
قطعه س��ازان خارجی تغذیه می شود، ابراز داشت:  ارز و نوسانات 
ارزی که زاییده اتفاقات در حوزه سیاس��ت خارجی است به هیچ 
وج��ه نباید روی قیمت خ��ودروی داخلی و خارج��ی تأثیرگذار 
باش��د. این نگ��رش که قطع واردات خ��ودروی خارجی منجر به 

تولید خودروی داخلی می شود، یک نگرش کامأل اشتباه است.
وی می افزای��د: گفته می ش��ود قطع واردات خ��ودرو منجر به 
تولی��د خودروی داخلی می ش��ود؛ در حالی که این نگرش کامأل 
اشتباه است. به نظر بنده، واردات خودرو از انواع برندهای مطرح 
جهان باعث رش��د و ایجاد رقابت سالم و پاسخ دهی به متقاضیان 

خودروی داخل کشور است.

س��خنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کش��ور گف��ت تامین م��واد اولیه موردنی��از قطعه س��ازان از بورس کاال 

چالش هایی را برای آنها به همراه داشته است.
احمدرض��ا رعنایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، بیان کرد: با 
توجه به اینکه برخی از قطعه س��ازان قادر به خری��د مواد اولیه با حجم 
ب��اال از بورس کاال نیس��تند و همچنین افزایش قیمت م��واد اولیه نیاز 
قطعه سازان به نقدینگی را افزایش داده و بدهی ۳2 هزار میلیارد تومانی 
خودروس��ازران به قطعه س��ازان موجب ش��ده زنجیره تامین سرمایه در 
گ��ردش کافی برای پیش خری��د مواد اولیه از ب��ورس کاال و تحویل آن 
پس از دو س��ه ماه را نداشته باش��د. مسئله دیگر این است که کاالهای 
موردنیاز قطعه س��ازان همیش��ه در بورس کاال وجود نداشته و هر چند 
وقت یک بار اقالم عرضه می ش��وند بنابراین وجود چنین عواملی موجب 

توقف خطوط تولید قطعه سازان شده است.
وی در ادام��ه با اش��اره به راهکارهای موجود ب��رای تامین مواد اولیه 
موردنیاز قطعه س��ازان گفت: به اعتقاد بنده وزارت صمت باید راهکاری 

ایجاد کند تا مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان متناس��ب با میزان تولید 
خروج��ی آنها به صورت حواله ای و تخصیصی از تولیدکننده های داخلی 
م��واد اولیه فوالدی و پتروش��یمی با قیمت مصوب دریافت ش��ده و در 
اختیار تولیدکننده قرار داده ش��ود. ضمن اینکه سیس��تم بهین یاب در 
تامین مواد اولیه نیز جوابگو نب��وده چراکه برخی از تولیدکننده نماها با 
ایجاد آمارهایی در بهین یاب، مواد اولیه را دریافت کرده و آن را در بازار 
با قیمت آزاد به فروش می رس��انند و بدین ترتیب تولیدکننده واقعی با 
درد س��ر مواجه ش��ده و باید مواد اولیه را با چند برابر قیمت تهیه کند 
ت��ا خط تولید متوقف نش��ود. لذا در وزارت صمت بای��د عزم جزم برای 
س��اماندهی تخصیص م��واد اولیه فوالدی و پتروش��یمی به تولیدکننده 

واقعی وجود داشته باشد.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور درباره طرح مچینگ برای تهیه مواد اولیه از 
بورس کاال اظهار داش��ت: با توجه به اینکه در طرح مچینگ هر شرکت 
می تواند مطابق ب��ا نیاز و نقدینگی خود، اقدام به خرید از بورس کند و 

رقابتی وجود ندارد، سهمیه هر شرکت باقی خواهد ماند و اگر به درستی 
اجرا ش��ود و مانند سیس��تم بهین یاب موجب سوءاستفاده دالالن نشود 

طرح خوبی خواهد بود.
س��خنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کشور در پایان با بیان مشکالت پیش روی قطعه سازان تصریح کرد: در 
حال حاضر اساس��ی ترین مشکل قطعه سازان عدم تعدیل قیمت قطعات 
و تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان است که موجب 
ایجاد مش��کل در چرخه تولید و س��رمایه در گردش قطعه س��ازان شده 
اس��ت. دومین مش��کل عدم پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان است 
و مس��ئله دیگر ع��دم ترخیص قطعات از گمرک ب��ه دلیل عدم کارایی 
سیس��تم بانک مرکزی اس��ت که تخصیص به درستی انجام نمی شود و 
برخی کاالها به دلیل مش��کل در اس��ناد اعتباری ارزی و برخی دیگر به 
دلیل عدم امکان ثبت س��فارش در گمرک دپو شده اند. در مجموع این 
عوامل موجب تاخیر در تامین مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان ش��ده و 

آنها را بر سر چند راهی قرار داده است.

دردسرهای قطعه سازان برای تامین مواد اولیه از بورس کاال

رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناج��ا از ثبت نام موفق 100 
هزار شهروند تهرانی در س��امانه نوبت دهی اینترنتی خبر داد و گفت  از 
امروز ۷ کالنشهر و ۳ استان دیگر نیز با نوبت دهی اینترنتی کار تعویض 

پالک وسایل نقلیه را انجام خواهند داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، سرهنگ علی 
محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا درخصوص آخرین 
آم��ار ارائه خدمت به هموطنان از طری��ق نوبت دهی اینترنتی در مراکز 
تعویض پالک اظهار داش��ت: از اول ش��هریورماه که مراکز شماره گذاری 
و تعوی��ض پالک در تهران به صورت پایل��وت »نوبت دهی اینترنتی« را 
ارائه دادند تا این لحظه 100 هزار نفر ثبت نام موفق داشته و توانستند 

با رزرو نوبت، از ارائه خدمت در مراکز تعویض پالک برخوردار شوند.

رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا تصریح کرد: با توجه به 
انجام دوره پایلوت موفقیت آمیز نوبت دهی اینترنتی در تهران هم اکنون 
۷ کالنش��هر و ۳ اس��تان دیگر نیز به این طرح افزوده ش��ده و خدمات 
تعویض پالک موتورس��یکلت و ماش��ین سبک و س��نگین در آنها نیز با 

نوبت دهی اینترنتی انجام خواهد شد.
وی اعالم کرد: از امروز 29 ش��هریورماه عالوه بر تهران، ارائه خدمت 
در مراکز پالک در آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، 
خراسان رضوی، گیالن و کرمانشاه و همچنین قم، البرز و یزد به صورت 

نوبت دهی اینترنتی است.
س��رهنگ محمدی در پاسخ به دیگر پرس��ش فارس در این خصوص 
که وضعیت تعویض پالک در س��ایر اس��تان های کش��ور چگونه خواهد 

بود، گفت: تا پایان مهرماه تمام مراکز ش��ماره گذاری در سراس��ر کشور 
ب��ه ای��ن طرح افزوده ش��ده و ارائه خدمت فقط ب��ا نوبت دهی اینترنتی 

انجام می شود.
وی به هموطنان توصیه کرد که حتماً با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و داش��تن ماسک و ترجیحا خودکار و دستکش در زمانی که در سامانه 
رزرو کرده اند به مراکز تعویض پالک مراجعه کنند؛ نه زودتر و نه دیرتر؛ 
اگر زودتر مراجعه کنند معطل شده و اگر دیرتر برسند، نوبت شان ابطال 
خواهد ش��د. رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا اظهار داشت: 
هموطنان به راحتی می توانند با مراجعه به سامانه راهور 120 و از طریق 
لینک نوبت دهی به واس��طه تلفن همراه و به صورت کامال رایگان برای 

مرکز شماره گذاری مدنظر خود نوبت رزرو کنند.

مدیرعامل سایپا گفت  این گروه خودروسازی قصد دارد نگاه به بیرون 
از مرزها و وابس��تگی به ش��رکت های خارجی را تا حد امکان قطع کند 
تا در آینده با مش��کالتی نظیر بدعهدی و عدم همکاری این ش��رکت ها 

مواجه نشود.
به گزارش پیام فوری، »سیدجواد سلیمانی« در جریان بازدید سرتیپ 
پاسدار »امیرعلی حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه از خطوط 
تولید، مرکز تحقیقات و نوآوری و محصوالت جدید گروه س��ایپا افزود: 
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنایع ایران )ایدرو( عزم بس��یار خوبی برای حمایت از توس��عه ساخت 
داخ��ل و ن��گاه به ظرفیت های درونی کش��ور دارند و در این مس��یر، از 

صنعت خودرو پشتیبانی و حمایت می کنند.
وی با اش��اره ب��ه برنامه این گروه برای توس��عه محص��والت و تولید 
خودروه��ای به روز، م��درن و باکیفیت باالتر با اس��تفاده از ظرفیت های 
داخل��ی و تعمیق س��اخت داخل، گف��ت: در حال طراح��ی موتورهای 

کم مصرف با بهره وری بیشتر در سایپا هستیم.
س��لیمانی ادام��ه داد: در مرکز تحقیقات ش��رکت مگاموتور، توس��عه 
و طراح��ی موتوره��ای متن��وع ب��ا ویژگی ه��ای گوناگ��ون و همچنین 
گیربکس های جدید برای محصوالت در حال پیگیری است که همه این 
پروژه ها با تکیه بر توان داخلی اجرا خواهند شد. فرمانده نیروی هوافضای 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی نیز در این دیدار گفت: امروز نیروهای 

مسلح، صنایع دفاع و بسیج، کمک و حمایت از توسعه صنایع داخلی را 
وظیفه خود می دانند. وی خاطرنشان کرد: اگر صنعت خودروی کشور از 
مس��یر مونتاژکاری فاصله گرفته و به  جای تبدیل شدن به مصرف کننده 
فناوری های ساخت خارج به درون توجه کند، در آینده جزو بخش های 
ممتاز و برجسته صنعت کشور خواهد بود. سردار حاجی زاده، مهم ترین 
س��رمایه موجود در کش��ور را نیروی انس��انی متخصص دانست و تاکید 
کرد: صنایع دفاعی و نظامی کشور با اتکا به همین سرمایه به مهم ترین 
و پیچیده تری��ن دانش و علوم که تنها در اختیار چند قدرت برتر جهانی 
بود، دست یافتند و امروز آماده هستند تا به کمک صنعت خودرو کشور 

آمده و نیازها را برطرف کنند.

آخرین جزییات طرح »نوبت دهی اینترنتی« در مراکز تعویض پالک

وابستگی به خارج در تولید خودرو کاهش می یابد
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اینترنت اشیاء یکی از فناوری های نوظهوری است که در سال های اخیر 
عالقه مندان بسیاری در کشور پیدا کرده است. شبکه فن بازار معاونت علمی 
با تاسیس 2۶ فن بازار استانی و چند فن بازار تخصصی، نقشی تعیین کننده 

در توس��عه تجارت فناوری در کش��ور داشته 
است. این شبکه با همکاری بخش خصوصی 
در حال حاضر گامی اساسی در حوزه تجارت 
فناوری در اینترنت اش��یاء برداش��ته اس��ت. 
بروکرها )کارگ��زاران تبادل فن��اوری( بازوی 
اجرایی شبکه فن بازار معاونت علمی محسوب 
می شوند. تعیین کارگزار و بروکر تخصصی در 
هر حوزه می تواند اولین گام برای توسعه تبادل 
و تجارت فناوری در این حوزه باش��د، بر این 
اساس شبکه فن بازار ملی معاونت علمی با عقد 
تفاهم نامه با یک گروه پیشرو در حوزه اینترنت 
اشیاء به نام مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء، با 
ای��ن مرکز به عنوان بروک��ر تخصصی در این 

حوزه همکاری خواهد کرد.  این مرکز در نظر دارد به عنوان کارگزار شبکه 
فن بازار ملی در حوزه اینترنت اشیاء و فناوری های نوین، نیازهای فناورانه 
کشور خصوصاً بازار فناوری اینترنت اشیاء را شناسایی کرده و آنها را تبدیل 

به ی��ک فرصت کند. نقش آفرینی به عنوان بروک��ر در این حوزه موجب 
خواهد شد که با شبکه سازی تخصصی میان بخش های مختلف از جمله 
دانشجویان، محققان، استارت آپ ها، شرکت ها، سازمان ها و صاحبان صنایع 
و بنگاه های اقتصادی، اهداف در نظر گرفته 
شده محقق شوند. یکی از وظایف کارگزاران 
تب��ادل فناوری در کش��ور، کمک به جذب 
سرمایه برای توس��عه بازار است. بروکرهای 
تب��ادل فناوری نس��بت به  جذب س��رمایه 
براس��اس محصوالت دانش بنی��ان فناورانه 
شناسایی ش��ده اقدام می کنند و در این راه، 

اولویت های بازار را نیز در نظر می گیرند.
باید توجه داش��ت که جذب س��رمایه در 
حوزه فناوری، نیازمن��د تخصص و مهارتی 
اس��ت ک��ه کارگ��زاران متخص��ص تبادل 
فناوری از آن برخوردار هستند. این کارگزار 
جدید کمک خواهد کرد ت��ا کارآفرینی در 
زیست بوم اینترنت اشیاء کشور به واسطه رونق سرمایه گذاری توسعه یابد 
و سرمایه های جذب شده به تولید محصوالت و خدمات جدید در بخش 

اینترنت اشیاء منتهی شود.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح دیروز با 
اس��تقبال استاندار وارد کرمانشاه شد. افتتاح چند پروژه فناورانه مانند 
متجمع نوآوری با کاربری در حوزه های زیس��تی بخشی از برنامه های 

این س��فر یک روزه اس��ت. در این س��فر 
همچنین مدیران و نمایندگان شرکت های 
دانش بنیان و فناور کرمانش��اه، در حاشیه 
نمایش��گاه محصوالت فناورانه اس��تان با 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
گفت وگ��و خواهند کرد.  بازدید از مجتمع 
پلیمر کرمانش��اه نخس��تین بخش س��فر 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
به این اس��تان اس��ت. این مرکز در تولید 
انواع گریدهای پلی اتیلن س��نگین و مواد 
پلیمری در کش��ور پیشرو بوده و از جمله 
تولیدکنندگان محص��والت دانش بنیان و 
فناور در این حوزه اس��ت. ستاری در این 

س��فر از دستاوردهای ش��رکت دانش بنیان زیس��ت  تولید  رازی دیدن 
می کند. این ش��رکت عرضه کنن��ده محصوالت مختلف��ی مانند کیت 
تش��خیصی آنتی بادی و ضدآنتی بادی و ابزارپزش��کی و اپتیکی است. 

س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پس از بازدید 
از چند ش��رکت دانش بنیان دیگر و گفت وگو با مدیران و فعاالن فناور 
ش��اغل در این مجموعه ها، در نمایش��گاه محصوالت فناورانه دانشگاه 

صنعتی کرمانشاه حضور می یابد.
مرکز رش��د فناوری س��المت دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه نیز که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تاس��یس ش��ده اس��ت، در ای��ن س��فر 
فناوران��ه  محص��والت  از  نمایش��گاهی 
تولید ای��ن مرکز را برگزار کرده اس��ت. 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
با حضور در این نمایش��گاه از نزدیک با 
دس��تاوردهای فناورانه این مرکز آش��نا 

خواهد شد.
 در پ��ارک عل��م و فناوری کرمانش��اه 
نیز با حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری یک مجتمع نوآوری با کاربری در حوزه های زیستی 
احداث شده است که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

افتتاح می شود.

زیست بوم فناوری و نوآوری کرمانشاه رونق گرفتبازار فناوری اینترنت اشیاء با فن بازارها توسعه یافت

تحقیقات نش��ان می دهد که کالج های دولتی برای تامین کاس��تی 
بودجه به دانش��جویان بین المللی که معموالً ش��هریه خود را به طور 
کامل می پردازند، متکی هس��تند و با پیش بینی افت ش��دید تحصیل 

دانشجویان بین المللی در آمریکا، دانشگاه ها آسیب خواهند دید.
سایت تحلیلیMarket watch  نوشت: براساس یک نظرسنجی، 
تعداد دانشجویان بین المللی که در پاییز امسال در دانشگاه های ایاالت 
متحده تحصیل می کنند، نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش می یابد. 
بیش از ۵0درصد از ۵20 مؤسس��ه آموزش عالی که توس��ط مؤسسه 
بین المللی آموزش)IIE( مورد بررس��ی قرار گرفته اند، اظهار داشتند 

ک��ه س��ال به س��ال تعداد درخواس��ت 
دانش��جویان بین الملل��ی ب��رای س��ال 

تحصیلی آینده کاهش یافته است.
ای��ن گ��زارش می افزای��د تقریباً 18 
درص��د از موسس��ات اظهار داش��ته اند 
ک��ه »کاهش قابل توجهی« در برنامه ها 
مش��اهده کرده ان��د. تاکن��ون، ثبت نام  
۵۷،8۵۵ دانش��جوی بین المللی در ترم 
پایی��ز س��ال 2020 در 28۶ کال��ج و 
دانش��گاه ایاالت متحده پذیرفته ش��ده 
است و مؤسس��ات آموزشی این داده ها 
را به IIE ارائه داده اند. 4488 نفر دیگر 
ثب��ت نام خود را به ترم بهار یا آینده ای 

نامعلوم بعد موکول کردند.
 IIE )موسس��ه بین المللی آموزش( 
در ح��ال حاضر داده ای برای مقایس��ه 
سطح ثبت نام دانش��جویان بین المللی 
امس��ال با سال گذش��ته ندارد، اما این 
ب��اور وج��ود دارد ک��ه امس��ال تعداد 
کمتری از دانش��جویان بین المللی خود 
را به دانش��گاه می رس��انند. اکثر ۳4۳ 
متخصص آم��وزش بین الملل��ی که در 
کالج ه��ا و دانش��گاه های ایاالت متحده 
در م��اه آوریل توس��ط س��رویس های 

آموزش جهانی مورد بررس��ی قرار گرفتند، اظهار داش��تند که انتظار 
دارند ثبت نام دانش��جویان بین المللی در سال آینده در کالج های آنها 

کاهش یابد.
 میری��ام فلدبل��وم، مدیر اجرایی رئیس جمه��ور در آموزش عالی و 
مهاج��رت، گف��ت: توفانی از مس��ائل جدید، دانش��جویان و کالج های 

بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد.
هرگون��ه کاهش تعداد دانش��جویانی که برای تحصی��ل از خارج از 
کش��ور به ای��االت متحده می آیند، می تواند ب��رای کالج ها  که قبال به 
دلیل همه گیری ویروس کرونا دچار محدودیت هایی شده اند، تأثیراتی 
داش��ته باش��د. تحقیقات نش��ان می دهد که کالج های دولتی برای پر 
کردن خأل بودجه به دانشجویان بین المللی، که معموالً شهریه خود را 

کامل می پردازند، وابسته هستند.
کاه��ش دانش��جویان بین المللی نیز احتماالً تأثیر گس��ترده تری بر 
اقتص��اد خواهد داش��ت. به گفته IIE، در س��ال 2018 دانش��جویان 

بین الملل��ی 4۵ میلی��ارد دالر به اقتصاد ای��االت متحده آمریکا کمک 
کردند. سیاس��ت ها و محدودیت های سفر، ثبت نام در مراکز آموزشی 
ایاالت متحده را دش��وار می کند. این موارد عبارتند از: محدودیت های 
س��فر اعمال شده در نتیجه همه گیری و همچنین تاخیر در رسیدگی 
به درخواست های ویزا که به دلیل محدودیت های مربوط به همه گیری 

ایجاد شده است.
فلدبل��وم گف��ت: افزون ب��ر این دول��ت تصمیمات سیاس��تی را که 
دانشجویان جدید بین المللی را از ورود به ایاالت متحده بیشتر دلسرد 

می کرد، قرار داده است.
 اداره مهاج��رت و آداب و رس��وم 
ایاالت متح��ده ی��ا ICE، اوایل ماه 
ژوئیه راهنمایی صادر کرد که نش��ان 
می دهد دانش��جویان بین المللی اگر 
بخواهند دوره های آموزش��ی خود را 
به صورت ادام��ه دار آنالین بگذرانند، 
نمی توانن��د در ایاالت متحده بمانند. 
پ��س از فش��ارها، ICE ی��ک هفته 
بعد ای��ن دس��تورالعمل را لغو کرد. 
همچنین آژانس دستورالعمل هایی را 
درباره دانش��جویان جدید بین المللی 
ص��ادر کرد که نش��ان می ده��د آنها 
نمی توانن��د برای آموزش کامل از راه 

دور به ایاالت متحده بیایند.
فلدبلوم گفت: این محدودیت ها در 
میان مجموعه ای از اقدامات سیاسی 
ب��رای دانش��جویان و پژوهش��گران 
بین المللی در چند س��ال گذش��ته، 
ناامن��ی گس��ترده تری را ایجاد کرده 

است.
 از زم��ان روی کار آم��دن دول��ت 
ترام��پ، تالش هایی مانند ممنوعیت 
ورود مس��افران از برخ��ی کش��ورها 
ب��ه ایاالت متح��ده لغو دس��ته ای از 
ویزاه��ای کاری خ��اص به ط��ور موقت و محدود ک��ردن ورود برخی 
از دانش��جویان و پژوهش��گران از چی��ن به آمریکا برای دانش��جویان 

بین المللی طی چند سال گذشته تأثیر نامطلوبی داشته است.
 نیمی از 921 دانش��جوی بین المللی که توس��ط س��ازمان خدمات 
جهانی آموزش )WES( مورد بررسی قرار گرفته اند، اظهار داشتند که 
انتظار دارند این همه گیری بر باز بودن جامعه ایاالت متحده نسبت به 

دانشجویان بین المللی تأثیر منفی بگذارد.
 فلدبل��وم گف��ت: حتی در حال��ی که عدم قطعی��ت در مورد تعداد 
زی��ادی از دانش��جویان خارجی ک��ه می توانند ب��رای تحصیل در این 
پاییز ب��ه ایاالت متحده راه یابند همچنان وجود دارد. کالج ها احتماالً 
ت��ا حدودی برنامه ه��ای آموزش ترکیبی را آم��اده می کنند تا بتوانند 
دانش��جویان بین المللی جدی��د را به ایاالت متح��ده بیاورند. در واقع  
8۷ درصد از کالج های مورد بررس��ی توسط IIE گفته اند که در حال 

برنامه ریزی برای ترکیبی از آموزش حضوری و آنالین هستند.

به قلم: کریسا بل  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی: در شرایطی که تصور می شد که تنها دو 
سـناریو برای آینده تیک تاک وجود دارد، مدیران این شرکت، تصمیمی بسیار جالب را اتخاذ 
کردند. در این رابطه تیک تاک به هیچ برند آمریکایی فروخته نخواهد شد و در عوض، خود به 
عنوان یک برند مسـتقل، در آمریکا فعالیت خود را ادامه می دهد. این امر اگرچه سناریو مورد 
عالقه دولتمردان کشـور چین محسوب نمی شود، با این حال به نظر نمی رسد که بتوانند با آن 
مقابلـه نمایند. با این حال در جنگ بین برندهای آمریکایی برای تصاحب تیک تاک، اوراکل تا 
حدودی به خواسـته خود رسیده و اکنون سـهامدار اصلی این برند محسوب می شود. این امر 

باعث خواهد شد تا حضور در آمریکا، به مراتب ساده تر شود. این امر در حالی است که تا چند 
روز قبل، به نظر می رسد که مایکروسافت، باالترین شانس را برای ارتباط با مدیران این شبکه 
اجتماعـی فوق العاده، در اختیار دارد. شـرکت بایت دنس به عنـوان مالک اصلی تیک تاک در 
بیانیه ای عنوان کرده است که این تصمیم در راستای حمایت از هزاران کسب و کاری است که 
در این شـبکه رشد کرده و چنین تحریمی می تواند آینده آنها را به نابودی بکشاند. همچنین 
پیش بینی می شود که با این تغییر مکانی، 20 هزار شغل جدید نیز در آمریکا ایجاد شود. حال 
باید دید که واکنش رئیس جمهور آمریکا به این تصمیم چه خواهد بود. در واقع به نظر می رسد 

 درخواست دانشجویان بین المللی
برای تحصیل در آمریکا افت می کند

تصمیم نهایی در رابطه با تیک تاک 

دریچــه

عملیات اجرایی پروژه س��اخت »واحد تولید کاتالیس��ت BZN2« در مجتمع 
پلیمر کرمانش��اه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در اس��تان کرمانشاه آغاز شد. این مجتمع در شهرک صنعتی بیستون قرار دارد؛ 
مجتمع��ی که با فعالیت نیروی متخصص خود لوله های موردنیاز برای پروژه های 
آبیاری و گازرسانی را تامین می کند.  با آغاز عملیات اجرایی این پروژه نیز تولید 
کاتالیست با کاربرد در فرآیند تولید محصوالت پلی اتیلن پس از گذراندن مراحل 
پیش��رفته تحقیقاتی توس��ط پژوهشگران جوان ش��رکت پلیمر کرمانشاه  انجام 
می شود؛ محصولی که قرار است جایگزین کاتالیست ژاپنی شود. این پروژه سال 
آینده به بهره برداری می رس��د و با این اتفاق س��االنه ۵0 تن کاتالیس��ت در این 
مجتمع تولید می شود. این کاتالیست برای تبدیل اتیلن به پلی اتیلن کاربرد دارد.

ستاری: صنعت پتروشیمی روندی رو 
به رشد دارد

یکشنبه
30 شهریور 1399

شماره 1627
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هیپوکلریت کلس��یم از جمله موادی اس��ت که در تصفیه فاضالب و حفظ 
س��المت آب نقشی اساس��ی دارد. این ماده از کشورهایی مانند چین، هند و 
ژاپن وارد می ش��د. با توجه به نیاز منابع آبی کش��ور ب��ه چنین موادی، یک 

ش��رکت دانش بنی��ان نس��بت به بومی س��ازی 
این ماده اقدام کرد تا مقدمات قطع وابس��تگی 
کش��ور به واردات این ماده ش��یمیایی را فراهم 
کند. محمدعلی ش��ریعت، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنی��ان تولیدی ش��یمیایی کل��ران گفت: 
کلسیم هیپوکلریت )تولیدشده به روش ترکیبی( 
یک��ی از پرکاربردتری��ن مواد ب��رای بلیچینگ 
)س��فیدکنندگی(، ضدعفون��ی و تصفیه منابع 
آبی و فاضالب در دنیا ش��ناخته شده است. این 
ماده در آب بسیار محلول است و از هیپوکلریت 
کلس��یم عالوه بر تصفیه آب، در مراکز مختلف، 
ب��رای ضدعفونی ک��ردن س��طوح و تجهیزات 
استفاده می شود.  مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

تولیدی شیمیایی کلران ادامه داد: با توجه به اهمیت تصفیه منابع آب کشور و 
فاضالب، محصول کلسیم هیپوکلریت یک محصول مهم و استراتژیک است که 
ارتباط مستقیم با سالمت جامعه دارد. تولید این محصول در کشور، مقدمات 

قطع وابس��تگی ایران به واردات این محصول از خارج از کشور را فراهم کرد.  
ش��ریعت همچنین گفت: کش��ورمان در حال حاضر نیز از کشورهایی مانند، 
چین، هند، ژاپن و حتی آمریکا، کلس��یم هیپوکلریت، وارد می کند. افزایش 
تولید در این ش��رکت و توسعه خطوط تولید 
می تواند به کاهش و حتی قطع این وابستگی 
کم��ک کند. در صورت حمایت دس��تگاه های 
ذی ربط، می توان تمام نیاز کش��ور را به همت 
متخصص��ان ج��وان ایرانی، در داخل کش��ور 
تولی��د کرد.  ش��ریعت با اش��اره به تالش های 
انجام ش��ده برای تولید داخلی محصول، گفت: 
برخی از مسائلی که مانع از افزایش تولید این 
محصول در داخل می ش��ود، برخی مشکالت 
زیست محیطی اس��ت. برای حل این چالش، 
ب��ا به کارگیری فرآیندهای ابداعی، خط تولید 
کلسیم هیپوکلریت ترکیبی در حجم باال بدون 
مش��کالت زیست محیطی در شرکت تولیدی 
ش��یمیایی کلران به بهره برداری رسیده است که با تولید انبوه و حجم باالی 
این محصول، از واردات آن بی نیاز شده و به صادرکننده مطرح آن در منطقه 

تبدیل می شویم.

پرویز کرمی، رئیس شورای سیاست گذاری »جشن هزاره شرکت خالق« 
گفت: اس��تارت آپ ها و شرکت های منتخب در این رخداد عالوه بر تقدیر و 
دریافت جوایز نقدی، از بس��ته های حمایتی اختص��اص یافته نیز برخوردار 

می ش��وند. همزمان ب��ا این رویداد، جش��نواره 
»خالق برتر« نیز برگزار می شود. رئیس شورای 
سیاست گذاری »جشن هزاره شرکت خالق« در 
ادامه گفت: کسب و کارهای دیجیتال و فضای 
مج��ازی، صنایع دیداری و ش��نیداری، میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنرهای 
تجسمی و هنرهای نمایشی، بازی، اسباب بازی 
و سرگرمی، طراحی و معماری، گیاهان دارویی 
و طب س��نتی و نشر، چاپ و کتابخانه از جمله 
برخی حوزه های صنایع خالق و فرهنگی است 
که در این روی��داد کارآفرینی مورد توجه قرار 
گرفته است.  به گفته دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری، فعاالن فناور، ش��رکت های خالق و استارت آپ های فعال 
در این حوزه ها می توانند با مکاتبه با پایگاه اطالع رسانی این رویداد به نشانی 
khalaghfestival.isti.ir  برای ثبت نام در این رخداد اقدام کنند.  کرمی 

همچنین افزود: این جشن سراسری تالش دارد تا با انسجام و انگیزه بخشی 
در حوزه صنایع خالق و فرهنگی، شرکت های خالق و استارت آپ های دارای 
طرح ها و محصوالت برتر را شناس��ایی کند و بسته های حمایتی الزم را به 
آنها اختص��اص دهد. با توجه به گردش مالی 
قابل توجه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
در جه��ان، رویداده��ای کارآفرین��ی  مانند 
»جش��ن هزاره ش��رکت خالق« و »جشنواره 
خالق برتر« می توانند ش��رکت های فعال در 
این حوزه را ترغیب کند که هرچه بیشتر در 
مسیر تجاری س��ازی ایده ها و طرح های خود، 
گام بردارند.  رئیس ش��ورای سیاست گذاری 
»جش��ن هزاره ش��رکت خالق« با اش��اره به 
جوایز در نظر گرفته ش��ده برای شرکت ها و 
استارت آپ های منتخب در این رقابت گفت: 
ع��الوه بر بخش ه��ای مس��ابقه ای و رقابتی، 
وبیناره��ا و کارگاه ه��ای آموزش��ی مختلفی 
نیز در حاش��یه این جشن سراس��ری برگزار شده است تا آخرین تحوالت و 
پیش��رفت های حوزه فناوری های نرم را به شرکت کنندگان آموزش دهند و 

مشاوره های الزم در این بخش عرضه شود.

استارت آپ ها و فناوران برتر صنایع خالق تقدیر می شوندآب سالم؛ فاضالب با ماده ای دانش بنیان تصفیه می شود

مالک سعیدی / مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری: امروز کش��ورها 
نمی توانند اقتصاد خود را محصور به مرزهای کشور خود دانسته 
و با اقتصادی بس��ته به سمت رش��د و شکوفایی اقتصادی پیش 
روند. جهانی شدن عالوه بر اثرگذاری بر امور بین الملل و داخلی 
کش��ورها، به ش��دت اقتصاد کش��ورها را به هم وابس��ته کرده و 
تجارت جهانی را ش��کل داده است. بهره گیری از تجارت جهانی 
توانایی تبدیل کش��وری مانند کره جنوبی را از سطح فقیرترین 
کش��ورهای آفریقایی در س��ال 19۶0 به کش��وری اقتصادی و 
قدرتمند را دارد. ایران هم مانند س��ایر کشورها به جز پیوستن 
به اقتصاد بین الملل��ی و جهانی راهکار دیگری ندارد؛ همان طور 
که در سیاس��ت گذاری کالن کش��ور این موضوع به وضوح دیده 
ش��ده است. در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به بحث صادرات 

و زیرساخت های حمایتی تجارت بین الملل اشاره شده است.
از ط��رف دیگ��ر باید به ای��ن مهم توجه کرد که با گس��ترش 
روابط بین الملل و از بین رفتن محدودیت های ارتباطی با س��ایر 
کش��ورها، فرصت مناس��بی برای ارتقای توان صادراتی کش��ور 

فراهم شده است.
به اعتقاد اکثر کارشناس��ان در آسیب شناسی اقتصاد ایران در 
درجه  اول باید به وابس��تگی اقتصاد ایران به فروش مواد خام و 

با ارزش افزوده پایین، اش��اره کرد. با شناسایی این نوع آسیب ها 
می توان به نقش بی بدیل دانش در حل معضالت کش��ور پی برد 
و بر این اساس توسعه شرکت های دانش بنیان، یکی از راهبردها 
و رویکردهای استراتژیک مهم و اثرگذار در مسیر تحقق اقتصاد 

مقاومتی است.
عالوه بر فرصت ها و زیرس��اخت های قانونی که در سطح کالن 
بیان ش��د، خیلی از فرصت های صادرات��ی مربوط به محصوالت 
خاصی بوده که به خوبی در داخل تولید ش��ده ولی متاسفانه به 
دلیل برخی از ایرادات جزئی که بعضا ریش��ه در ضعف دانش��ی 
دارند، فرصت صادراتی خود را از دس��ت می دهند که محصوالت 

دانش بنیان عموما در این دسته قرار می گیرند.
ب��ه این معنا که از لحاظ فنی و دانش��ی محصوالتی با کیفیت 
در داخل کشور تولید می ش��ود اما به دلیل کم تجربگی و جوان 
بودن عموم این مجموعه ها، در حوزه صادرات با مش��کل مواجه 

می شوند.
با توجه به مطالب بیان شده پاشنه آشیل کسب مزیت رقابتی 
در مب��ادالت بین المللی حرکت به س��وی ص��ادرات خدمات و 
واردات فن��اوری با هدف بومی س��ازی آنها اس��ت که مهمترین 
عامل اثرگذار در تسریع مسیر رسیدن به اهداف مدیریت قوی و 

کارآمد و شناخت نیازهای بازارهای بین المللی است.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر 
خود به اس��تان کرمانش��اه در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و 
گفت بیش از 140 نوع خدمت به ش��رکت های دانش بنیان ارائه 
می دهیم. با توسعه زیست بوم فناوری در استان کرمانشاه شاهد 
ورود بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری هس��تیم که معاونت 

علمی در این زمینه کمک می کند.
ستاری با بیان اینکه پارک های علم و فناوری یکی از پایه های 
توس��عه فناوری در هر اس��تانی محسوب می ش��وند، ادامه داد: 
زیرا پارک ها یکی از بازیگران مهم در ش��کل گیری زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری هس��تند. در این س��فر نی��ز حمایت های الزم 
برای توس��عه پارک علم و فناوری کرمانش��اه انجام می شود تا با 
همکاری معاونت علمی، اس��تانداری و جهاد دانش��گاهی شاهد 

رونق فعالیت های فناورانه باشیم.
وی به گس��ترش مراکز رشد در شهرهای گوناگون اشاره کرد 
و افزود: خالقیت ها و اس��تعدادها در این مراکز کشف می شوند و 
می توان با حمایت از آنها برای تجاری سازی محصوالت و توسعه 
شرکت دانش بنیان اقدام کرد. صبح امروز عملیات اجرایی پروژه 
س��اخت »واحد تولید کاتالیست BZN2«« آغاز شد که توسعه 

یک شرکت دانش بنیان در این حوزه بود.
 مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری به بومی س��ازی 
محصوالت گوناگون در کش��ور اش��اره کرد و ادام��ه داد: با اتکا 
به توان داخل ش��اهد تولید داخل محصوالت زیادی هستیم. در 
حوزه کرونا نیز تجهیزات پزشکی، حفاظتی و داروهای مورد نیاز 

در داخل تولید می شود. البته در حوزه واکسن نیز اتفاقات خوبی 
رخ داده است که وزارت بهداشت اعالم می کند.

 س��تاری همچنی��ن درب��اره حمای��ت مال��ی از ش��رکت های 
دانش بنیان گفت: مدل همکاری در این زمینه مش��خص است، 
بی��ش از 140 ن��وع خدمت به ش��رکت های دانش بنی��ان ارائه 
می دهیم. با توسعه زیست بوم فناوری در استان کرمانشاه شاهد 
ورود بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری هس��تیم که معاونت 
علمی در این زمینه کمک می کند. توس��عه ش��تاب دهنده های 
کس��ب و کار اقدامی است که معاونت علمی به صورت مستقیم 
ب��رای حمایت ورود می کند و در این اس��تان هم این اتفاق رخ 
می دهد. همچنین بحث دیگر کمک به ش��رکت های دانش بنیان 
از طریق صندوق پژوهش و فناوری اس��ت ک��ه حمایت هایی از 

سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به این صندوق می شود.
 مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری صب��ح دیروز وارد 
اس��تان کرمانشاه شد تا رونق فعالیت های فناورانه در این استان 
با سرعت بیشتری پیگیری شود. در این سفر ستاری از دستاورد 
و محصوالت فناوران اس��تان بازدید می کن��د. پیگیری اقدامات 
الزم برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در استان در این 

سفر انجام می شود.
در نخس��تین بخش از این سفر عملیات اجرایی پروژه ساخت 
»واحد تولید کاتالیست»BZN2« در مجتمع پلیمر کرمانشاه با 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در استان کرمانشاه آغاز 

شد تا دستاوردی مهم برای فناوران استان باشد.

توسعه شتاب دهنده های کسب و کار کرمانشاه حمایت می شود

باعث خواهد شد تا حضور در آمریکا، به مراتب ساده تر شود. این امر در حالی است که تا چند 
روز قبل، به نظر می رسد که مایکروسافت، باالترین شانس را برای ارتباط با مدیران این شبکه 
اجتماعـی فوق العاده، در اختیار دارد. شـرکت بایت دنس به عنـوان مالک اصلی تیک تاک در 
بیانیه ای عنوان کرده است که این تصمیم در راستای حمایت از هزاران کسب و کاری است که 
در این شـبکه رشد کرده و چنین تحریمی می تواند آینده آنها را به نابودی بکشاند. همچنین 
پیش بینی می شود که با این تغییر مکانی، 20 هزار شغل جدید نیز در آمریکا ایجاد شود. حال 
باید دید که واکنش رئیس جمهور آمریکا به این تصمیم چه خواهد بود. در واقع به نظر می رسد 

که شـرایط برای این شرکت در حال بازگشت به وضعیت سابق بوده و این امر به معنای رقابت 
جدی تر با سـایر شبکه های آمریکایی نظیر اینسـتاگرام و فیس بوک خواهد بود. در این راستا 
نکته جالب توجه این است که یکی از متهم های تحریم های آمریکا، مارک زاکربرگ است که بنا 
بر شواهدی، او نخستین بار خطر رشد این شبکه را در کشور چین گوشزد کرده است. حال باید 
دید که این موضوع، تا چه اندازه بر روی سیاست های آتی مدیران این شبکه تاثیرگذار خواهد 

بود. درواقع ممکن است شاهد جنگی میان این دو برند باشیم. 
engadget.com :منبع

محصور نباشیم

تصمیم نهایی در رابطه با تیک تاک 

یادداشـت

توس��عه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال به ایجاد س��امانه راه نوآوری منجر شد. این 
سامانه به عنوان بستری برای ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها 
برای توس��عه زیست بوم نوآوری کشور فعالیت می کند. سامانه راه نوآوری راه حلی برای 
توس��عه کس��ب وکار به  صورت آنالین ب��ا ایجاد روابط و تبادل بی��ن خدمت دهنده ها و 
خدمت گیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی است. این سامانه توسط 
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری برای شکوفایی 
و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده است. هدف این سامانه، فراهم 
کردن بهترین و مفیدترین ش��رایط برای سرعت بخشیدن به رشد کسب وکارها است. 
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه 
حمایت مادی و معنوی از خدمات ارائه ش��ده در س��امانه بر این باور است تا زیست بوم 

اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی را شکوفا کند و رونق دهد.

 راه نوآوری راه اندازی شد



بازاریابی محتوا بس��تگی به توانایی کسب و کارها برای تولید محتوای 
جذاب و چش��م نواز برای مخاطب هدف دارد. هدف اصلی اغلب کسب و 
کارها از حضور در عرصه بازاریابی فروش هرچه بیش��تر محصوالت است. 
امروزه بازاریاب های بس��یار زیادی با طراح��ی کمپین های جذاب و ارائه 
محت��وای تعاملی موفق به جلب نظر مش��تریان و کمک به برندها برای 
فروش بیشتر می ش��وند. براساس گزارش موسسه اسمارت اینسایتز، ۷۶ 
درص��د از بازاریاب ها ش��یوه های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
خوبی می دانند. با این حساب اغلب برندها باید توانایی جلب نظر مخاطب 
هدف و فروش مناس��ب را داشته باش��ند. نکته مهم در این میان تفاوت 
مهارت برندها در برنامه ریزی برای بازاریابی اس��ت.  اگر برنامه بازاریابی 
یک برند از کیفیت الزم برخوردار نباشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف 
را نخواهد داش��ت. س��االنه ش��مار باالیی از برندها به دلیل ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شکس��ت در زمینه بازاریابی مواجه 
می ش��وند. این امر اهمیت طراحی کمپی��ن بازاریابی تعاملی را به خوبی 
نش��ان می دهد.  هدف اصلی مقاله کنونی بررسی شیوه های تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در عرصه بازاریابی نیست. برعکس، تمرکز اصلی در این 
مقاله بر روی تکنیک های طراحی برنامه بازاریابی گذاش��ته شده است. اگر 
شما نیز عالقه مند به بازاریابی مناسب و تاثیرگذاری هستید، باید نسبت به 
کاربست تکنیک های حرفه ای اقدام نمایید، در غیر این صورت توانایی جلب 

نظر مخاطب هدف به صورت تاثیرگذاری را از دست خواهید داد. 
1. ایجاد برند جذاب

گاه��ی اوقات کارآفرینان فرآیند برندس��ازی را اضاف��ی و فاقد کاربرد 
مناس��ب تلق��ی می کنند. این امر نوعی گرایش رای��ج در میان صاحبان 
کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما نیز چنین برداشتی نسبت 
به حوزه برندس��ازی دارید، به احتمال ف��راوان در زمینه بازاریابی نیز با 
چالش مواجه خواهید شد. امروزه مرز مشخصی میان فرآیند بازاریابی و 
برندسازی وجود ندارد. اگر شما برند جذابی برای مخاطب هدف نداشته 
باش��ید، توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها را از دست خواهید داد. امروزه 
مشتریان فقط به برندهای جذاب توجه دارند بنابراین شما باید پیش از 

طراحی کمپین بازاریابی به دنبال ایجاد برندی جذاب باشید. 
وقتی ش��ما در فرآیند برندس��ازی به دنبال ایجاد یا توس��عه برندتان 

هستید، باید به پرسش های ذیل پاسخ دهید:
• مشتریان هدف کسب و کار شما کدام طیف را تشکیل می دهد؟

• کدام نوع محتوای بازاریابی تناسب بیشتری با سلیقه مخاطب هدف 
در بازار هدف دارد؟

• آیا کسب و کار ما نیاز به همکاری با دیگر برندها برای توسعه هرچه 
بهتر فعالیتش را دارد؟

• عملک��رد رقب��ا در زمینه بازاریابی و جلب تعام��ل مخاطب هدف به 
چه صورت است؟

• آی��ا امکان تقلید از رقبا برای طراحی کمپین بازاریابی و برنامه ریزی 
بهتر وجود دارد؟

پاسخگویی به پرسش های فوق کمک موثری به برندها برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری بهتر ب��ر روی مخاطب هدف خواهد ک��رد. بدون تردید 
برندس��ازی گام نخس��ت و اساس��ی برای بازاریابی و طراحی برنامه در 
این حوزه محس��وب می ش��ود. بنابراین ش��ما باید تم��ام توان تان برای 

تاثیرگذاری در این حوزه را به کار ببندید. 
2. ارزیابی کمپین های جاری

کس��ب و کارها در طول سال کمپین های بس��یار زیادی را طراحی و 
اجرا می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت تمام کمپین های یک برند دارای 
نظم منطقی باش��د، ام��ا در عمل کمتر چنین رویدادی قابل مش��اهده 
اس��ت. امروزه ش��مار بس��یار باالیی از برندها در تالش برای جلب نظر 
مخاطب هدف هس��تند بنابراین فعالیت ش��ما در عرصه بازاریابی باید با 
هدف ایجاد تمایز میان رقبای تان باشد. در غیر این صورت کمپین های 
ش��ما در میان خیل عظیم محتوای در دس��ترس مخاطب هدف ناپدید 

خواهد شد. 
براساس گزارش رسمی موسسه فوربس، روزانه نزدیک به ۷0 میلیون 
پس��ت در ش��بکه های اجتماعی بارگذاری می شود. این امر بیانگر حجم 
باالی محتوای در دس��ترس کاربران در این فضاست. با این حساب اگر 
ش��ما ایده جذابی برای بازاریابی نداشته باشید، به احتمال فراوان مسیر 
بس��یار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را طی خواهید 

کرد. 
برنامه ریزی در حوزه بازاریابی دارای اهمیت بس��یار زیادی است. اگر 
ش��ما نسبت به ارزیابی کمپین های بازاریابی قبلی تان اقدام نکنید، هیچ 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دست نخواهید آورد. 
بس��یاری از برندها به طور م��داوم در حال س��رمایه گذاری برای تولید 
محتوای بهتر هس��تند. نکت��ه مهم در این میان ع��دم ارتباط مفهومی 
میان کمپین های مختلف چنین برندهایی اس��ت. بنابراین آنها در عمل 

تاثیرگذاری بسیار اندکی بر روی مخاطب هدف ایجاد می کنند. 
3. انتخاب هوشمندانه اهداف

ه��ر کمپی��ن بازاریابی باید همراه ب��ا اهدافی دقیق باش��د. اگر هدف 
بازاریابی ش��ما به دقت تعریف نشده باش��د، در مسیر تعامل با مخاطب 
هدف مشکالت بسیار زیادی را خواهید داشت. این امر فقط به برندهای 
کوچک اختصاص ندارد، بسیاری از کسب و کارهای بزرگ نیز در مسیر 
جلب نظر مخاطب هدف با مش��کالت بس��یار متنوعی مواجه می شوند 
بنابراین ش��ما باید اهداف تان را براس��اس نیاز مشتریان و توانایی کسب 
و کارتان تعریف نمایی��د. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از دست می دهید. 
انتخاب هوشمندانه اهداف بازاریابی فرآیند دشواری محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها در این مسیر با ناتوانی برای شناسایی نیازهای دقیق 
مشتریان مواجه هستند. همین امر موجب کاهش جذابیت کمپین های 
بازاریابی آنها برای مخاطب هدف می ش��ود. یکی از راهکارهای مناسب 

برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مربوط به الگوبرداری 
از رقباست. این امر به طور ویژه ای در مورد رقبای بزرگ و موفق صحت 
دارد بنابراین در عرصه کس��ب و کار اگر فرصت الگوبرداری از دیگر رقبا 

را دارید، باید آن را به مثابه شیوه ای مناسب مدنظر قرار دهید. 
4. تعریف دقیق مخاطب هدف

تعامل با مخاطب هدف در فرآیند بازاریابی بدون تعریف درس��ت آنها 
امکان پذیر نیس��ت. برخی از برنده��ا در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
تمام مش��تریان حاضر در یک کسب و کار هستند. این امر نتیجه بسیار 
منفی برای آنها در پی دارد. اگر ش��ما تمام مشتریان یک بازار را مدنظر 
قرار دهید، باید هزینه بازاریابی گزافی را متحمل ش��وید. این امر از نظر 
بار مالی و توجیه اقتصادی قابل دفاع نیست. بنابراین شما نیاز به الگویی 

بهتر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
تعریف مخاطب هدف برند باید براساس وضعیت کسب و کار و میزان 
عالقه من��دی مش��تریان حاضر در بازار نس��بت به ماهی��ت برند صورت 
گیرد. برخی از برندها در این مرحله به خوبی مش��تریان مناسب شان را 
پیدا می کنند بنابراین در ادامه مس��یر طراحی برنامه بازاریابی نیازی به 

بازگشت دوباره به شرایط قبل ندارند. 
5. برنامه ریزی برای آپدیت محتوا

طراحی محتوای ج��ذاب و تعاملی برای مخاطب هدف پایان مس��یر 
بازاریابی نیس��ت. ش��ما باید توانایی تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب 
هدف را نیز مدنظر قرار دهید. بس��یاری از برنده��ا پس از تولید محتوا 
دیگ��ر به دنبال بهب��ود کیفیتش نیس��تند. همه بازاریاب ها نس��بت به 
هزینه ه��ای باالی تولید محت��وا آگاهی دارند بنابرای��ن در صورت بروز 
چالش های فراوان برای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ش��اید کس��ب و کار ش��ما نیاز به صرف بودجه های کالن ب��رای تولید 

محتوای تازه پیدا کند. 
ایده مناس��ب در این بخش اس��تفاده از محتوای قدیم��ی برند برای 
تعامل با مخاطب هدف اس��ت. این امر ش��امل آپدیت محتوای بازاریابی 
قدیم��ی به طور مداوم اس��ت. نتیجه این امر امکان ت��داوم تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف خواهد بود بنابراین ش��ما مس��یر بس��یار کوتاه و 

کم هزینه تری برای بازاریابی طی خواهید کرد. 
6. تولید محتوای چندرسانه ای

تولید محتوای بازاریابی هرگز کار س��اده ای نیست. بسیاری از برندها 
در طول سال با شکست های متعدد در زمینه بازاریابی مواجه می شوند. 
یک��ی از دالیل اصلی شکس��ت برندها در عرصه بازاریاب��ی ناتوانی برای 
س��ازگاری با ش��رایط تولید محت��وا در کانال های ارتباط��ی مختلف با 
مخاطب هدف اس��ت. این امر شامل توجه به تمام شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار در میان مش��تریان برند است. اگر شما قصد طراحی محتوای 
بازاریاب��ی را داری��د، باید این محت��وا در قالبی تعاملی و چندرس��انه ای 
منتش��ر ش��ود. این امر نیاز به تولید محتوای جداگانه برای هر ش��بکه 

اجتماعی را به شدت کاهش خواهد داد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

ب��رای بازاریابی معموال از اینس��تاگرام، توییتر و فیس بوک اس��تفاده 
می ش��ود. برخی افراد حت��ی از مزایای ADWord گ��وگل نیز کمک 
می گیرند. اینها پلتفرم های بسیار شناخته شده و عامی هستند که عموم 
بازاریابان، از مزایای آنها در کار خود بهره می برند، اما گاهی اوقات برای 
تاثیرگذاری بیش��تر، به متفاوت بودن، برجسته بودن و پیشرفت کردن 
نیاز است. از این رو قصد داریم در این مقاله ابزارهایی که به شما کمک 

می کند و باعث پیشرفت بازاریابی شما می شود را معرفی کنیم. 
Instagram Advertising

 شش ماه پیش، تنها برندهای کوکاکوال و یا نایک در دنیا می توانستند 
از Instagram Advertising  اس��تفاده کنن��د، اما در حال حاضر 
همه افراد می توانند این کار را انجام دهند. تنها کافی است این تبلیغات 
را با کمی هزینه به طور مستقیم در Facebook ad manager خود 
منتش��ر کنید. با این کار به صورت هدفمندتری بازاریابی خواهید کرد. 

قبل از اینکه این سرویس، محبوب و گران شود، دست به کار شوید.
بهبود صفحات فرود

بیش��تر بازاریابان یک تبلیغ عمومی درست می کنند و آن را مستقیما 
ب��ه روی صفحات وب س��ایت قرار می دهند. در ح��ال حاضر، افراد برای  
اینکه دریابند که ش��ما ب��رای فروش چه محصوالت��ی تالش می کنید، 
زم��ان زیادی ص��رف نمی کنند؛ پس باید محصول ش��ما، خاص و آماده 
ارائه باش��د. همچنین به خاطر داشته باشید که یک تبلیغ خالقانه روی 
صفحات برجس��ته و پربینن��ده می تواند کمک زیادی ب��ه فروش کند. 

همیشه یک راه آسان را برای ارتباط با مشتری ایجاد کنید. می توانید از 
ابزاری مانند Unbounce اس��تفاده کنید. این سرویس نه تنها امکان 
تس��ت A/B صفحه فرود را برای شما فراهم می کند، بلکه به مدت ۳0 

روز به صورت رایگان می توانید از آن بهره ببرید.
Moz

ای��ن روزها همه در دنیای رقابت زندگ��ی می کنند. اگر فردی مدعی 
باش��د که به روند کاری رقبا توجهی ندارد، ادعای کذبی کرده است و یا 
اگر هم این چنین باش��د، راه غلطی را در پیش گرفته است؛ زیرا ماندن 
در صحنه رقابت، باعث پیش��رفت خواهد ش��د. ابزار Moz، رصد کردن 
خود و دیگران را برای ش��ما آس��ان کرده اس��ت. با دانستن معیارهایی 
 backlink  و  domain authority، page authority مانن��د
trackers می توانی��د ب��ه راحتی جایگاه خود را در موتورهای جس��ت 
و جو بررس��ی کنید. Moz هم مانن��د unbounce  به مدت ۳0 روز، 

سرویس خود را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد.
پادشاه تولید محتوا شوید

بهترین راه ایجاد یک برند، تولید محتوای خوبی است که باعث جلب 
توجه دیگران ش��ود؛ به طوری که کس��ب و کارهای دیگر، وب سایت ها 
و خبرنگاران در تالش باش��ند تا محتوای ش��رکت ش��ما را به اشتراک 
بگذارند. محتوای کاری خود را انتخاب کرده و س��پس شروع به نوشتن 

کنید، از این طریق می توانید برند خودتان را ایجاد کنید.
می توانی��د با خبرن��گاران، نویس��ندگان و روزنامه نگاران نش��ریات به 

صورت مس��تقیم درباره موضوعات مختلف صحبت کنید و اطالعات تان 
را ارائه دهید. با این کار خواهید دید که بازدیدکنندگان زیاد می ش��وند 

و ترافیک سایت تان گسترش می یابد.
پست مستقیم الکترونیک

آخرین ابزاری که می خواهیم پیش��نهاد دهیم بهترین گزینه اس��ت، 
زیرا همه افراد می توانند ایمیل ارسال کنند. البته این مشکل نیز وجود 
دارد که 98 درصد از گیرندگان، ایمیل هایی که از طرف شرکتی ارسال 
شود را پاک می کنند و به آن توجهی ندارند. برای ایجاد توجه بیشتر و 
همچنین اطمینان از اینکه گیرنده ایمیل برای خواندن ایمیل ارس��الی 
شما مش��تاق ش��ود، می توانید از برنامه postable استفاده کنید، این 
ابزار به شما کمک می کند کارت های شکیل و خالقانه ای را با پاکت های 
زیبا مس��تقیما به مخاطبین تان ارس��ال کنید، درست است که این کار 
هزینه  بیش��تری نسبت به ایمیل مس��تقیم دارد، اما تاثیرگذارتر خواهد 
بود. خالق باشید و برای هر مشتری با سلیقه خاص یک کارت بفرستید 
و منتظر پاس��خ باش��ید. منحصر به فرد بودن باعث پیشرفت و موفقیت 

خواهد شد.
ب��رای ی��ک بازاریابی خ��وب و موثر بای��د متفاوت بود. ت��ا زمانی که 
کارهایی ک��ه دیگران انجام می دهند را تکرار کنید پیش��رفت نخواهید 
کرد. کمی هزینه کنید و برای بازاریابی خود از این ابزارها استفاده کنید 

تا تاثیرگذاری تان بیشتر شود.
TECH/ucan :منبع

معرفی چند ابزار که توصیه می شود در بازاریابی از آن استفاده کنید

تحول همکاری تیم منچستر سیتی و برند 
نکسن تایر

تیم فوتبال منچستر سیتی در تازه ترین فعالیت برندسازی اش اقدام به 
رونمایی از همکاری استراتژیک با برند کره ای نکسن تایر کرده است. این 
همکاری برای مدت زمانی طوالنی با هدف بهبود چهره هر دو برند در بازار 

اروپا و کره جنوبی صورت می گیرد. 
نخس��تین همکاری میان منچستر سیتی و نکسن تایر در سال 201۵ 
روی داد. آبی های ش��هر منچستر از زمان س��رمایه گذاری های چند صد 
میلیون دالری وضعیت به ش��دت مناسبی از نظر فوتبالی و تجاری پیدا 
کرده اند. همین امر ش��مار باالیی از برندها را نس��بت به همکاری با آنها 
ترغیب کرده اس��ت. همکاری این تیم با نکسن تایر در ابتدا فقط محدود 
به دنیای بازی های رایانه ای و مس��ابقات دیجیت��ال بود، اما اکنون برنامه 

همکاری این دو برند توسعه قابل توجهی پیدا کرده است. 
همکاری میان منچس��تر سیتی و نکسن تایر از سال 201۷ با درج نام 
این برند بر روی پیراهن تیم فوتبال مردان و زنان آبی پوشان دچار تحول 
ش��د. براس��اس توافقات تازه همکاری میان دو برند از س��ال فصل جاری 
مسابقات فوتبال )2020-2021( گسترده تر نیز خواهد شد. بر این اساس 
بخش بیشتری از فضای پیراهن منچستر سیتی به نکسن برند اختصاص 
خواهد یافت. همچنین تبلیغات این برند در سراس��ر ورزش��گاه اتحاد نیز 
قاب��ل مش��اهده خواهد بود. بی تردید ش��یوع ویروس کرون��ا و عدم ورود 
تماشاگران به اس��تادیوم ها ضربه سختی به وضعیت اسپانسرهای عرصه 
ورزش خواه��د زد. نکته مهم در این میان تالش تیم های ورزش��ی برای 
ساماندهی نکات بهداشتی به منظور بازگشایی هرچه سریع تر استادیوم ها 
به روی تماشاگران است. با این حساب وضعیت کنونی ضربه قابل توجهی 

به همکاری بلندمدت تیم منچستر سیتی و نکسن تایر نخواهد زد. 
تیم بازاریابی برند نکسن تایر پس از همکاری مجدد با منچستر سیتی 
به سراغ طراحی کمپینی جذاب در شبکه های اجتماعی رفته است. بر این 
اساس صفحه رسمی این برند به طور رسمی اقدام به همکاری با بازیکنان 
منچس��تر سیتی کرده اس��ت. کاربران در ش��بکه های اجتماعی همیشه 
واکنش مثبتی نسبت به حضور ستاره های دنیای ورزش در عرصه تبلیغات 

داشته اند. کمپین نکسن تایر نیز خارج از این قاعده نیست. 
بازاریاب های برند نکسن برای افزایش جذابیت همکاری مشترک شان با 
تیم منچستر سیتی اقدام به طراحی یک مسابقه فوتبال نیز کرده اند. این 
مسابقات در سال آینده به میزبانی ایاالت متحده برگزار خواهد شد. هدف 
اصلی از برگزاری این مسابقات معرفی محصوالت نکسن تایر به مشتریان 
ایاالت متحده و بازارهای اروپایی اس��ت. با این حساب باید منتظر حضور 
مداوم نکسن تایر در عرصه بازاریابی و همکاری با تیم های فوتبال بیشتری 
باش��یم. تراویس کانگ، مدیرعامل نکسن تایر، در گفت وگویی اختصاصی 
پیرامون همکاری با تیم منچس��تر س��یتی اینگونه اظهارنظر کرده است: 
»م��ا از همان ابتدای همکاری با این تیم فوق العاده در س��ال 201۵ نگاه 
بلندمدتی به این پروژه داش��تیم. حضور در مسابقات لیگ برتر انگلستان 
برای هر برندی جذابیت دارد. به ویژه اگر حضور همراه با فعالیت به عنوان 

اسپانسر تیم منچستر سیتی باشد.« 
brandingforum.org :منبع

بازگشت طرح لبخند به بسته بندی لیز

شیوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر تمام مردم را مجبور به 
اس��تفاده از ماسک در محیط های عمومی کرده است. این امر عالوه 
ب��ر ایجاد وضعیت ناگ��وار برای اغلب کس��ب و کار، موجب کاهش 
تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی نیز ش��ده اس��ت. برند لیز در این 
میان با رونمایی از بس��ته بندی قدیم��ی و جذابش توجه زیادی به 
خود جلب کرده اس��ت. بر این اس��اس مدیران ارشد لیز برای مدت 
زمان��ی محدود طرح لبخند را در ۷0 ش��کل متنوع به بس��ته بندی 

محصوالت شان بازگردانده اند. 
ای��ده اصلی طرح لبخن��د ب��رای دوران کرونایی اس��تفاده مردم 
از ماس��ک و ناتوان��ی برای مش��اهد لبخند یکدیگر اس��ت. این امر 
تاثیرگ��ذاری قابل توجهی از نقطه نظر بازاریابی دارد. برند لیز پیش 
از این با رونمایی از طرح لبخند در بسته بندی محصوالتش اقدام به 
راه اندازی کمپین جذابی کرده بود. کاربران در این کمپین با ارسال 
تصاویر س��لفی از صورت ش��ان همراه با طرح لبخند محصوالت لیز 
امکان شرکت در قرعه کشی های مختلف را داشتند. اکنون با شیوع 
ویروس کرونا و افزایش استفاده از ماسک، تیم بازاریابی لیز اقدام به 
راه اندازی دوباره کمپین قدیمی اش کرده است. مشتریان با استفاده 
از ماس��ک و دیگر تجهیزات بهداشتی و فقط قرار دادن بسته بندی 
لیز بر روی صورت شان امکان نمایش لبخند حتی در شرایط دشوار 
کنونی را دارند. این کمپین از نظر روحیه بخش��ی به مخاطب هدف 
مورد ستایش بسیاری از کارشناس های بازاریابی قرار گرفته است. 

امروزه بس��یاری از برندها به دنبال ایده های عجیب و غریب برای 
موفقی��ت بازاریابی هس��تند. در ای��ن میان لیز ب��ا بازیابی یک ایده 
قدیمی اما مرتبط با حال و هوای کنونی موفقیت بس��یار زیادی در 

جلب نظر مخاطب هدف کسب کرده است. 
marketingdive.com :منبع

طراحی برنامه بازاریابی به صورت سادهBRANDکارگاهبرندینگ

چگونه برنامه بازاریابی برندمان را طراحی کنیم؟
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بازاریابی دیجیتال به مهارت های زیادی نیاز دارد و به جز مهارت های 
الزم برای هر بازاریاِب کاربلد، نیازمند درک باالیی در حوزه رس��انه های 
مختلف و امکان شناس��ایی فرصت ها نیز هس��ت. عالوه بر آن، بازاریابان 
دیجیت��ال باید در زمین��ه  خالقیت و تفکر انتقادی به تعادل برس��ند تا 
بتوانند س��بب موفقیت سازمان شان ش��وند. با ما همراه باشید تا شما را 

با 1۵ معیار برای استخدام متخصصان بازاریابی دیجیتال آشنا کنیم.
در این زمینه از 1۵ نفر از اعضای »انجمن کارآفرینان جوان« س��ؤال 
شده برای استخدام بازاریاب های دیجیتال چه مواردی اهمیت بیشتری 

دارد. در ادامه بهترین پاسخ آنها را بخوانید.
داشتن تخصص در زمینه تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی

:recruiter مایلز جنینگز، مدیر
کس��ی که می خواهد در زمینه بازاریابی دیجیتال استخدام شود، باید 
در تبلیغات پولِی ش��بکه های اجتماع��ی، به خصوص فیس بوک یا دیگر 
شبکه های اجتماعی که شرکت ما از آنها استفاده می کند، مهارت داشته 
باش��د. آنها باید بتوانند در تجزیه و تحلیل آمار بازدیدکنندگان صفحات 
در فیس بوک خبره باش��ند تا بتوانند مخاطبان سفارش��ی و افرادی که 
احتمال دارد به تجارت ما عالقه مند باشند را پیدا کنند، روی زمینه های 
مختلف ش��بکه های اجتماعی تسلط کافی داش��ته باشند و کمپین های 
تبلیغاتی خالق را تس��ت کنند. در فضای تبلیغاتی شبکه های اجتماعی، 
فرصت ه��ای کم هزینه ای وجود دارد و بازاریاب��ان دیجیتال باید بتوانند 

فضاهای رایج را که کاربردشان هم آسان است، پیدا کنند.
داشتن مهارت های فروش

:bannerview مارک سنیکوال، مدیر
در ط��ول س��الیان اخی��ر، بازاریاب ه��ای دیجیت��ال زی��ادی، به طور 
برون س��پاری استخدام کرده ایم و دریافتیم افرادی که بهتر از بقیه فوت 
و ف��ن فروش را می دانن��د، بازاریاب های بهتری هس��تند. آنها می دانند 
چطور با دیگران ارتباط برقرار کنند و به خریدارانی وفادار تبدیل شوند. 
ب��ا اینکه بازاریابان دیجیتال، به صورت مس��تقیم قراردادهای فروش را 
منعق��د نمی کنند، اما باید ب��ه تکنیک های فروش پی ببرند، در غیر این 
صورت، هزینه  بازاریابی ش��رکت ش��ما هدر می رود، ب��دون اینکه هیچ 

فرصتی برای تیم فروش تان فراهم شود.
تخصص پیدا کردن در بازاریابی از طریق چند روش بازاریابی 

متداول
:Iocalvox ترور سامنر، مدیر

من با بازاریابان زیادی برخورد کرده ام که به ارزش کانال های بازاریابی 
چون ایمیل، ش��بکه های اجتماعی، SEO )بهینه سازی برای موتورهای 
جس��ت وجو(، SEM )بازاریابی با موتورهای جست جو( و ... پی برده اند. 
ش��اید خیلی از این کانال ها برای ش��ما مفید باش��ند، اما رمز استراتژی 
موف��ق بازاریاب��ی، تمرکز روی چن��د کانال محدود و اس��تفاده  بهینه از 
آنهاست. این بدین معناست با این کانال ها و راه های استفاده از آنها آشنا 
ش��ویم و از راهکارهای موجود برای ش��رکت مان به بهترین نحو ممکن 
اس��تفاده کنیم. برای مثال، پینترس��ت )Pinterest(، اهمیت کمتری 
ب��رای کمک به کس��ب و کارهای محل��ی دارد، با اینک��ه بهترین کانال 
تجارت الکترونیک به حس��اب می آید. من به راهکارهای س��ئوی محلی 
اهمیت بیش��تری می دهم تا اینکه برای مش��تریان در گوگل، Maps و 

Yelp بهترین باشم.
قدرت تفکر بی طرفانه

:highlevelmarketing وزلی ماثیو، مدیر
بازاریاب ها به عنوان بااشتیاق ترین کارمندان شرکت معرفی می شوند. 
با اینکه، شور و اش��تیاق می تواند روی قضاوت و ارزیابی نظرات آنها در 

ح��وزه  بازاریابی اث��ر بگذارد، بازاریابی به موفقیت می رس��د که بتواند با 
نگاه��ی بی طرفانه و دقیق تمام واقعیت ها را در نظر بگیرد، روی چیزی 

که مفید است تمرکز کند، نه چیزهایی که امیدوار است مفید باشد.
امکان اجرا و تحلیل کمپین های بازاریابی قطره ای

:springleap اران ایال، مدیر
بازاریابی ربایشی، مهارتی اساسی برای ایجاد عالقه در مشتریان است. 
ب��ا اینکه اغلب بازاریابان می توانند به دنبال اس��تراتژی های مبتکرانه یا 
کمپین ه��ای پرداخت ب��ه ازای کلیک )CPC( برون��د، آنچه برای من 
جالب اس��ت این اس��ت چطور داده های به دس��ت آمده را تحلیل کرده 
و کمپین��ی قدرتمن��د و مطمئن ب��رای بازاریابی قط��ره ای ایجاد کنند. 
خودکارس��ازی از طریق این کمپین ها به معنای آن نیس��ت یک ایمیل 
را به تمام کس��انی که کمپین جمع آوری کرده است، بفرستیم. بلکه به 
ارتباطات ش��خصی و هدفمند بودن رابطه دارد. ب��ه همین خاطر تفکر 
تحلیلی و اس��تراتژیک اهمیت زیادی دارد. وقت��ی بازاریابی مؤثر اتفاق 

می افتد که ارتباطات انسانی بر روش های آماری چیره شود.
ترکیب خالقیت و قابلیت های تحلیلی
:revelinteractive کایال واگنر، مدیر

بازاریاب��ی دیجیت��ال به تفکر خالق و تحلیلی نی��از دارد، پس باید به 
دنبال افرادی باشیم که توانایی انجام هر دو را دارند. خیلی از بازاریابان 
دیجیتال تنها روی یکی از این دو تمرکز می کنند، اما مس��ئله  مهم این 
است »هنر و دانش« را وارد تمام برنامه های دیجیتال کنیم. استفاده از 
تفکر تحلیلی برای اطالع از اس��تراتژی های آینده در بازاریابی دیجیتال 

به ما امکان می دهد همه چیز را به خوبی بسنجیم.
امکان داستان گویی نوشتاری و بصری

:trackmarketing الکس فریاس، مدیر
رس��انه  دیجیتال برخالف رسانه های قبلی، وابستگی زیادی به عوامل 
نوش��تاری و بصری دارد. ما به دنبال نوش��ته ای هس��تیم که مرتبط با 
حال و هوای مان باش��د و احساسات مان را برانگیزد. امکان داستان گویی 

نوشتاری و بصری، برای بازاریابی دیجیتال امروز نیاز است.
داشتن شخصیتی دوست داشتنی

:marketdominationmedia جاناتان النگ، مدیر
برق��راری ارتب��اط از اج��زای اصل��ی بازاریابی دیجیتال اس��ت و یک 
شخصیت دوست داشتنی می تواند در این مسیر به موفقیت برسد. افراد 
زیادی همواره در تالش هستند با ناشران، وبالگ نویسان، روزنامه نگاران 
و افراد مش��هور وارد رابطه ش��وند، اما فردی با شخصیت جالب می تواند 
توجه��ات را جذب کرده و ش��ما را از دیگران متمایز کن��د. اگر دو نفر 
در حال ارتباط با ش��ما باش��ند و یکی از آنها شخصیتی دوست داشتنی 
و جالب داش��ته باش��د، به کدام یک از آنها گوش می دهید؟ ش��خصیت 

دوست داشتنی بسیار مهم است، اما باز هم توجهی به آن نمی شود.
آشنایی با وردپرس

:due آنجال راث، مدیر بازاریابی
امروزه وب س��ایت های زیادی با وردپرس ساخته می شود، پس آشنایی با 
وردپرس ضرورت دارد. اگر می خواهید وب سایت بسازید و خودتان برقراری 
ارتباط کنید، وردپرس ابزار مناسبی برای شما فراهم می کند. این پلتفرم به 
شما کمک می کند اطالعات خود را به روز کنید زیرا همیشه به دنبال ارائه  

امکانات جدیدی است که به تولید محتوا سرعت می دهد.
تسلط در خودتبلیغی

:magistrateinc آدام استیل، مدیر
اگر فک��ر می کنید درک باالیی از ش��بکه های اجتماع��ی و برندهای 
موفق دارید، باید بتوانید برای خودتان و برند ش��خصی تان تبلیغ کنید. 

اولین پ��روژه  افرادی که ب��رای کار با آنها مصاحبه می کنم، خودش��ان 
هس��تند و من با اس��تفاده از اطالعاتی که از خودشان دریافت می کنم، 
تصمی��م نهایی را می گیرم. وقتی نام آنها را در ش��بکه های اجتماعی ای 
که می خواهم برای مش��تریانم از آنها استفاده کنم، جست وجو می کنم 
به نکات ارزش��مندی پی می برم. پیام ها و مهارت های این افراد باید در 
بیشتر شبکه ها پیوستگی داشته باشد و در معرفی مهارت ها دقت کافی 

در نظر گرفته شده باشد.
ضرورت خالصه گویی

:Ioot نیکوالس هاس، مدیر
در صورتی که نتوانید ارزش پیش��نهادی محصول را در کمتر از 140 
کلمه به مش��تریان انتق��ال دهید، هیچ اهمیتی ن��دارد که محصول تان 
چقدر خوب و ارزش��مند باشد. بازاریابان دیجیتال باید در انتقال پیام ها 

مهارت داشته باشند.
توانایی تحلیل معیارهای قابل اندازه گیری
:emerchantbroker بلر توماس، مدیر

امکان س��نجش ارزش س��رمایه گذاری در بازاریابی و تبلیغات بسیار 
مهم اس��ت. هرچند نمی ت��وان برای تالش به منظور برت��ر بودن، پیروز 
ش��د، اما همه چیز به اتخاذ تصمیمات درست و گام برداشتن به سمت 
جلو، وابسته است. مشاوران بازاریابی دیجیتال باید صالحیت ها و دانش 
عمومی ای داش��ته باشند که برای فراهم کردن معیارهای قابل بررسی و 
اثبات آنها با داده های واقعی الزم است. دیگر نمی توان با حساب و کتاب 
ساده، انتظار یک کمپین تبلیغاتی موفق را داشت. نرم افزارهای سنجش 
و اندازه گیری، از جمله ابزارهایی هس��تند ک��ه در اختیار بازاریابان قرار 
دارند و انتظار می رود مشاوران و اعضای تیم شان بتوانند از این ابزارها به 
درستی استفاده کنند تا از دقت و تأثیرگذاری کارشان اطمینان یابند.

مهارت گوش دادن
:chatter buzz شالین دور، مدیر

بازاریاب��ان دیجیت��ال باید توانای��ی تبلیغ از طریق کلم��ات، تصاویر، 
ویدئوها و رس��انه های اجتماعی را داشته باشند. بازاریابی دیجیتال این 
ام��کان را برای متخصصان فراهم می کند ت��ا به گروه های مختلف افراد 
از طریق ه��ای گوناگون گ��وش دهند. از طریق رس��انه های اجتماعی و 
ابزارهای تحلیلی می توانیم از نظر مش��تریان درباره محصوالت، خدمات 
و مش��کالت مربوط به آنها مطلع شویم. وقتی ما بازاریاب های دیجیتال 
اس��تخدام می کنیم، برای مان بسیار مهم است آنها می توانند به نیازها و 
خواسته های مشتریان گوش دهند و برای آنها راه حلی پیدا کنند یا نه.

چابک بودن
:JASH میکی مِیر، مدیر

هر م��اه پلتفرم جدیدی وارد بازار می ش��ود یا الگوریت��م پلتفرم های 
قبل��ی با تغییر رو به رو می ش��ود. اگ��ر بازاریابان دیجیت��ال روش های 
انعطاف پذیری نداش��ته باش��ند و نتوانند به سرعت واکنش نشان دهند، 
ش��ما و کسب و کارتان عقب می مانید و بسیاری از مزیت های رقابتی را 

از دست خواهید داد.
آشنایی با مبانی طراحی

:adgatemedia دن ساپژنیکوف، مدیر
توانای��ی انتقال درس��ت پیام اهمیت زی��ادی دارد. بازاریابی دیجیتال 
تنها با کلمات س��روکار ندارد، بلکه بخ��ش زیادی از بازاریابی دیجیتالی 
به ظاهِر بصری اس��ت. هر فردی که خ��ود را بازاریاب دیجیتال معرفی 
می کن��د باید اطالع��ات کافی درب��اره  زبان ه��ای CSS و HTML یا 

فتوشاپ داشته باشد.
mashable/ucan :منبع

 شیوه های طراحی
سایت تعامل برانگیز برای برند

ترجمه: علی آل علی: طراحی سایت جذاب برای تعامل با مخاطب 
هدف ایده تازه ای نیس��ت. بس��یاری از برندها در کس��ب و کارهای 
مختلف از این تکنیک به خوبی استفاده می کنند. اگر شما نیز دارای 
سایت رس��می برای برندتان هستید، ش��اید تا به حال بارها نسبت 
ب��ه کاهش عالقه کاربران برای تعامل با کس��ب و کارتان فکر کرده 
باشید. این امر نوعی تجربه همگانی در میان برندهاست. هیچ کسب 
و کاری تمایل به مش��اهده کاهش شدید بازدید و تعامل کاربران در 
س��ایت رسمی اش ندارد بنابراین با مش��اهده نشانه های اولیه ریزش 
مخاطب باید نس��بت به تغییر وضعیت اقدام کرد. در ادامه برخی از 
مهمترین گام ها برای بهبود وضعیت سایت رسمی برند مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت. 
توجه به زمان بارگذاری صفحه

زمان بارگذاری صفحه دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از 
برندها به طور مداوم در زمینه انتشار محتوای جذاب برای مخاطب 
هدف عملکرد مناس��بی دارند، اما به دلیل س��رعت پایین بارگذاری 
صفح��ات نتیج��ه دلخواه ش��ان را کس��ب نمی کنند. این ام��ر تاثیر 

نامناسبی بر روی وضعیت کسب و کارها به همراه دارد. 
ام��روزه راهکارهای بس��یار زیادی برای بهبود س��رعت بارگذاری 
صفحات سایت ها وجود دارد. اگر شما تیم بازاریابی یا مدیریت سئو 
مجزا در کسب و کارتان ندارید، خودتان باید اقدام به رفع مشکالت 
مرب��وط به بارگذاری صفحات نمایید. این امر اهمیت بس��یار زیادی 
از نقطه نظر کس��ب و کار دارد. بس��یاری از برنده��ا به دلیل فقدان 
تیم بازاریابی حرفه ای از به روز رس��انی وضعیت صفحات سایت شان 
اجتن��اب می کنند. این امر به معنای ادامه س��رعت بارگذاری پایین 
صفحات س��ایت خواهد بود. بدون ش��ک کاربران نس��بت به چنین 

استراتژی از سوی برندها واکنش مناسبی نخواهند داشت. 
طراحی منطقی ساختار سایت

ساختار کلی س��ایت های تجاری باید چش��م نواز و منطقی باشد. 
مشاهده س��ایت هایی با قالب های بیش از اندازه ساده، طراحی های 
نامتناسب و عدم جذابیت های بصری همیشه باعث دردسر می شود. 
امروزه اغل��ب برندها امکان همکاری با موسس��ه های مختلف برای 
طراحی منطقی و زیبای سایت ش��ان را دارند. ای��ن امر همراه با بار 
مالی سنگینی بر روی کسب و کار نیست. با این حساب هیچ بهانه ای 
برای برندها به منظور توجیه کیفیت پایین سایت شان نخواهد بود. 

حذف المان های پیچیده سایت
برخی از برندها در زمینه طراحی س��ایت به طور مداوم به دنبال 
المان ه��ای پیچیده هس��تند. این امر تاثیر به ش��دت منفی بر روی 
وضعیت کس��ب و کارها دارد. عالقه کاربران ب��رای تعامل با برندها 
بس��تگی بس��یار زیادی ب��ه توانایی کس��ب و کار م��ورد نظر برای 
فراهم س��ازی کانال های ارتباطی به صورت س��اده و سر راست دارد. 
بنابراین اگر فرآیند تعامل شما با مخاطب هدف جذابیت های الزم را 
نداشته باشد، مسیر به شدت دشواری را پیش روی خواهید داشت. 
ح��ذف المان های غیرضروری و پیچیده از س��ایت رس��می برند 
تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی مخاطب هدف برجای خواهد گذاشت. 
شکایت بسیاری از کاربران نس��بت به سایت های تجاری در ارتباط 
با ماهیت پیچیده منوی کاربری ش��ان اس��ت بنابراین شما با کاهش 
پیچیدگی ه��ای در این حوزه ام��کان موفقیت در تعام��ل با آنها را 

خواهید داشت. 
ارائه مشاوره خرید به مشتریان

دامنه وس��یعی از کاربران برای خرید وارد س��ایت های مربوط به 
برنده��ا می ش��وند. این امر با هدف شناس��ایی محصوالت مناس��ب 
هر برند و مقایس��ه آنه��ا صورت می گیرد. اگر ش��ما در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هس��تید، باید ارائه مشاوره خرید را 
مدنظر قرار دهید. نکته مهم در این میان صداقت با مشتریان است. 
ش��ما باید مزیت های محصول ت��ان و کیفیت کاالی رقبا را به خوبی 
بیان کنید. برخی از برندها فقط به دنبال معرفی محصول خودشان 
به عنوان بهترین گزینه در بازار هستند. این امر موجب بی اعتمادی 
مش��تریان می شود. با این حساب شما باید عملکرد به مراتب بهتری 

در زمینه مشاوره به مشتریان داشته باشید. 
برندهای بزرگ همیش��ه توانایی باالیی ب��رای جلب نظر مخاطب 
هدف دارند. درس��ت به همین خاطر در بلندمدت دچار مش��کالت 
کس��ب و کاره��ای تازه تاس��یس نمی ش��وند. ارائه پیام ه��ای دروغ 
و غیرواقع��ی به مش��تریان یکی از عادت های رای��ج در میان برندها 
محسوب می شود. اگر شما نسبت به بهبود این مشکل اقدام نکنید، 
س��ایت رس��می تان کمترین تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

نخواهد داشت. 
دعوت مخاطب به سوی عملی خاص

س��ایت برندها بهتری��ن مکان ب��رای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. ش��ما با برنامه ای مش��خص برای دعوت 
مخاطب هدف به س��وی عمل��ی خاص امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان موردنظر را خواهید داش��ت. مهمترین نکته در این میان 
انتشار همزمان محتوای بازاریابی در سایت رسمی برند و شبکه های 
اجتماعی اس��ت. این امر موجب تقویت انگیزه کاربران برای مراجعه 

به سایت شما خواهد شد. 
myasbn.com :منبع

ایستگاهبازاریابی

چطور بهترین متخصصان بازاریابی دیجیتال را استخدام کنیم؟

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
30 شهریور 1399

شماره 1627



چالش مدیریت مالی کسب و کارهای تازه 
تاسیس

اس��تارت آپ ها به طور معمول پیش از تجربه س��ال نخس��ت فعالیت شان 
با شکس��ت مواجه می ش��وند. این امر نوعی گرایش عمومی در میان برندها 
محسوب می شود. شاید یکی از دالیل این امر عدم آشنایی کسب و کارها با 
ش��رایط مدیریت مالی در ابتدای مس��یر باشد. این امر برای کسب و کارهای 
بزرگ نیز دردسر ایجاد می کند بنابراین شما باید به دنبال فرآیندی بهتر برای 
مدیریت مالی کس��ب و کارتان باشید. این امر در مورد کسب و کارهای تازه 
تاسیس بیشتر از دیگران دارای اهمیت است.  کسب و کارهای تازه همیشه از 
نظر مالی با مشکل مواجه هستند. یکی از دالیل این امر عدم آشنایی مدیران 
چنین استارت آپ هایی با نحوه مدیریت مالی است. تمام کسب و کارها در بازار 
به دنبال سود بیشتر هستند بنابراین ناتوانی کسب و کارها برای مدیریت منابع 
مالی اغلب اوقات منجر به شکست خواهد شد. اگر شما نیز در زمینه مدیریت 
کسب و کار با مش��کالت مالی زیادی مواجه هستید، توصیه های مندرج در 

ادامه مقاله کنونی به درد شما خواهد خورد. 
پیش بینی مداوم از وضعیت مالی 

آین��ده هیچ کس��ب و کاری قابل پیش بینی نیس��ت. بس��یاری از برندها 
توانایی پیش بینی نس��بی وضعیت بازارهای مالی را دارند. همین امر موجب 
سرمایه گذاری و فعالیت بهینه از سوی آنها می شود. اگر شما نسبت به وقوع 
یک بحران مالی در ش��ش ماه آینده آگاهی داش��ته باشید، نحوه فعالیت تان 
بدون تردید متفاوت از ش��رایط عادی خواه��د بود. این امر در مورد برندهای 
بزرگ همراه با دامنه وس��یعی از کارشناس ها و تاثیرگذاری بر روی وضعیت 
دیگر برندهاست بنابراین شما باید سرمایه گذاری قابل توجهی برای پیش بینی 
وضعیت کس��ب و کار انجام دهید. خوش��بختانه امروزه بسیاری از اطالعات 
موردنیاز کس��ب و کارها به صورت رایگان قابل دسترسی است. نکته مهم در 
این میان نحوه ترکیب اطالعات برای کاربس��ت بهترشان در زمینه بازاریابی 
است. در غیر این صورت شما توانایی پوشش مالی موردنیاز برای تولید داده ها 

را خواهید داشت. 
به روز رسانی مداوم حساب های مالی

حس��ابداری در ح��وزه کس��ب و کار کار پیچیده ای محس��وب می ش��ود. 
خوش��بختانه بسیاری از شرکت های دیجیتال در زمینه کسب و کار اقدام به 
معرفی نرم افزارهای حرفه ای حسابداری کرده اند. این امر به معنای عدم نیاز به 
همکاری با حسابدارهای حرفه ای نیست، بلکه هزینه های کلی و پیچیدگی کار 
را کاهش می دهد.  اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار توانایی همکاری 
با حس��ابدارهای حرفه ای را ندارید، بهترین ایده شرکت در دوره های آموزش 
حسابداری است. شاید این امر بسیار دشوار و زمانبر به نظر برسد، اما امروزه 
بس��یاری از موسس��ه های مالی دوره های آموزش رایگان ب��رای برندها ایجاد 
می کنند. اگر ش��ما در این زمینه مش��کالت زیادی دارید، امکان الگوبرداری 
از عملکرد برندهای بزرگ را دارید. این امر ایده های جذابی در اختیار ش��ما 

برای بازاریابی و تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف ایجاد خواهد کرد. 
شناسایی نقطه ضعف مالی برند

هر کس��ب و کاری دارای نقطه ضعف مالی منحصر به فردش اس��ت. این امر 
همراه با وقوع چالش های مالی گسترده در عرصه کسب و کار همیشه موجب بروز 
مشکالتی برای کسب و کارها می شود. اگر شما توانایی شناسایی نقطه ضعف  مالی 
کسب و کارتان را نداشته باشید، در عمل با مشکالت زیادی برای ادامه فعالیت در 
عرصه کسب و کار مواجه خواهید شد. امروزه برندهای بزرگ در کمترین زمان 
ممکن نسبت به شناسایی نقطه ضعف های مالی شان اقدام می کنند بنابراین شما 
هم باید همین عملکرد را دنبال نمایید. در غیر این صورت به طور مداوم با مشکالت 

گسترده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهید شد. 
توجه به محدودیت بودجه برند

کسب و کارهای مختلف براساس زمینه فعالیت و جایگاه شان در بازار دارای 
بودجه های مختلفی هستند. بدون تردید فعالیت در بازار کسب و کار همراه با 
نیازهایی نظیر بازاریابی و تبلیغات است. این امور به طور طبیعی هزینه قابل 
مالحظه ای برای کسب و کارها ایجاد می کند. اگر شما نسبت به تعیین دامنه 
مناسب هزینه برندتان اقدام نکنید، شاید در پایان سال با بدهی های گسترده 
مواجه شوید. این امر اغلب اوقات موجب ورشکستگی کسب و کارها می شود. 
برندها همیشه باید در زمینه فعالیت تجاری به محدودیت بودجه شان توجه 
داش��ته باشند. در غیر این صورت مشکالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف گریبانگیرش��ان خواهد شد. امروزه فرآیند حسابرسی 
از برندها ش��امل بیان میزان مناسب هزینه ماهانه برای آنهاست بنابراین در 

صورت امکان با برخی از حسابدارهای حرفه ای همکاری نمایید. 
ایجاد بودجه اضطراری

برخی از مشکالت در عرصه کسب و کار به صورت ناگهانی روی می دهد. این امر 
موجب بروز دشواری های بسیار زیادی از نقطه نظر مدیریتی برای برندها می شود. 
اگر شما در عرصه کسب و کار نسبت به پس انداز بخشی از درآمدتان اقدام نکنید، 
در بلندمدت با مش��کالت مالی گس��ترده مواجه خواهید شد. وقتی کسب و کارها 
اقدام به بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می کنند، این امر باید با دقت 
فراوانی صورت گیرد. بس��یاری از برندها در فرآیند بازاریابی به میزان هزینه ش��ان 
دق��ت ندارن��د. همین امر در نهایت مش��کالت زیادی برای کس��ب و کارها ایجاد 
می کند.  اختصاص بودجه اضطراری شاید در نگاه نخست فرآیندی بیش از اندازه 
محافظه کارانه لحاظ شود. نکته مهم در این میان ماهیت غیرقابل پیش بینی عرصه 
کسب و کار است بنابراین شما در عمل مسیر بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف پیش رو خواهید داش��ت. وقتی کس��ب و کارها با بحران مالی 
مواجه می ش��وند، بودجه های اضطراری اهمیت باالیی پیدا می کند. این امر امکان 
تاثیرگذاری بر روی تمام فرآیندهای کس��ب و کار بهبود ش��رایط را به همراه دارد. 
مهمتری��ن نکته در این میان تعیین بودجه اضطراری و اقدام عملی برای پس انداز 
بخشی از درآمد برند در این حوزه است. در غیر این صورت شما توانایی تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف را از دست خواهید داد. 
عدم استخدام کارمندان متعدد

کس��ب و کارهای تازه تاس��یس نیازی به کارمندان پرتعداد ندارند. ش��ما امکان 
مدیریت وضعیت کس��ب و کارتان با اس��تفاده از شیوه های س��اده و تعداد محدود 
کارمندان را دارید بنابراین در ابتدای فرآیند شروع به کار برند نباید اقدام به افزایش 
بار مالی کسب و کارتان نمایید. اگر این نکته مورد توجه کسب و کارها قرار نگیرد، 
به زودی به مشکالت عمده در زمینه پرداخت حقوق کارمندان مواجه خواهند شد.  
متاس��فانه امروزه کسب و کارهای تازه تاسیس به دنبال موفقیت در کمترین زمان 
ممکن هستند. همین امر ریسک های مالی برای چنین کسب و کارهایی را به شدت 
افزایش می دهد. اگر ش��ما نسبت به شروع موفق کسب و کارتان حساسیت دارید، 
باید این امر را در بلندمدت دنبال کنید. کمتر برندی از همان ابتدای تاسیس موفق 
به رقابت با شرکت های بزرگ و کسب سود فراوان می شود. با این حساب رویاپردازی 

دور و دراز در عرصه کسب و کار باید به طور کلی مورد بازنگری قرار گیرد. 
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اغلب کارها در محیط اداری با مش��ارکت تیم های مختلف صورت می گیرد. 
امروزه یافتن کارهای انفرادی در عرصه کسب و کار بسیار دشوار است. دلیل این 
امر تاکید مدیران و سازمان های تجاری بر روی مدیریت امور مختلف به صورت 
گروهی است. فعالیت گروهی مزیت های مشخصی برای کسب و کارها دارد. اگر 
ش��ما در زمینه کارآفرینی یا مدیریت کسب و کار تجربه داشته باشید، یکی از 
چالش های اصلی کس��ب و کارها مدیریت پروژه های مختلف در زمانی مناسب 
اس��ت. تمام تیم های کاری تجربه تعامل با پروژه های بیش از اندازه طوالنی را 
داشته اند. چنین پروژه هایی توان شرکت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. 
اگر پروژه ها بیش از زمان تعیین شده طوالنی شوند، اعتبار کسب و کار به شدت 
در معرض خطر خواهد بود بنابراین شما باید به سرعت اقدام به تغییر وضعیت 

فعالیت تیم های کاری نمایید. 
کسب و کارها در طول روز با فرآیندهای بسیار زیادی مواجه هستند. وقتی 
از فرآیند کاری صحبت می کنیم، تقریبا تمام فعالیت های ش��رکت ها را شامل 
می شود. طراحی بودجه به عنوان یک فرآیند مهم نیازمند دقت و توجه بسیار 
زیادی است. اگر این نکته به صورت درست مدیریت نشود، امکان فعالیت بهینه 
شرکت از بین خواهد رفت. یکی از نیازهای اساسی کسب و کارها مدیریت بهینه 
فرآیندهای پیش روی شان اس��ت. آیا فرآیندهای جاری سازمان شما در طول 
روز بهینه سازی شده اس��ت؟ این پرسش دارای اهمیت باالیی است. متاسفانه 
بس��یاری از کارآفرینان و کسب و کارها حتی معنای ضمنی این پرسش را نیز 

درک نمی کنند. 
 ،Business Process Management موسس��ه  گ��زارش  براس��اس 
9۳ درصد از کس��ب و کارها در سراس��ر دنیا با مش��کل بهینه س��ازی کارهای 
سازمانی شان مواجه هستند. این امر نیاز به طی دوره های آموزشی یا دست کم 
مطالعه پیرامون این مفهوم را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی 
دقیق تر مفهوم بهینه س��ازی فرآیندها در دنیای کسب و کار است. با این حال 
ابتدا باید نسبت به مفهوم بهینه سازی فرآیندها آگاهی پیدا کرد. به همین خاطر 
ابتدا به بررسی دقیق این مفهوم و معنای آن خواهیم پرداخت. سپس به دنبال 

شیوه های کاربست آن در عرصه کسب و کار خواهیم بود. 
بهینه سازی فرآیندها به چه معناست؟

بررس��ی هر مفهوم باید با معنای آن ش��روع شود. امروزه بسیاری از کسب و 
کارها به دنبال بهبود وضعیت سازماندهی فرآیندهای شان هستند. با این حال 
کمترین اطالعی از معنای دقیق این مفهوم ندارند. این امر مش��کالت بس��یار 
زیادی از نقطه نظر مدیریت ایجاد خواهد کرد. کس��ب و کارها پیش از اجرای 
پروژه ها یا تالش برای تغییرات س��ازمانی باید به خوبی از داللت های آن اطالع 
داش��ته باشند. در غیر این صورت با مش��کالت وسیعی در عرصه کسب و کار 

مواجه خواهند شد. 
فرهنگ واژگان آکس��فورد کلمه فرآیند را به این صورت معنا کرده اس��ت: 
مجموعه ای از اعمال که به صورت مرحله به مرحله همراه با نظمی خاص برای 
دس��تیابی به هدف مشخص انجام می ش��ود. یکی از ساده ترین مثال ها در این 
زمینه مربوط به نحوه تهیه قهوه برای صبحانه است. این امر نیازمند تهیه قهوه، 
شیر، شکر و دستگاه قهوه ساز است. سپس با ترکیب منظم و مرحله به مرحله 
مواد اولیه امکان دس��تیابی به قهوه ای گوارا فراهم می شود. اگر شما نسبت به 
نحوه تهیه و دم کردن قهوه اطالع نداشته باشید، دسترسی به هدف نهایی یعنی 
نوش��یدن قهوه امکان پذیر نخواهد بود. اغلب فرآینده��ای کاری دارای ماهیت 
س��اده ای مانند مثال ما نیستند بنابراین شاید ش��ما نیاز به تخصص و تمرین 

بیشتری برای درک ظرافت های این حوزه داشته باشید. 
امروزه کس��ب و کارهای مختلف با اتالف زمان زیادی در عرصه کسب و کار 
مواجه هستند. این امر مشکالت فراوانی برای آنها ایجاد می کند. وقتی پروژه های 
کاری با فرآیندهای ضروری کسب و کار زمان زیادی را طلب می کند، برنامه های 
شرکت با مشکل مواجه می شود. اغلب کسب و کارها در زمینه پیش بینی زمان 
موردنیاز برای ساماندهی فرآیندها دچار اشتباه محاسباتی می شوند. دلیل این 
امر عملکرد ضعیف تر تیم های کاری در مقایسه با انتظارات مدیران ارشد است. 

این اختالف همیشه دردسرهای زیادی برای کسب و کارها ایجاد می کند. 
یک��ی از بهترین مثال ها در زمینه صرفه جوی��ی در زمان و هزینه های کاری 
مربوط به موسسه Keefe Group است. این شرکت با استفاده از تکنیک های 
بهینه سازی فرآیندهای کاری موفق به صرفه جویی 2.۵ میلیون دالری در سال 
شده است. بی شک مبلغ موردنظر برای هر کسب و کاری جذاب خواهد بود. با 
این حس��اب مشارکت در این زمینه امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
اگر شما نیز به دنبال بهبود وضعیت مدیریت فرآیندها از سوی کسب و کارتان 

هستید، در ادامه با ما همراه باشید. 
مزیت های بهینه سازی فرآیندها

مدیریت فرآیندها امر دش��واری نیست. مهمترین نکته اراده قوی شما برای 
بهب��ود کیفیت مدیریت فرآیندها از س��وی کس��ب و کارتان اس��ت. برخی از 
شرکت ها به طور مداوم شعارهایی برای بهبود وضعیت کاری شان می دهند، اما 
در عمل کمترین اراده ای برای تحقق این امر نش��ان نمی دهند. در ادامه برخی 
از مزیت های اصلی بهینه س��ازی فرآیندها در حوزه کس��ب و کار مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت. 
افزایش بهره وری

بهره وری مفهوم اقتصادی مهمی در دنیای کسب و کار است. هرچه بهره وری 
یک کس��ب و کار بیشتر باشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف افزایش خواهد 
یافت. برخی از کسب و کارها برای افزایش بهره وری نیروی کارشان هزینه های 
سنگینی را متحمل می ش��وند. با استفاده از بهینه سازی مدیریت فرآیندها در 
کسب و کار امکان بهبود عملکرد نیروی کار در مقیاسی وسیع وجود دارد. یکی 
از نکات جالب در این میان استراتژی های موردنظر از سوی تیم های مدیریتی 
اس��ت. کارمندان در صورت عدم آش��نایی مدیران با شیوه های مدیریت کسب 
و کار به س��ختی توانایی تاثیرگذاری بر روی کارمندان و حتی بهبود وضعیت 
کاری آنها را خواهند داشت. براساس گزارش موسسه HubSpot، استفاده از 
تکنیک های مدیریت بهینه فرآیندهای کاری تا 82 درصد افزایش بهره وری را 

در پی دارد. 
کاهش خطاهای کاری

مواجهه با خطاهای کاری امری رایج در میان کسب و کارهاست. بسیاری از 
برندها در این عرصه کسب و کار با چالش خطاهای تکراری مواجه هستند. این 
امر به دلیل اس��تفاده از فرآیندهای تکراری و ناتوانی برای کاربست شیوه های 
درست روی می دهد. اگر وضعیت کسب و کارهای شکست خورده با برندهای 
بزرگ و موفق را مقایسه نمایید، اغلب آنها شیوه های به شدت متفاوتی در زمینه 
مدیریت فرآیندها دارند. برندهای بزرگ همیشه برنامه ای مشخص و تاثیرگذاری 
برای بهبود وضعیت ش��ان دارند. از سوی دیگر برندهای تازه تاسیس و شکست 

خورده اغلب دچار س��ردرگمی هستند. همین امر تعداد خطاهای کاری آنها را 
به شدت افزایش می دهد. 

برندهای بزرگ با بهینه س��ازی فرآیندهای کاری تعداد خطاهای جاری را به 
شدت کاهش می دهند. یکی از نکات مهم در این میان نرخ احتمالی وقوع خطا 
در کسب و کار است. هرچه این نرخ پایین تر باشد، برندها امکان فعالیت با خیال 
آسوده تر را خواهند داشت. بهینه سازی فرآیندهای کاری شانس قابل توجهی به 

کسب و کارها برای مدیریت این بخش خواهد داد. 
چابکی فزاینده کسب و کار

سرعت عمل کسب و کارها برای مدیریت فرآیندهای مختلف دارای اهمیت 
باالیی اس��ت. برخی از کس��ب و کارها به طور مداوم با مشکل مدیریت زمان و 
تعامل طوالنی مدت با فرآیندهای ساده مواجه هستند. یکی از دالیل اصلی این 
امر نیاز به طی مراحل مختلف برای مدیریت پروژه های ساده است. بهینه سازی 
فرآیندها امکان طراحی مسیرهای ساده و سر راست برای مدیریت کسب و کار 

را فراهم می سازد. 
کارآفرینان تازه کار همیشه مشکالتی در زمینه مدیریت فرآیندهای تجاری 
دارند. دلیل این امر عدم آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت این بخش است. 
اگر کس��ب و کار شما نیز در این مورد با مشکالتی مواجه است، باید نسبت به 
پیاده سازی تازه ترین تکنیک ها در حوزه مدیریت بهینه فرآیندها اقدام نمایید. 
ساده ترین شیوه در این میان الگوبرداری از برندهای بزرگ است. این امر نیاز به 
مطالعه عمیق بر روی فرآیندها را کاهش می دهد. برندهای بزرگ در هر صورت 

دارای مهارت باالیی در زمینه مدیریت فرآیندهای مختلف هستند بنابراین شما 
بدون نیاز به اختصاص زمان قابل توجه یا شرکت در کالس های تخصصی امکان 

مدیریت بهینه فرآیندهای شرکت تان را خواهید یافت. 
ایجاد فرهنگ سازمانی قدرتمند

فرهنگ س��ازمانی به معنای مجموعه هنجارها و قواعد رسمی برای فعالیت 
شرکت هاس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد. بسیاری 
از شرکت ها نسبت به ایجاد فرهنگ سازمانی توجهی نشان نمی دهند. براساس 
گزارش موسس��ه INC، مشتریان در تعامل با برندها به میزان مهارت آنها در 
زمینه توسعه فرهنگ س��ازمانی واکنش باالیی نشان می دهند. این امر بیانگر 

ضرورت ایجاد فرهنگ سازمانی برای کسب و کار است. 
امروزه راهکارهای زیادی برای توس��عه فرهنگ سازمانی وجود دارد. راهکار 
اصلی بهینه س��ازی فرآیندهای کاری اس��ت. این امر بیانگر عزم راسخ کسب و 
کارها برای مدیریت بهینه فرآیندها و همچنین افزایش سرعت عمل کارمندان 
اس��ت. مسئله اساس��ی در این میان کمک به کارمندان برای هماهنگی هرچه 
بهتر با فرآیندهای شرکت است. در غیر این صورت مدیریت فرآیندهای کاری 
با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. یکی از اشتباهات رایج کسب و کار تالش 
برای بهینه س��ازی فرآیندها با ارائه دستورالعمل های صرف است. این امر بدون 
مش��ارکت سازنده مدیران و همکاری با کارمندان هیچ تاثیری بر روی فعالیت 

برند نخواهد داشت. 
افزایش سودآوری

یکی از اهداف اصلی کس��ب و کارها افزایش س��ودآوری است. شاید این امر 
مهمترین هدف کس��ب و کار نیز باشد. مهمترین مزیت بهینه سازی فرآیندها 
کمک برای دستیابی کارآفرینان به این هدف است. وقتی مدیریت فرآیندهای 
مختلف کاری نیازمند زمان زیادی باشد، اغلب کسب و کارها با مشکل مواجه 
خواهند شد. همین امر موجب نیاز به صرف هزینه بیشتر می شود. استفاده از 
تکنیک های بهینه سازی فرآیندها کمک قابل توجهی به برندها در راستای بهبود 

سرعت عمل شان خواهد کرد. 
مدیران ارشد کسب و کارها به عنوان مهمترین عوامل بهینه سازی فرآیندهای 
کاری باید مزیت های این امر را به خوبی قبول نمایند. این امر مستلزم اعطای 
بخش��ی از سود ناش��ی از بهینه س��ازی فرآیندها به این بخش از شرکت است. 
همچنین اگر بخش��ی از سود موردنظر به کارمندان نیز اختصاص یابد، سرعت 
عمل کسب و کار شما در پیاده سازی شیوه های کاری به شدت افزایش خواهد 

یافت. 
شیوه های بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار

صحبت از بهینه س��ازی فرآیندها فقط معطوف به بح��ث از مزیت های این 
امر نیس��ت. مهمترین نکته در این میان آگاهی از شیوه های عملی اجرای این 
اس��تراتژی اس��ت. بنابراین در بخش کنونی برخی از مهمترین استراتژی های 

موردنظر را بررسی خواهیم کرد. 
بهینه س��ازی فرآیندهای کاری نیاز به اختصاص زمان زیادی ندارد. برخی از 
کس��ب و کارها به دلیل تردید نسبت به میزان زمان موردنیاز برای اجرای این 
اس��تراتژی به طور مداوم از انجامش س��ر باز می زنند. اگر شما از تکنیک های 
مناس��بی برای پیاده سازی این شیوه اس��تفاده نمایید، به راحتی امکان بهبود 

مدیریت پروژه ها و فرآیندها از سوی کسب و کارتان را خواهید داشت. 
اس��تفاده از توصیه ها و تکنیک های مختلف در همه فعالیت ها امری ضروری 
است. اگر شما برای نخس��تین بار نسبت به به روز رسانی مدیریت فرآیندهای 
ش��رکت اقدام می کنید، باید این نکته مهم را مدنظر داش��ته باش��ید. در غیر 
این صورت شانس��ی برای موفقیت در این عرصه نخواهید داش��ت. اگر شما در 

پیاده س��ازی استراتژی موردنظر با چالش یا حتی شکست رو به رو شدید، باید 
دوباره اقدام نمایید. این امر اهمیت بسیار باالیی برای کسب و کارها دارد. تسلیم 

شدن در نخستین مرحله نباید شما را ناامید سازد. 
اطمینان از ثبت و دسته بندی فرآیندها

فعالیت بهینه و س��ریع در عرصه کس��ب و کار نیازمند برنامه ریزی و تعریف 
دقیق هر فرآیند است. برخی از شرکت ها هیچ اقدامی برای تعریف نحوه مدیریت 
یک ح��وزه خاص انجام نمی دهند. به این ترتیب ه��ر بخش باید پس از بارها 
آزمون و خطا به ش��یوه مناس��بی دست پیدا کند. ثبت و دسته بندی فرآیندها 

کمک شایانی به تیم های کاری خواهد کرد. 
یکی دیگر از مشکالت اساسی کسب و کارها در ارتباط با مدیریت فرآیندها 
مربوط به عدم تعریف دقیق حوزه های فعالیت هر تیم است. نتیجه این امر عدم 
رسیدگی به برخی از امور از سوی تیم هاست. دلیل این امر تلقی فرآیند مورد 
نظر در دامنه وظایف تیم دیگر است. اگر شما نسبت به تعریف دقیق فرآیندها 
اقدام نکنید، به سرعت با مشکالت حل ناشدنی برای مدیریت کسب و کارتان 

مواجه خواهید شد. 
دسته بندی فرآیندها باید با مشورت تیم های مختلف صورت گیرد. شاید برخی 
از فعالیت ها نیازمند همکاری تیم های مختلف باشد بنابراین دسته بندی آن به 
عنوان وظیفه یک تیم به صورت مجزا ایده جذابی نخواهد بود. امروزه ابزارهای 
بسیار زیادی برای دسته بندی و ثبت فرآیندها در عرصه کسب و کار وجود دارد. 
بسیاری از کارآفرینان از ابزار مشهور اکسل استفاده می کنند. استفاده از ابزارهای 
مایکروسافت برای بهینه سازی فرآیندهای کاری مزیت های بسیار زیادی دارد. 
این نرم افزارها به صورت مداوم آپدیت دریافت می کند بنابراین در صورت وقوع 
هرگونه ایرادی به سرعت از سوی تیم پشتیبانی حل و فصل می شود. یکی دیگر 
از ابزارهای مناسب در این میان Google Document است. این ابزار برای 
بارگذاری برنامه ها و دسته بندی کارهای مختلف به صورت آنالین کاربرد دارد. 
اگر کس��ب و کار شما برای مدیریت امور و اطالع رسانی به بخش های مختلف 
از فضای آنالین استفاده می کند این ابزار بهترین گزینه برای شما خواهد بود. 

تعریف فرآیندهای نیازمند بهینه سازی
پس از اینکه فرآیندهای جاری کس��ب و کار به صورت دقیق دس��ته بندی و 
ثبت گردید، باید نمونه های نیازمند به بهینه سازی مشخص شود. شاید این امر 
عجیب به نظر برسد، اما برخی از فرآیندها در شرکت ها به طور طبیعی بهینه 
شده اند. بنابراین شما نیازی به بهینه سازی مجدد آنها نخواهید داشت. همچنین 
باید به اولویت های س��ازمانی برای بهینه س��ازی فرآیندها نیز توجه داشت. اگر 
این نکته را مدنظر قرار ندهیم، فعالیت در عرصه کس��ب و کار بس��یار دش��وار 

خواهد شد. 
کسب و کارها پیش از بهینه سازی هر فرآیند باید برخی از پرسش های مهم 
را مطرح س��ازند. پاسخگویی به پرس��ش های ذیل کمک فراوانی به شما برای 

بهینه سازی فرآیندهای کاری خواهد کرد:
• کدام فرآیندهای کاری باید بهینه س��ازی شود؟ پاسخگویی به این پرسش 
نیازمند آگاهی دقیق از وضعیت کسب و کار و نقطه ضعف های سازمانی است.

• کدام فرآیندها بیش��ترین بازدهی را دارن��د؟ اگر فرآیندهایی با بازدهی باال 
دچار ایرادات اساسی باشند، باید در اولویت بهینه سازی قرار گیرند.

• کدام فرآیندها بیشترین بازگشت سرمایه را دارند؟ برخی از فرآیندها دچار 
مشکالت زیادی هستند. اگر شما در این حوزه ها سرمایه گذاری نمایید، شانس 

باالیی برای بازگشت سرمایه تان خواهید داشت. 
ارزیابی وضعیت برند بدون همکاری با مدیران بخش های مختلف امکان پذیر 
نیست. یکی از ایرادات اساسی تیم مدیریتی شرکت بی توجهی به نقش مدیران 
میانی اس��ت. اغلب اوقات اطالعات دس��ت اول در اختیار مدی��ران میانی قرار 
می گیرد بنابراین عدم مش��ارکت با آنها برای بهینه س��ازی فرآیندهای شرکت 

نتیجه نامناسبی در پی خواهد داشت. 
ارزیابی عملکرد فرآیندها

وضعیت فرآیندهای مختلف شرکت با هم متفاوت است. اگر شما قصد بهبود 
وضعیت برخی از فرآیندها را دارید، باید به خوبی نس��بت به عملکرد هر کدام 
از آنه��ا آگاهی پیدا نمایید. در غیر این صورت تالش های ش��ما بی نتیجه باقی 
خواهد ماند. برخی از کسب و کارها بدون اطالع از وضعیت عملکرد فرآیندهای 
مختلف اقدام به بهینه سازی آنها می کنند. مشکل اساسی در این زمینه مربوط 
به ناتوانی برای تاثیرگذاری مناسب برای عملکرد کلی شرکت است. وقی شما 
وضعیت فرآیند موردنظر را مدنظر نداشته باشید، امکان ارزیابی نتیجه نهایی را 

نیز نخواهید داشت. 
بهترین توصیه برای کسب و کارهای تازه تاسیس به منظور ارزیابی وضعیت 
فرآیندهای مختلف ش��ان همکاری با کارش��ناس های حرفه ای این حوزه است. 
خوش��بختانه امروزه شمار باالیی از کارش��ناس های باتجربه در زمینه ارزیابی 
وضعیت کلی ش��رکت ها و مطالعه موردی فرآیندهای مهم آنها فعالیت دارند. 
اس��تفاده از توصیه های این افراد نقش مهمی در بهبود وضعیت کس��ب و کار 

شما خواهد داشت. 
ارزیابی نحوه بهینه سازی فرآیندها

بهینه س��ازی فرآیندها امری کوتاه مدت نیست. شما باید به طور مداوم برای 
بهینه سازی فرآیندهای کاری شرکت تان اقدام نمایید. در غیر این صورت پس 
از اندکی بهبود وضعیت، با صرف نظر ادامه مس��یر، ش��رایط کس��ب و کارتان 
بدون تغییر باقی خواهد ماند. مس��ئله اساسی در این بخش استفاده از دانش و 
تخصص تمام اعضای شرکت در این مرحله است. اگر شما نسبت به بهینه سازی 
فرآیندهای کاری بدون مشارکت اعضای ارشد شرکت اقدام نمایید، به احتمال 

زیاد برخی از حوزه ها از دسترس تان دور خواهد ماند. 
برخی از نکات مهم مانند زمان موردنیاز برای بهینه سازی فرآیندهای شرکت 
باید پیش از اجرای استراتژی مورد بحث مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت 
ش��ما شانسی برای موفقیت در زمینه کس��ب و کار نخواهید داشت. مشاوره با 
برخی از مدیران بازنشس��ته و دارای مهارت در زمینه اجرای چنین پروژه هایی 
ایده مناسبی محسوب می شود. برخی از کسب و کارها حتی نسبت به همکاری 
با دیگر برندها یا آژانس ها برای س��اماندهی ای��ن فرآیند اقدام می کنند، با این 
حس��اب شما شانس قابل توجهی برای بهینه سازی فرآیندهای کاری تان حتی 

بدون کمترین مهارتی در زمینه مدیریت فرآیندها خواهید داشت. 
جمع بندی

فرآینده��ای کاری اهمیت باالیی برای کس��ب و کارها دارند. این امر 
به دلی��ل اتالف زمان و هزینه قابل توجه در اغلب فرآیندها باید مدنظر 
کس��ب و کارها قرار گی��رد. توصیه های مورد بح��ث در این مقاله نقش 
مهمی برای بهبود وضعیت فرآیندها دارد. نکته مهم در این میان توجه 
به اجرای گام به گام اس��تراتژی بهینه س��ازی فرآیندهاست. اگر شما در 
این زمینه عجله نمایید، امکان دستیابی به مزیت های اصلی بهینه سازی 

فرآیندها را نخواهید داشت. 
com.learn.g2 :منبع

ارتقای کیفیت کاری شرکت با بهینه سازی فرآیندهای سازمانی
ترجمه: علی آل علی

Process Street به قلم: تام جیمز کارتر کارشناس کسب و کار و بازاریاب در موسسه
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ستاد شهر هوشمند 
شهرداری قم گفت: جشنواره »شهر ما«، پیوندی مبارک میان 
رســانه دیجیتال و مدیریت شهری و رســالت های شهرداری 
اســت. همایون یزدان پناه در گفتگو یی، جشنواره رسانه ای 
»شهر ما« را فرصتی با ارزش و بستری تخصصی برای حضور 
فعال رسانه دانست و اظهار داشت: این جشنواره برای اولین بار 
در شــهر مقدس قم در حال برگزاری و در نوع خود در کشور 
بی نظیر است. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود: 
جشنواره »شــهر ما«، پیوندی مبارک میان رسانه دیجیتال و 
مدیریت شــهری و رسالت های شــهرداری است. وی تصریح 
کرد: این جشــنواره ظرفیت مهمــی در جهت تولید محتوای 
تخصصی در حوزه های مختلف مدیریت شــهری و خصوصا 
شهرداری فراهم کرده اســت و و باعث افزایش بیشتر آگاهی 
شــهروندان به وظایف و برنامه های شــهری و همچنین ارتقا 
حس مشــارکت آن ها می شود. یزدان پناه بیان کرد: جشنواره 

رسانه ای »شهر ما« پس از جشنواره سالیانه شهر هوشمند که 
یک نگاه تخصصی به مســائل مرتبط با شــهر هوشمند دارد، 
حرکت قابل تقدیری اســت که می تواند به فرهنگ سازی  در 
توسعه شهر هوشــمند کمک کند. وی خاطرنشان کرد: برای 
رســیدن به اهداف و نتایج هوشــمند سازی در شهرها ،نیاز و 

عامل اول، فرهنگ سازی و ایجاد بینش صحیح نسبت به این 
موضوع درمیان شهروندان و مسئولین است. رئیس ستاد شهر 
هوشمند شهرداری قم عنوان کرد: با توجه به اینکه محوریت 
این جشنواره فعالیت های رســانه ای است، برگزاری جشنواره 
نقش مهمی در تحقق اهداف در مســیر هوشمندســازی در 
شــهرها دارد. وی گفت: در راســتای ورود بیشــتر فعالین و 
کارگزاران مرتبط با هوشمندسازی شهر به این گونه موضوعات 
مهم و اطالع رســانی به بخش تخصصــی، انعکاس تالش های 
رســانه ای خصوصا در فضای مجازی بسیار موثر است. یزدان 
پناه عنوان کــرد: با توجه به اینکه آثار دریافتی در تمام قالب 
های ممکن ، به شرطی که مرتبط با موضوعات جشنواره باشد 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قابلیت انتشار دارند، 
از همه هنرمندان و فعاالن این عرصه که به ویژه در ارتباط با 
موضوع هوشمند سازی شهر آثار دارند خواهشمندیم آثار خود 

را سریعا به جشنواره “ شهر ما “ ارسال نمایند.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل شرکت انتقال گاز 
ایران از افزایــش ظرفیت روزانه انتقال گاز به 870 میلیون 
متر مکعب با احتساب ارتقاء 12 درصدي انتقال گاز شیرین 
در پنج ماه نخســت سالجاري خبر داد.  به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شــرقی، مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل 
شرکت انتقال گاز، در نشست خبری با اعالم این خبر گفت: 
هم اکنون ۳7 هزار و ۴00 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی 
در کشــور وجود دارد که از نظر رده بنــدی جهانی در این 
بخش، جایگاه چهارم را در اختیار داریم.  جمشــیدي دانا با 
اشاره به منحصر به فرد بودن گستردگی خطوط انتقال گاز 
در اقلیم های مختلف کشــور، افزود: برای مجموع خطوط 
انتقال گاز فشار قوی، 8۶ تاسیسات تقویت فشار نیز وجود 
دارد که هر کدام از سه، چهار یا پنج توربوکمپرسور تشکیل 
شده است که در مجموع ۳1۶ توربوکمپرسور می  تواند در 
مدار سرویس قرار گیرد که این اتفاق گاها در فصل زمستان 
رخ می دهد که حتی واحدهای یدک نیز در جهت فشــار 
افزایی بکار گرفته می شــود.  مدیرعامل شرکت انتقال گاز 

تصریح کرد: برای حفاظت از شریانهای انتقال گاز و حضور 
بموقع نیروهای عملیاتی در شرایط ضروری، ۶1 مرکز بهره 
برداری مجهز به تجهیزات و ماشین آالت سنگین در حوزه 
استحفاظی فعال می باشد، همچنین از نظر آماری و مقایسه 
ای که برای مخاطب قابل تصور باشد، می توان گفت تعداد 
۳1۶ توربین موجود در سطح شرکت انتقال گاز، معادل 7۵ 
درصد ناوگان هواپیمایی کشور است که این نشان از اهمیت 
موضوع و لزوم هوشــیاری و فعالیت شبانه روزی همکاران 

عملیاتی دارد.   وی به میزان گاز انتقالی ســال 98 اشــاره 
کرد و بیان داشــت: در ســال گذشته  موفق شدیم نزدیک 
بــه 81۶ میلیون مترمکعب گاز شــیرین به مبادی مصرف 
منتقل نماییم که پیش بینی می شود در سالجاری با توجه 
به عملیاتی شدن خط نهم سراســری و افزایش روزانه ۵0 
میلیون مترمکعب گاز، میزان انتقال گاز کشــور نزدیک به 
8۵0 تا 870 میلیون مترمکعب افزایش یابد.  جمشیدی دانا 
با اشــاره به لزوم صیانت از ســرمایه های ملی، اظهار کرد: 
بمنظــور جلوگیری از خطرات احتمالــی و افزایش ضریب 
ایمنی و اطمینــان از پایداری انتقال گاز، حریم هایی برای 
خطوط فشار قوی نظر گرفته شده است که متراژ آن نسبت 
به قطر و فشار موجود متغیر می باشد و این حریم که حریم 
قانونی شــرکت انتقال گاز ایران بوده نزدیک به 1۴ هزار و 
101 کیلومتر مربع از مســاحت کل کشــور و برابر با یک 
درصد آن اســت و همکاران ما در مناطق دهگانه موظفند 
از این حریم مراقبت نموده و اجازه ندهند هر گونه ســاخت 

و سازهای غیر مجاز در محدوده تعریف شده احداث شود.

اصفهان – قاسم اسد: در سال جاری در ۳۵ شهر و ۶ منطقه 
اصفهان  سیســتم تله متری در برخی از  تاسیسات آبرسانی اجرا، 
و نیز در ۶ شهرســتان در سطح اســتان بروز رسانی  سیستم تله 
متری تاسیسات  آبرسانی در دستور کار قرار می گیرد.  معاون بهره 
برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در سال 
جاری  سیستم تله متری در   مخازن و ایستگاه های پمپاژ، شبکه 
های توزیع و چاه های محلی تامین آب شرب شهری، سامانه های 
آبرسانی، مجموعه های آبرسانی روستایی، حوضچه های فشارشکن، 
تصفیه خانه های گلپایگان، فیلترهای شنی فریدونشهر، تله متری 
انشعابات روستایی اجرا می شود. ناصر اکبری با اشاره به بروز رسانی 
سیســتم تله متری تاسیسات آبرسانی در برخی از شهرستان های 
اســتان تصریح کرد: در سال 99 بروز رسانی سیستم تله متری در 
تاسیسات آبرسانی بازسازی و بروزرسانی تله متری شیرخانه نجف 
آباد، اتوماســیون صنعتی ایســتگاه پمپاژ مبارکه در تصفیه خانه 
باباشیخعلی، بروزرسانی تله متری ایستگاه های مبارکه، ایستگاه های 
ورزنه، ایســتگاه های خمینی شهر و بروزرسانی تله متری ایستگاه 

های نجف آباد انجام می شــود. وی با بیان اینکه محدودیت منابع 
آب، کاهش بارندگی و لزوم پاســخگویی به نیاز مشترکین و چالش 
های مدیریت منابع آب از جمله عوامل اجرای سیستم تله متری در 
تاسیسات آبرسانی به شمار می آید، خاطرنشان ساخت: به منظور به 
حداقل رساندن هدر رفت آب وکاهش هزینه های مالی، بسیار مهم 
است که تاسیسات آبرسانی به گونه ای حفاظت و نگهداری شودکه 

آب شرب شهرها و روستاها با حداقل هزینه تامین شود. معاون بهره 
برداری و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان مدیریت صحیح و برنامه 
ریزی شده منابع آبی را با استفاده از سیستم های تله متری وکنترل 
سطح مخازن بســیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: سیستم تله 
متری برای مدیریت منابع آبی ضروری اســت چرا که اندازه گیری 
جریان آب، نشت یابی شبکه آبرسانی، نظارت برعملکرد تجهیزات به 
صورت آنی باعث می شــود که نه تنها  وقوع حوادث در کوتاه ترین 
زمان ممکن مهار شــود بلکه آب به صورت عادالنه میان مشترکین 
توزیع گردد. اکبری با بیان اینکه در سال های اخیر شرکت آبفا استان 
اصفهان همگام با پیشــرفت علم وتکنولوژی و استفاده از فن آوری 
های نوین باتوجه به اهمیت به کار گیری سیستم های تله متری و 
کنترل از راه دور در بهبود بهره برداری از تاسیســات آب شرب گام 
های اساسی برداشته اعالم کرد: بسیاری از تاسیسات طرح آبرسانی 
اصفهان از سیستم تله متری بهره مند شده است که این امر موجب 
کاهش غلبه بر کم آبی منابع آبی در فصل گرم سال و در اوج پیک 
مصرف گردیده و آب شرب مردم به صورت پایدار تامین می شود . 

ایالم-هدی منصوری: هادی شیرخانی  با اشاره به ضریب نفوذ 
برق در روســتا های استان  اظهار داشت : خوشبختانه ایالم اولین 
استانی در کشــور بود که با تالش همکاران در این شرکت موفق 
به کســب ضریب نفوذ 100درصدی  تامین برق روستاهای باالی 
10 خانوار در اســتان  گردید .وی به میزان مصرف برق در صنعت 
استان اشاره کرد افزود:  از نظر میزان مصرف برق در صنعت استان  
کمتر از یک درصد می باشد  و از نظر تعداد نیز  کمتر از ۵ درصد 
است متاسفانه توان اقتصادی شرکت به خاطر نبود صنایع مصرف 
کننده برق در استان دارای نرخ پایینی می باشد . شیرخانی یادآور 
شد : باالترین نرخ مصرف برق  استان ایالم در سال جاری مربوط 

به مرداد ماه می باشــد با مصرف  ۴00مگاوات ساعت در لحظه به 
ثبت رســید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵ 
درصدی مصرف برق در استان در ساعات و روز های مختلف بودیم 
.وی با بیان اینکه اســتان ایالم  جزو باکیفیت ترین شــرکت های 
توزیع برق در زمینه ولتاژ و فرکانس است ، گفت: خوشبختانه  در 
تابستان امســال همچون سال گذشته شاهد هیچ گونه خاموشی 
در سطح اســتان ایالم نبودیم. شیرخانی  به عدم رعایت الگوهای 
مصرف برق از ســوی حدود  ۵0درصد مردم اســتان  در تابستان 
امســال اشــاره کرد افزود : اما بخش های مختلف استان از جمله 
کشــاورزی، جایگاه های ســی ان جی، صنعت، ادارات بیشترین 

همکاری را شــرکت توزیع برق برای جلوگیری از خاموشــی های 
احتمالی در استان داشتند.

ساری – دهقان: مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران از اتصال 
نهایی خط لوله سراسری رشت - رامسر در بستر رودخانه سیاهکلرود 

استان گیالن خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
ســال 98 به دلیل وقوع ســیل در رودخانه سیاهکل رود و تخریب 
بخشی از گابیون موجود و همچنین شرایط ناایمن خط انتقال گاز، 
اقدامات اولیه نظیر ســپرکوبی طرفین خــط لوله و ترمیم گابیون 

موجود و ایمن سازی موقت انجام شده بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این خط تنها خط انتقال گاز رابط سه 

استان شمالی است، خاطرنشان کرد: طی بازدیدهای صورت گرفته 
از وضعیت خط لوله در بستر رودخانه سیاهکل رود در محدوده شهر 
کالچای دســتور کار ایمن سازی اساسی از روش احداث یا تکمیل 
ابنیــه به روش تعمیق خط لوله در ســال جاری تغییر یافت و طی 
جلسه ای نیز برنامه ریزی های الزم برای اجرای پروژه تعمیق انجام 
شــد. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه افزود: ایمن سازی 
دائم این خط با اجرای پروژه تعمیق در بســتر رودخانه سیاهکلرود  
شامل 1۶۶ متر لوله گذاری جدید با 79 متر پوشش بتنی یکپارچه 
بوده که اتصال نهایی آن با تالش و کوشــش شبانه روزی همکاران 

خطوط لوله در 18 شهریور با موفقیت انجام گردید.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

 جشنواره »شهر ما«
پیوندی مبارک میان رسانه دیجیتال و مدیریت شهری است

مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران: 

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به 870 میلیون متر مكعب رسید

در سال جاری صورت می گیرد:

اجرای سیستم تله متری درتاسیسات آبرسانی  35 شهر استان اصفهان

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان ایالم

ضریب نفوذ 100درصدی تامین برق روستاهای باالی 10 خانوار در استان

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :

اتصال نهایی خط لوله سراسری رشت - رامسر در بستر رودخانه سیاهكلرود استان گیالن

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان قدس:
لزوم استفاده از فرصت ها برای بهبود سطح فرهنگ عمومی

محبوبه ابوالقاسمی – شــهرقدس: رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
شهرستان قدس شرایط فرهنگی شهر را مطلوب خواند و تراکم جمعیتی 
در شهرستان را فرصتی برای ارتقا سطح فرهنگ عمومی دانست . غالمرضا 
آبکار گفت: تراکم جمعیتی ،حضور7۳هزار دانش آموزو جمعیت نســبتا 
جوان را از پتانســیل های خوب شــهر می دانم وهمچنین تنوع قومیت 
ها در شهرقدس فرصت مناسبی را برای بهتر شدن جامعه شهری فراهم 
می کند. معتقدم با درست شدن زیرساخت های فرهنگی و تعامل تمامی 
نهادهــا می تــوان در حوزه ی فرهنگی به موفقیت رســید . وی افزود : 
شهرســتان قدس انجمن موسیقی ،انجمن نمایش و انجمن سینمای جوان بسیار خوبی دارد که نیازمند حمایت سایر ارگان ها 
هستند .  آبکار از شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه علوم قرانی به عنوان دو مولفه بسیار تاثیر گذاردرشهرستان یاد کرد و 
اظهار داشــت : ما بیشترین چالش ها را در شــورای فرهنگ عمومی داریم چرا که از حوزه های خانواده ،ازدواج ، طالق ، اعتیاد ، 
بیکاری ،کودک آزاری و همسرآزاری گرفته تا حوزه های اجتماعی نظیر فرهنگ آپارتمان نشینی ، فرهنگ رانندگی کردن،محیط 
زیست  در این شورا مورد بحث و گفت گو قرار می گیرد . او در خصوص شورای توسعه علوم قرانی گفت :ترویج آموزه های قرانی 
،عفاف و حجاب و در کل آموزش های دینی بر عهده ی این شــورا اســت .  رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قدس 
سامان دادن به رسانه ها و فضای مجازی را بسیار مهم دانست و افزود :ارتباط بیشتر و بهتر با خبرنگاران و بررسی مشکالت آنها را 
در دستور کار قرار داده ایم که امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی باشیم . ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و انس شهروندان با کتاب از 
دیگر اولویت های اداره ارشاد است .  وی ضمن اشاره به اهمیت وجود سینما در شهرستان گفت : به دنبال تاکید فرماندار مبنی بر 
افتتاح سینما ، با یک حامی مالی برای تاسیس سینما صحبت کرده ایم و  ساختمان  دیگری در آستانه بازگشایی است که گامیست  
برای پیشرفت  اگرچه جای خالی نگارخانه و محلی برای نمایشگاه های دایمی کامال ملموس است . غالمرضا آبکار در پایان عنوان 
داشت : باور دارم اگر جوانان بر آفرینش ذهن خود و هنر ایمان بیاورند بسیاری از مسایل اجتماعی مثل اعتیاد یا روابط نامناسب از 
بین خواهد رفت . معتقدم آموزش و پرورش با اجرای برنامه هایی مانند آموزش نقاشی موسیقی و خطاطی می تواند بستر را برای 

کمتر شدن بزه و بزهکاری فراهم کند .    

گلستان میزبان پویش # الف_ب_ایران طی هفته های آتی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه هم اندیشی روابط عمومی های صنعت آب و برق استان گلستان در خصوص 
پویش الف_ب_ایران و سفر وزیر نیرو به استان و هماهنگی افتتاحیه های پروژه های صنعت آب و برق استان به میزبانی توزیع برق 
گلستان برگزار گردید.رحمت قره خانی دبیر روابط عمومی شورای صنعت آب و برق استان از میزبانی گلستان جهت پویش هر هفته 
#الف_ب_ایران  طی هفته های آتی خبرداد و گفت : طبق وعده های که داده شده مقرر گردید تا پایان سال 2۵0 پروژه بزرگ 
آب و برق در کشور  توسط وزیر نیروبه بهره برداری برسد که گلستان هم در این پویش سهم قابل توجهی دارد.وی اضافه کرد : این 
پروژه ها در قالب ساخت و ساز و ساز و کار اعم از اصالح روش ها ، تدوین رویه ها و کارهای نرم افزاری است که همه این موارد در 
جهت خدمات دهی بهتر به مردم و تسهیل مراجعات مردم است.دبیر روابط عمومی شورای صنعت آب و برق گلستان اضافه کرد : 
یکی از اهداف پویش #الف _ب_ایران تعامل دوسویه با جامعه برای ارائه عملکرد ، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند 
و مدیریت توام عرضه و تقاضا است.در ادامه مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق به تبادل اطالعات و نظرات در جهت هرچه 
بهتر برگزار شدن این پویش در استان پرداختند.پویش هر هفته # الف_ب_ایران عنوان پویشی است که وزیر نیرو برای افتتاح 

هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است که از نیمه دوم سال 98 آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

كسب عنوان پایگاه برتر توسط بسیج شركت كارون در جشنواره استانی 
مالك اشتر

اهواز - شبنم قجاوند: پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداري نفت 
و گاز کارون در دهمین جشنواره استانی مالک اشتر به عنوان پایگاه برتر 
سپاه استان خوزستان شناخته شد. دهمین جشنواره استانی مالک اشتر 
ویژه تقدیر از عملکرد ســال 98 رده های سپاه حضرت ولی عصر )عج( 
با حضور ســردار شاهوارپور فرمانده ســپاه حضرت ولی عصر خوزستان، 
فرماندهان، مدیران و مسئولین رده های سپاه و بسیج استان خوزستان 
سه شنبه 2۵ شهریور در سالن امام خامنه ای مجموعه والفجر سپاه اهواز 
برگزار گردید.  پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
در این جشــنواره به عنوان موفق ترین پایگاه قشری بسیج کارمندی در سطح سپاه ولی عصر استان خوزستان شناخته شد و از 
فتح اله گشتاسبی فرمانده این پایگاه با لوح تقدیر تجلیل شد.  بر اساس این گزارش ، پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون طی چهار سال گذشته با تشکیل 7 گروه جهادی و سازندگی و اعزام بیش از 80 بسیجی در قالب این گروهها 
به روستاهای محروم همجوار تاسیسات ، در زمینه محرومیت زدایی از این مناطق اقدامات شایسته ای ارایه نموده که از آن جمله 
می توان به بازسازی مدارس ، مساجد و حسینیه ها ، بازسازی منازل افراد مستمند، توزیع بسته های لوازم التحریر،سبدهای غذایی 
، پوشاک ، لوازم ضروری منزل، اطعام  خانواده های نیازمند ، کمک به برپایی مواکب ، و برگزاری  برنامه های مذهبی و فرهنگی 
اشاره کرد.  همچنین در سال جاری و در راستای انجام مسئولیت هاي اجتماعی، اقدامات موثري در مقابله با گسترش ویروس کرونا 
در برخی مناطق شهر اهواز و روستاهای اطراف تاسیسات انجام شده است که از آن جمله می توان ضدعفونی و گندزادیی اماکن 
و معابر عمومی و تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و بسته های معیشتی در بین خانواده های نیازمند  2۳ روستا و منطقه محروم اهواز 

را به عنوان اقدامات مهم برشمرد.

با برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل انجام شد 
اهدای ۲00 كارت هدیه به نیازمندان شهرستان تفرش توسط هنرمند 

محبوب مردمی 
همدان – خبرنــگار فرصت امروز: احمد نجفی، هنرمند محبوب 
مردمی به همراه چند خیر دیگر با پیوستن به پویش مردمی ایران همدل 
تعداد 200 کارت هدیه به مبلغ هر کارت 200 هزار تومان به مددجویان 
تحت حمایت شهرستان تفرش استان مرکزی اهدا نمود.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی کمیته امداد، دیدار و دلجویی از مددجویان در مناطق محروم 
روســتایی از دیگر برنامه های این هنرمند در سفر به استان مرکزی بوده 
است. شایان ذکر است، میزان کمک های مردمی در استان مرکزی با وجود 
شــیوع ویروس منحوس کرونا با بهره گیری از فن آوری های نوین در این 

نهاد در پنج ماهه نخست امسال با مبلغ ۶9 میلیارد تومان به نسبت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است.

طوفان و تندباد به شبكه برق 100 روستای بستك خسارت وارد كرد
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: در پی وقوع طوفان و تند باد شدید در منطقه غرب استان، شبکه برق 100 روستای 
شهرســتان بستک دچار آسیب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان معاون بهره برداری این شرکت گفت: 

طوفان باعث بروز خسارت به 2۵ کیلومتر شبکه فشارمتوسط ،1۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف ،۵ دستگاه پست هوایی توزیع شد.
مهندس حمید ساعدپناه با اشاره به خسارت ۵0 میلیارد ریالی به شبکه برق افزود:پس از وقوع این طوفان بالفاصله عملیات 
اصالح شبکه ها و تاسیسات آسیب دیده آغاز و با اقدامات و عملیات ضربتی ، از قطع آب شرب شهروندان جلوگیری شد. وی در 
تشریح اقدامات صورت گرفته تصریح کرد،  با همکاری به موقع برق شهرستان المرد و رینگ نمودن شبکه های  برق، خطوط 
تامین کننده برق چاه های آب شرب شهرستان بستک پایدار و به دنبال این اقدام کار اصالح کامل شبکه به سرعت انجام شد. 
مهندس ساعدپناه در ادامه افزود: جهت رفع خاموشی و اصالح شبکه 18 گروه عملیاتی شرکت توزیع برق و گروه های پیمانکاری 
از مناطق مختلف اســتان از عصر چهارشنبه مشغول به کار بوده اند و کلیه شبکه های آسیب دیده بازسازی و مناطق خسارت 

دیده برقدار شد.

با ده رای اعضای شورا؛ مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت شد
رشت - مهناز نوبری: در جلسه علنی شورای شهر رشت پس از استیضاح دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 
مهندس ناصر عطایی با ده رای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.مهندس عطایی معاون 
فعلی حوزه مالی، اقتصادی شــهرداری رشت است که سابقه مدیریت شهرداری منطقه یک رشت، شهردار رودبار و 

شهردار رستم آباد در کارنامه کاری وی مشاهده می شود.
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بازاریابی در عرصه B2B همیش��ه همراه با نگرانی باالست. بسیاری 
از بازاریاب ه��ا در این عرصه به طور مداوم با شکس��ت در زمینه تولید 
محتوای جذاب مواجه می ش��وند. اگر ش��ما به دنب��ال فروش موفق به 
مش��تریان در این عرصه هستید، باید نس��بت به طراحی کمپین های 
بازاریاب��ی تاثیرگذار و حرفه ای اق��دام نمایید. بدون تردید هیچ برندی 
تمایل به مواجهه با شکست در زمینه بازاریابی ندارد. صرف هزینه های 
گزاف بیانگر عزم راسخ کسب و کارها برای تولید محتوای جذاب است. 
ادعای اصل��ی مقاله کنونی تولید محتوای بازاریاب��ی با ایده های اولیه 
جذاب از سوی تیم های بازاریابی است. نکته مهم در این میان دخالت 
برنده��ا در فرآین��د بازاریابی و نابودس��ازی تم��ام تالش های حرفه ای 

تیم های بازاریابی است. 
شناس��ایی نحوه نابودس��ازی کیفیت کمپین های بازاریابی از سوی 
برندها اهمیت بس��یار باالیی دارد. کمترین نتیج��ه این فرآیند امکان 
بازاریابی و تعامل با مش��تریان بدون تکرار اش��تباهات گذش��ته است. 
مقال��ه کنونی این ادع��ا را در قالب چند بخش مج��زا و دارای ارتباط 

مفهومی دنبال خواهد کرد. 
1. بازاریابی برای توده ها

نگاه��ی دقیق به محت��وای بازاریابی برندت��ان بیندازید. آیا محتوای 
موردنظر برای دامنه مش��خصی از کاربران تعبیه ش��ده اس��ت؟ اغلب 
برنده��ا دارای تمایل انکارناپذیر برای پوش��ش تم��ام بخش های بازار 
هدف هس��تند. ب��دون تردید تمام مش��تریان حاضر در ی��ک بازار در 
دامن��ه مخاطب هدف برند ش��ما قرار نمی گیرد بنابرای��ن باید به فکر 
هدف گذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باش��ید. این امر نظم بهتری 

به کمپین های بازاریابی می دهد. 
ناکام��ی برنده��ا ب��رای درک اهمیت بازاریاب��ی با توجه ب��ه دامنه 
محدودی از مشتریان همیشه دردسرآفرین بوده است. توصیه اساسی 
ما در بخش کنونی پیش نمایش محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف 
اس��ت. ای��ن امر به درک هرچ��ه بهتر ایده و انگی��زه مخاطب هدف از 

فرآین��د بازاریابی برند کمک خواهد کرد. بس��یاری از برندها در عمل 
ام��کان بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف را ندارند. این امر به دلیل 

بی توجهی مداوم به مخاطب هدف و ایده های وی است. 
مش��اهده فروش باالی برندها در عرصه کس��ب و کار همیشه برای 
بازاریاب های تازه کار عجیب اس��ت. چنین امری ناشی از مهارت باالی 
برندهای بزرگ در زمینه شناسایی نیازهای مشتریان و تعامل نزدیک 
با آنهاس��ت. اگر برند ش��ما به هر دلیلی چنین جهت گیری در رابطه با 
مشتریان ندارد، باید بازنگری اساسی در نحوه فعالیت آن انجام دهید. 

2. بی توجهی به نیازهای مشتریان
تولید محصول همیش��ه با ه��دف رفع برخی از نیازهای مش��تریان 
صورت می گیرد. اگر ش��ما به این امر توجه کافی نداش��ته باش��ید، در 
نهایت با مش��کالت بس��یار زی��ادی مواجه خواهید ش��د. امروزه اغلب 
برندها توانایی فروش محصوالت شان به مخاطب هدف را ندارند. دلیل 
ای��ن امر ماهیت یکس��ان و غیرمتفاوت محص��والت برندهای مختلف 
است. اگر شما امکان افزودن ارزش به محصوالت تان را نداشته باشید، 

جلب توجه مشتریان به آن بسیار دشوار خواهد شد. 
بازاریاب��ی در عرصه B2B هم��واره با تعامل ب��ا برندهای دیگر گره 
خورده است. این امر به معنای ضرورت شناسایی حوزه های نیاز برندها 
و چالش های پیش روی شان اس��ت. اگر شما عملکرد مناسبی در این 
زمینه داشته باش��ید، شانس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهید داشت. چنین امری در میان کمتر برندی قابل مشاهده 
اس��ت. همین امر موجب تردید مش��تریان نس��بت به عرصه بازاریابی 

B2B شده است. 
توجه به نیازهای مش��تریان در طول یک روز صورت نمی گیرد. شما 
باید برنامه ای گس��ترده و ش��گرف برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف داش��ته باشید. این امر شامل تعامل طوالنی مدت با مشتریان و 
جلب اعتماد آنها نیز می ش��ود. مشکل اساسی اغلب برندها تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در کوتاه ترین زمان ممکن اس��ت. این 
امر همیش��ه با ناکامی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
 B2C و B2B همراه می شود. یکی از تفاوت های اصلی حوزه بازاریابی
همین نکته است. شما در بازاریابی B2B به جای مشتریان حقیقی با 

شرکت ها و سازمان های دارای شخصیت حقوقی مواجه هستید. بدون 
تردی��د فرآیند تصمیم گیری س��ازمان ها به طور کل��ی با افراد حقیقی 
متفاوت اس��ت، با این حساب مش��اهده عدم تاثیرگذاری کمپین های 

بازاریابی برندها بر روی مخاطب هدف امری طبیعی خواهد بود. 
3. فراموشی تعامل با مشتریان پس از خرید 

فروش محصوالت نقطه پایان ارتباط میان برندها و مشتریان نیست. 
امروزه اغلب کس��ب و کارها به دنبال تکرار خرید از س��وی مشتریان 
هستند. این امر فقط در صورت توجه و تعامل با مشتریان در بلندمدت 

و پس از فروش رسمی محصوالت امکان پذیر خواهد بود. 
اغل��ب کس��ب و کارها پس از ف��روش محصوالت دیگ��ر توجهی به 
ط��رف مقابل ندارن��د. همین امر موجب نارضایتی در میان مش��تریان 
می ش��ود. امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به شدت افزایش یافته 
اس��ت بنابراین ش��ما باید مطابق با انتظارات از برندت��ان اقدام نمایید. 
در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهید داشت. 
بهتری��ن راهکار برای تغییر وضعیت جاری کس��ب و کارها در مورد 
توجه به مش��تریان ایجاد تحول در زاویه دیدشان است. این امر همراه 
ب��ا مطالعه در مورد وضعیت بازار و نحوه اثرگذاری بر روی مش��تریان 
اس��ت. اگر یک مشتری برای یک بار به شما اعتماد کرده و محصوالت 
را خری��داری می کند، این امر به معنای تبدیل وی به مش��تری وفادار 
شما نیست. شما با تغییر زاویه دیدتان امکان اثرگذاری هرچه بهتر بر 

روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
امروزه رفتار مش��تریان حقیقی و برندها، علی رق��م تمام تفاوت ها، 
دارای نقاط اش��تراکی نیز هست بنابراین شما باید نهایت استفاده را از 
شباهت میان این دو دسته از مشتریان ببرید. استفاده از شیوه مطالعه 
مشتریان در کسب و کارهای B2C در عرصه B2B نیز جوابگو خواهد 
ب��ود بنابراین ش��ما در عمل نیازی به تغییر بنیادی وضعیت کس��ب و 

کارتان نخواهید داشت. 
4. استفاده از داده های معتبر در بازاریابی

بازاریابی با اس��تفاده از داده های معتبر همیش��ه گزینه جذابی بوده 
است. بس��یاری از برندها در کمپین های بازاریابی شان ادعای استفاده 

از داده ه��ای معتبر برای جلب نظر مخاطب هدف را دارند، با این حال 
در عمل هم��ان نوع محتوا نیز نظر مخاطب ه��دف را جلب نمی کند. 
دلیل این امر عدم اس��تفاده درس��ت از داده های مرتبط با مش��تریان 
اس��ت. فرآیند اس��تفاده از داده های معتبر ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اغلب پرهزینه و طوالنی است بنابراین بسیاری از برندها 
از آن ص��رف نظر می کنند. اگر ش��ما نیز چنین اس��تراتژیای را دنبال 
می کنید، به زودی با مشکالت قابل توجهی در زمینه بازاریابی و تعامل 
با مشتریان مواجه خواهید شد. مهمترین مشکل موردنظر عدم اعتماد 

مشتریان به ادعاهای برند خواهد بود. 
راه��کار مدنظر ما در این بخ��ش تالش برای اس��تفاده از داده های 
واقعی و معتبر بازاریابی است. این امر به کمک فناوری هوش مصنوعی 
دیگر به دشواری س��ال های قبل نیست بنابراین شما مانعی بر سر راه 

بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید یافت. 
5. فراموشی عنصر انسانی بازاریابی

کمپین های بازاریابی باید همیشه همراه با عنصر انسانی باشند. شما 
به عنوان بازاریاب در حال تولید محتوا برای ربات ها نیس��تید. یکی از 
دالیل اصلی ع��دم توجه کاربران به محت��وای بازاریابی برندها همین 
نکته اس��ت. اگر ش��ما به نحوه تاثیرگذاری ب��ر روی برندها در عرصه 
B2B توجه نداش��ته باشید، در عمل بس��یاری از فرصت های برندتان 

از بین خواهد رفت. 
اغل��ب کس��ب و کاره��ا در طول روزه��ای طوالن��ی کاری مخاطب 
هدف ش��ان را گم می کنند. این امر به معنای تعامل ماش��ینی با همه 
افراد درگیر عرصه کس��ب و کار اس��ت. چنین رویکردی در بلندمدت 
نه تنها بر روی مش��تریان، بلکه تمام اعضای شرکت تاثیر منفی خواهد 

داشت. 
بهتری��ن راه��کار در این میان برای تعامل ب��ا مخاطب هدف آگاهی 
از نیازهای وی برای تعامل با برندها در قالب رفتارهای انس��انی است. 
چنین امری نگاه شما نسبت به عرصه بازاریابی را به طور کامل متحول 
خواهد کرد. اگر ش��ما در این زمینه با مش��کالت بسیار زیادی مواجه 

هستید، الگوبرداری از برندهای بزرگ شیوه مناسبی خواهد بود. 
cmswire.com :منبع

چگونه برندها محتوای بازاریابی شان را نابود می کنند؟
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تعاون یکی از س��ه بخش اقتصادی کش��ور در کنار بخش های دولتی 
و خصوصی تعریف ش��ده اس��ت ولی همچنان با وجود ظرفیت های این 
بخش در رونق تولید و اشتغال زایی، سهم آن از اقتصاد کشور با آنچه در 

برنامه ها هدف گذاری شده است، فاصله دارد.
به گ��زارش ایرنا، تعاون به عن��وان مردمی ترین بخ��ش اقتصاد برای 
اش��تغال زایی و تحقق رفاه اجتماعی اس��ت و این بخش بستر مناسبی 
را برای تجمیع س��رمایه های کم و انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی با 
بهره گیری از توان و تخصص افراد در حوزه های مختلف فراهم می کند و 

از این حیث سازگاری زیادی با اصول اقتصاد مقاومتی دارد.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت 
کارآفرینی و مدیریت، تمرکز س��رمایه های کوچک در قالب سرمایه های 
متوس��ط و کالن از اه��داف مهم تش��کیل ش��رکت های تعاونی اس��ت. 
تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توس��عه 
پایدار در برنامه های توس��عه ای کشور قرار دارند و نقش آنها در اقتصاد 
خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری 
در آن ص��ورت پذی��رد افزای��ش خواهد یافت. از ای��ن رو  می توان یکی 
از عوام��ل موث��ر در رونق اقتص��ادی و بهبود فضای کس��ب و کار را در 

تعاونی ها دانست.
خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز زنجان در میزگردی با حضور علی 
پاکمنش مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
زنجان، نوروز محمدی رئیس اتاق تعاون استان زنجان، زهرا فتحی مدیر 
بنیاد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان اس��تان زنجان و غالمرضا رسولی 
رئی��س اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان زنجان به بررس��ی فرصت ها و چالش های پیش روی تعاونی ها و 

نقش موثر آنها در رونق تولید پرداخت.
عضویت 80درصد از جمعیت استان زنجان در تعاونی ها  

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان 
با بیان اینکه تعاون بهترین بس��تر تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت، اظهار 
داشت: امروز که در ش��رایط تحریم قرار داریم هرچند گذر از تحریم ها 
برای مردم ممکن اس��ت س��خت باش��د ولی از طرفی بای��د بدانیم این 
یک فرصت برای اقتصاد ما اس��ت که ش��کوفایی اقتصادی را با تکیه به 

توانایی های درون کشور ایجاد کنیم.
پاکمن��ش با بی��ان اینکه نیازمند ی��ک نهضت کارآفرینی در کش��ور 
هس��تیم، اظه��ار داش��ت: در این ش��رایط اعتق��اد ما بر این اس��ت که 
شرکت های تعاونی می توانند نقش خوبی را در جذب سرمایه های مردم 
و تبدیل آنها به فرصت های س��رمایه گذاری و تجاری س��ازی سرمایه ها 

ایفا کنند.
وی ب��ه س��خنان رهب��ر معظ��م انق��الب در جم��ع کارآفرین��ان و 
تولیدکنندگان در چند روز گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان در 
این دیدار سخنان دلگرم کننده ای پیرامون تعاون داشتند و این موضوع 

وظیفه ما را سنگین می کند.
پاکمنش گفت: ضرورت توس��عه تعاون، شبکه سازی، زنجیره سازی و 
توانمندس��ازی تعاونی ها سه محور مهم بیانات رهبری معظم انقالب در 
حوزه تعاون بود که در این راس��تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
دس��توری را به همه زیرمجموعه های وزارتخانه ص��ادر کردند مبنی بر 
اینکه در همه مباحث حمایتی و ارائه تسهیالت، شرکت های تعاونی در 

اولویت قرار داده شوند.
مدی��ر تع��اون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان با بیان 
اینکه تاکنون 4هزار و ۵1۷ تعاونی در این اس��تان به ثبت رسیده است، 
گف��ت: از این تعداد یک ه��زار و 1۷0 تعاونی فعال هس��تند که زمینه 

اشتغال 12 هزار نفر از طریق آنها فراهم شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه 902 هزار نف��ر از جمعیت اس��تان زنجان عضو 
تعاونی ها هس��تند، افزود: این میزان بیش از 80درصد جمعیت اس��تان 

است. 
پاکمن��ش به شناس��ایی بیش از ۳ه��زار و ۳00 تعاون��ی غیرفعال در 
استان اشاره کرد و ادامه داد: کمیته ای برای تعیین تکلیف این تعاونی ها 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۶22 تعاونی غیرفعال در استان، منحل شده 
اس��ت، گفت: برای واقعی ش��دن آمار تعاونی های فعال، شرکت هایی که 
براس��اس قانون یک سال توقف فعالیت داش��ته باشند، مجموعه تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی رأسا می تواند برای انحالل آنها اقدام کند.
پاکمنش توس��عه ش��فافیت، فناوری، شبکه س��ازی و توانمندس��ازی 
تعاونی ه��ا را از رویکرده��ای جدید حوزه تع��اون اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان برشمرد و اظهار داشت: امسال تشکیل 9۵ 
تعاونی در اس��تان در دستور کار اس��ت که تاکنون حدود ۶0درصد این 

هدف گذاری محقق شده است.
وی ب��ا بیان اینکه تش��کیل تعاونی های پش��تیبان مش��اغل از دیگر 
رویکرده��ای عمده ح��وزه تعاون اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
استان زنجان است، افزود: این تعاونی ها می توانند نقش قابل توجهی در 

تقویت اقتصاد خانواده ها داشته باشند.
عمده تصدیگری ها به اتاق تعاون واگذار شده است

رئیس اتاق تعاون اس��تان زنجان به توانمندی برخی تعاونی ها در این 
اس��تان اش��اره کرد و گفت: شماری از تعاونی های اس��تان می توانند در 

بخش ه��ای مختلف و در زمینه ایجاد اش��تغال کمک های قابل توجهی 
کنن��د. نوروز محمدی افزود: با توجه به تاس��یس ش��رکت های تعاونی 
توس��عه و عمران شهرس��تانی، ما اع��الم آمادگی کردی��م در ارتباط با 
واگذاری ه��ای برخ��ی واحدهای تولیدی، بخش تع��اون در اولویت قرار 
گیرد. وی اظهار داش��ت: در سطح استان ۵۵ تعاونی مسکن وجود دارد 
که 20 شرکت از آنها عضو کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون استان 
هستند و امکانات خوبی در اختیار دارند که می توانند در ساخت مسکن 

مشارکت داشته باشند.
محمدی گفت: اتاق تعاون اس��تان اخیرا جلس��اتی را با بانک توسعه 
تعاون برگزار کرده اس��ت تا ش��رکت های تعاونی فعال و توانمند استان 

بتوانند از منابع این بانک استفاده کنند.
وی اف��زود: ام��روز چالش های موجود در اتاق تعاون برطرف ش��ده و 
چند تفاهم نامه نیز برای بهبود و پیش��برد امور بین اتاق تعاون استان و 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان منعقد شده که براساس 
آنه��ا بخش عمده تصدیگری های اداره کل به اتاق تعاون اس��تان واگذار 

شده است.
رئی��س اتاق تعاون اس��تان زنجان معرفی تعاونی ه��ای برتر و آموزش 
تعاونگ��ران را جزو برنامه ه��ای عمده این اتاق برش��مرد و گفت: مرکز 
داوری ات��اق تعاون اس��تان نیز فعالیت و نقش موثری در حل مس��ائل 

حوزه تعاونی ها دارد.
عدم اعتقاد به فرهنگ تعاونی یک چالش عمده است

مدی��ر بنیاد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان اس��تان زنجان به نقش 
تعاونی ها در پویایی و توسعه اقتصاد اشاره کرد و گفت: تعاونی ها شکلی 
از کس��ب و کار هستند که افراد کم توان و با سرمایه خرد با تشکیل آن 

می توانند فعالیت های قابل توجهی را رقم بزنند.
زهرا فتحی به وجود انواع تعاونی ها برای رفع نیازهای مختلف اش��اره 
کرد و اظهار داش��ت: همراه با تغییر و تحولی که در حوزه اقتصاد وجود 

دارد، انواع جدیدی از تعاونی ها نیز به وجود می آید.
 وی به هدف گذاری انجام ش��ده برای افزایش س��هم تعاونی ها به رقم 
2۵درصد در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: این هدف گذاری قرار 
بود تا س��ال 9۳ محقق ش��ود ولی اینکه چرا این موفقیت حاصل نشده 

نیاز به بررسی دارد.
فتحی با بیان اینکه رقم باالی تعاونی های غیرفعال در اس��تان زنجان 
موجب ناراحتی است، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که یک جای 
کار ایراد دارد که تعاونی ها شکل نمی گیرند و یا با وجود تاسیس، خوب 

به فعالیت ادامه نمی دهند.
مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان زنجان با بیان اینکه 
فرهنگ تعاونی هنوز در س��طح عموم جامعه پذیرفته نشده است، اظهار 
داشت: هنوز بخش قابل توجهی از شهروندان به نقش و تاثیر تعاونی در 

اقتصاد باور ندارند و این یک چالش عمده است.
وی با بیان اینکه نداش��تن دانش کافی در بین فعاالن عرصه تعاون از 
دیگر چالش ها اس��ت، افزود: از طریق ش��یوه های مختلف و با مشارکت 
دستگاه های مختلف می توان از همان سنین پایین تر فرهنگ کار تیمی 

و تعاونی را در افراد تقویت کرد.
فتحی با بیان اینکه بخشی از مشکالت به خود تعاونی ها برمی گردد و 
علت اصلی غیرفعال شدن و انحالل خیلی از تعاونی ها مشکالت داخلی 
است، گفت: ش��کل گیری نامناسب، عدم تخصص و مهارت در بازاریابی 
و عدم اطالع از قوانین، بخشی از کاستی ها در مجموعه تعاونی ها است، 
بنابرای��ن الزم اس��ت قبل از اعطای مجوز تش��کیل تعاون��ی، دوره های 

کوتاه مدت اجباری برای افراد متقاضی برگزار شود.
وی ش��کل گیری و فعالیت تعاونی همچون تعاونی پش��تیبان مشاغل 
خانگی را یک ضرورت دانس��ت و اظهار داش��ت: متاسفانه نحوه فعالیت 
چند تعاونی پش��تیبان در حوزه های مختلف باعث شده یک بدبینی به 

این نوع تعاونی ها در استان ایجاد شود.
فتحی ادام��ه داد: تعدادی از تعاونی های پش��تیبان ها قبال به صورت 
غیربوم��ی به اس��تان آمدند و با اینک��ه مبالغ باالیی ه��م گرفتند ولی 

متاسفانه آن نقش حمایتی که انتظار می رفت را به جا نیاوردند.
مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان زنجان گفت: بخشی 
از مش��کالت تعاون نیز در حوزه کالن مطرح اس��ت، برخی معافیت ها و 
مزیت ها که برای بخش تعاون در نظر گرفته ش��ده است به نحوی است 

که اکثریت تعاونی ها نمی توانند از آنها استفاده کنند.
 لزوم نظارت مستمر برای حل مسائل تعاونی ها

 کارش��ناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
زنجان با بیان اینکه عمده مشکالت به وجود آمده در حوزه تعاونی ها در 
این استان به سال های گذشته برمی گردد، گفت: ما از سال 9۶ تاکنون، 
مش��کلی نداریم که در حوزه تعاون ایجاد شده باشد، به معنای دیگر ما 

در حال حل مشکالت هستیم.
رس��ولی به لزوم  نظارت مس��تمر برای حل مس��ائل تعاونی ها تاکید 
کرد و افزود: در زمان حاضر نظارت ها و بازدیدها از ش��رکت های تعاونی 
بیشتر شده و در نتیجه آن، بخشی از مشکالت تعاونی ها حل شده است.
وی اظهار داش��ت: عدم حضور اف��راد توانمند در مدیریت تعاونی ها به 
خصوص در تعاون های مس��کن یک چالش بود که با اصالح اساس��نامه 

بخشی از آن مشکالت حل شد.

ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، تعاون را ضعیف کرد
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان 
با بیان اینکه پیرامون س��هم بخش تعاون در اقتصاد کش��ور آمار دقیقی 
وج��ود ندارد، گفت: برای این منظور حس��اب های اقتصادی تعاون باید 
تفکیک شود تا بدانیم درصد واقعی سهم بخش تعاون در اقتصاد چقدر 
اس��ت، ولی آنچه تخمین زده می ش��ود، س��هم تعاون در اقتصاد کشور، 
حدود ۵درصد است که قرار بود در آخر برنامه پنجم توسعه به 2۵درصد 
افزایش پیدا کند. پاکمنش ادامه داد: ما در مقطعی در اوج فعالیت های 
تعاونی قرار داشتیم که متأسفانه تصمیم غیرکارشناسی گرفته و وزارت 
تعاون در وزارت کار ادغام و همین ادغام باعث ش��د که ما چندین سال 

در حوزه تعاون عقب بیفتیم و حوزه تعاون لطمه ببیند.  
وی با بیان اینکه تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است، اظهار 
داش��ت: با این حال برای بخش تعاون وزارتخانه ای که موجود و نوپا هم 
بود به نوعی منحل ش��د. پاکمنش با بیان اینکه تعاون امری فرابخش��ی 
است، گفت: هیات دولت درخصوص تعاونی ها برای تک تک وزارتخانه ها 
وظایفی را معین کرده اس��ت که باید انجام دهند ولی متاس��فانه برخی 
سازمان و دس��تگاه ها برای تعاون کاری که نکردند هیچ، حتی تعاون را 
رقیب خودش��ان تلقی کرده اند. وی افزود: تعاونگران خیلی نامهربانی ها 
در دس��تگاه های اجرایی دیده اند، در صورتی که در ش��رایط مس��اوی، 

دستگاه ها موظف هستند اولویت ها را به تعاونی ها بدهند.
پاکمن��ش به ظرفیت های قانونی موجود برای حمایت از بخش تعاون 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: مشکل ما این اس��ت که به قانون هم عمل 

نمی کنیم.
وی ب��ه ض��رورت تقویت فرهنگ کار جمع��ی در جامعه تاکید کرد و 
گفت: رس��انه ها در این خصوص رس��الت مهمی برعهده دارند، باید این 

احساس نیاز در افراد ایجاد شود که واقعا به کار گروهی نیاز دارند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان 
تصری��ح ک��رد: یکی از دالیل��ی دیگری که به س��هم 2۵درصدی تعاون 
در اقتصاد نرس��یده ایم  این اس��ت ک��ه قرار بود ۳0درص��د درآمدها از 
محل وصولی های خصوصی س��ازی برای توسعه بخش تعاون باشد ولی 
متاس��فانه این موضوع تا س��ال گذش��ته در هیچ دولتی پیگیری نشده 
است، بر این اساس بخش تعاون حدود 2۳ هزار میلیارد تومان از دولت 
طلبکار اس��ت، این مبلغ قرار بود به عنوان افزایش سرمایه بخش تعاون 

برای حمایت از تعاونی ها کارسازی شود.
وی ادامه داد: امس��ال با پیگیری های انجام شده برای نخستین بار یک 
هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده تا به وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی برای این منظور پرداخت شود.
واگذاری ۳2 هزار قطعه زمین توس��ط تعاونی ها برای ساخت مسکن 

در زنجان
رئیس اتاق تعاون اس��تان زنجان به بخشی از فعالیت های تعاونی های 
مسکن در این استان اشاره کرد و گفت: ۳2 هزار قطعه زمین از ابتدای 
انقالب تاکنون به اعضای تعاونی ها واگذار ش��ده اس��ت که از جمله آنها 

می توان به شهرک های کارمندان و گلشهر در شهر زنجان اشاره کرد.
محم��دی ادام��ه داد: در واقع برای بالغ بر 2۶0 ه��زار نفر از جمعیت 
اس��تان، از طریق تعاونی ها، مس��کن تامین شده اس��ت که اگر فعالیت 
تعاونی ها نبود، س��اخت مسکن برای این تعداد جمعیت بر دوش دولت 
می افتاد در حالی که تعاونی ها بدون هیچ کمک دولتی این کار را انجام 

داده اند.
وی به  لزوم هماهنگی بین دس��تگاه های متولی حوزه تعاون اش��اره 
کرد و گفت: اکنون بین مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با اتاق تعاون اس��تان همکاری های خوب��ی وجود دارد و این 

موضوع را باید به تمام شهرستان ها تعمیم بدهیم.
اگر با سیاق گذشته کار کنیم موفقیتی به دست نمی آوریم

مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان زنجان با بیان اینکه 
تعاون موضوعی فرابخش��ی است، اظهار داش��ت: توجه به تعاون باید به 
صورت یک اهتمام جمعی باش��د و مس��ئوالن باید این اعتقاد را داشته 

باشند که تعاون می تواند کمک کننده باشد.
فتحی موازی کاری ارگان ه��ا را از چالش های حوزه تعاون عنوان کرد 
و اف��زود: ما به م��ردم ایراد می گیریم که چ��را کار تیمی نمی کنند ولی 
در حوزه تعاون خود دس��تگاه های اجرایی نمی توانند هم افزایی داش��ته 
باش��ند، چرا نباید س��ازمان تعاون روس��تایی با بخش تع��اون اداره کل 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم باش��ند؟ ای��ن جدا بودن هدر 

دادن بیت المال نیست؟
وی اظهار داش��ت: خیلی از قوانین به نفع تعاون است ولی علت اینکه 
به هدف گذاری ها نمی رسیم نیاز به آسیب شناسی دارد، درخصوص ارائه 
آموزش ه��ا هم همین بحث مطرح اس��ت، اینکه چرا آموزش ها خروجی 

الزم را ندارد نیازمند آسیب شناسی است.
فتحی نبود شبکه س��ازی صحیح و زنجیره تامی��ن، تولید و توزیع در 
بین تعاونی ها را یک نارس��ایی جدی توصیف کرد و افزود: ما مدام باید 
تحول در کار و نوآوری داش��ته باش��یم، اگر قرار باشد با سبک و سیاق 
گذش��ته کار کنیم، قطعا در چند سال آینده جزو ورشکسته ها خواهیم 
بود و موفقیتی به دست نمی آوریم.   وی تصریح کرد: باید تعاونی ها را با 

فناوری و کارآفرینی درگیر کنیم تا از نفع آنها بهره مند شوند.

ضرورت احیای شورای توسعه تعاون استان
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان 
ب��ه توانمندی ه��ا و خدمات تعاونی ه��ا در زمینه ه��ای مختلف از جمله 
تامین مس��کن برای ش��هروندان در این اس��تان اش��اره کرد و گفت: به 
غیر از واگذاری ۳2 هزار قطعه زمین از طریق تعاونی ها به ش��هروندان، 
تاکنون بالغ بر 12 هزار واحد مس��کونی ساخته ش��ده نیز در اس��تان به 
اعضای تعاونی ها تحویل شده است. پاکمنش افزود: در زمان حاضر همه 
کلینیک های بهداش��تی درمانی فعال در شهر زنجان، تعاونی هستند و 
بهترین مدارس غیرانتفاعی در استان، به شکل تعاونی تاسیس شده اند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان 
افزود 4۵2 تعاونی فعال در حوزه کش��اورزی در اس��تان فعال است که 
بیش از ۶0 محصول تولید می کنند. وی تاکید کرد: برای توسعه بخش 
تعاون، نگاه مسئوالن و مدیران به بخش تعاون باید تغییر کند و مدیران 
باید جنبه های مثبت بخش تعاون را ببینند و به توس��عه و ترویج تعاون 
کمک کنند. پاکمنش به ضرورت احیای ش��ورای توس��عه تعاون استان 
تاکید کرد و گفت: فعالیت این ش��ورا می تواند در حل مسائل تعاونی ها 

بسیار کمک کننده باشد.
وی ب��ه انعق��اد 1۷ تفاهم نام��ه با دس��تگاه های اجرای��ی درخصوص 
توس��عه بخش تعاون اشاره کرد و اظهار داش��ت: تالش ما سهیم کردن 

دستگاه های اجرایی در توسعه این بخش است.

رونق تولید و اشتغال با ارتقای سهم تعاون در اقتصاد
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8 عادت اشتباهی که خالقیت تان را از بین می برد
شاید فکر کنید برخی افراد ذاتا خالق هستند و شما از چنین نعمتی بی بهره اید؛ این در حالی  است که 
آدم ها خالق به دنیا نمی آیند و در اشتباهید. برخی ها خالق ترند، زیرا خالقیت را در خود پرورش می دهند. 

با ما همراه باشید تا هشت عادت از بین برنده خالقیت را معرفی کنیم.
کارشناس��ان می گویند خالقیت یک مهارت آموختنی اس��ت. پس همانند هر مهارت دیگری، با تمرین 
و تالش به  دس��ت می آید. تنها کافی اس��ت خالق بودن را یاد بگیرید. برای خالق بودن باید هر روز تالش 
کنید و خود را به س��وی افکار و ایده های جدید و روش��ن س��وق دهید، اما الزم است بدانید، اغلب اوقات 
بزرگ ترین مانع خالقیت عادات اشتباه ماست. اکنون به چند عادت نابودکننده خالقیت اشاره می کنیم:

1. پیش داوری
ب��رای خ��الق بودن باید آزادانه و بدون پیش داوری ایده پردازی کنیم و به دنبال نوآوری باش��یم. اگر به 
سرعت ایده های تان را قضاوت کنید، باعث تردید دیگران در مورد خود و ایده های تان و در نهایت خالقیت 

کمتر می شوید.
ابتدا اجازه دهید ایده های خام ارائه شوند؛ سپس بهترین ایده را انتخاب کنید.

2. نبود جسارت کافی
اگر از ریس��ک پذیری و قدم گذاش��تن در مسیرهای نو واهمه دارید، بدون ش��ک انحراف از مسیر رایج 
برای تان س��خت خواهد بود. برای خالق بودن باید جسارت داش��ته باشید و از فرصت های پیش روی تان 

استفاده کنید. باید بدانید ترس بزرگ ترین مانع خالقیت است.
3. ترس از شکست

ترس از شکس��ت به ش��ما اجازه نمی دهد جسور و خالق باش��ید و ایده های خالقانه خود را بروز دهید. 
اگر از شکس��ت خوردن می ترس��ید، در نهایت به فردی محافظه کار و تهی تبدیل خواهید ش��د. خالقیت 
یعنی از فرصت های پیش رو اس��تفاده کنید. هر ایده  جذابی که به ذهن تان برس��د، به تمام اشتباهاتی که 

کرده اید می ارزد.
4. مقایسه خود با دیگران

مقایس��ه خود با دیگران باعث می ش��ود از نوآوری و بروز ایده های خالقانه باز بمانید. معیارهای خودتان 
را برای خالقیت داشته باشید و هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید.

به دنبال خلق باشید و از متفاوت بودن نترسید.
5. نگرانی از عدم اطمینان

ابهام و دو دلی خیلی ها را مضطرب می کند. برخی افراد می خواهند همه چیز درس��ت و منطقی باش��د، 
اما برای خالقیت باید شجاعت پذیرش عدم اطمینان را داشته باشید. خالقیت یک عادت است و بهترین 
خالقیت ها حاصل عادات مفیدی است که بهره مندی از خیال پردازی و نوآوری را برای ما ممکن می کنند.

برای اینکه خالق باشید، از اشتباه کردن نترسید.
6. ترسیدن از انتقادها

بازخورد گرفتن بس��یار مفید اس��ت، گوش دادن به انتقاد مثبت دیگران نیز همین طور. البته به شرطی 
که از انتقاد و بازخوردها مضطرب نش��وید. برای اینکه به موفقیت برس��ید، باید به بازخورد دیگران توجه 
کنید. همین بازخوردها به ما کمک می کنند در مس��یر پیش��رفت و ترقی قرار بگیریم. پس ترس از انتقاد 

یعنی ترس از پیشرفت.
7. نبود اعتماد به نفس کافی

خالقیت همیشه با عدم اطمینان همراه است. اگر کمی به خودتان تردید کنید، اشکالی ندارد، اما نبود 
اعتماد به نفس کافی، در درازمدت، روی توانایی های ش��ما س��ایه می اندازد. بهترین راه برای خالق بودن 

این است که اعتماد به نفس تان را تقویت کنید.
8. داشتن وسواس تحلیل

وس��واس تحلیل باعث می شود به خاطر حجم باالی اطالعات، نتوانیم تصمیم درستی بگیریم. آدم های 
خالق می دانند تمرکز بیش از اندازه روی موضوعی خاص، خالقیت شان را از بین می برد.

خالصه اینکه اگر می خواهید خالق باشید، باید بدانید هر چقدر مهارت خالقیت را بیشتر تمرین کنید، 
خالق تر خواهید شد. پس الزم است عادت های مخربی که خالقیت تان را نابود می کند کنار بگذارید.

شما چه راهکاری برای افزایش قدرت خالقیت خود دارید؟ آیا فکر می کنید با ترک این عادت ها خالق تر 
خواهید شد؟
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