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پس از اعالم خبر مثبت ش�دن تس�ت کرونای رئیس جمهور 
آمریکا، س�ردرگمی زیادی در بازارهای مالی جهان به وجود 

آمد. در حالی که چش�م بیش�تر بازارها به تحوالت 
انتخابات سوم نوامبر آمریکا و مناظرات انتخاباتی...

بازارهای مالی چه واکنشی به ابتالی ترامپ به کرونا نشان دادند؟

چشم خیره بازارها به ترامپ و کرونا

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

آیا جنگ اقتصادی راه حل اقتصادی دارد؟

 اقتصاد
در چنبره سیاست

فردای همان شبی که دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، اولین مناظره انتخاباتی خود 
را در اوهایو برگزار کردند، کیلومترها آن س��وتر در تهران، حس��ن روحانی در جلسه هیأت دولت گفت که ایران از 
سال 1397 وارد جنگ اقتصادی با آمریکا شده و از منتقدانش خواست تا شرایط جنگ را با شرایط تحریم مقایسه 
نکنند. رئیس جمهور چند روز قبل در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا نیز به شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد و 
گفت که اگر مردم برای کمبود و مشکالت می خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در 
واشنگتن است و کسی به مردم آدرس اشتباه ندهد. اصطالح جنگ اقتصادی ) Economic Warfare( در دو ...

سکه رکورد کاهش قیمت در یک روز را شکست

ریزش یک میلیون و 3۰۰ هزار تومانی 
قیمت سکه
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عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست امسال نشان می دهد

سبقت صندوق ها از شاخص سهام

18 ویژگی مشترک کارآفرین های موفق 
چرا رابطه ما با دورکاری به عشق و نفرت تبدیل شده؟

جذب مخاطب هدف با طراحی پیام بازاریابی
برگرکینگ پاسخگوی شکایت ها از مک دونالد

تکنیک های افزایش فروش بیمه عمر
4 استراتژی جهت ارتقای عملکرد تیم فروش 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک ممکن است یک 
میلیون سهم از سهام اپل را به 

 عنوان پاداش دریافت کند

یادداشت
ژئوپلیتیک کرونا

خبرها درباره واکس��ن کرونا روز 
و ش��ب ادام��ه دارد و مرتبا امیدوار 
و ناامید می ش��ویم؛ یا دانش��مندان 
کش��ف مهمی کرده اند و یا هکرها 
آن کشف ها را دزدیده اند. همچنان 
ک��ه هم��ه امیدواریم یک واکس��ن 
بتوان��د جه��ان را به س��مت اوضاع 
طبیعی برگرداند، ژئوپلیتیک به طور 
فزاینده ای رقابت کش��ورها را بر سر 
واکسن جدی تر می کند و اوضاع روز 
به روز پیچیده تر می شود. به دوران 
ناسیونالیسم واکسنی خوش آمدید.

کش��ف واکس��ن کرون��ا، اولویت 
نخس��ت بهداشت عمومی دنیاست. 
دولت ها و شرکت های دارویی جهان 
با هم متحد شده اند تا واکسن را در 
سریع ترین زمان ممکن کشف کنند 
و آن را توس��عه دهند. ب��رای گروه 
زیادی از آنها نه هزینه اهمیت دارد 
نه امن ب��ودن روش. گزارش هایی از 
روسیه منتشر شده که دانشمندان 
واکسن های تجربی را روی خودشان 
امتحان کرده اند و حتی ثروتمندان 
روس نس��خه های اولیه و آزمایشی 
واکس��ن را دریاف��ت کرده ان��د، ی��ا 
چین ک��ه اجازه داده یک واکس��ن 
آزمایشی روی پرسنل ارتش امتحان 
ش��ود. چنین راهکارهایی تا قبل از 
این، غیراخالق��ی و خطرناک برای 

بهداشت عمومی به شمار 
2می آمد، اما حاال دورانی...
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فرصت امروز: رشد عجیب قیمت ها در بازار خودرو، بخش زیادی از دارندگان 
خودرو را با چالش »هزینه ماش��ین« رو به رو کرده اس��ت؛ آن هم در شرایطی 
که بخش مهمی از صاحبان خودرو به خصوص کسانی که با وسایل نقلیه خود 
کار می کنند، از نظر درآمد با افزایش چشمگیری )به دلیل تورم گسترده( مواجه 
نشده اند، اما هزینه های زندگی و مخارج تعمیر و نگهداری خودروی شان به شدت 
رشد داشته است. اگر مسافر تاکسی های اینترنتی و یا تاکسی های زردرنگ سطح 
شهر باشید، این شکایت و گالیه را بارها از زبان رانندگان شنیده اید. راننده هایی 
که قیمت خودروی شان طی چند ماه بیش از 100میلیون تومان بیشتر شده، اما 
در مقابل، توان کافی برای تعمیر و نگهداری خودروی خود را ندارند. این موضوع 
باعث به راه افتادن بازار جدیدی به نام خرید قطعات یدکی فرسوده و کارکرده 
شده است. قطعات یدکی که عمدتا از کشورهای همسایه به صورت قاچاق راهی 
ایران می ش��ود و حاال با گران شدن قطعات یدکی خودرو با اقبال زیادی هم از 
سوی تعمیرکاران و هم دارندگان خودرو روبه رو شده است. البته کمبود و گرانی 
قطعات یدکی اصلی خودرو و افزایش سهم قطعات بی کیفیت و تقلبی هم به این 

وضعیت کنونی دامن زده است. 
تحریم ها به بازار قطعات یدکی خودرو رسید

در همین حال، فعاالن و کارشناسان نسبت به استفاده از قطعات دست دوم 
یا تعمیرشده هشدار می دهند و معتقدند این قطعات ممکن است ایمنی خودرو 
را با مشکل روبه رو سازد و جان افراد را به خطر بیندازد، چنانچه محسن فقیهی، 
رئی��س اتحادیه دارندگان اتوس��رویس، تعمیرگاه، پارکین��گ و کارواش خودرو 
می گوید: »وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو بس��یار نابسامان است؛ به نحوی 
که بازار از قطعات یدکی غیراصلی )فیک( و بی کیفیت پر شده و قطعات یدکی 
اصلی نیز در بازار بس��یار نایاب و گران است. شرایط بازار قطعه به گونه ای است 
ک��ه اکنون حتی فعاالن صنفی نیز قادر به تامین و تش��خیص قطعات اصلی از 
تقلبی نیستند. افزایش سودجویی در بازار قطعات یدکی موجب شده تا اکنون 
بس��یاری از عرضه کنندگان، قطعات یدکی تقلبی چینی ی��ا ایرانی را در جعبه 
قطعات اصلی برندهای داخلی و خارجی بسته بندی کرده و به نام قطعات اصلی و 
با قیمت های بسیار باال به مشتریان عرضه کنند. قطعاتی که در ظاهر بسیار زیبا 

اما از نظر کیفیت مواد و نوع قطعات بسیار نامطلوب و بی کیفیت هستند. خرید 
و استفاده از این گونه قطعات موجب زیان مشتریان و مشاجره آنها با تعمیرکاران 
پس از اس��تفاده و خرابی خودرو می ش��ود.« او ادامه می ده��د: »میزان افزایش 
قیمت انواع قطعات یدکی خودرو متفاوت است، اما به  طور میانگین قیمت انواع 
قطعات یدکی از س��ال گذش��ته تا کنون بنابر نوع قطعه از 3 تا 5 برابر افزایش 
یافته اس��ت. درحالی که از نظر کیفیت ش��اهد افت کیفی انواع قطعات هستیم 
و انواع قطعات یدکی بی کیفیت به نام قطعات اصلی به مردم عرضه می ش��وند. 
این افزایش قیمت در مورد قطعات یدکی بدنه برخی خودروهای مونتاژ داخلی 
مانند ساندرو به مراتب بیشتر بوده؛ به نحوی که قیمت درب خودروی ساندرو به 
9 میلیون و 500هزار تومان افزایش یافته است.« به اعتقاد کارشناسان، خروج 
شرکت های خارجی خودروساز از ایران به دلیل تحریم ها، نبود مواد اولیه مناسب 
برای تولید قطعات یدکی باکیفیت در داخل، مشکالت ارزی کشور، ورشکستگی 
کارخانه های قطعه سازی و کمبود نقدینگی آنها ازجمله بزرگ ترین چالش این 
روزهای شرکت های قطعه ساز داخلی است که خود را با افزایش قیمت قطعات، 

کمبود شدید و افت کیفیت در بازار نشان می دهد.
9۰۰ کانتینر قطعات خودرو در گمرک مانده است

این روزها شاهد تصاویر مختلفی از پارکینگ خودروسازان کشور هستیم که 
مملو از خودروهای ناقص اس��ت، خودروهایی که مشکل یک یا دو قطعه دارند 
و در ص��ورت تکمیل می توانند با عرضه، باعث کاه��ش التهابات در بازار خودرو 
شوند. به گفته نمایشگاه داران خودرو، یکی از اصلی ترین مشکالت گرانی خودرو، 
عدم عرضه خودرو توسط کارخانه به بازار است که اگر تولیدی ها به بازار عرضه 
شود، باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. در این بین، میزان قابل توجهی قطعه 
و مواد اولیه در گمرک مانده که باعث شده خودرو های ناقص کف کارخانه بیش 
از اندازه باش��ند. در این باره، س��یدمهدی ملت ش��اهی، مدیر خدمات بازرگانی 
ایران خودرو با بیان اینکه برخی از قطعات موردنیاز برای تکمیل س��اخت یک 
خودرو در گمرکات مانده است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر 
گمرکات برای ترخیص قطعات دپوش��ده همکاری دارند اما مقدار قابل توجهی 
از قطعات در گمرکات مانده و همین عامل باعث مشکل در تکمیل خودروهای 

ناقص شده است. او با تاکید بر اینکه ماندگاری قطعات و مجموعه های خودرویی 
در گم��رک طبق روال معمول اس��ت، گف��ت: مواد اولیه مانن��د ورق آهن آالت 
خاص و قطعاتی مانند کاتالیس��ت و سیس��تم های الکترونیک خودرو از جمله 
محموله های ایران خودرو اس��ت که در حال ترخیص از گمرکات اجرایی کشور 
هستند. این محموله ها شامل ۲10 بارنامه متعلق به ایران خودرو بدون احتساب 
تامین کنن��دگان داخلی، در حال تخصیص ارز به صورت نیمایی یا اس��تفاده از 
سامانه جامع تجارت هستند. هر چقدر فرآیند ترخیص کاال سرعت یابد، تولید 
ایران خودرو نیز با ظرفیت باالتری ادامه می یابد که سبب افزایش عرضه خودرو 
به بازار، اجرای تعهدات معوق و در نتیجه رضایت بیش��تر مشتریان خواهد شد. 
ملت شاهی خواس��تار تس��ریع در ترخیص مواد اولیه، قطعات و مجموعه های 
خودرویی از گمرک متناسب با سرعت تولید در ایران خودرو شد و گفت: آهنگ 
تولید امس��ال ایران خودرو نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته و 
ضروری است تا قطعات موردنیاز نیز با سرعت بیشتری به خطوط تولید تزریق 
ش��ود. در حال حاضر حدود 900 کانتینر در گمرکات مانده و منتظر ترخیص 
آنها هستیم. کباری، معاون بازرگانی گروه خودروسازی سایپا نیز با اشاره به اینکه 
میزان قابل توجهی قطعات و مواد اولیه در گمرکات هستند، گفت: بخش عمده 
ناقصی قطعات موردنیاز برای تکمیل س��اخت خودرو مربوط به کاتالیست است 

که این موارد در گمرکات مانده و منتظر ترخیص آنها هستیم.
گمرک می گوید کاالی خودروسازان ترخیص شده

رئیس کل گمرک ایران درباره میزان دپوی قطعات موردنیاز خودروسازان در 
گم��رک گفت: ماده ۴۲ قانون امور گمرکی ب��ه ویژه در مورد قطعات خودرو به 
موضوع هایی اش��اره کرده است که با پیشنهاد وزارت صمت، رئیس کل گمرک 
می تواند از این تسهیالت ماده مذکور استفاده کند و ما هم در چند ماه گذشته 
بار ها از آن بهره برده ایم. خودروس��ازان به وسیله همین تسهیالت با اظهار کاال 
و پرداخت تضمین ها بدون نیاز به مس��ائلی که باعث رسوب کاال می شد، عمده 
کاالهای ش��ان را ترخیص کرده اند. گمرک درباره موارد خاص خودروس��ازان را 

معطل نگذاشته، اما در مورد مواد اولیه مشکل وجود داشته است.
مهدی میراش��رفی با بیان اینکه این ۸ میلیون تن کاالهای در گمرک عمال 

رسوب شده نیستند، افزود: از ابتدای سال تاکنون 1۶ میلیون تن کاال وارد بنادر 
و گمرکات کش��ور شده و به طور میانگین ماهی ۲.7 میلیون تن کاال ترخیص 
می ش��ود. رس��وب داخلی در گمرکات کمتر از یک میلیون تن است و قسمت 
عمده آنها ترخیص ش��ده اند. با این تصمیمات امیدواریم مشکل قسمت عمده 
این کاال ها رفع ش��ود. در گمرکات کشور حدود 13 هزار خودرو قرار داشت که 
طبق مصوبه هیأت وزیران حدود 10 هزار خودرو در س��ال 9۸ تعیین تکلیف و 
ترخیص ش��د و تعداد کمی هم در س��ال 99 ترخیص ش��د و این مصوبه تا ۲۶ 

شهریور 99 تمدید داشت.
به گفته او، حدود کمتر از 3 هزار خودرو در گمرکات باقی مانده است که این 
خودرو ها دارای پرونده رسیدگی در محاکم قضایی هستند و هر زمان که تعیین 
تکلیف شوند یا ترخیص می شوند یا تشریفات متروکه برای آنها اجرا می شود و 
به س��ازمان اموال تملیکی می روند. خودرو های باالی ۲ هزار و 500 سی سی و 
خودرو های ساخت طرف های ممنوع المعامله )آمریکا و رژیم صهیونیستی( اصال 
وارد نشدند. این خودرو ها اگر وارد شوند یا به نفع دولت ضبط می شود و یا اینکه 

واردکننده می تواند خودرو را مرجوع کند.
فعاالن بازار می گویند قطعات خودرو در گمرک دپو شده

همچنی��ن آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی در این 
ب��اره می گوید: این روز ها ش��اهد کاهش تولید هس��تیم و اگر به قطعه س��ازان 
رسیدگی نشود، خط تولید تمام قطعه سازی ها متوقف خواهد شد که به صنعت 
خودروسازی ضرر می زند. هم مواد اولیه هم قطعات در گمرکات مانده اند که اگر 
ترخیص نشوند باعث می شود خط تولید قطعات متوقف شود. مهدی مطلب زاده، 
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی نیز معتقد است: عدم تولید 
خودرو به این دلیل اس��ت که قطعات در گمرک مانده و همین عامل در تولید 
خودرو تاثیرگذار بوده اس��ت. فروشنده خارجی به ما مواد اولیه فروخته و مبلغ 
آن نیز پرداخت ش��ده است، اما تحریم ها مانع ورود این کاال ها به کشور شده و 
گمرک اجازه ترخیص نمی دهد. در هر حال، پس از نابسامانی های اخیر در توزیع 
و قیمت گذاری خودرو، حاال کشمکش ها به تولید رسیده است و مشخص نیست 

که چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مشتریان خواهد بود.

فرصت امروز: ثبت نام وام ودیعه مسکن در دوره دوم برای جاماندگان، از ساعت 
1۲ روز گذشته )یکشنبه( آغاز شد. بر این اساس، جاماندگان و آن دسته از متقاضیان 
طرح کمک ودیعه اجاره مسکن که در دور قبل موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند 
تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه )30 مهرماه( از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن )به 

آدرس )https://tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.
همانطور که پیش از این و در دوره قبلی ثبت نام وام ودیعه مس��کن اعالم ش��ده 
بود، دریافت این تسهیالت منوط به دارابودن شرایط مندرج در ماده )1( آیین نامه 
اجرایی قانون س��اماندهی از جمله »نداشتن سابقه مالکیت از سال 13۸۴ به بعد« 
است؛ بر این اساس تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آنها متعهد هستند که از 
تاریخ اول فروردین 13۸۴، فاقد مس��کن و یا زمین مسکونی ملکی باشند بنابراین 
چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیالت 
حذف ش��ده و در صورت اخذ آن تس��هیالت متعهد به جبران خس��ارت و استرداد 

تسهیالت دریافتی و جرایم مربوطه خواهند بود.
این تسهیالت در سه رده 50 میلیون، 30 میلیون و 15 میلیون تومانی پرداخت 
می ش��ود و اقس��اط وام 50 میلیون تومانی برای تهرانی ها ماهانه 5۴0 هزار تومان، 

اقساط وام 30 میلیون تومانی برای شهر های بزرگ ماهانه 3۲5 هزار تومان و اقساط 
این وام در س��ایر شهر ها ماهانه 1۶0 هزار تومان است. نرخ سود این تسهیالت نیز 
13درصد است و مستأجر تنها سود این وام را پرداخت می کند و اصل وام در پایان 

سال به بانک برگشت داده می شود.
منابع این تس��هیالت محدود و ۲0 هزار میلیارد تومان است که بر همین اساس 
دریافت کنندگان این تس��هیالت اولویت بندی شده اند. همچنین خانوار های تحت 
پوش��ش کمیته امداد، س��ازمان بهزیستی، زنان سرپرس��ت خانوار، بازنشستگان و 
حقوق بگیران مشمول دریافت این وام هستند. مستأجران متقاضی دریافت وام ودیعه 
مس��کن باید قرارداد ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت را در اختیار داشته و 
کد رهگیری دریافت کرده باشند. همه مدارک نشاندهنده دارابودن شرایط متقاضی، 

باید در سامانه بارگذاری شود.
در این زمینه، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: متقاضیان جامانده وام ودیعه مسکن که تا ۲5 شهریورماه موفق به ثبت نام وام 
ودیعه مسکن نشدند، از ساعت 1۲ یکشنبه به مدت 17 روز برای ثبت نام دوباره و 

دریافت وام ودیعه مسکن، مهلت دارند.

محمودزاده با اشاره به جزییات ثبت نام وام ودیعه مسکن ادامه داد: ثبت نام مجدد 
جاماندگان تا 30 مهر ادامه خواهد داشت و آن دسته از متقاضیان طرح کمک ودیعه 
اجاره مسکن که موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند تا ساعت ۲۴ روز 30 مهرماه 
جهت ثبت نام در این طرح با مراجعه به بخش »تکمیل ثبت نام تس��هیالت کمک 

ودیعه« در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.
همچنین محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی روز ش��نبه در حاشیه امضای 
تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی به منظور احداث 100 هزار واحد مسکونی برای 
کارکنان و بازنشستگان آن وزارتخانه، درباره وام ودیعه مسکن گفت: طبق موافقت 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا، با درخواس��ت وزارت راه و شهرسازی، جاماندگان از وام 

ودیعه مسکن می توانند تا پایان مهرماه برای دریافت آن ثبت نام کنند.
به گفته اسالمی، مستأجرانی که از این طرح اطالع نداشتند یا به هر دلیلی تاکنون 
در سامانه ثبت نام نکردند، می توانند ثبت نام کنند و اگر واجد شرایط بودند وام به آنها 
تعلق می گیرد. قرار بر این بود که در طرح ارائه وام ودیعه مسکن به ۶00 هزار خانوار 
این وام ارائه ش��ود و تاکنون 13۸ هزار نفر تشکیل پرونده دادند و از این تعداد ۴0 
هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کردند و روند پرداخت وام ها سرعت بیشتری 

می گیرد تا همه متقاضیان بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.
همانطور که وزیر راه و شهرس��ازی اش��اره کرده، در مرحل��ه اول این طرح، یک 
میلیون و۶00 هزار نفر از طریق پیامک و ارسال کد ملی ثبت نام کردند که بخش 
عمده ای از این کد ها نامعتبر و فاقد شرایط الزم بودند، بنابراین از این تعداد حدود 
3۶0 هزار نفر مورد تایید قرار گرفتند و دارای شرایط الزم شناخته شدند. همچنین 

تاکنون تنها ۴0 هزار متقاضی موفق به دریافت این تسهیالت شده اند.
گفتنی است با شیوع ویروس کرونا دولت دوازدهم تصمیم گرفت که برای کمک 
به خانوارهای اجاره نش��ین تس��هیالت پرداخت کند. این وام در تهران 50 میلیون 
تومان،  کالنش��هرها 30 میلیون و شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است که به 
مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام 13درصد 
است و مستأجران در تهران ماهانه 5۴0 هزار تومان،  کالنشهرها 3۲0 هزار و سایر 
شهرها 1۶0 هزار تومان پرداخت خواهند کرد. با وجود تقاضای ۲.۲ میلیون نفری 
تنها 3۶0 هزار نفر تاکنون واجد شرایط دریافت این وام شناخته شدند و البته وزارت 
راه و شهرس��ازی هش��دار داده هر زمان که مالکیت متقاضیان احراز شود از لیست 

دریافت وام ودیعه مسکن کنار گذاشته می شوند.

چرا صاحبان خودرو به خرید قطعات دست دوم روی آورده اند؟

بازار داغ قطعات یدکی فرسوده

مهلت 16 روزه برای ثبت نام دوباره وام ودیعه مسکن

دور دوم ثبت نام وام اجاره مسکن آغاز شد

یان برمر 
تحلیلگر سیاسی



فردای همان ش��بی که دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا، اولین مناظ��ره انتخاباتی خ��ود را در اوهایو برگزار 
کردند، کیلومترها آن س��وتر در تهران، حس��ن روحانی در جلسه هیأت 
دولت گفت که ایران از سال 1397 وارد جنگ اقتصادی با آمریکا شده و 
از منتقدانش خواست تا شرایط جنگ را با شرایط تحریم مقایسه نکنند. 
رئیس جمهور چند روز قبل در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا نیز به 
ش��رایط جنگ اقتصادی اش��اره کرد و گفت که اگر مردم برای کمبود و 
مش��کالت می خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ 

سفید در واشنگتن است و کسی به مردم آدرس اشتباه ندهد.
اصطالح جنگ اقتصادی ) Economic Warfare( در دو سه سال 
گذشته به یکی از کلیدواژه های مهم سیاستمداران ایران و آمریکا تبدیل 
شده اس��ت. هرچند اقتصاددانان به لحاظ نظری چندان این اصطالح را 
درس��ت نمی دانند و معتقدند که جنگ اقتصادی همان جنگ سیاس��ی 
اس��ت و اینطور نیس��ت که جنگ اقتصادی، راه حل اقتصادی داش��ته 
باش��د، اما در واقعیت، تقابل سیاس��ی ایران و آمری��کا از همان ابتدای 
انقالب و دوره ریاس��ت جمهوری جیمی کارتر گرفت��ه تا دوره کنونی و 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ، کم و بیش به تقابل اقتصادی کش��یده 
شده است. از یکس��و، آمریکا می گوید که برای اجتناب از جنگ نظامی 
با ایران وارد جنگ اقتصادی شده و ایران را تحریم کرده است. از سوی 
دیگر هم ایران می گوید درگیر یک جنگ اقتصادی است که دست کمی 

از جنگ نظامی ندارد. 
به نظر می رس��د اقتصاد برای آمریکا دس��ت کم میدان جنگ دیگری 
اس��ت که در آن تعرفه ها و تحریم ها هم��ان کار توپخانه ها را می کنند. 
البته استفاده آمریکا از ابزار اقتصاد تنها منوط به برخورد با ایران نیست، 
بلکه واشنگتن در دوره ریاست جمهوری ترامپ به مقابله تجاری با چین 
پرداخته و این اس��تراتژی اقتصادی در تقابل با روس��یه، اتحادیه اروپا و 
همه بازیگرانی که در نقط��ه مقابل منافع ایاالت متحده قرار می گیرند، 

ادامه یافته است.
از جنگ های پلوپونزی تا حمله ژاپن به پرل هاربر

جن��گ اقتصادی عمری ب��ه درازای تاریخ دارد. گفته می ش��ود اولین 
جن��گ اقتصادی بین آتنی ها و اس��پارت ها )دو گروه یونانی( در بیش از 
۴00 س��ال قبل از میالد اتفاق افتاد. آتنی ها ب��ه جای حمله نظامی به 
ش��هر م��گارا، آن را تحریم اقتصادی کردند. اس��پارت ها که متحد مگارا 
بودند، به این تصمیم اعتراض کردند و چون آتنیها از محاصره اقتصادی 
م��گارا کوتاه نیامدند، بر آنه��ا یورش بردند و آتن را فتح کردند. آنچه به 

نام جنگ های پلوپونزی در تاریخ یونان شهره شده است.
از آن زمان تاکنون که آمری��کا تازه ترین تحریم ها را علیه ایران وضع 
کرده اس��ت، تاریخ طوالنی جنگ های اقتصادی پر از داستان های کمتر 
شنیده شده است. به عنوان مثال، در جریان جنگ جهانی دوم و درست 
یک هفته پیش از آنکه هواپیماهای ژاپنی بندر پرل هاربر )بندر مروارید( 
را بمباران کنند، سفیر ژاپن در واشنگتن به دولتمردان آمریکایی گفت: 
»م��ردم ژاپن فک��ر می کنند که اقدام��ات اقتص��ادی از اقدامات نظامی 
موثرتر اس��ت. آنها به شدت تحت فشار شما هستند تا تسلیم شوند ولی 

اعتقاد دارند که جنگیدن بهتر از تسلیم شدن در برابر فشار است.«
تحری��م اقتصادی و تجاری ژاپن از س��وی آمریکا چن��ان عرصه را بر 
س��رزمین آفتاب تابان تنگ کرد که هواپیماه��ای جنگنده ژاپنی صبح 
روز یکشنبه هفتم دسامبر 19۴1 پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر را 
درهم کوبیدند. آنها مخصوصا صبح یکش��نبه را برای این حمله در نظر 
گرفتند تا با اس��تفاده از عنصر غافلگیری بیشترین صدمه را به نیروهای 
آمریکای��ی وارد کنن��د. نتیجه این حمله برای آمری��کا یک فاجعه تمام 
عی��ار بود. اتفاقی که باعث ورود رس��می آمریکا ب��ه جنگ جهانی دوم 
ش��د و فردای آن روز واش��نگتن به توکیو اعالن جنگ داد. درنهایت با 

ادامه تدریجی جنگ و حمله اتمی آمریکا به فاصله س��ه روز به دو شهر 
هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن رسما تسلیم شد و تن به شکست داد.

س��وال این اس��ت که تاکتیک ها و اس��تراتژی های جنگ اقتصادی از 
حوالی ۴00 س��ال پیش از میالد تا ش��روع س��ومین دهه از هزاره سوم 
می��الدی چق��در تغییر کرده اند و آی��ا تحریم ها در این گ��ذار ۲ هزار و 
500 ساله کارآمدتر و مدرن تر شده اند؟ به نظر می رسد جنگ اقتصادی 
تکمیل کنن��ده پازل جنگ نظامی اس��ت و دو واقعه یادش��ده به خوبی 
نش��ان می دهد که جنگ نظامی و تحریم اقتصادی دو روی یک س��که 
اس��ت. جنگ در ذات خود یک مفهوم سیاس��ی است و اصطالح جنگ 
و تروریس��م اقتصادی از جس��تارهایی اس��ت که از حوزه سیاست وارد 
علم اقتصاد ش��ده و عمدتا در ادبیات سیاسی به کار می رود، وگرنه این 
مفاهیم در نزد اقتصاددانان چندان پذیرفته و قابل درک نیست. در واقع، 
جنگ اقتصادی از اش��کال جنگ سیاسی اس��ت و جست وجوی راه حل 
اقتصادی برای جنگ اقتصادی، امری موهوم و بی معناست، چراکه تنها 

راه خاتمه جنگ از مسیر سیاست و دیپلماسی حاصل می شود.
2 موج تحریم در ابتدا و انتهای دهه 9۰

به جرأت می توان دهه 90 را در اقتصاد ایران، دهه تحریم ها نام نهاد. 
درحالی که کمتر از ش��ش ماه به پایان آخرین س��ال قرن چهاردهم و 
همینطور کمتر از یک سال به انتهای عمر دولت دوم روحانی زمان باقی 
مانده، اقتصاد ایران دس��ت کم دو دوره تحریم شدید اقتصادی را در این 

دهه تجربه کرده که به دو دوره رکود تورمی منجر شده است.
تحری��م نخس��ت تقریب��ا از اواخر ده��ه ۸0 علیه ایران اعمال ش��د و 
هم��ان قطعنامه های ش��ورای امنیت ک��ه محمود احمدی ن��ژاد آنها را 
کاغذپاره می خواند، ایران را به س��مت چن��ان تحریم های همه جانبه ای 
کش��اند که هی��الری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا آن را ش��اهکار 
دیپلماس��ی علیه ایران نامید، اما با پیروزی حس��ن روحانی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 139۲ و در ادامه مذاکرات طوالنی و نفس��گیر 
ایران و کش��ورهای 1+5 )چین، فرانس��ه، روس��یه، بریتانیا و آمریکا به 
هم��راه آلمان( نهایت��ا در روز ۲3 تیر 139۴ )1۴ ژوئیه ۲015( معاهده 
برجام در وین امضا ش��د و ب��ه رفع تمامی تحریم های ش��ورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران انجامید. این رخداد البته متأثر از فضای عمومی 
جامعه و بازخورد تحریم ها در زندگی مردم شکل گرفت و کلیت جامعه 
ایران تصمیم گرفتند تا در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
یک حقوقدان را به جای س��رهنگ به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند 
)ارج��اع به جمله مع��روف روحانی در مناظره تلویزیونی: من س��رهنگ 
نیس��تم یک حقوقدان هستم(. روندی که در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 139۶ نیز »تکرار« شد و قاطبه مردم گفتمان ضد تحریم و تعامل 

با جهان را بار دیگر انتخاب کردند.
تحری��م دوم نیز تقریبا در انتهای دهه 90 رخ داد و با روی کار آمدن 
دونال��د ترامپ در کاخ س��فید و چندی بعد خروج آمری��کا از برجام در 
هجدهم اردیبهش��ت سال 1397، تقابل سیاسی آمریکا و ایران بار دیگر 
به اوج خود رس��ید و واش��نگتن تدابیر اقتصادی همه جانبه ای را اعمال 
کرد. اگر سیاس��ت اقتصادی واش��نگتن علیه تهران در ابتدای دهه 90، 
تحریم های تمام عیار اقتصادی بود، به نظر می رسد که استراتژی آمریکا 
پس از خ��روج از برجام، یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران بوده 
اس��ت که هنوز با ش��دت و حدت ادامه دارد. با خ��روج آمریکا از توافق 
هسته ای، دو موج اصلی تحریم های اقتصادی علیه ایران به راه افتاد که 
اولی ش��انزدهم مرداد 1397 و دومی سیزدهم آبان همان سال به اجرا 
رسید. این دو موج نخستین تحریم با سلسله تحریم های دیگری تاکنون 
ادامه یافته که آخرین آنها، تالش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه 

در بیستم سپتامبر ۲0۲0 بوده است.
ب��ا اینکه ایران و دیگر اعض��ای برجام و همینط��ور جامعه جهانی به 
لحاظ حقوقی، تصمیم آمریکا را نپذیرفته و واش��نگتن را به عنوان یکی 
از اعض��ای برج��ام واجد اعمال مکانیزم ماش��ه و بازگش��ت تحریم های 
ش��ورای امنیت نش��ناختند، اما آمریکا با رفت��اری قلدرمآبانه و یکجانبه 

مدعی چکاندن مکانیزم ماش��ه در برج��ام و بازگرداندن خود به خودی 
تمامی تحریم های شورای امنیت علیه ایران شده و از سوی دیگر تمامی 

کشورها را به تحریم تسلیحاتی ایران تهدید کرده است.
هرچن��د تروئیکای اروپای��ی در بیانیه ای ادعای آمریکا را زیر س��وال 
بردند و دبیرکل س��ازمان ملل با ارس��ال نامه ای به شورای امنیت گفت 
ک��ه نمی تواند هیچ اقدامی برای بازگردان��دن تحریم ها علیه ایران انجام 
دهد، اما اقتصاد ایران متأثر از تنش های لفظی تحریم در بزنگاه بیس��تم 
س��پتامبر دچار التهاب ش��د و قیمت ها در بازاره��ای مالی بار دیگر اوج 
گرفتن��د. در حال حاض��ر، قیمت دالر مرز روانی 30 ه��زار تومان را رد 
کرده و س��که نیز وارد کانال 1۴ میلیون تومان ش��ده اس��ت. ش��اخص 
بورس نیز از میانه تابس��تان پله پله از رک��ورد ۲ میلیون واحدی پایین 
آمده و تن به اصالحی س��نگین داده اس��ت. بورس تهران روز شنبه در 
واکنش به خبر ابتالی ترامپ به کرونا و افزایش احتمال شکس��ت او در 
انتخابات ریاست جمهوری به رشد ۴۲ هزار واحدی دست یافت، اما روز 
یکش��نبه )13 مهر( با افت ۲3 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 5۲۲ 

هزار واحد رسید.
کاربرد تحریم؛ از ابزار فنی تا هنر تصمیم گیری

همانط��ور که ریچ��ارد نفیو، طراح تحریم های ای��ران در دولت باراک 
اوبام��ا در کتاب »هنر تحریم ه��ا؛ نگاهی از درون می��دان« بیان کرده، 
دولتم��ردان آمری��کا با ش��ناخت و مطالعه ب��ه مصاف اقتص��ادی ایران 
آمده ان��د. نفیو در کتاب خود توضیح می دهد ک��ه تحریم به عنوان ابزار 
اس��تراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایاالت متحده، نه ابزاری صرفا 
فنی بلکه بیش��تر هنر تصمیم گیری و به کار گرفت��ن خالقانه ابزارهای 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی بوده اس��ت. به عن��وان مثال، او 
به روش��نی نش��ان می دهد که چگونه در عین تحریم کاالهای مختلف، 
واردات کاالهای لوکس را از تحریم ایران مس��تثنی کرده تا به احساس 
اجتماعی تحریم شدگی شهروندان ایرانی بیشتر دامن بزند. با این حال، 
به نظر می رسد آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ عمدتا بر حوزه 
اقتصاد تمرکز کرده اس��ت، به طوری که دولت ترامپ مس��تقیما بر دو 
مجرای درآمدی اقتصاد ایران دس��ت گذاشته است؛ یکی صادرات نفت 
و دیگری ش��بکه بانکی. از یک طرف، فروش نفت ایران را تحریم کرده 
و در نتیجه درآمدهای ارزی دولت را به حداقل ممکن رس��انده است و 
از س��وی دیگر، ارتباطات بانکی و نقل و انتقاالت مالی ایران را بایکوت 
ک��رده تا دولت ایران نتواند از درآمدهای ارزی خود )به عنوان نمونه در 

کره جنوبی( دسترسی داشته باشد.
بای��د پذیرفت که کارس��ازترین نوع تحریم، تحریم مالی اس��ت و این 
کارزار به جایی رسیده که حتی پرداخت دستمزد مربیان خارجی شاغل 
در فوتبال ایران نیز ناممکن شده است. در حقیقت، مناسبات مالی مثل 
گردش خون در کالبد انس��انی اس��ت. اگر هر یک از اعضای بدن از کار 
بیفت��د، آدم��ی می تواند به حیات خود ادامه ده��د، اما اگر قلب آدمی و 
سیس��تم گردش خون او از کار بیفتد، همه اعضای بدن از کار می افتند 

و مرگ آدمی رخ می دهد. 
البته آثار و بازخوردهای تحریم تنها به شکل مستقیم در اقتصاد ایران 
اثرگذار نبوده و گس��ترش رانت و فس��اد از مخرب ترین آثار غیرمستقیم 
تحریم بوده است. وقتی دولت به بهانه تحریم، سیاست گذاری رسمی را 
رها می کند و به مناسبات زیرزمینی و پشت پرده روی می آورد، بدیهی 
اس��ت که نتیجه این برآیند، پدیده ای نظیر بابک زنجانی و خیل عظیم 
پرونده های اقتصادی اس��ت که در دوران تش��دید تحریم های آمریکا در 

قوه قضائیه شکل گرفته است.
به نظر می رس��د تحریم، جهان بینی انس��ان ایرانی را تماما تغییر داده 
اس��ت و درحالی که تا چندی پیش، زیرس��اخت های اقتصادی ش��امل 
جذب س��رمایه خارجی، س��رمایه گذاری در تولی��د، افزایش بهره وری و 
ایجاد ش��رایط رقابتی بود، اما حاال در س��ایه چندین و چند سال جنگ 
اقتص��ادی، دور زدن تحریم ه��ا، امکان انتقال پول، دسترس��ی به منابع 
ارزی بلوکه شده و... به عنوان زیرساخت های اقتصادی تعیین می شوند.

آیا جنگ اقتصادی راه حل اقتصادی دارد؟

اقتصاد در چنبره سیاست
یادداشت

ژئوپلیتیک کرونا

خبرها درباره واکس��ن کرونا روز و ش��ب ادامه دارد و مرتبا امیدوار و ناامید 
می ش��ویم؛ یا دانش��مندان کش��ف مهمی کرده اند و یا هکرها آن کشف ها را 
دزدیده اند. همچنان که همه امیدواریم یک واکس��ن بتواند جهان را به سمت 
اوض��اع طبیعی برگرداند، ژئوپلیتیک به طور فزاینده ای رقابت کش��ورها را بر 
سر واکس��ن جدی تر می کند و اوضاع روز به روز پیچیده تر می شود. به دوران 

ناسیونالیسم واکسنی خوش آمدید.
کشف واکس��ن کرونا، اولویت نخست بهداشت عمومی دنیاست. دولت ها و 
ش��رکت های دارویی جهان با هم متحد ش��ده اند تا واکس��ن را در سریع ترین 
زمان ممکن کش��ف کنند و آن را توس��عه دهند. برای گروه زیادی از آنها نه 
هزینه اهمیت دارد نه امن بودن روش. گزارش هایی از روس��یه منتش��ر شده 
که دانشمندان واکس��ن های تجربی را روی خودشان امتحان کرده اند و حتی 
ثروتمندان روس نس��خه های اولیه و آزمایشی واکس��ن را دریافت کرده اند، یا 
چین که اجازه داده یک واکس��ن آزمایش��ی روی پرسنل ارتش امتحان شود. 
چنین راهکارهایی تا قبل از این، غیراخالقی و خطرناک برای بهداشت عمومی 
به شمار می آمد، اما حاال دورانی عادی نیست و اول شدن در مسابقه رسیدن 
به واکسن فقط به معنای غرور ملی نیست. دستاورد رسیدن به چنین واکسنی 
فقط به صرفه اقتصادی و بازگشت سریع تر از کشور به دوران پیش از ویروس 
هم محدود نمی ش��ود. در دنیای امروز، اول شدن در رقابت واکسن کرونا، یک 
اهرم ژئوپلیتیکی حیاتی را به کش��ور برنده می دهد، چه در برابر متحدانش و 

چه علیه دشمنانش.
زمانی که جهان با ضربه کرونا روبه رو شد، سه سناریوی اولیه در مورد کشف، 
تولید و پخش واکسن وجود داشت. سناریوی اول خوش بینانه ترین شان است: 
با کشف یک واکسن ایمن، دولت ها با یکدیگر برای تولید و توزیع آن همکاری 

خواهند کرد تا آن را به دست بیشترین تعداد ممکن از مردم برسانند.
سناریوی دوم این است که وقتی واکسن کشف شد گروه خاصی از کشورها 
به خاطر سرمایه گذاری و روابط سیاسی شان زودتر از بقیه به آن دست خواهند 
یاف��ت، اما پس از پایان این مرحله، نهادهای بین المللی مثل س��ازمان ملل و 

سازمان بهداشت جهانی به توزیع سریع و عادالنه آن کمک خواهند کرد.
طبق سناریوی سوم نیز هر کشور رویکرد »هر کسی خانه خود« را در پیش 
خواهد گرفت و تالش می کند خودش به واکس��ن برسد. دولت ها اینجا هزینه 
س��نگینی را صرف ش��رکت های خصوصی می کنند تا زودتر به نتیجه برسند 
و این دسترس��ی کش��ورهای فقیرتر به واکسن را دشوارتر می کند. در بدترین 
حالت، کشورها از موضوع دسترس��ی به واکسن کرونا به عنوان ابزار چانه زنی 
در منازعات ژئوپلیتیکی استفاده خواهند کرد. جهان در حال حاضر جایی بین 

سناریوی دوم و سوم ایستاده است و این خبر خوبی نیست.
آمریکا یکی از خشن ترین حامیان سناریوی شماره 3 است و با شدت همین 
راه را می رود، چنانکه شعار »اول آمریکا«ی ترامپیست ها تبدیل شده به »تنها 
آمریکا«. آمریکا تالش کرده بخش اعظم موجودی داروی رمدس��یویر در دنیا 
را بخرد یا قراردادی 1.95 میلیارد دالری با ش��رکت داروس��ازی فایزر و یک 
شرکت آلمانی بسته تا 100 میلیون دوز از واکسنی را بخرد که هنوز تکمیل 
نشده است. آن دسته از متحدان سنتی آمریکا که وضع مالی خوبی دارند هم 
روی موفقیت شرکت های دیگری شرط بسته اند و سعی کرده اند با قراردادهای 
جذاب کل موجودی واکس��ن احتمالی را از آن خود کنند. البته رقبای آمریکا 
نیز چنین روشی را در پیش گرفته اند. در این بین، جاسوسی دارویی هم شدت 
گرفته و با دو هدف انجام می ش��ود: اول اینکه ش��اید بتواند به توسعه واکسن 
خودی کمک کند و همچنین جلوی باجگیری احتمالی کشور پیروز در مسابقه 
کرونا را بگیرد. ۲۲ جوالی ش��اید شاهد خشن ترین تنش دیپلماتیک در این 
حوزه بودیم که آمریکا دستور تعطیلی کنسولگری چین در شهر هیوستون را 
به اتهام جاسوسی دارویی )و چند مورد دیگر( صادر کرد. همچنانکه مسابقه بر 
سر واکسن شدت می گیرد، مرز میان جهان های سیاست، پزشکی، دیپلماسی 
و اقتصاد برداشته می شود و هر کشور در هر یک از این حوزه ها که می تواند به 

رقیب واکسنی اش صدمه می زند.
جالب اینجاس��ت اکثر دولت ها زمان بندی هایی فضایی برای تولید و توزیع 
واکس��ن اعالم کرده اند و چنین سرعتی نمی گذارد که واکسن ها پروتکل های 

ایمنی را رعایت کنند. هندی ها در این زمینه پیشرو هستند.
اما نگرانی های جدی در مورد پخش زودهنگام واکس��ن ها وجود دارد و این 
فقط محدود به کس��انی که نسخه های اولیه واکس��ن ها را دریافت می کنند، 
نمی ش��ود. اعالم خبر کشف و تولید واکس��ن جدید، فشار را بر دیگر کشورها 
افزای��ش می دهد تا آزمایش های خود را س��رعت ببخش��ند و افکار عمومی را 
راضی کنند. این به معنای روند تولید و تأیید سریع تر و پرریسک تر خواهد بود.

حال فرض کنیم یک کش��ور توانسته به واکس��ن برسد و آن را تولید کند. 
س��ؤال این است که واکس��ن اول به چه کسانی می رس��د؟ انتخاب گروه اول 
دریافت کنندگان واکس��ن خیلی هم سخت نیست. اتفاق نظر همگانی بر این 
اس��ت که واکسن اول باید به کس��انی داده شود که مش��اغل حساس دارند، 
نمی توانند مرخصی بگیرند و جامعه در دوران کرونا روی آنها حساب می کند، 
مثل پزشکان و پرستاران، ماموران حمل زباله وآتش نشان ها، اما بعد از آنها چه؟ 
اینجاست که ماجرا پیچیده می شود. گروه هایی از جامعه هم هستند که پیش 
از کرونا با استفاده از هرگونه واکسنی مخالفت می کردند. اینها همین حاال هم 
علیه واکسن ها و سرمایه گذاران شان موضع می گیرند و مطمئن باشید زمانی که 
خبر کشف واکسن اعالم شد شبکه های اجتماعی پر می شود از اطالعات جعلی 
علیه آن واکسن خاص. حاال هم که قرار است اکثر واکسن ها بدون تست های 
همه جانبه در بازار پخش شوند »ضد واکسن ها« دست باالیی در حمله خواهند 
داش��ت بنابراین اشتباه هر کشور در روند توسعه و توزیع واکسن می تواند نظر 
بخش��ی از مردم جهان را نسبت به مؤثر بودن هر واکسنی منفی کند و باعث 

افزایش مقاومت در برابر واکسن ها شود.
حاال می رس��یم به پیامدهای ژئوپلیتیکی کش��ف واکس��ن. اینکه کشوری 
بتواند واکس��ن مؤثر تولید کند، اصال مس��ئله کوچکی نیست. اینجا سؤاالت 
سرنوشت سازی مطرح خواهد شد: به چه کشوری واکسن را خواهیم داد؟ آنها 
چقدر حاضرند برای واکسن پول بدهند؟ به جای پول حاضرند سر کدام مسئله 
ژئوپلیتیکی کوتاه بیایند تا به واکسن برسند؟ نحوه پاسخ به این سوال ها بخش 
عمده روابط بین الملل طی 3 تا 5 سال آینده را شکل خواهد داد. در این مدت 
تالش برای شکس��ت کرونا باعث افزای��ش بودجه و تقویت مراکز علم و تولید 
دنیا خواهد شد و این فاصله کشورها را افزایش خواهد داد. اگر فکر می کردید 
که کشف واکس��ن پایانی خواهد بود بر مشکالت کرونایی، اشتباه می کردید. 
این مش��کالت بعد از کشف واکسن فقط ش��کل تازه ای خواهند گرفت. طبق 
گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر روی بیش از 1۶5 واکس��ن در سراسر 
دنیا تحقیق می شود که ۲7 تای آنها به حد کافی امیدوارکننده بوده اند که به 
مرحله آزمایش انسانی رسیده اند. هرچه تعداد آنها باالتر می رود تنش سیاسی 

بر سر آنها افزایش می یابد.
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فرص��ت ام��روز: پ��س از اع��الم خب��ر مثبت ش��دن تس��ت کرونای 
رئیس جمه��ور آمریکا، س��ردرگمی زیادی در بازاره��ای مالی جهان به 
وجود آمد. در حالی که چش��م بیش��تر بازارها به تحوالت انتخابات سوم 
نوامب��ر آمریکا و مناظرات انتخاباتی دو نامزد ریاس��ت جمهوری بود، اما 
ابتالی دونالد ترامپ به بیماری کرونا ناگهان تمام متغیرهای سیاس��ی و 
اقتصادی را کنار زد و سیاسی ترین اتفاق کرونایی در ماه های گذشته را 
رقم زد؛ رخدادی سیاسی که اقتصاد آمریکا را به شدت تحت تاثیر خود 

قرار داد و بازار سهام آمریکا بیشترین لطمه را از آن دید.
در آخرین خبرها، ترامپ کاخ س��فید را ترک کرده و به بیمارس��تان 
والتر رید منتقل ش��ده است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در اولین 
اظهارات خود در بیمارس��تان والتر رید در حالی که بسیار رنگ پریده به 
نظر می رس��ید، گفت که حالش »خیلی بهتر« است، اما چند روز آینده 
»آزم��ون واقعی« در درمان کووید-19 خواهد ب��ود. به گزارش رویترز، 
ترام��پ در ویدئویی چهار دقیقه ای که در توئیتر منتش��ر کرد، پش��ت 
میزی مقابل پرچم آمریکا نشس��ته بود و خس��ته به نظر می رس��ید. او 
در ای��ن ویدئو گف��ت: »در ابتدا که به مرکز درمانی والتر رید رس��یدم، 
حال خیلی خوبی نداش��تم. فکر می کنم که ظرف چند روز آتی، آزمون 
واقعی باش��د، بنابراین باید ببینیم ظ��رف چند روز آتی چه اتفاقاتی رخ 
می دهد.« رئیس جمهور آمریکا همچنین در این ویدئوی چهار دقیقه  ای 
از پزش��کان و پرستاران مرکز پزش��کی والتر رید قدردانی کرد و گفت: 
»فک��ر می کنم ب��ه زودی بازخواهم گش��ت تا مب��ارزات انتخاباتی را به 

سرانجام برسانم.«
سقوط بازار سهام آمریکا با ابتالی ترامپ به کرونا

اما در حالی که پزشک ترامپ می گوید حال او در پی شب اول بستری 
شدن در بیمارستان »خیلی خوب« است، اما یک مقام کاخ سفید روایت 
متفاوتی ارائه کرده اس��ت. شان کانلی گفت که ترامپ اکسیژن دریافت 
نمی کند و برای ۲۴ س��اعت تب نداش��ته اس��ت، اما لحظاتی بعد مارک 
مدوز، رئیس کارکنان کاخ س��فید، اب��راز نگرانی کرد و گفت که ترامپ 

هنوز در مسیر روشنی به سوی بهبودی قرار ندارد.
حاال هر خبری که از سالمتی ترامپ مخابره می شود، بازارهای جهانی 
را با واکنش روبه رو می کند. خبرهایی که چه دال بر سالمتی او باشد و 
چه داللت بر وخامت حال او داشته باشد، مسیر حرکت بازارها را تغییر 
می دهد. به گزارش خبرآنالین، حاال س��ه روز از اعالم خبر مثبت شدن 
تس��ت کرونای ترامپ و همس��رش می گذرد؛ وضعیت جابه جایی بازارها 
نشان می دهد این بیماری کشنده بیش از آنکه کارشناسان و تحلیلگران 
اقتص��ادی فکرش را بکنند، به اقتصاد این کش��ور صدمه زده اس��ت. از 
سپتامبر سال 1955 که رئیس جمهور آیزنهاور، دچار ایست قلبی شده 
بود خبر دیگری به این ش��دت نتوانس��ته بود بازاره��ای مالی آمریکا را 
دگرگ��ون کند و حتی اقدام ب��ه ترور رونالد ریگان ب��ا گلوله نیز چنین 
تاثیری را بر بازارها به جا نگذاش��ت و در اثر این اتفاق سهام اس اند پی 
تنها 0.3 درصد س��قوط کرد ولی خبر مثبت بودن تس��ت کرونا دونالد 
ترامپ توانس��ت ارزش سهام اس اند پی را نزدیک به یک درصد کاهش 
دهد. ترور جان اف کندی نیز در سال سهام اس  اند پی را با ریزش ۲.۸ 

درصدی مواجه کرد. اس اند پی 100 زیرمجموعه ای از شاخص اس اند 
پی 500 اس��ت، که از 100 ش��رکت دارای باالترین ارزش بازار سرمایه 
در بازارهای بورس اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا تش��کیل می شود. 
فهرست شرکت های اس  اند پی 100 نخستین بار در سال 19۸3 توسط 

بازار بورس شیکاگو رتبه بندی و منتشر شد.
اقتصاددانان بر این باورند که سقوط فعلی بازارهای سهام کوتاه مدت 
اس��ت و در صورتی که بیماری دونالد ترام��پ در نتیجه انتخابات تاثیر 
بگ��ذارد و یا س��المت عمومی را دچارخطر کند ت��داوم ریزش بازارهای 
سهام رخ خواهد داد. آنچه در حال حاضر سرمایه گذاران را نگران کرده 
اس��ت چشم انداز سیاس��ی بیماری دونالد ترامپ اس��ت چراکه افزایش 
احتمال پیروزی دموکرات ها به معنای پرداخت مالیات بیشتر و مقررات 

متفاوت تر است.
در ح��ال حاض��ر بازارهای مال��ی آمریکا با رکودی محس��وس مواجه 
ش��ده اند که در اثر توقف س��رمایه گذاری و به حداقل رسیدن آن توسط 
سرمایه گذاران به وجود آمده است. در حال حاضر نگرانی سرمایه گذاران 
مانع از س��پردن نقدینگی ش��ان به بازارهای مالی خواهد ش��د و همین 
اتفاق نیز افتاده است چراکه تنها یک ساعت پس از توئیت ترامپ حجم 
معامالت در بازار س��هام های آمریکا یک درصد کاهش پیدا کرده اس��ت 
و در صبح ش��نبه نیز معامالت س��هام آمریکا با ریزش��ی 1.۴ درصدی 

مواجه شده است.
با این وجود س��خنرانی نانس��ی پلوس��ی مبنی بر اینکه مثبت شدن 
تس��ت کرونا دونالد ترامپ می تواند نتایج مذاکرات ریاست جمهوری را 
متفاوت کند موجب ش��د تا برخی س��هام های ش��رکت های زیربنایی و 
بهداش��تی آمریکا رشد چش��مگیری را تجربه کنند به طوری که سهام 
یکی از ش��رکت های تجهیزات س��اختمانی این کش��ور پس از سخنان 
نانسی پلوس��ی رش��د 5.5 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر 
در بازار اوراق قرضه نی��ز بازده اوراق قرضه خزانه داری بلندمدت اندکی 

افزایش یافت.
بازار طال چه واکنشی به بیماری ترامپ نشان داد؟

کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که مشخص شدن نتایج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا می تواند سرمایه گذاران را از نگرانی درآورد و 
کمی به احیای بازارهای مالی کمک کند. در عین حال تحلیلگران جی 
پ��ی مورگان نیز معتقدند که مثبت اعالم ش��دن تس��ت کرونای دونالد 
ترام��پ احتمال پیروزی بایدن را در انتخابات پیش روی آمریکا افزایش 

می دهد.
در این بین مثبت اعالم ش��دن تس��ت کرونای ترامپ بازار طال را نیز 
بی نصیب نگذاش��ت و نوس��ان قیمت ط��ال در بازاره��ای جهانی نتیجه 
اخباری است که از بیمارس��تان محل بستری ترامپ، یعنی بیمارستان 

»والتر رید« به گوش می رسد.
کوین گریدی، رئیس ش��رکت فونیکس فیوچ��رز به کیتکونیوز گفت: 
»خبر مثبت ش��دن تس��ت کرونای ترامپ، همه عوامل دیگر شامل آمار 
اقتصادی و بس��ته کمک مالی کرونایی را کنار زد. طال عقب نشینی کرد 
اما با توجه به سرمایه ای که بیرون از بازار وجود دارد، این فلز ارزشمند 

از پتانسیل زیادی برای صعود برخوردار است. در حال حاضر سفته بازان 
زیادی در بازار طال وجود دارند و بازار را پایین تر می برند.«

وی ادام��ه داد: »به نظر می رس��د طال فعال در مح��دوده 1900 دالر 
مان��ده اس��ت. خبر ابت��الی ترامپ به وی��روس کرونا به دلی��ل ابهامات 
فزاینده، ممکن است افراد زیادی را به سمت طال بکشاند اما با توجه به 
همبس��تگی طال با بازار سهام، وضعیت این فلز زرد به واکنش بازارهای 

سهام به تحوالت هفته جاری بستگی خواهد داشت.«
پیتر هاگ، مدیر معامالت جهانی کیتکومتالز هم گفت: »هفته جاری 
هم��ه به اخبار مربوط به بیماری ترامپ و احتمال نهایی ش��دن بس��ته 
کمک مالی کرونایی جدید در آمریکا چش��م خواهند دوخت. اگر رئیس 
جمهور آمریکا واقعا بیمار شود، برای طال به دلیل ابهاماتی که درخصوص 
فعالیت دولت آمریکا بدون ترامپ ایجاد می ش��ود، مثبت خواهد بود اما 
بازارهای س��هام در چنین ش��رایطی احتماال عملک��رد ضعیفی خواهند 
داش��ت زیرا همه به دنبال نقدینگی هس��تند و این موضوع برای فلزات 

ارزشمند منفی خواهد بود.«
به اعتق��اد وی، »به نفع جمهوری خواهان اس��ت که ب��رای کمک به 
تثبیت بازارها پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری، بس��ته کمک مالی 
را نهایی کنند. در غیر این صورت موج دوم ش��یوع ویروس کرونا باعث 

کندی اقتصادی و رکود می شود.«
بهترین و بدترین سناریو با ابتالی ترامپ به کرونا

او همچنین بدترین و بهترین سناریو را برای هفته جاری تشریح کرد 
و گفت: »پیامده��ای جدی بیماری برای رئیس جمهور آمریکا، بدترین 
س��ناریو خواهد بود که باعث فروش گسترده در بازارهای سهام می شود 
و همه به دنبال نقدینگی خواهند بود که به کاالها و سهام ضربه می زند. 
طال ممکن اس��ت به س��طح 1۸50 دالر ک��ه در آن از حمایت محکمی 
برخ��وردار اس��ت، نزول کند و اگر پایین این قیمت شکس��ته ش��ود، تا 
س��طح 1۸00 دالر عقب نش��ینی خواهد کرد. بهترین سناریو نیز جزئی 
بودن عوارض بیماری ترامپ خواهد بود. همچنین اگر بسته کمک مالی 
تصویب ش��ده و بازارهای س��هام تثبیت شوند، طال تا مرز 19۲5 دالر و 

سپس تا سطح 1975 دالر پیشروی خواهد کرد.«
ترام��پ به م��دت 1۴ روز در قرنطینه خواهد بود و همه چش��م ها به 
مناظره معاون نامزدهای ریاس��ت جمه��وری در هفتم اکتبر بین مایک 
پنس، معاون ترامپ و کاماال هریس، معاون جو بایدن دوخته شده است. 
موضوع مهم دیگر انتش��ار جزییات نشست سیاست پولی سپتامبر بانک 
مرکزی آمریکا در روز چهارش��نبه خواهد بود. پیامی که بازارها دریافت 
خواهند کرد احتمال مش��ابه اظهارات جروم پاول، رئیس بانک مرکزی 

آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سپتامبر خواهد بود.
همچنی��ن هرگونه پیش��رفت در زمینه بس��ته کمک مال��ی کرونایی 
در آمریکا به دقت از س��وی بازارها دنبال ش��ده و انعکاس گس��ترده ای 
در بازارهای س��هام و فلزات ارزش��مند خواهد داش��ت. براساس گزارش 
کیتکونی��وز، از نظ��ر آمارهای اقتصادی هم آمارهایی ش��امل ش��اخص 
مدیران خرید بخش غیرتولید آمریکا در روز دوشنبه و شمار متقاضیان 

دریافت مزایای بیکاری در روز پنجشنبه منتشر خواهند شد.

بازارهای مالی چه واکنشی به ابتالی ترامپ به کرونا نشان دادند؟

چشم خیره بازارها به ترامپ و کرونا
دریچه

کشاورزی کجای برنامه های توسعه قرار دارد؟
نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کش��اورزی و آب اتاق ایران پنجمین گزارش 
از وضعی��ت اقتصاد کش��اورزی ایران مربوط به س��ال های 1395 تا 1397 را 
منتش��ر کرد. این گزارش آسیب های احتمالی بر کس��ب وکارهای کشاورزی 
را پیش بینی می کند و پس از شناس��ایی و ارزیابی مش��کالت موجود در این 
بخش، پیشنهادهایی برای حل این مسائل ارائه می دهد. براساس بررسی های 
انجام ش��ده بخش کش��اورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه 

عرصه ها به  ویژه در »تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی« نیاز دارد.
براساس نتایج این گزارش، کمبود شدید دسترسی به سرمایه و توان مالی 
ضعیف فعاالن خرد، بی ثباتی بازار و نوس��ان قیمت ها )مؤثرترین عامل از دید 
فعاالن بخش کش��اورزی(، وابستگی ش��دید و تهدیدکننده صنعت طیور به 
نهاده ه��ای وارداتی و موقعیت انحصاری واردکنندگان این نهاده ها، نداش��تن 
استراتژی صادراتی مشخص و عدم بهره گیری از شیوه های حفظ و ثبات بازار 
صادراتی و تقویت صادرکننده در بازارهای جهانی که در این س��ال به منفی 
ش��دن تراز تجاری محص��والت دام، طیور و آبزیان ب��رای اولین بار طی چند 
س��ال اخیر و افت شدید صادرات مس��تعدترین محصول صادراتی کشاورزی 
ایران یعنی پسته انجامید، عدم آگاهی فعاالن بخش کشاورزی از کارکردهای 
بیمه و س��ابقه و عملکرد ضعیف صندوق بیمه در پرداخت به موقع غرامت ها 
از اصلی ترین چالش هایی اس��ت که بخش کش��اورزی در س��ال 1397 با آن 
دست وپنجه نرم کرده است. برخی از اینها چالش های قدیمی و مزمن بخش 
کشاورزی و برخی عارضه های جدیدی است که در این سال بر بخش واردشده 

است.
از سوی دیگر بهره وری باالتر استفاده از عوامل تولید در بخش کشاورزی در 
مقایسه با کل اقتصاد آن هم در شرایطی که همواره سهم کمتری از سرمایه به 
این بخش اختصاص  یافته است، شناسایی پتانسیل توسعه کشت دیم برخی 
محصوالت نظیر پرتقال با توجه به کمبود منابع آبی کش��ور، مزیت کشور در 
تولید عسل و آبزیان و افق روشن تولید این دو محصول به ویژه آبزیان، پتانسیل 
توسعه صادرات محصوالت صنایع غذایی و محصوالت گروه باغبانی و سبزی 
و صیفی که همواره از تراز تجاری مثبت برخوردار بوده اند ازجمله پتانسیل ها 
و توانمندی های بخش کش��اورزی اس��ت که می تواند در برابر نقاط ضعف آن 

مبنای برنامه ریزی های توسعه و پیشرفت بخش باشد.
اولین موضوعی که در بررسی وضعیت بخش کشاورزی قابل مالحظه است 
عدم تطابق عملکرد برنامه های توس��عه با اهداف تعیین ش��ده است. باالبودن 
درصد تحقق اهداف برنامه در ایجاد ارزش افزوده در برخی سال ها در شرایطی 
که حداقل متوسط رشد سالیانه مصوب برنامه های توسعه تأمین نشده است 
)مانند سال های ابتدایی برنامه چهارم( و کاهش درصد تحقق اهداف برنامه در 
سال هایی که رشد بخش کشاورزی در مقایسه با سال های قبل بهتر بوده است 
ازجمله ش��واهدی است که نشان می دهد اهداف برنامه های توسعه به درستی 
و مبتنی بر واقعیت و برمبنای پیش بینی های صحیح از پتانس��یل های بخش 

کشاورزی تدوین نمی شود. 
سال 1395 به دلیل تأخیر در تصویب برنامه ششم توسعه، فاقد برنامه بوده 
و لذا در این گزارش اهداف برنامه پنجم به این س��ال تعمیم داده  ش��ده است 
و با فرض اینکه سال 1395 نیز در برنامه پنجم بوده ارزیابی ها صورت گرفته 
است. سال 13۸9 نیز به دلیل تأخیر در تدوین برنامه پنجم، با همین مسئله 
روب��ه رو بود. تأخیر در برنامه ریزی ه��ا و عدم برنامه ریزی صحیح ازیک طرف و 
عدم دس��تیابی به برنامه های تدوین ش��ده موضوعاتی است که انتظار می رود 
بعد از 5 برنامه توسعه بهبودیافته و آنچه مورد چالش و بررسی قرار می گیرد 
نحوه دستیابی به اهداف برنامه باشد و نه اینکه آیا اهداف به  درستی و در زمان 
مناس��ب تعیین  شده است و آیا دست یافتنی است. مشکلی که در برنامه های 
توس��عه به  وضوح مشاهده می شود این است که صرفاً بر مقدار عددی اهداف 
تأکید شده است و چگونگی دست یافتن به این اهداف را مشخص نکرده است 
و اینکه آیا برنامه مش��خصی برای رس��یدن به این اهداف تدوین  شده است. 
در برنامه شش��م توس��عه به نحو مطلوبی موضوعات کیفی اعم از اهداف کلی 
برنامه، راهبردها، سیاس��ت ها و اقدامات اساسی که برای رسیدن به هر یک از 
این راهبردها موردنیاز اس��ت ارائه  شده است؛ هرچند موضوعات کّمی نسبت 
به برنامه های گذشته تقلیل یافته به طوری که افق برنامه در زمینه کل تولیدات 
زراعی، سطوح کشت باغی و زراعی و سطح پوشش بیمه گزارش نشده است. 
اهداف کلی برنامه شش��م بر س��ه محور حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع 
پایه، بهبود بهره وری عوامل تولید به  ویژه آب و افزایش ضریب خوداتکایی در 

محصوالت اساسی کشاورزی هست.
آمار و ارقام به  خوبی نشان می دهد که اقتصاد کشور باید بر توان بخش های 
تولیدی خود به  ویژه بخش کشاورزی که نیروی محرک بخشی از صنعت نیز 
هست تکیه و تمرکز داشته باشد تا بتواند رشد پایدار و بلندمدتی را به دست 
آورده و همه بخش های اقتصادی به طور متوازن از نتایج آن منتفع شوند. یعنی 
یک رابطه دوس��ویه بین رشد اقتصادی و رشد بخش های مولد اقتصاد ایجاد 
شود. بخش نفت به دلیل تأثیرپذیری زیاد از شرایط سیاسی و بین المللی، صرفاً 
به عنوان یک نیروی کمکی و فرعی در کنار اقتصاد فعالیت کند و اثرات آن در 

اقتصاد کمرنگ شود.
یک��ی از اصلی ترین موانع در مس��یر پیش��رفت بخش کش��اورزی، کمبود 
دسترس��ی به س��رمایه و توان مالی ضعیف فعاالن خرد در این بخش اس��ت. 
بخش کشاورزی به دلیل جایگاه ویژه ای که در تأمین امنیت غذایی کشور دارد 
و ماهیت ریسکی و نامطمئن فعالیت های کشاورزی که رقابت پذیری بخش را 
در جذب س��رمایه تحت تأثیر قرار می دهد، لزوم سرمایه گذاری دولتی در این 
بخش را بیش از س��ایر بخش ها نمایان می سازد اما اتکای صرف به این نوع از 
سرمایه می تواند بر ناپایداری شرایط اقتصادی این بخش بیفزاید و الزم است 
تمهیداتی اتخاذ شود تا سرمایه گذاری خصوصی نیز در این بخش رونق یافته 

و بخش کشاورزی را از مزایای آن منتفع سازد. 
پایش س��االنه فضای کسب وکار از منظر فعاالن بخش نیز مؤید این مطلب 
اس��ت که همواره اصلی ترین مش��کل فع��االن بخش کش��اورزی در دریافت 
تس��هیالت از بانک ها اس��ت هرچند عامل بی ثباتی بازار طی دو سال اخیر به 
حدی ش��دت گرفته اس��ت که به عنوان مانعی جدی تر از مسائل مالی پیش 
روی فعاالن بخش خصوصی قرار گرفته است و البته مسائل مالی همچنان به 
قوت خود باقی است. برآیند موضوعاتی که در باال به آن اشاره شد کماکان بر 
نیاز بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه عرصه ها 
به ویژه در »تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی« با هدف ارتقای بهره وری، 
کاه��ش هزینه های تولید و بهبود کیفیت و س��المت محص��ول، »بازاریابی و 
بازاررسانی محصول«، »توسعه صادرات کشاورزی« در جهت پایداری فعالیت 
کشاورزی و »تأمین مالی و سرمایه گذاری« فعالیت های کشاورزی تأکید دارد. 
دس��تیابی به یک نگاه همه جانبه و فراگیر به همه موضوعات مطرح در بخش 
کشاورزی و امکان ارائه راهکارهای به هم پیوسته و تأثیرگذار در جهت توسعه 
پایدار این بخش، مس��تلزم داش��تن نگاه زنجیره محور بر توسعه فعالیت های 
کشاورزی و بازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد باالدستی 

و استراتژی های کالن اقتصادی کشور است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پس از انتش��ار خبر مبتال ش��دن ترامپ به کرونا، بازار نفت با کاهش 
قیمت مواجه ش��د، کارشناسان نیز بر این باورند که بهبود و عدم بهبود 

ترامپ می تواند تاثیرات بیشتری نیز بر بازار نفت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بازار نفت پیش از اعالم ابتالی ترامپ به کووید- 19 
دچار کاهش قیمت ش��ده بود و طبق گفته مارش��ال اس��تیوز، تحلیلگر 
بازارهای انرژی در شرکت آی اچ اس مارکیت، نگرانی ها نسبت به رشد 

تقاضا در سه ماهه چهارم، جو بازار را تیره کرده است.
س��رمایه گذاران در بازارهای نفت به دقت روند ش��یوع بیماری را که 
در بخش هایی از اروپا تش��دید شده است، زیر نظر دارند زیرا در صورت 
کندی رش��د اقتصادها، تاثیر مس��تقیمی بر تقاضا ب��رای کاالها خواهد 
داش��ت. براس��اس گزارش مارکت واچ، موضوع نگران کننده دیگر برای 

بازار، افزایش عرضه نفت در شرایط فعلی است.
نظرس��نجی رویترز نش��ان داد که تولید نفت اوپک در ماه س��پتامبر 
نسبت به ماه اوت 1۶0 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین 
انتظار می رود پس از رفع محاصره هش��ت ماهه بنادر و تاسیسات نفتی 
لیبی توس��ط ژنرال خلیفه حفتر، نفت بیش��تری از س��وی این کشور به 

بازار جهانی عرضه شود.
آمار روز چهارش��نبه اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز نشان داد ذخایر 

نفت این کشور در هفته منتهی به ۲5 سپتامبر ۲ میلیون بشکه کاهش 
داشته که سومین کاهش هفتگی متوالی بوده است. با این حال شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد ش��مار دکل های حفاری 
نفت فعال آمریکا هفته گذشته شش حلقه افزایش پیدا کرده و به 1۸9 
حلقه رس��یده که دومین رش��د هفتگی متوالی ب��ود و از افزایش تولید 
آمریکا در روزهای آینده حکایت داش��ت. مثبت ش��دن آزمایش کووید 
-19 ترامپ وضعیت فعلی بازار را تیره تر کرده و پیش بینی ها نیز حاکی 
از کاهش تقاضا و نابس��امانی بازار نفت اس��ت، با این حال کارشناس��ان 
ب��ر این باورن��د که رهایی و عدم رهایی ترام��پ از این بیماری می تواند 

تاثیرات مثبت و منفی در بازار نفت و اقتصاد دنیا داشته باشد.
جهانبخش امینی، کارش��ناس ارشد انرژی در این باره گفت: وضعیت 
روح��ی و روانی ترامپ برای خود آمریکا و حت��ی طرفداران او نیز قابل 
چشم پوش��ی نیس��ت و تصمیمات و ح��رکات او نیز در بح��ث انتخابات 
آمریکا و شرایط موجود در اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. اعتقاد من این 
است که حتی اگر شرایط ترامپ به گونه ای باشد که برای جایگزینی او 
در انتخابات نیز تصمیم گیری شود این مسئله به نفع ایران و حتی بازار 
نفت خواهد ش��د اما ترامپ بتواند در مناظ��رات انتخاباتی نظر مردم را 

جلب کند قطعا به ضرر بازار نفت می شود.

او با تاکید بر اینکه در صورت تحقق این مس��ئله شاهد تاثیرات منفی 
بیش��تر در بازار نفت خواهیم بود، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیز بازار 
نفت ش��رایط چندان مطلوبی ندارد و خبر مثبت شدن آزمایش کویید- 

19 ترامپ به بدتر شدن اوضاع نیز دامن زده است.
امین��ی با بیان اینک��ه فعال نمی توان به بهبود قیمت ه��ا در بازار نفت 
امید داش��ت، اظهار کرد: شرایط فعلی تنها مربوط به سیاست های اوپک 
و آمریکا نمی ش��ود چراکه کرونا در جهان توانس��ته بس��یاری از مراکز 
تولید، حمل و نقل و گردش��گری را متوقف کند که همین مسئله تاثیر 
زیادی بر بازار گذاش��ته است. وی افزود: اگر وضعیت کرونا بهبود یابد و 
بس��یاری از فعالیت های اجتماعی به حالت گذشته بازگردد، قطعا شاهد 
بهب��ود وضعیت خواهیم بود، قطع��ا در این مدت اوپک برای بهبود بازار 
تالش کرده اما تا تقاضا همچون گذشته نشود نمی توان نسبت به بهبود 
شرایط امید داشت. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به میزان مصرف 
بنزین در ایران، گفت: علی رغم افزایش تعداد خودرو در کش��ور ش��اهد 
کاهش مصرف نس��بت به س��ال گذشته هس��تیم که یکی از عمده ترین 
دالیل آن شیوع بیماری کرونا است که همین مسئله در دنیا نیز حاکم 
اس��ت و تا این ش��رایط بهبود نیابد نمی توان به فکر بازگشت بازار نفت 

به حالت سابق بود.

ابتالی ترامپ به کرونا چه تاثیری بر قیمت طالی سیاه دارد؟

خیر و شر ترامپ برای بازار نفت
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همراه بانک پاسارگاد، یک بانک همیشه بیدار 
و همواره در دسترس

نرم افزار همراه بانک پاس��ارگاد که با تالش نخبگان علمی کش��ور در 
مجموعه گروه مالی پاس��ارگاد تهیه ش��ده و توس��عه یافته  است، دارای 
امکانات بی نظیری است که تا حد بسیار زیادی، نیاز به مراجعه حضوری 
به شعبه ها را مرتفع و به معنای واقعی یک بانک همیشه بیدار و همواره 
در دسترس است. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، تغییر سبک 
زندگی در جوامع امروز، برخورداری از خدمات مطلوب مبتنی بر موبایل 
در هر کسب وکار را از یک خدمت ارزش افزوده به ضرورتی اجتناب ناپذیر 
تبدیل کرده  اس��ت. تا آنجا که تحقیقات نش��ان می دهد، یکی از عوامل 
بنیادی برای انتخاب بانک توسط مشتریان، امکانات و سهولت استفاده 
از خدمات موبایلی بانک ها اس��ت. بانک  پاس��ارگاد نیز با توجه به شعار 
»مش��تری ذات بانک است« به عنوان شعار محوری خود، کلیه خدمات 
و محصوالت بانکی را متناسب با جایگاه و شأن مشتریان بانک  پاسارگاد 
توسعه داده  است. از این رو، با توجه به شرایط خاص همه گیری ویروس 
کرونا و لزوم توجه بیش از پیش به حفظ س��المت مشتریان، طراحی و 
توس��عه محصوالت بانکی که ضمن سهولت در اس��تفاده و امنیت باال، 
مراجعه حضوری به ش��عبه ها را تا حد زیادی کاه��ش دهد، در اولویت 
برنامه های این بانک اس��ت. نرم افزار همراه بانک  پاس��ارگاد که با تالش 
نخبگان علمی کشور در مجموعه گروه مالی پاسارگاد تهیه شده و توسعه 
یافته  است، با ارائه امکانات بسیار کاربردی، تا حد زیادی نیاز به مراجعه 
حضوری به شعبه ها را مرتفع و به معنای واقعی یک بانک همیشه بیدار 
و همواره در دسترس است. این سامانه عالوه بر ارائه خدمات متنوع، به 
لحاظ طراحی خوب و سهولت در استفاده، بسیار مورد توجه و استقبال 
مشتریان قرار گرفته  است. براساس این گزارش، بانک پاسارگاد با توجه 
به ضرورت معرفی خدمات همراه بانک پاسارگاد و آموزش نحوه استفاده 
از امکانات موجود در این س��امانه، اقدام به ارائه  محتواهای آموزش��ی به  
صورت متمرکز، در سایت و شبکه های اجتماعی خود، همچنین سیمای 
پاس��ارگاد )تلویزیون های داخل شعبه های بانک( کرده  است. هم وطنان 
می توانند فیلم های آموزش��ی مربوط به این س��امانه را از طریق منوی 
آم��وزش بانکداری الکترونیک در صفحه اصلی س��ایت بانک و یا لینک 
www.bpi.ir/elearning مش��اهده کنند. در صورت وجود س��ؤال و 
یا هرگونه ابهام، مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 

۸۲۸90 آماده پاسخگویی و ارائه راهنمایی به مشتریان است.

کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعالم کرد
دستورات کرونایی به بانک های خصوصی

کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابالغیه ای درخصوص 
رعای��ت دقی��ق پروتکل های بهداش��تی در اوج گیری پاندم��ی کرونا، به 

اعضای این کانون چند نکته بهداشتی را اعالم کرد.  
در این ابالغیه آمده اس��ت که با توجه به اوج گیری پاندمیک ویروس 
کرونا و به لحاظ حفظ س��المت کارکنان بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوص��ی و کلیه مراجعان آنها، خواهش��مند اس��ت همچون گذش��ته 
دس��تورات اکیدی بر رعایت نکات بهداشتی زیر صادر کنید تا براساس 
پروتکل های اعالمی س��تاد ملی بیماری کرونا در کلیه واحدهای بانکی 

مورد اجرا قرار گیرد:
1 - اس��تفاده از ماسک در داخل شعب و ساختمان های اداری توسط 
کلی��ه کارکنان و مراجعین آنها و عدم ارائه خدمات به مراجعی که فاقد 

ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است.
۲- در دس��ترس ب��ودن مواد ضدعفونی کنن��ده در کلیه واحدها برای 

کارکنان و مراجعین و عدم استفاده از لوازم التحریر مشترک.
3- رعایت فاصله های بهداشتی مطمئن فی مابین کارکنان و مراجعین 

و حتی االمکان نصب شیشه یا نایلون هم تراز با پیشخوان های بانکی.
۴- کوتاه کردن س��اعات ارائه خدمات برای مش��تریان تا ساعت 1۴ و 
برای کارکنان حداکثر تا ساعت 1۴:30 و صرف غذای کارکنان در منزل.
5 -  در چارچوب امکان��ات، دورکاری کارکنانی که دارای زمینه های 

بیماری های حاد هستند و بانوانی که دوران فرزندآوری را می گذرانند.
۶ - در صورتی که امکانات و تعداد کارکنان در هر واحد ایجاب کند، 

استفاده از روش حضور نوبتی کارکنان در هر یک از واحدها.
7- نظ��ارت کام��ل مدیران واحدها بر رعای��ت موضوعات فوق الذکر و 

توجه به سالمت دائمی کارکنان.

برای سومین روز متوالی
شاخص دالر صعودی ماند

ش��اخص دالر برای س��ومین روز متوالی صعودی مان��د. به گزارش 
رویترز، تس��ت کرونای دونالد ترامپ و همس��ر وی مثبت اعالم ش��ده 
و در ادام��ه س��یگنال دهی متناقض به بازارهای مال��ی، این بار یکی از 
مدی��ران ارش��د بانک مرکزی آمری��کا از احتمال طوالنی ش��دن روند 
احیای اقتصادی این کش��ور خبر داده است. پاتریک هارکر، مدیر دفتر 
منطقه ای فدرال رزرو در فیالدلفیا گفته اس��ت فرض غالب این اس��ت 
که تا اواخر سال آینده، واکسن کرونا به طور گسترده در اختیار عموم 

مردم قرار گیرد.
هارک��ر با بی��ان اینکه کووی��د-19 یک درس بس��یار دردناک برای 
اقتص��اد جهان بود، گفت: به ما یاد داد ک��ه هنوز برای مواجهه با یک 
بحران تمام عیار آنطور که باید، آماده نیستیم. حتی اگر احیای اقتصاد 
سریع انجام شود و جلوی مرگ و میرهای بیشتر گرفته شود، تا ۲0۲3 
طول خواهد کش��ید تا بازار کار به وضعیتی برس��د ک��ه بتوانیم آن را 
اش��تغال کامل بنامیم. هنوز کرونا تمام نشده اما مسئله مهم این است 
که ریش��ه ها و عوامل آسیب وحش��تناک یک ویروس به اقتصادمان را 
شناس��ایی کنیم و کارهای الزم را برای تکرار نش��دن این اتفاق انجام 

دهیم.  
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت یکش��نبه با 0.15 درصد افزایش نسبت به 
روز گذش��ته در سطح 93.907 واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 
سوئیس نیز معادل 1.0۸۶ دالر اعالم شد. در تازه ترین دور از معامالت 
نی��ز پون��د با 0.05 درصد کاهش نس��بت به روز قبل خ��ود و به ازای 
1.۲93 دالر مبادله شد. یورو 0.03 درصد پایین رفت و با باقی ماندن 
در کانال 1.17 به 1.171 دالر رس��ید. همچنین در معامالت بازارهای 
ارزی آس��یایی، هر دالر با 0.0۶ درصد کاهش به 105.319 ین رسید. 
در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای 1.39۶ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.79 یوان چین اعالم شد.

بانکنامه

فرصت امروز: در همان روزی که کرونا بیش��ترین مرگ را در پایتخت 
رقم زد، س��که رکورد کاهش قیمت در یک روز را شکس��ت، قیمت دالر 
به زیر مرز روانی 30 هزار تومان بازگش��ت و ش��اخص بورس تهران در 
واکنش به خبر ابتالی ترامپ به کرونا و افزایش احتمال شکس��ت او در 
انتخابات به رش��د ۴۲ هزار واحدی دس��ت یافت؛ این ماحصل تحوالت 

بازارهای مالی ایران در روز شنبه بود.
اما در روز یکشنبه با وجود آنکه روند کاهشی قیمت ارز و سکه ادامه یافت، 
شاخص بورس ۲3 هزار واحد افت کرد و به نیمه کانال 1.5 واحد رسید. در 
سیزدهمین روز مهرماه قیمت سکه یک میلیون و 300 هزار تومان ریزش 

کرد و بیش از این نتوانست در مقابل کاهش قیمت ارز مقاومت کند.
بازار طال با وجود آنکه روز ش��نبه در برابر کاهش قیمت دالر مقاومت 
کرده بود، روز یکش��نبه و پ��س از کاهش بیش از ه��زار تومانی قیمت 
دالر و یورو در بازار آزاد، مقاومت صعودی آن شکس��ت و به ریزش یک 

میلیون و 300 هزار تومانی تن داد.
بر این اس��اس، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ب��ا یک میلیون و 
300 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز شنبه، به بهای 13 میلیون 
و ۶00 هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز شاهد 
کاه��ش قیمت یک میلیون تومانی ب��ود و 13 میلیون تومان به فروش 
رس��ید. همچنین نیم س��که به بهای 7 میلیون و 500 هزار تومان، ربع 
سکه به قیمت ۴ میلیون و ۸00 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی 

نیز به ارزش ۲میلیون و ۴00 هزار تومان معامله شد.
ع��الوه بر این در بازار طال نیز بهای یک گ��رم طالی خام 1۸ عیار با 
۴۲ ه��زار تومان کاهش قیمت به ارزش یک میلیون و ۲97 هزار تومان 
فروخت��ه ش��د و هر مثقال طال نیز با کاهش 1۸0 ه��زار تومانی، رقم 5 
میلی��ون و ۶۲0 هزار توم��ان را ثبت کرد. قیمت انس جهانی طال نیز به 

دلی��ل تعطیلی بازارهای جهانی، ب��ه همان قیمت یک هزار و 900 دالر 
معامله شد.

در همین حال، محمد کش��تی آ رای، تحلیلگر بازار طال و سکه درباره 
آخری��ن تحوالت ای��ن بازار می گوید: تغییر نگرش م��ردم به بازار طال و 
فاصله گرفتن از جنبه مصرف و تمایل بیش��تر به س��رمایه گذاری، بازار 

مصنوعات طال را کساد کرده است.
به گفته کش��تی آرای، س��رمایه گذاری در سکه و خرید طالی خام در 
س��ال 99 همه گیر شده است. در سال های گذشته گروه سرمایه گذاران 
در س��که و ط��الی خام مح��دود بود و تعداد مش��خصی از اف��راد برای 
س��ودگیری وارد بازار می شدند. اما در یک سال اخیر، به ویژه در مدتی 
که ش��اخص کل بورس افت کرد، بس��یاری از طبقات اقتصادی مختلف 
با میزان س��رمایه های متفاوت وارد بازار ش��ده و سرمایه گذاری کردند. 
ب��ا افزایش تقاضا و  محدودیت در عرضه، قیمت س��که افزایش یافت و 
حباب سکه به ارقام بی سابقه ای رسید، به طوری که در پنجشنبه هفته 
گذش��ته س��که یک میلیون و ۸50 هزار تومان و روز شنبه هفته جاری 
ب��ه یک میلیون و ۶50 هزار تومان حباب داش��ت که گویای غیرواقعی 

بودن قیمت آن است.
او با بیان اینکه کنش های خریداران در یک سال اخیر نشان می دهد 
جو روانی غالب در کش��ور، نگران��ی از حفظ ریال و کاهش قدرت خرید 
در کشور است، ادامه داد: مردم برای مقاومت برابر کاهش قدرت خرید، 
ریال خود را به طال و س��که تبدیل می کنند. حتی سرمایه های ُخرد هم 
به بازار آمده تا بتواند در مقابل تورم و کاهش ارزش ریال بایس��تد. این 
روند در س��ال های اخیر کمتر رخ داده و در یک س��ال گذش��ته شدت 
گرفته است. در این مدت، در روزهای کاهش یا افزایش قیمت، معامالت 
به طور کامل متوقف شده است چراکه خریدار با ترس از کاهش بیشتر 

قیمت ه��ا، از خرید خودداری کرده و فروش��نده هم نگ��ران از افزایش 
قیمت در کوتاه مدت، دس��ت از فروش کشیده است. کاهش ارزش ریال 
و قدرت خرید مردم، اذهان و افکار عمومی را درگیر مس��ائلی کرده که 

نباید، و آسیب های اقتصادی و روانی ناشی از این، انکارناشدنی است.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار سکه و طال، تغییر نگرش مردم به بازار طال 
و فاصله گرفتن از جنبه مصرف و تمایل بیش��تر به سرمایه گذاری، بازار 
مصنوعات طال را کس��اد کرده است. مصنوعات طال گران شده و اجرت 
س��اخت و مالیات هم در آن مطرح است بنابراین مردم ترجیح می دهند 
پول به زی��ورآالت ندهند. همین تغییر نگرش مردم باعث ش��ده صنف 
طالس��ازان و طالفروشان با رکودی عمیق دچار دست و پنجه نرم کند. 
در سال جاری ۲0 تا ۲۲ درصد از واحدهای تولیدی و توزیعی فعال در 
این بخش تعطیل ش��ده اند و واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت خود 

فعالیت می کنند.
وی در انته��ا به تبعات تمایِل مردم به خرید طال اش��اره کرد و گفت: 
از دیگ��ر پیامده��ای تمایِل هرچه بیش��تر م��ردم به خری��د طال برای 
س��رمایه گذاری، داغ شدن تنور تقلب و سوءاس��تفاده بعضی واحدهای 
غیرمجاز از مش��تریان ناآگاه اس��ت. به مردم توصیه می کنم برای خرید 
طالی آب ش��ده یا س��که دق��ت الزم را به خرج دهن��د و از واحدهای 
ش��ناخته شده و دارای جواز کس��ب معتبر خرید کنند تا به دردسرهای 

خرید طالی غیراستاندارد دچار نشوند.
گفتنی است بازار ارز نیز شاهد نزول قابل توجه قیمت ها بود و دالر در 
صرافی های بانکی با کاهش یک هزار و 300 تومانی نسبت به روز شنبه 
به قیمت ۲7 هزار و ۲50 تومان رس��ید. یورو نیز در تابلوی صرافی های 
بانک��ی 750 تومان کاهش داش��ت و هر یورو ب��ه بهای 3۲ هزار و 100 

تومان خریداری و با قیمت 3۲ هزار و 300 تومان به فروش رسید.

رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت از اعطای 
مشوق به صادرکنندگان خوش سابقه خبر داد و گفت دولت وظیفه خود 
می داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که 
در ش��رایط س��خت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی 

در نظر بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، رئی��س جمهور همچنین وزیر 
جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع ش��امل تولید، 
ص��ادرات و واردات کش��ور، از مرحله ثبت س��فارش ت��ا توزیع کاال در 
فروش��گاه ها را ایجاد و زمینه دسترس��ی همه مدیران، فعاالن اقتصادی 
و عموم مردم به این س��امانه را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند 
از تمامی مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کاال در کش��ور مطلع 

شوند.
در یکصد و هفتادمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت که 
روز یکش��نبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
برگزار ش��د، پیرو مصوبات و مباحث جلس��ات گذش��ته درباره ایجاد و 
فعال سازی س��امانه جامع اطالعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند 

ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این س��امانه را مرکز اطالعات و مدیریت کاال و واردات 
و صادرات کش��ور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کش��ور به 
آن و ضرورت تکمیل پوش��ش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام 
و چند بخشی بودن نظام گردش اطالعات زنجیره تامین، تولید و توزیع 
کاال در کش��ور دهه های متمادی اس��تمرار داش��ته که نه تنها فعاالن، 
تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطالعات مدیریتی 
روب��ه رو کرده بود، زمینه ای برای سوءاس��تفاده ها نیز ایجاد کرده که به 

آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
او با بیان اینکه این س��امانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین 
و توزیع کاال را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد 
ش��فافیت، امکان مقابله موثرتر با فس��اد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و 

یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
ب��ه گفت��ه روحانی، همه دس��تگاه ها از جمله گم��رک و بیمه موظف 
هس��تند اقدامات خود را  برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت 

انجام دهند. 
در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد 10۸ 

صادرکننده نمونه کش��ور که در طول سال گذشته به 100درصد تعهد 
خ��ود برای بازگرداندن بالغ بر ۲۶ میلی��ارد دالر ارز صادراتی به چرخه 
اقتصادی عمل کرده اند، مقرر ش��د مش��وق هایی ب��رای صادرکنندگان 

خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان 
کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه 
نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع 
موانع و ایجاد س��هولت و س��رعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه 
خ��ود می داند برای آن دس��ته از صادرکنندگان خوش س��ابقه و متعهد 
کش��ور که در ش��رایط س��خت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، 

مشوق هایی در نظر بگیرد.
روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می دهند حداکثر ظرف 
دو هفته اقدام کند. در این جلس��ه مقرر ش��د مالیات ارزش افزوده کلیه 
صادرکنندگان با اعالم بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز 

صادراتی در مدت دو هفته برگردانده شود.  
همچنین آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگش��ت ارز به کش��ور 
با حضور 50 صادرکننده نمونه تش��کیل ش��د و رئیس کل بانک مرکزی 
در این نشس��ت گفت: صادرکنندگان متعهدی که ارز خود را به کش��ور 
بازمی گردانند، امین اقتصاد کش��ور هس��تند و ما باید مسیر را برای آنها 

به واسطه تسهیل قوانین و مقررات هموار کنیم.
عبدالناصر همتی در این مراس��م ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با 
فعالیت خود اجازه نداده اند وقفه ای در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود، 
اف��زود: از مجموع 10۸ صادرکنن��ده نزدیک به ۲3 میلیارد یورو )حدود 
۲۶ میلی��ارد دالر( ظرف مدت حدود دو س��ال و نی��م به چرخه اقتصاد 
کشور بازگشته که رقم قابل توجهی است. همچنین ارزی که توسط 50 
صادرکننده ای که نزدیک به 100درصد ارز ناشی از صادرات خود را طی 
مدت س��ال 97 تا پایان اردیبهش��ت ماه 99 به کشور بازگردانده اند و در 

این جلسه حضور دارند، معادل ۲۲ میلیارد دالر است.
مهم ترین نکات کلیدی صحبت های رئیس کل بانک مرکزی به ش��رح 

زیر است:
* در ش��رایط دش��وار و س��ختی قرار داریم و م��ردم عزیزمان تحت 
شدیدترین فشارها و مشکالت اقتصادی قرار دارند، اما دشمن نتوانسته 

به هدف اصلی اش که همانا فروپاش��ی نظام و کشور است، برسد و قطعاً 
شما صادرکنندگان با فعالیت تان اجازه ندادید که اهداف آنها در شرایط 

جنگ اقتصادی محقق شود.
* بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما استقبال 
می کند و این موارد را در دولت مطرح و به رئیس جمهوری ارائه می کنم.

* سایر صادرکنندگان مانند شما که به تعهدات خود پایبند هستند و 
ارز خود را به کشور بازمی گردانند، نیازی به ارائه تعهد ندارند.

* ض��روری اس��ت به واس��طه تس��هیل قوانی��ن و مقررات ق��دردان 
صادرکنندگان متعهد باش��یم. در چنین ش��رایطی اقتصاد کشور باید از 
صادرکنندگانی که چند س��ال اس��ت به تعهدات خ��ود پایبند بوده اند، 

حمایت کند.
* همچن��ان معتقدم علی رغم فش��ار تحریم ها که به کش��ور تحمیل 
می ش��ود، یا دش��واری ها و مضایغ مرتبط با صادرات نفت، بازگشت ارز 
حاص��ل از صادرات و کاهش درآمد دولت، ای��ن نرخ ها واقعی و صحیح 
نیس��ت. باید توجه داش��ت در چنین ش��رایطی بیش��ترین ضرر متوجه 
طبقات با درآمد ثابت است که بدنه اصلی کشورمان را شکل می دهند.

* مصمم هستیم نرخ ارز را کنترل کنیم؛ نفع کشور در تقویت ارزش 
پول ملی است و بر همین اساس برای تعدیل نرخ ارز تالش می کنیم.

* معتقدم این ش��رایط باقی نمی مان��د و این تحریم های ظالمانه خواهد 
شکست، روز گذشته نیز تأکید کردم خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع 
مس��دودی دارم؛ چراک��ه در حال حاضر ده ها میلی��ارد دالر از ذخایر بانک 

مرکزی به دلیل ترس از جرائم آمریکا در دیگر کشورها مسدود است.
* ارزی که از س��وی صادرکنندگان به س��امانه نیما عرضه می ش��ود، 
ص��رف تأمین کاالهای اساس��ی، مواد اولیه و قطعات و تولید می ش��ود، 

ازاین رو هرچه قیمت ارز افزایشی باشد، درنهایت به ضرر تولید است.
* براس��اس پیگیری های انجام ش��ده، صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد 
دالر از تعه��دات ارزی ۲7 میلیارد دالری ایفا نش��ده خ��ود، مربوط به 
پروانه ه��ای صادراتی س��ال های 139۸ - 1397 خ��ود را، به  تدریج به 

چرخه اقتصاد کشور آورده اند.
* س��ال گذش��ته رش��د اقتصادی غیرنفتی مثبت بود و همین مسیر 
را ادام��ه می دهیم. ازآنجایی  که ص��ادرات نفتی مان نیز طی مدت اخیر 
بهبود پیدا کرده اس��ت لذا امیدواریم رش��د اقتصادی ناشی از نفت نیز 

بهبود یابد.

رئیس جمهور از اعطای مشوق به صادرکنندگان خوش سابقه خبر داد

تکلیف روحانی به وزیر جدید صمت

سکه رکورد کاهش قیمت در یک روز را شکست

ریزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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تاثیر ابتالی ترامپ به کرونا بر بازارهای مالی 
بین المللی

از ابتدای س��ال ۲0۲0 هرچند اتفاق��ات و حوادثی همچون پاندمی 
کرونا باعث ایجاد جو روانی نامساعدی برای سرمایه گذاران در بازارهای 
مالی بین المللی شده بود، اما رفته رفته با سیاست گذاری های حمایتی، 
انبس��اط پولی و اقدام��ات دولت های بزرگ از جمل��ه ایاالت متحده و 
اعض��ای اتحادیه اروپا در این جریان، آرامش به این بازارها بازگش��ت. 
هرچند پس از این اتفاقات سرمایه گذاران انتظار یک اتفاق محیرالعقول 
دیگر را نداشتند اما خبر ابتالی رئیس جمهور ایاالت متحده به ویروس 
کووی��د-19 موجب ایجاد موج جدیدی از بی اطمینانی و عدم ثبات در 

جریان روند ارزش دارایی ها در بازارهای مالی بین المللی شده است.
به گزارش ایرنا، در ساعات اولیه انتشار خبر ابتالی ترامپ به کرونا، در 
برهه  حس��اس کنونی که رقابت های انتخاباتی ایاالت متحده در جریان 
اس��ت، شاخص های سهامی بازارهای مالی اروپا و آمریکا با ریزش ارزش 
دارایی های خود مواجه ش��د و گرچه ش��اخص های بازار اروپا در آخرین 
روز کاری این بازارها در هفته گذش��ته در محدوده مثبت بس��ته ش��د، 
اما شاخص های س��هامی بازارهای مالی ایاالت متحده از جمله شاخص 
صنعتی داجونز و شاخص 500 شرکت برتر )S&P500( و 100 شرکت 
برت��ر حوزه فناوری )NASDAQ100(  بعد از پس گرفتن جبران افت 
به جا مانده از هفته قبل خود و ایجاد امیدواری در سرمایه گذاران به فتح 
سقف های جدید قیمتی با انتشار این خبر در محدوده پایین تری نسبت 
به روزهای گذشته معامله شد و به میانگین 50 روزه قیمت خود بازگشت.

در حال��ی که تنه��ا 30 روز ب��ه انتخابات برای تصاح��ب جایگاه مهم 
ریاس��ت جمهوری بزرگترین اقتصاد دنیا باقی مانده است، ابتالی دونالد 
ترامپ 7۴ س��اله که به علت کهولت س��ن و وزن باال همچنین ش��اخص 
س��المتی BMI طبق ب��رآورد متخصصین حوزه س��المت و درمان جزو 
پرمخاطره ترین گروه های آسیب پذیر در برابر ویروس کووید-19 به حساب 
می آید، بزرگترین مانع احتمالی برگزاری به موقع انتخابات آمریکاست که 
در صورت رخ دادن این اتفاق میزان عدم اطمینان پذیری س��رمایه گذاران 
بازارهای مالی به بیشینه خود در چند سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. 
از آنجا که در طول تاریخ سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده مورد مشابهی 
که در آن کاندیدای ریاست جمهوری منتخب یکی از دو حزب اصلی در 
حین کمپین انتخاباتی خود دچار ناتوانی از حضور در رقابت های انتخاباتی 
گردد وجود نداش��ته است، عدم شفافیت در راهکارهای تعبیه شده قانون 
اساس��ی ایاالت متحده و تبعات آن بر سرنوشت سیاسی دولت آمریکا در 
هفته های آتی امکان گسترش بی ثباتی و نگرانی در بین سرمایه گذاران و 
صاحبان کسب و کارها را افزایش می دهد. گرچه حرف های ضد و نقیضی 
از بیانات مختلف در مورد وضع س��المت رئیس جمهور ایاالت متحده به 
عنوان کاندیدای دوره بعدی ریاست جمهوری مطرح است اما مطمئنا در 
بهترین حالت و سناریو، دونالد ترامپ زمان دو هفته آینده را برای شرکت 
در رقابت های انتخاباتی از دست خواهد داد. از طرفی موضوع نگران کننده 
دیگری که فرمانداران اکثر ایالت های گوناگون در روزهای گذشته بر سر 
آن به بحث نشس��ته اند انتخاب مایک پنس به عنوان جانشین ترامپ در 
مقام رئیس جمهور موقت آمریکاست که اوضاع انتخابات ریاست جمهوری 

را بیش از پیش با پیچیدگی روبه  رو خواهد ساخت.
این طیف از نگرانی ها گرچه ممکن است از یک حربه تبلیغاتی تیم انتخاباتی 
ترامپ ناش��ی شده باش��د اما در کوتاه مدت تاثیر بسزایی بر ارزش دارایی های 
مختلف خواهد گذاش��ت، س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی 
بین المللی که در پی احیای دوباره وضعیت اقتصادی و بازگش��ایی کس��ب و 
کارها پس از قرنطینه های سراسری با خوش بینی تالش کرده بودند تا از ریزش 
شدید بازارهای مالی در ماه مارس امسال حداکثر بهره را برده و دارایی های بازار 
سرمایه را در نازل ترین قیمت ها خریداری کنند با توجه به اتفاق پیش آمده در 
حال تجدیدنظر در باورهای خود نسبت به بازار هستند و چنانچه حال عمومی 
دونال��د ترامپ با وخامت مواجه گردد احتماال تالش خواهند نمود تا با تبدیل 
دارایی  های خود به دارایی های ایمن از تحوالت اقتصادی برای مدتی از وضعیت 

پر از ریسک حال حاضر عبور نمایند.

دریچه

فرصت امروز: بورس تهران در حالی نیمه نخس��ت امسال را با بازدهی 
۲۲۲ درصدی س��پری کرد که برخی از صندوق های س��رمایه گذاری با 
عملکردی درخش��ان از نماگر اصلی بازار سبقت گرفتند و بازدهی بیش 
از ۲70 درص��دی را ثبت کردند. بررس��ی جزئیات عملکرد صندوق های 
س��رمایه گذاری فعال در بازار سرمایه نشان می دهد که همگام با فضای 
مثب��ت حاکم بر ب��ازار، این نهاده��ای مالی نیز عملک��ردی قابل توجه 
داشتند. البته در این میان نباید نقش نوسانات حاکم بر بازار به ویژه در 
ش��هریورماه را نادیده گرفت که تا حدود زیادی از بازدهی نیمه نخست 
س��ال، کاست. به این ترتیب میانگین رشد بهترین صندوق های سهامی 

در شش ماه اول سال جاری بین ۲00 تا ۲70 درصد ارزیابی شد.
بهترین صندوق های سرمایه گذاری در نیمه امسال

صندوق های س��رمایه گذاری در حالی بازدهی بیش از ۲70 درصدی 
را ثبت کردند که در این میان صندوق اندیش��ه خبرگان س��هام با ۲7۶ 
درصد بازدهی توانست عملکردی شگفت انگیز کسب کند و در رتبه اول 
قرار گیرد. در ادامه این روند نیز دو صندوق مش��ترک یکم آبان با ثبت 
بازدهی ۲5۲ درصدی و صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی با ثبت 
بازده��ی ۲39 درصد بازدهی به ترتیب در رتبه های دوم و س��وم جای 
گرفتند. صندوق س��هام بزرگ کاردان نیز در نیمه نخست سال توانست 
س��ودی بالغ بر ۲۲5درصد به س��رمایه گذاران اعطا کند و در فهرس��ت 

برترین صندوق های این دوره شناخته شود.
در می��ان صندوق ه��ای با درآمد ثاب��ت نیز میانگین بازدهی کس��ب 
ش��ده در مح��دوده 37 درصد قرار داش��ت. البته در ای��ن میان برخی 
صندوق ها، س��ودهایی به مراتب باالتر کس��ب کردند و عملکردی قابل 
توجه در کارنامه خود ثبت کردند. در این راستا می توان به ثبت بازدهی 
بیش از 50درصدی توس��ط صن��دوق گنجینه الماس بیمه دی اش��اره 
کرد. دو صندوق مش��ترک گنجینه الماس پایدار و مشترک البرز نیز هر 
کدام به ثبت س��ودی در محدوده بیش از ۴3 درصد در فهرس��ت دیگر 

صندوق های برتر شناخته شدند.
 بازده��ی صندوق های مختلط نیز با توجه ب��ه ماهیت عملکردی، در 
محدوده س��وددهی دو صندوق سهامی و درآمد ثابت در نوسان بود. به 
ط��وری که برترین صندوق های این ح��وزه بازدهی در محدوده 100 تا 

150 درصد را کس��ب کردند. در این راستا صندوق سپهر اندیشه نوین، 
با کس��ب بازده��ی بیش از 1۶۲ درصدی به عن��وان برترین صندوق در 
این حوزه شناخته شد. جایگاه دوم نیز به صندوق توسعه پست بانک با 

سودی بالغ بر 1۲9درصد تعلق گرفت.
در میان صندوق های قابل معامله سهامی یا همان ETF های بازدهی 
تا محدوده ۲3۶درصد پیش رفت. به نحوی که  ش��اخص 30 ش��رکت 
ب��زرگ فیروزه به عنوان برترین صندوق ش��ناخته ش��د. صندوق س��رو 
س��ودمند مدبران نیز در حالی رتبه دوم را با ثبت بازدهی ۲۲9درصدی 
کسب کرد که سه صندوق آرمان آتیه درخشان مس، افق ملت و تجارت 
ش��اخصی کاردان با اختالفی ان��دک از یکدیگر در رتبه های بعدی جای 

گرفتند.
شاخص بورس تهران دوباره کاهشی شد

ش��اخص بورس تهران که در روز شنبه توانسته بود به رشد ۴۲ هزار 
واحدی دس��ت یابد، روز یکش��نبه مجددا افت ک��رد و بیش از ۲3 هزار 
واحد ریخت. ش��اخص کل بورس با این کاهش ۲3 هزار و ۲09 واحدی 
تا رقم یک میلیون و 5۲۲ هزار واحد عقب رفت.  شاخص کل )هم وزن( 
نیز با یک هزار و 951 واحد کاهش به 39۸ هزار 715 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۲7۸ واحد افت به ۲۶1 هزار و ۲۶9 واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول 15 هزار و ۴۴1 واحد و شاخص بازار دوم 53 
هزار و ۴3 واحد کاهش داشت. در معامالت این روز بیش از 1۴ میلیارد 
و 70 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 13۶ هزار و 9۲0 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نم��اد ایران خودرو )خ��ودرو( با یک هزار و 30 واح��د، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( ب��ا 9۶۴ واحد، بانک تجارت )وتج��ارت( با 7۶۴ واحد، 
بانک پارس��یان )وپارس( با 739 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با 5۶5 واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 39۸ واحد، گروه صنعتی پاکشو 
)پاکشو( با 35۲ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( 
ب��ا ۲3۶ واحد، گروه بهمن )خبهمن( ب��ا ۲۲5 واحد، باما )کاما( با 1۸3 
واحد، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر( با 1۶۶ واحد، 
بان��ک اقتص��اد نوین )ونوین( ب��ا 151 واحد، س��رمایه گذاری خوارزمی 
)وخارزم( با 151 واحد و کالس��مین )فاس��مین( با 1۲1 واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل صنای��ع پتروش��یمی خلی��ج ف��ارس )فارس( ب��ا 5هزار و 
۲7۸ واح��د، ف��والد مبارکه اصفهان )ف��والد( با ۲ ه��زار و 7۴5 واحد، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲ هزار و ۲۴۸ 
واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۸91 واحد، معدنی 
و صنعت��ی گل گهر )کگل( با ی��ک هزار و 759 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۲۲۴ واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با 
یک هزار و 1۴3 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار 
و 59 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 95۲ واحد، گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان ( با ۸7۲ واحد، پتروشیمی جم )جم( با 
۸1۲ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 775 واحد، پتروشیمی پردیس 
)ش��پدیس( با 7۲3 واحد، بانک ملت )وبملت( با 59۸ واحد و مخابرات 

ایران )اخابر( با 5۸3 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای ایران خودرو، پاالیش نف��ت اصفهان ، بانک ملت، 
مل��ی صنایع مس ای��ران، صنعتی زرماکارون،  ف��والد مبارکه اصفهان و 
تولید نیروی برق آبادان در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه 
خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 5 میلیارد و ۲0۶ میلیون برگه س��هم به ارزش 17 هزار 
و 995 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه، شاخص 
فراب��ورس نیز نزدیک به 1۲0 واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 17 
ه��زار و ۸33 واحد ثابت مان��د. در این بازار ۲ میلیارد و ۲۴۸ هزار برگه 

سهم به ارزش ۴0 هزار و 353 میلیارد ریال داد و ستد شد.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست امسال نشان می دهد

سبقت صندوق ها از شاخص سهام
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نوسان 34۰۰ تومانی کره!
گزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت کره از ابتدای سال تا 
نرخ مصوب ۸000 تومانی اخیر، رشد بیش از 3۴00 تومانی داشته و این 
کاال در ش��هریورماه تا 1۲درصد افزایش قیمت داشته است. به گزارش 
ایس��نا، کره از جمله کاالهای اساسی بود که مشمول ارز ۴۲00 تومانی 
می شد اما به تدریج و با کوتاه شدن لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، 
این کاال نیز کنار گذاشته شده و از مدت ها قبل با ارز نیمایی که به بیش 
از ۲0 هزار تومان در هر دالر می رسد واردات آن صورت می گیرد.  طی 
یکی دو ماه گذشته کره با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است؛ 
به طوری که بررسی قیمت آن در چند ماه گذشته براساس آماری که 
مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت کاالهای خوراکی منتش��ر می کند، 
نشان می دهد که قیمت کره 100 گرمی به طور متوسط از ۴۶7۶ تومان 
در فروردین ماه تا متوسط 5۴51 تومان در شهریورماه رسیده است که 
حداقل قیمت در ش��هریور ۴۶۲0 و حداکث��ر آن 73۲۶ تومان گزارش 
ش��ده اس��ت. قیمت کره در شهریور نس��بت به مرداد به طور متوسط 
1۲درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 17درصد افزایش داشته 
اس��ت.  روند طی ش��ده قیمت کره 100 گرمی از ابتدای سال تاکنون 
به طور متوسط ۴۶7۶ تومان فروردین ماه، ۴۶9۶ تومان اردیبهشت ماه، 
۴719 توم��ان خردادماه، ۴۸00 تومان تیرماه، ۴۸۶۶ تومان مردادماه و 
5۴51 تومان ش��هریورماه است که تا بیش از 7300 تومان هم قیمت 
خورده است. اخیرا نیز ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کره را برای عرضه 
اع��الم کرد که از قیمت ۸000 تومانی ب��رای کره 100 گرمی حکایت 
داش��ت که نس��بت به نرخ حدود ۴۶00 تومانی فروردین حدود 3۴00 
تومان به طور متوسط افزایش قیمت دارد. از سوی دیگر بررسی میزان 
واردات کره در سال جاری نشان می دهد که طبق آمار گمرک، از ابتدای 
امسال تا حدود دهم شهریور ۶0۴۴ تن کره وارد شده که ارزش کره های 

وارداتی به 3۲ میلیون و ۶70 هزار و ۲03 دالر می رسد.

تعیین قیمت آب معدنی برعهده واحدهای 
تولیدی است

مدی��رکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان 
حمای��ت مصرف و تولیدکنن��دگان با بیان اینکه تعیی��ن قیمت انواع 
آب معدن��ی برعهده واحدهای تولیدی اس��ت، گفت مردم قیمت های 

نامتعارف آب معدنی را گزارش دهند تا پیگیری کنیم.
به گزارش ایس��نا، علیرضا رس��تمی با بیان اینکه براساس مصوبات 
موج��ود قیمت گ��ذاری کاال و خدمات منحصر به کاالهای اساس��ی و 
یارانه ای است، تصریح کرد: بنابراین سایر اقالم از جمله انواع نوشیدنی 
مثل آب معدنی، نوشابه و آبمیوه، کنسرو، کمپوت و انواع سس با رعایت 
ضواب��ط قیمت گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها و رعایت 
درصدهای سود پخش، عمده فروشی و خرده فروشی مصوب کمیسیون 
هیأت عالی نظارت رأسا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی 
صورت می گیرد. مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین خاطرنشان 
ک��رد که در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت یا دریافت ش��کایت، از 
طری��ق مراجعه حض��وری یا ثبت در س��امانه 1۲۴ پیگیری و برخورد 

قانونی با موارد تخلف صورت می گیرد.
با این حال س��ازمان حمایت درباره مش��کالتی که اخیرا واحدهای 
صنایع غذایی برای تامین مواد اولیه با آن مواجه شدند هنوز اظهارنظری 
نکرده است. سه روز پیش دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آب ه��ای معدنی و آش��امیدنی ای��ران از افزای��ش ۲0درصدی قیمت 
محصوالت این صنعت در پی افزایش قیمت مواد اولیه از سوی صنایع 
پتروشیمی  خبر داده و گفته بود که صنایع پتروشیمی با افزایش قیمت 
دالر در سامانه نیما محصوالت خود را گران می کنند و با این کار تیشه 

به ریشه صنعت غذا می زنند.
پیش ت��ر هم محمدرض��ا مرتض��وی - رئیس هیأت مدی��ره کانون 
انجمن ه��ای صنفی صنایع غذایی و دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران از افزایش 130 تا 150 درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی 
آن افزایش هزینه های بسته بندی صنایع غذایی در ماه های اخیر خبر 
داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروش��یمی، فوالد، برق و 
نظایر آن به صورت بی رویه افزایش قیمت داش��ته باشند روی صنایع 
دیگر هم تاثیر می گذارد، بنابراین یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای 
مختلف در ماه های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

چرا ماده اولیه ماسک به اندازه کافی به دست 
تولیدکنندگان نمی رسد؟

مع��اون بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خوزستان گفت تقاضا از سوی تولیدکنندگان ماسک در کشور برای 
تهیه مواد اولیه باالس��ت و با توجه به باال بودن تقاضا، ماده اولیه به 

میزان کافی به دست تولیدکنندگان نمی رسد.
بهرام جباری در گفت وگو با ایس��نا درخص��وص آخرین وضعیت 
تولید ماسک در خوزستان اظهار کرد: پارچه »ملت بلون« که برای 
تولید ماسک استفاده می ش��ود، ماده اولیه موردنیاز تولیدکنندگان 
ماس��ک اس��ت که با توجه به افزایش تقاضا برای این محصول، نیاز 

تولیدکنندگان ماسک به طور کامل تامین نمی شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ماس��ک در خوزس��تان با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه هستند، افزود: تقاضا از سوی تولیدکنندگان 
ماسک در کشور برای تهیه مواد اولیه باالست و با توجه به باالبودن 
تقاضا، ماده اولیه به میزان کافی به دست تولیدکنندگان نمی رسد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
تصری��ح کرد: با ش��یوع وی��روس کرونا و الزام رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی، واحدهای تولیدی زیادی در خوزس��تان تقاضای تولید 
ماس��ک داش��تند و اکنون 13 واحد تولیدی در خوزستان در حال 
تولید ماس��ک هس��تند. جب��اری عنوان ک��رد: واحده��ای تولیدی 
خوزس��تان ظرفیت خوبی برای تولید ماس��ک دارند اما متاسفانه به 
دلی��ل کمبود م��واد اولیه نمی توانند از همه ظرفیت خود اس��تفاده 
کنند. وی در پایان با بیان به اینکه جز تامین مواد اولیه، مش��کلی 
در تامین و توزیع ماسک در خوزستان وجود ندارد، گفت: قیمت هر 
عدد ماسک 1500 تومان است و با هر واحد صنفی که بیش از این 

قیمت ماسک به فروش برساند، برخورد خواهد شد.

اخبـــار

یک فعال تعاونی حوزه چرم، توس��عه صادرات غیرنفتی را یک اولویت 
اساس��ی در س��ال جهش تولید دانس��ت و راه اندازی مراک��ز تجاری در 
کشورهای هدف با حمایت وزارت تعاون و ایجاد نمایشگاه های تخصصی 
صنعت چرم و کفش را خواس��تار ش��د. علیرضا جعفری در گفت و گو با 
ایس��نا، درباره موانع پیش روی صادرات تعاونی ها و شناسایی بازارهای 
هدف اظهار کرد: معتقدم شناس��ایی بازاره��ای صادراتی از قبل صورت 
گرفته است. شناخت یک وجه است ولی عمل برای صادرات وجه دیگر 
موضوع اس��ت. در حال حاضر کش��ور روس��یه دارای روابط بسیار خوب 
تجاری و سیاس��ی با ایران اس��ت و کش��ورمان سال گذش��ته توافقنامه 
اوراس��یا را اجرایی کرد. وی ادامه داد: بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
بازار روسیه ۴ میلیارد دالر کفش و محصوالت چرمی وارد می کند، پس 
این بازار شناس��ایی ش��ده است ولی برای گرفتن س��هم خود از واردات 

روسیه و بازارهای هدف چه اقداماتی صورت دادیم؟
راه اندازی مراکز تجاری در روسیه و کشورهای هدف

ای��ن فع��ال تعاونی حوزه چرم، ش��رکت در نمایش��گاه های تخصصی 

صنعت چرم و کفش روس��یه و افتتاح ش��وروم های دائمی و فعال برای 
بازاریابی مستمر در روسیه، تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنعت چرم و 
کفش برای ایجاد سازمان قوی صادراتی از دل بخش خصوصی، حمایت 
معنوی س��ازمان توس��عه تجارت، صدور مجوز ایج��اد مراکز تجاری در 
روسیه و رفع موانع و قوانین دست و پاگیر را از جمله راهکارهای تقویت 

و توسعه صادرات کشور عنوان کرد.
ب��ه گفت��ه جعف��ری، حمای��ت وزارت تع��اون از طری��ق صن��دوق 
س��رمایه گذاری بخش تعاون و بانک توس��عه تعاون در راه اندازی مراکز 
تجاری در کشورهای هدف در تحقق این هدف موثر است. این کارآفرین 
بخش تعاون، با اش��اره به نام گذاری سال به نام »جهش تولید« و تاکید 
مقام معظم رهبری با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی و توس��عه صادرات 
غیرنفت��ی، اظه��ار کرد: موضوع حمایت از تولید چند س��الی اس��ت که 
جزو تاکی��دات و منویات مقام معظم رهبری اس��ت و قرار دادن آن در 
نامگذاری سال های اخیر نشاندهنده اهمیت موضوع برای کشور به ویژه 

شرایط فعلی است که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.

توسعه صادرات غیرنفتی و محصوالت چرم در اولویت کشور 
وی افزود: در این ش��رایط هر قدر به جبهه تولید و خط مقدم آن که 
تولیدکنندگان هستند کمک شود به نظام و مردم خدمت شده و غفلت 
از این مسئله در سال جهش تولید شایسته نیست. امروز مسئله صادرات 
غیرنفتی یک اولویت وصف ناپذیر اس��ت و در این راستا توسعه صادرات 

محصوالت چرم و کفش ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گفته جعفری اولین حمایتی که می تواند در جهت تقویت صادرات 
غیرنفت��ی صورت گی��رد، اصالح قوانین زائد و دس��ت و پاگیر اس��ت و 
تفس��یرهای متعددی که بعضا از بخشنامه ها در حمایت از تولید وجود 

دارد باید رفع شود.
این فعال تعاونی حوزه چرم در پایان گفت: امروز یکی از مجموعه های 
بزرگ کفش که برندی ملی اس��ت و نماد ب��زرگ صنعت چرم و کفش 
کش��ور به ش��مار می رود در اختیار صندوق بازنشستگی است، اما سهم 
ناچی��زی در حمایت از تولید داخلی و ص��ادرات محصوالت این صنعت 

بزرگ و اشتغال زا دارد.

از صادرات محصوالت چرم و کفش ایرانی غفلت نکنیم

رئیس انجمن ملی س��یب زمینی گفت با توجه به تولید انبوه س��یب 
زمین��ی، برای تع��ادل قیمت در بازار داخل باید ص��ادرات این محصول 
انجام شود. رحیم نیازی، رئیس انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار سیب زمینی تعریفی 
ن��دارد، اظهار کرد: با توجه به تولید انبوه و مازاد ۴00 تا 500 هزار تنی 
س��یب زمینی، قیمت به ش��دت افت کرده اس��ت که این شرایط برای 

کشاورز مقرون به صرفه نیست.
نرخ خرید سیب زمینی نیمی از بهای تمام شده تولید است

او اف��زود: با وج��ود افزایش چندبرابری هزینه های کاش��ت، داش��ت 
و برداش��ت، نرخ فعلی خرید از کش��اورزان، نیم��ی از هزینه های تولید 
را پوش��ش می دهد این امر مش��کالت متعددی را برای کش��اورزان در 

پرداخت بدهی به بانک ها ایجاد کرده است. نیازی ادامه داد: وزارت امور 
خارجه و صمت، مش��کالت پیش روی ص��ادرات را باید مرتفع کنند تا 
صادرات سیب زمینی به حد معقول خود برسد تا تولید برای کشاورزان 

صرفه اقتصادی داشته باشد.
قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی 2 هزار و 2۰۰ تومان

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برداشت سیب زمینی در استان های 
همدان و اردبیل در حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو 
سیب زمینی با نرخ ۸00 تا یک هزار و ۲00 تومان از کشاورز خریداری 
می ش��ود، در حالی که قیمت تمام ش��ده محصول ۲ ت��ا ۲ هزار و ۲00 
تومان است که با اس��تمرار این روند، کشاورزان توان تولید ندارند و در 

نهایت اعتماد خود به دستگاه های اجرایی را از دست می دهند.

او با انتقاد از نرخ پایین س��یب زمین��ی در بازار گفت: در هیچ یک از 
کش��ور ها هر کیلو سیب زمینی با نرخ 10 سنت عرضه نمی شود که این 
امر در کشور ما عالوه بر متضرر شدن کشاورزان، هدررفت منابع پایه را 
نیز به همراه دارد. نیازی با تاکید بر صادرات 500 هزار تن سیب زمینی 
به بازار های هدف بیان کرد: با وجود اهمیت باالی تولید س��یب زمینی 
انتظار می رود که کمیس��یون کش��اورزی مجلس ورود کند تا با اجرای 

الگوی کشت شاهد متضرر شدن کشاورزان نباشیم.
رئیس انجمن ملی س��یب زمینی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه 
س��یب زمینی ارزان ترین غذا در دسترس خانوار به شمار می رود، از این 
رو کمیس��یون کشاورزی مجلس باید به این بخش ورود کند تا کشاورز 

مجبور به جبران تاوان اشتباه دولت نباشد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان مواد ش��وینده و پاک کننده گفت قیمت 
انواع شوینده از ابتدای سال تاکنون حدود 30درصد افزایش یافته است.
علیرضا رضایی، رئیس اتحادیه عطاران، سقط فروشان و عمده فروشان 
مواد ش��وینده و پاک کنن��ده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درخصوص افزایش قیمت انواع شوینده اظهار کرد: قیمت انواع شوینده 
از ابتدای س��ال تاکنون بین ۲0 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده که این 

افزایش قیمت با توجه به هزینه های تولید، منطقی است.

 این مقام مس��ئول افزود: فروش انواع شوینده و پاک کننده به صورت 
خرد و عمده در کش��ور ص��ورت می گیرد که فروش عم��ده آن مربوط 
ب��ه تولیدکنن��دگان و فروش خ��رد آن مربوط به اتحادیه اس��ت که در 
مجموع ش��امل واحد های صنفی و فروش��گاه ها می شود. رئیس اتحادیه 
عطاران، سقط فروش��ان و عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده بیان 
کرد: عمده فروش��ی مواد ش��وینده و پاک کننده نیز تا چند سال گذشته 
تحت نظارت اتحادیه بود، اما وزارت صمت طی اقدامی این دو بخش را 

از یک دیگر جدا کرد. رضایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 90درصد 
ش��وینده هایی که در بازار فروخته می شود، تولید داخل است و کمتر از 

5درصد از شوینده های موجود در بازار خارجی است.
او در پای��ان تصری��ح ک��رد: طی چند س��ال گذش��ته کیفی��ت انواع 
ش��وینده های ایرانی افزایش یافته است، به طوری که تقاضا برای موارد 
خارجی تقریبا به صفر رسیده است، چراکه واردات آنها حتی به صورت 

قاچاق نیز به صرفه نیست.

ضرورت صادرات 5۰۰ هزار تن سیب زمینی

 نرخ خرید سیب زمینی مقرون به صرفه نیست

قیمت انواع مواد شوینده 3۰درصد افزایش یافت

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

قیمت پراید به 13۰ میلیون تومان رسید!
افزای��ش قیمت دالر این روزها بهان��ه خوبی برای دالالن خرید و 
فروش خودرو ش��ده اس��ت. به این صورت که آنها با اعالم رقم های 
نجومی در صدد تش��دید التهاب بازار خرید و فروش خودرو هستند. 
البت��ه اتفاق��ات این روزهای بازار خودرو در حالی هر روز به ش��کل 
متفاوت��ی خود را نش��ان می دهد که هنوز دولت و ب��ه ویژه وزارت 
صنعت که اخیرا صاحب وزیر ش��ده اس��ت، هی��چ تصمیمی به کار 
نگرفته و همین امر عاملی می شود تا فضا برای داللی در بازار خرید 

و فروش خودرو فراهم باشد.
به گفته فروشندگان خودرو از هفته گذشته که بازار روند افزایشی 
قیمت ها را متأثر از قیمت ارز و س��که شاهد بوده است معامالت ما 
نیز متوقف شده و کمتر خرید و فروشی توسط نمایشگاه داران انجام 
می ش��ود. اما نکته جالب اینجاس��ت رکود خرید و ف��روش در بازار 
خودرو در حالی هر روز تش��دید می ش��ود که بازار قیمت در فضای 
مجازی داغ بوده و هر کس به س��لیقه خ��ود رقم هایی را برای انواع 
خودروها پیشنهاد می کند. جالب اینجاست اگر به سایت های خرید 
و فروش خودرو س��ری بزنید مش��اهده می ش��ود که اکثرا به دنبال 
بررس��ی قیمت بوده و کمتر معامله ای صورت می گیرد. با این وجود 
اعالم همین نرخ های نجومی عاملی می ش��ود تا بازار قیمت ها به هم 
ریخت��ه ش��ده و هر کس بدون هیچ ضابطه خاص��ی قیمتی را برای 
محصول خود تعیین می کند. نکته قابل تأمل اینجاس��ت س��ازمان 
حمایت در این ش��رایط س��کوت ک��رده و حتی س��ازمان تعزیرات 
حکومتی نیز خ��ود را متولی برخورد با متخلفین نمی داند. به گفته 
سازمان تعزیرات حکومتی، معیار قیمتی برای خودرو اعالم نشده و 
همین امر ما را در برخورد با دالالن که قیمت های باالیی را در انواع 

محصوالت اعمال می کنند، بالتکلیف کرده است.

صورت های مالی خودروسازان در نیمه اول 
سال جاری منتشر شد 

طبق آمارهای رس��می، س��ه خودروس��از بزرگ کش��ور در نیمه 
نخست س��ال جاری نس��بت به بازه زمانی مش��ابه، هیچ رشدی در 
فروش نداش��تند حال آنکه درآمد ناشی از فروش این دو شرکت با 

رشد 50درصدی روبه رو بوده است.
ب��ه گزارش پدال نی��وز، جدیدترین آمارهای ارائه ش��ده به بورس 
نش��ان می دهد س��ه ش��رکت بزرگ خودروساز کش��ور در ۶ ماهه 
ابتدایی سال جاری باوجود رشد 10درصدی تولید در مجموع حدود 
3۶0هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده اند این در شرایطی است 
که در بازه زمانی س��ال گذشته، فروش 3۶1 هزار و 397 دستگاهی 
به نام این دو ش��رکت ثبت شده است. به این ترتیب این دو شرکت 
ب��ا وجود افزایش تولید از یکس��و و اجرای طرح فروش فوق العاده از 
س��وی دیگر، نه تنها در فروش محصوالت خود رش��دی نداش��تند، 
بلک��ه در این زمینه اف��ت هم کرده اند. با این ح��ال درآمدی که از 
فروش ش��ش ماهه امسال حاصل ش��ده، رشد 50درصدی را نسبت 
به زمان مش��ابه به خود می بیند. مهم ترین دلیل رشد درآمد فروش 
را بای��د در افزایش قیمت خودرو جس��ت وجو کرد. ش��ورای رقابت 
در س��ال  جاری طی دو مرحله نسبت به افزایش قیمت محصوالت 
تولیدی خودروس��ازان اقدام کرد. اولین مرحله در اواخر اردیبهشت 
ماه امس��ال همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان بود، اما 
مرحله دوم در ش��هریورماه و همزمان با رش��د بی س��ابقه نرخ ارز و 
همچنین تورم تولید روی داد. به این ترتیب با توجه به ناهمخوانی 
هزینه های تولید با قیمت های مصوب ش��ورای رقابت، سیاست گذار 
خودروی��ی اخی��را اعالم کرده ک��ه قیمت گذاری فصل��ی خودرو به 
قیمت گذاری ماهانه تغییر خواهد کرد. با این مصوبه به نظر می رسد 
که اگر همچون نیمه ابتدایی امس��ال خودروس��ازان رشدی هم در 
فروش نداش��ته باشند الاقل درآمد خوبی خواهند داشت، اما سوالی 
ک��ه در این بین مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا با وجود رش��د 
تولی��د و همچنین اج��رای طرح های فروش فوق الع��اده که تاکنون 
در ۴ مرحله اجرا ش��ده، خودروس��ازان نمره قابل قبولی در فروش 
ش��ش ماهه ابتدای امسال نداشتند؟ در پاس��خ به این سوال برخی 
دس��ت اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که به دلیل تعداد باالی 
خودروه��ای مع��وق و همچنین تحویل این خودروها در س��ه ماهه 
تابس��تان، فروش های تابستانی رشدی نداشته است. آنچه مشخص 
اس��ت در آمار فروش، فاکتور کردن خودرو مالک تعداد خودروهای 
عرضه شده به بازار است. اما براساس آمارهای منتشرشده در سایت 
کدال س��ازمان بورس سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
در مجم��وع 19 ه��زار و ۲75 میلی��ارد و 9۲۸ میلیون و 300 هزار 
توم��ان از مح��ل فروش محص��والت خود در نیمه اول س��ال جاری 
درآمد کس��ب کرده اند. البته این میزان درآمد تنها از مسیر دریافت 
بهای خالص خودرو به حساب خودروسازان واریز شده است و سایر 
هزینه های مرتبط با ش��ماره گذاری، بیم��ه، عوارض و مالیات ارزش 
افزوده که در فاکتور فروش درج می شود و از مصرف کننده دریافت 

می کنند را شامل نمی شود.
همانطور که پیش تر عنوان ش��د، این میزان درآمد در مقایس��ه با 
درآمد س��ال قبل خودروسازان در همین بازه زمانی از رشد نزدیک 

به 50 درصد حکایت دارد.
در میان س��ه خودروساز بزرگ کش��ور رتبه اول فروش در اختیار 
ایران خودرو است. غول آبی جاده مخصوص توانست در نیمسال اول 
امسال از محل فروش 1۸۶ هزار و 751 دستگاه از انواع محصوالت 
خود در مجموع 13 هزار و 1۴3 میلیارد و 9۶7 میلیون و ۸00 هزار 
تومان درآمد کس��ب کند. این میزان درآمد در مقایس��ه با درآمد ۶ 
ماهه اول ایران خودرو در س��ال گذشته از رشد بیش از ۸1 درصدی 
خبر می دهد. ایران خودرویی ها سال گذشته توانسته بودند در مدت 
زمان یادش��ده 153 هزار و ۸۴3 دس��تگاه از انواع محصوالت خود 
را به فروش برس��انند و از این مح��ل 7 هزار و ۲۴۶ میلیارد و ۶۸7 

میلیون و ۲00 هزار تومان درآمد کسب کنند.
در حال��ی که ایران خودرو توانس��ته درآمد خ��ود از محل فروش 
محصوالت خود را به میزان قابل توجهی رشد دهد دیگر خودروساز 
بزرگ کش��ور یعنی خودروسازی سایپا در بازه زمانی یادشده با افت 

فروش مواجه بوده است.
غول نارنجی جاده مخصوص در نیم سال اول سال 99 در مجموع 
توانس��ته 131 هزار و ۲۲7 دس��تگاه از ان��واع محصوالت خود را به 

فروش برساند.

میزان قاب��ل توجهی قطعه و مواد اولیه در گم��رکات مانده که باعث 
شده خودرو های ناقص کف کارخانه بیش از اندازه باشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها شاهد تصاویر مختلفی 
از پارکینگ خودروس��ازان کشور هس��تیم که مملو از خودروهای ناقص 
است، خودروهایی که مشکل یک یا دو قطعه دارند و در صورت تکمیل 

می توانند با عرضه، باعث کاهش التهابات در بازار خودرو شوند.
به گفته نمایش��گاه داران خودرو یکی از اصلی ترین مش��کالت گرانی 
خ��ودرو، ع��دم عرض��ه خودرو توس��ط کارخانه ب��ه بازار اس��ت که اگر 
تولیدی ها به بازار عرضه ش��ود، باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. برای 
پیگیری حل این مش��کل خبرنگار باش��گاه خبرنگاران ج��وان به جاده 
مخصوص رفته و زمانی که به پارکینگ خودروس��ازان مراجعه کرده، با 

انبوهی از خودروهای ناقص در پارکینگ برخورد می کند.
 ب��ه گفته یکی از کارکنان ش��اغل در این پارکینگ ه��ا، خودروهایی 
که کف کارخانه هس��تند عمدتا مش��کل کمبود قطعه و نداشتن برخی 

قطعات مانند چراغ، رودری و قطعات های تک دارند.  
در همین رابطه، س��ید مهدی ملت ش��اهی، مدی��ر خدمات بازرگانی 
ای��ران خ��ودرو در گفت و گو ب��ا خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه  برخی از قطعات 
موردنیاز برای تکمیل ساخت یک خودرو در گمرکات مانده است، گفت: 
در حال حاضر گمرکات برای ترخیص قطعات دپوش��ده همکاری دارند 
اما مقدار قابل توجهی از قطعات در گمرکات مانده است و همین عامل 

باعث مشکل در تکمیل خودروهای ناقص شده است.
او ب��ا تاکید بر اینکه ماندگاری قطع��ات و مجموعه های خودرویی در 
گمرک طبق روال معمول اس��ت، گفت: مواد اولیه مانند ورق آهن آالت 
خاص و قطعاتی مانند کاتالیس��ت و سیس��تم های الکترونیک خودرو از 
جمله محموله های ایران خودرو اس��ت که در حال ترخیص از گمرکات 

اجرایی کشور هستند. این محموله ها شامل ۲10 بارنامه متعلق به ایران 
خودرو بدون احتس��اب تامین کنندگان داخلی، در حال تخصیص ارز به 

صورت نیمایی یا استفاده از سامانه جامع تجارت هستند.
ملت ش��اهی تصریح کرد: هر چقدر فرآیند ترخیص کاال سرعت یابد، 
تولید ایران خودرو نیز با ظرفیت باالتری ادامه می یابد که سبب افزایش 
عرضه خودرو به بازار، اجرای تعهدات معوق و در نتیجه رضایت بیش��تر 

مشتریان خواهد شد.
مدیر خدمات بازرگانی ایران خودرو خواستار تسریع در ترخیص مواد 
اولیه، قطعات و مجموعه های خودرویی از گمرک متناس��ب با س��رعت 
تولید در ایران خودرو شد و اظهار کرد: آهنگ تولید امسال ایران خودرو 
نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش قابل توجهی یافته و ضروری است تا 

قطعات موردنیاز نیز با سرعت بیشتری به خطوط تولید تزریق شود.
او درخصوص میزان کانتینرهایی که در گمرکات مانده اس��ت، گفت: 
در حال حاضر حدود 900 کانتینر در گمرکات مانده و منتظر ترخیص 

آنها هستیم. 
میزان قابل توجهی قطعات و مواد اولیه در گمرکات هستند

کب��اری، معاون بازرگانی گروه خودروس��ازی س��ایپا در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینک��ه میزان قابل توجهی قطع��ات و مواد اولیه در 
گمرکات هس��تند، گفت: بخش عم��ده ناقصی قطع��ات موردنیاز برای 
تکمیل س��اخت خودرو مربوط به کاتالیست و Ecu است که این موارد 

در گمرکات مانده و منتظر ترخیص آنها هستیم.
میراشرفی رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران  با بیان اینکه ۸ 
میلیون تن کاال در اماکن گمرکی کش��ور موجود است، گفت: سه و نیم 
میلیون تن از این کاال ها مربوط به کاال های اساسی و سه و نیم میلیون 
تن هم مربوط به کاال های غیراساس��ی و مواد اولیه و واس��طه ای تولید 

می شود و یک میلیون تن کاال و مواد اولیه در قالب مواد کانتینری است.
او ادام��ه داد:  در س��فر اخی��ر جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور 
ب��ه هرمزگان، مقرر ش��د تا پای��ان هفته درخصوص کاال های اساس��ی 

تصمیمات نهایی گرفته شود.
میراش��رفی توضیح داد: کاال های اساسی به دو گروه تقسیم می شوند 
که بخشی از آنها دارای ارز ترجیحی هستند و چنانچه واردکننده تمایل 
به ترخیص کاال قبل از تامین ارز داشته باشد می تواند با تعهد سه ماهه 

بانک مرکزی 5 قلم کاال را بدون کد رهگیری ترخیص کند.
رئیس کل گمرک کش��ور با بیان اینکه این واردکنندگان مشمول ارز 
ترجیحی می ش��وند، اف��زود: برخی کاال هایی که مش��مول ارز ترجیحی 
نمی ش��وند، با ارز نیمایی ترخیص می ش��وند، اما در اولویت اول دریافت 
ارز نیمایی قرار می گیرند. ترخیص سریع ۲0 قلم کاالی اساسی که پنج 
قلم از آنها مشمول ارز ترجیحی می شوند و 15 قلم هم مشمول دریافت 

ارز ترجیحی نمی شوند در دستور کار قرار دارد.
عمده کاالی خودروسازان ترخیص شده است!

او در پاس��خ به پرسش باش��گاه خبرنگاران جوان مبنی میزان دپوی 
قطعات مورد نیاز خودروس��ازان در گم��رک توضیح داد: ماده ۴۲ قانون 
امور گمرکی به ویژه در مورد قطعات خودرو به موضوع هایی اشاره کرده 
اس��ت که با پیش��نهاد وزارت صمت، رئیس کل گم��رک می تواند از این 
تس��هیالت ماده مذکور اس��تفاده کند و ما هم در چند ماه گذشته بار ها 

از آن بهره برده ایم.
میراشرفی افزود: خودروسازان به وسیله همین تسهیالت وی با اظهار 
کاال و پرداخت تضمین ها بدون نیاز به مس��ائلی که باعث رس��وب کاال 
می ش��د، عمده کاالهای ش��ان را ترخیص کرده اند. این تسهیل همچنان 
ادامه دارد و البته پیش��تر هم از آن استفاده می شد. در مورد مواد اولیه 

باید منتظر مصوبه آن باشیم.

11۰ هزار خودرو در انتظار تحویل به مشتریان

 ۹۰۰ کانتینر قطعات خودرو در گمرک گم شده است؟

با توجه به ش��رایط تولید و عرضه خودرو در کش��ور ورود خودرو در 
بورس به صالح کشور نیست.

 بازار خودرو چندین جهش قیمتی را از آغاز س��ال 9۸ تاکنون پشت 
س��ر گذاشته اس��ت. طرح های مختلفی برای س��اماندهی به این وسیله 
آسایش جان در نظر گرفته شد اما هیچ کدام از این طرح ها آنچنان که 

باید و شاید نتوانست تحوالت بازار خودرو را سامان دهد.
دو روز از تایی��د صالحیت وزیر جدید صمت می گذرد و بعد از قریب 
به ۶ ماه بی وزیری رزم حس��ینی نیز همچون جعفر سرقینی سرپرست 
پیش��ین صمت بر لزوم س��اماندهی این ب��ازار تاکی��د دارد و امروز نیز 
مصاحبه ای از وی رس��انه ای ش��د. مجلس شورای اس��المی در موضوع 
خودرو ورود پیدا کرد و نظرات متفاوتی پیرامون خودرو بورس��ی )طرح 

پیشنهادی مجلس شورای اسالمی( مطرح شد.
محم��د حس��ینی عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس دهم در 

ارتب��اط با عرضه خ��ودرو در بورس کاال به صدای بورس گفت: س��از و 
کار ورود خودرو در بورس باید مهیا ش��ود. زمان��ی می توانیم محصولی 
همچ��ون خودرو را در بورس عرضه کنیم ک��ه تولیدکننده آن محصول 

بتواند تقاضاهایی که در بازار وجود دارد را پاسخگو باشد.
ورود خودرو به بورس به صالح نیست

وی در ادام��ه گفت: امروز تولیدکنندگان خودرو در ایران نس��بت به 
تعهدات خود عقب هس��تند و میزان تقاضا نسبت به میزان تولید کمتر 
اس��ت. با توجه به ش��رایط تولید و عرضه خودرو در کشور ورود خودرو 
در بورس به صالح کش��ور نیست. زیرا این حضور مشکالت زیادی برای 
تولیدکنندگان در بازار ایجاد می کند. کدام یک از تولیدکنندگان خودرو 
ما تاکنون به تعهدات خود به شکل کامل پابند بوده است؟ خودروسازان 
هن��وز هزاران پیش ثبت نام خودرو دارند و متقاضیان ثبت نامی منتظر 

دریافت خودروهای خود هستند.

نماین��ده مجلس دهم با بیان اینکه اگ��ر بخواهیم خودرو را در بورس 
عرضه کنیم باید میزان تولیدات باال باشد، تصریح کرد: ورود خودرو در 
بورس التهاب بازار را بیشتر می کند و بهانه ای برای افزایش نرخ می شود. 
بهترین راه حل مش��کل خودرو سخن سنجیده است. بازار محل عرضه و 
تقاضا است، با صحبت و تصمیمات سیاسی کارشناسی نشده، نمی توان 

این بازار را بسامان کرد.
بهترین راهکار ساماندهی بازار خودرو

وی در ارتب��اط با بهترین راهکار تنظیم بازار خودرو بیان کرد: اگر به 
دنبال ثبات اقتصادی به ش��کل کالن و تنظیم ب��ازار خودرو در جایگاه 
خرد هس��تیم باید بدانیم که تامین کاالها باید براس��اس نیاز باش��د تا 
بتوانیم نرخ کاال را به ثبات برس��انیم. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد 
ناخ��ودآگاه قیمت ه��ا افزایش می یاب. باید در زمین��ه ایجاد موازنه بین 

عرضه و تقاضا فراهم شود تا ثبات به بازار بازگردد.

شب گذش��ته دومین نشس��ت هم اندیش��ی انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو استان تهران با هدف بررسی 
مشکالت و چالش  های پیش روی قطعه سازان برای برون رفت از موانع 

جهش تولید برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، روح اهلل ایزدخواه در حاش��یه 
دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 

قطعه سازان خودرو استان تهران موارد زیر را مطرح کرد:
1. طرح تحول بازار و صنعت خودرو س��بک در کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن رأی آورده و قرار اس��ت مکانیزم تنظیم و ف��روش خودرو را به 
ص��ورت س��اختاری اصالح کنیم. ۲. بحث فروش خ��ودرو باید از فضای 

قرعه کشی و صف طوالنی خارج و در قالب بورس کاال عرضه شود.
3. نح��وه عرضه، تقاض��ا و قیمت گذاری در عرضه خ��ودرو در بورس 
کاال لحاظ می ش��ود. ۴. مهمترین مشکل قطعه سازان بحث تامین مالی 
است، سبب می شود تا خودروس��از در اسرع وقت مطالبات قطعه سازان 

را پرداخت کند.
5. انجمن ه��ا به عنوان نهادهای جمعی باید در اتاق فکر ایجادش��ده 

توسط مجلس یازدهم بررسی مشکالت و اعالم راهکار حضور یابند.
نماینده مردم تهران، ری و ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس با اشاره 
به انجمن ها به عنوان نهادهای جمعی گفت: اینها اجازه دارند تا در اتاق 

سیاست گذاری حضور داشته باشند و مسئولیت بپذیرند. مجلس یازدهم 
قصد رفع مش��کالت را دارد و با ایجاد اتاق فکر از اعضای انجمن جهت 

حضور، بررسی مشکالت و اعالم راهکار دعوت می نماییم.
شب گذش��ته دومین نشس��ت هم اندیش��ی انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو استان تهران با هدف بررسی 
مش��کالت و چالش های پیش روی قطعه سازان برای برون رفت از موانع 

جهش تولید برگزار شد.
در این نشس��ت نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن گمرک 
کش��ور، روسای انجمن قطعه سازان و بزرگان صنعت قطعه سازی حضور 

داشتند.
روح اهلل ایزدخ��واه در حاش��یه دومین نشس��ت هم اندیش��ی انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو استان تهران 
در مورد طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک گفت: این طرح از روز 
اول مجلس یازدهم، در کمیسیون صنایع و معادن با اتفاق آرا رأی آورد؛ 
قرار است با مشارکت حداکثری عوامل خودرو، مسئوالن وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و دیگر متولی��ان در دولت مکانی��زم تنظیم و فروش 

خودرو را به صورت ساختاری اصالح کنیم.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: 
بحث فروش خ��ودرو باید از فضای قرعه کش��ی و صف طوالنی خارج و 

در قالب بورس کاال عرضه ش��ود. ایزدخواه ب��ا تاکید بر اینکه در بورس 
کاال قرار اس��ت تنظیمات متعدد روی بازار خودرو ش��کل گیرد، تصریح 
کرد: نحوه عرضه، تقاضا و قیمت گذاری در بحث خودرو لحاظ می ش��ود 

و امیدواریم با این طرح تعادل نسبی در بازار آزاد خودرو ایجاد شود.
نماینده مردم تهران، ری و ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس معتقد 
اس��ت؛ صنعت خودرو مشکل کمبود ظرفیت تولید ندارد، بحران کنونی 
در ب��ازار خودرو به دلیل توزیع و نحوه عرضه نامناس��ب خودروس��از به 
وجود آمده اس��ت؛ با ساماندهی طرح ذکرشده امیدواریم عرضه و تقاضا 

در صنعت خودرو به یک تعادل برسد.
ایزدخ��واه درخصوص حمایت خان��ه ملت از قطعه س��ازان نیز گفت: 
مهمترین مش��کل قطعه سازان بحث تامین مالی است، اعتراض آنها این 
اس��ت که خودروس��ازان برای قطعه  س��ازان جریان مالی مناسبی ایجاد 

نکرده  اند و از این رو با مشکل نقدینگی روبه رو هستند.
وی با اش��اره به اینک��ه در طرح تحول بازار و صنعت خودرو س��بک، 
ف��روش خ��ودرو قرار اس��ت در ب��ورس کاال صورت گیرد، خاطرنش��ان 
کرد: این امر س��بب می ش��ود تا جریان نقدینگی به نحوه مناس��بی به 
س��مت قطعه سازان حرکت کند، به بیان دیگر خودروساز در اسرع وقت 
مطالبات قطعه س��ازان را پرداخت می کند تا جریان مالی قطعه س��ازان 

دچار توقف و یا بحران نشود.

خودرو بورسی چرا به صالح نیست؟

 راه چاره ساماندهی بازار خودرو

پرداخت مطالبات قطعه سازان، در قالب طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک
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یکی از مهم ترین انگیزه ها برای ش��کل دادن به زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری، تامین نیازهای فناورانه و صنعتی کش��ور است. همین موضوع 
ه��م به جمع��ی از دانش آموختگان کش��ور انگیزه داد تا با اس��تفاده از 

دان��ش و تخصص خود به تامین نیاز کش��ور 
در حوزه تولید قطعات فوالدی و ریخته گری 
چدن ورود کنند. تالش این نیروی انس��انی 
در کش��ور منجر به تامین نی��از بازار خودرو، 
قطعات سنگین، معدنی و صنعت ساختمانی 
شد. ش��رکتی دانش بنیان با اتکا به تخصص 
نیروی انس��انی تحصیلکرده توانس��ت سالی 
بی��ش از 77 ه��زار تن ریخته گ��ری قطعات 
چدن��ی و ف��والدی و ۲00 ه��زار تن مقاطع 
ف��والدی تولید کن��د. ش��رکت دانش بنیان 
فوالدی��ن ذوب آمل 15 س��ال اس��ت که با 
تالش در این عرصه نیاز صنایع به محصوالت 
و قطعات ف��والدی را تامی��ن می کند و این 

صنایع را از بازارهای جهانی بی نیاز کرده است. همه تولیدات این شرکت 
با اس��تفاده از ماشین آالت مدرن و به  روز دنیا و با هدف افزایش کیفیت 
و کارایی با باالترین اس��تاندارد جهانی ارائه می شود. به گفته حبیب اهلل 

اردش��یر بهرستاقی محصوالت این ش��رکت شامل قطعات ایمنی و فوق 
ایمنی صنایع خودرو، تولید و مونتاژ اکسل کامل خودرو، قطعات موتور، 
قطع��ات موردنیاز در صنایع ش��یمیایی و راه س��ازی و معادن، نفت، گاز 
و پتروش��یمی، آب، فاضالب و ... می ش��ود. 
این فعال فناور می گوید: برای ذوب سازی، 
فرآیند تولید از کوره های القایی الکتروترم 
و یونکر با ظرفیت های باال استفاده می شود 
و همچنی��ن نگه��داری ذوب در هولدر 1۶ 
و 50 تنی و ذوب ری��زی با اتوپورینگ های 
یونک��ر ۶ و 1۲ تنی و ذوب ری��ز اتوماتیک 
HWS نصب شده روی خطوط قالب گیری 
انجام می شود. وی همچنین بیان می کند: 
مجموع��ه دانش بنیان ما ب��ا بهره گیری از 
نیروی انسانی مجرب و توانمند و همچنین 
تجهیزات و امکانات مناس��ب و به روز دنیا، 
همه فرآیندهای مرتبط با کیفیت محصول 
تمام ش��ده را کنترل و پایش می کند. ضم��ن اینکه کلیه قطعات تولید 
ش��ده در این مجموعه تحت بازرس��ی صد در صد آزمون های تخصصی 

برای اطمینان از ساختار مناسب قرار می گیرد.

ایران کش��وری توانمند اس��ت که اگر درست و بجا از ظرفیت هایش 
اس��تفاده شود، ش��تاب توس��عه علمی و فناوری آن بیش��تر می شود. 
به عن��وان مثال اس��تفاده از توان داخلی برای بومی س��ازی قطعات و 

تجهیزات دریایی یکی از این اقدامات است 
که در یک همکاری مش��ترک رقم خورده 
است. س��تاد توس��عه فناوری های فضایی 
و حمل ونق��ل هوش��مند معاون��ت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا برگزاری 
نخس��تین جلس��ه کمیت��ه بومی س��ازی 
قطعات و تجهیزات دریایی نخستین قدم 
را برای هم افزایی و هم فکری سازمان ها و 
شرکت های مرتبط با حوزه دریا برداشت.

جلس��ه ای ک��ه هدفش »تقوی��ت توان 
بومی س��ازی قطع��ات و تجهی��زات حوزه 
دریا«، »شناس��ایی قطع��ات و تجهیزات 
پرکاربرد سازمان های مرتبط با این حوزه« 

و »ایجاد بانک اطالعاتی جامع برای تامین قطعات و تجهیزات دریایی 
موردنیاز کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و هسته های 
فناور« بود. منوچهر منطقی، دبیر س��تاد توسعه فناوری های فضایی و 

حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
کمیته به اهمیت اس��تفاده از توان داخل��ی برای رفع نیازهای فناورانه 
سازمان ها و ارگان های دریایی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات 
و فعالیت ها در زمینه توسعه فناوری های 
ح��وزه حمل ونق��ل قابل قبول اس��ت و 
س��رریز آنها به صنع��ت دریایی می تواند 

نیازهای این حوزه را رفع کند.
 وی افزود: تش��کیل بان��ک اطالعات 
قطعات مصرفی این صنعت یک ضرورت 
اس��ت. باید ت��الش کنیم ش��رکت های 
توانمن��د صنعت دریایی را شناس��ایی و 
اخذ اس��تانداردهای بین المللی برای آنها 
را با هم��کاری س��ازمان ها و ارگان های 

دریایی پیگیری کنیم.
در ای��ن کمیته بیش��تر بازیگران این 
حوزه حضور داشتند. ذی نفعان و فعاالنی 
مانند نمایندگان سازمان های بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی سپاه، 
ش��رکت ملی نفتکش، شرکت کشتیرانی، نیروی دریایی ارتش، ایدرو، 

سازمان صنایع دریایی و مرکز همکاری های تحول.

صنعت دریایی با تجهیزات بومی توانمند می شود گامی برای خودکفایی برداشته شد

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در نشس��ت برخط 
گفت وگ��وی هفته وزارت آموزش و پرورش بر بس��تر نرم افزار ش��اد که با حضور 
محس��ن حاجی میرزائ��ی وزیر آموزش و پرورش و جمع��ی از مدیران آموزش و 
پرورش برگزار ش��د، از هدایت و راهبری نیروی انس��انی مس��تعد به سوی بروز 

نوآوری ها و تحقق توسعه پایدار علمی و فناورانه گفت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه زیس��ت بوم مساعد 
ورود دانش آموز مستعد به عرصه دانش بنیان در حال ریل گذاری است، ادامه داد: 
آماده هس��تیم بر بستر تعاملی اثربخش با وزارت آموزش و پرورش مسیر هدایت 
و پرورش اس��تعداد ها و ورود به مسیر خلق ارزش افزوده و کارآفرینی فناورانه را 

هموار کنیم.
 س��تاری به حمایت معاونت علمی و فناوری از ورود تجهیزات ایران ساخت به 
آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: طبق تفاهم نامه انجام شده در سال گذشته 
خرید تمامی محصوالت و تجهیزات از نمایش��گاه ایران ساخت توسط واحدهای 
تابع��ه وزارت آموزش و پرورش با حمای��ت 50درصدی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همراه است؛ تالش می کنیم بر بس��تر مدارس، پژوهش سراها 
و هنرس��تان ها، ضمن هدایت اس��تعدادهای دانش آموزان در مسیر نوآوری، این 

مجموعه ها را با محصوالت دانش بنیان ایران ساخت تجهیز کنیم.
 مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با اش��اره به ظرفیت ش��رکت های 
دانش بنیان در تأمین تجهیزات آزمایش��گاهی کشور گفت: این شرکت ها اکنون 
به س��طحی از توانمندی رسیده اند که بیش از 70درصد تجهیزات آزمایشگاهی 
موردنیاز کشور را با کیفیتی همپای نمونه های خارجی تولید و ضمن جلوگیری از 

خروج ارز، نیاز پژوهش و فناوری کشور را تامین می کنند.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت از استعدادهای برتر در قالب طرح 
مدارس س��مپاد به عنوان یک ضرورت، افزود: طرح س��مپاد می تواند در پرورش 
نخبگانی که در تاریخ ماندگار ش��وند همچون گذش��ته مفید باشد و راه را برای 
ورود اس��تعدادهای برتر به عرصه نوآوری و خلق دانش فراهم کند. در بنیاد ملی 
نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تمامی راهکارهای الزم را 

برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای علمی و فناورانه به کار می بندیم.
همکاری برای بروز استعدادهای فناور

س��تاری با بیان اینکه آمادگی داریم تا در تعامل با س��اختار آموزش��ی کشور، 
راه را برای ورود اس��تعدادها به مس��یر خلق ارزش افزوده و توسعه علمی کشور 
هموار کنیم، ادامه داد: پژوهش س��راهای دانش آموزی، زمینه را برای آشناسازی 
جامعه دانش آموزان با عرصه فناوری و نوآوری و ورودش��ان به مسیر دانش بنیان 
فراه��م می کنند.  معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید 
رویکرد جامعه به مفهوم توسعه از محور قرار دادن زیرساخت ها به محور قرار دادن 
نیروی انس��انی و نهایتاً فرهنگ تحول یابد، افزود: تا س��ال های اخیر، کارخانه ها، 
زیرس��اخت های عظیم و منابع زیرزمینی سرش��ار به مثابه توسعه تلقی می شد، 
اما دریافتیم توسعه به مثابه یک مفهوم نرم افزاری با راهکارهای فکری و نوآورانه 
محقق می شود. امروز به این نتیجه رسیده ایم که موضوع توسعه، فرهنگی است و 
برای تحقق آن همه جامعه می بایست با یک رویکرد باز و روشن، به توسعه برسند.

رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه باید در رویکرد و 
اهداف آموزش و پرورش کشور، تحولی جدی به سوی هدایت استعدادها به مسیر 
خل��ق فناوری صورت بگیرد، ادامه داد: کش��ور در آم��وزش و پرورش  هزینه های 
زی��ادی صرف می کند و این حوزه یکی از پایه های بودجه کش��ور اس��ت، اما راه 
زیادی تا تحول آفرینی و خلق افرادی ماندگار در حوزه های علم، فناوری و س��وق 
دادن کشور به توسعه در پیش داریم. همراهی نوجوان و جوان در مسیر تجربه های 
نوآورانه و حمایت از آنان حتی در صورت شکست، ضرورتی است که سالیان سال 
در فرهنگ ما وجود داشته و اکنون باید در شکل تازه و همگام با زنجیره نوآوری 

محقق شود.

 ضرورت تحول در رویکردها به آموزش
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه خوش��بختانه تحول در دانش��گاه های 
کشورمان محقق شده است، افزود:  شرکت های دانش بنیانی که از دل دانشگاه ها 
برآمده اس��ت به جامعه نشان داده که منشأ و عامل اصلی تحول، نیروی انسانی 
است. از فرهنگ تکیه به منابع زیرزمینی و جامعه خوگرفته به خام فروشی توسعه 
حاصل نمی ش��ود. فرهنگی که مشکل آموزش، اشتغال و توسعه را پول می داند، 

عمدتاً خام فروش و نفتی بوده و خطای آشکار در نگرش به توسعه است.
ستاری با تأکید بر اینکه ایران با هزاران سال پیشینه علم، فناوری، کارآفرینی 
و فرهنگ ریش��ه دار ش��تابدهی و اس��تارت آپی باید به ارزش های خود برگردد و 
توانمندی خود را در خلق ارزش افزوده، توس��عه و نوآوری و پیش��رفت به اثبات 
برس��اند، گفت: پژوهش��گاه هایی داریم که به لحاظ زیرساخت و امکانات در دنیا 
بینظیرند، اما ن چه که باعث می شود از کارآمدی و اثربخشی الزم برخوردار نباشند 
را می بایس��ت در فرهنگ توسعه و اهمیت بخش��یدن به نیروی انسانی جست و 

جو کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ش��کوفایی نوآوری ها بر بس��تر یک 
زیست بوم مساعد شکل گرفته برمبنای یک خواست و فرهنگ عمومی سخن گفت 
و بیان کرد: این شرایط جوان را در مسیر راه اندازی استارت آپ موفق و خلق ارزش 
اف��زوده راهنمایی می کند. اعتماد به نفس و ذهن بی پروای یک جوان اس��ت که 
زمینه ساز نوآوری می شود و باید زمینه و زیرساخت الزم را برای بروز این نوآوری ها 

و تحقق ایده های بلندپروازانه فراهم کنیم.
 استعدادها را به مسیر فناوری هدایت می کنیم

در بخش دیگری از این نشس��ت، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم 
و تأثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در پرورش استعدادهای 
دانش آموز بر بستر پژوهش سراهای دانش آموزی گفت: شکل گیری پژوهش سراهای 
دانش آموزی در ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری میان دانش آموزان اثرگذار بوده و 
تعداد این پژوهش سراها اکنون به ۶۶5 افزایش یافته است. تعامل وزارت آموزش 
و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گامی در راستای توسعه 
فناوری های پیشرفته و ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت میان دانش آموزان است.

وی با اشاره به حمایت از مخترعان، مبتکران و مستعدان دانش آموز برای توسعه 
پایدار کش��ور گفت: کرونا م��ا را در وضعیت جدیدی ق��رار داد و قواعد آموزش، 
رواب��ط میان آموزگار، خانواده، دانش آموز و درس را دس��تخوش تحول س��اخت. 
نق��ش دانش آموز از یک فراگیر با نقش های مح��دود به یک فراگیر با نقش های 
فعال توس��عه پیدا کرد. دانش آموز عصر مج��ازی نیازمند فعالیت و نقش آفرینی 

بیشتر است.
حاج��ی میرزائی با بیان اینکه اس��تفاده از فناوری اطالع��ات و ارتباطات و در 
ش��رایط فعلی، امکان انتخاب را برای خانواده ها فراه��م کردیم تا از آموزش های 
مجازی استفاده کنند، ادامه داد: فناوری امروز تا حدود زیادی نگرانی ها را برطرف 
کرده و  امکان آموزش های مجازی گام بلندی در توسعه فناوری های آموزشی به 

وجود آورده است.
وی ب��ا اش��اره به ایجاد ظرفیت آم��وزش و پرورش از طریق برنامه ش��اد برای 
طیف وس��یعی از جامعه گفت: برای برخ��ورداری از مناطق محروم به آموزش با 
دشواری های بسیاری مواجه بودیم و هستیم، اما امروز این امکان وجود دارد که 
دانش آموزان در معرض آموزش بهترین معلمان و اس��تادان قرار بگیرند و مجال 
بیشتری برای ارتقای توانمندی این بخش از جامعه خواهیم داشت. شاد در آغاز 
راه خود اس��ت و باید با تالش مش��کالت موجود را برطرف کنیم اما خوشبختانه 

اکنون به بستری مناسب برای آموزش تبدیل شده است.
در این نشس��ت مدیران آموزش و پرورش اس��تان های آذربایجان غربی، البرز 
و خراس��ان رضوی گزارش هایی از دستاوردهای ش��ان در حوزه آموزشی و ایجاد 

بسترهای بروز استعدادهای فناورانه ارائه کردند.

اعضای هیأت مدیره  اپل با پیاده س��ازی طرحی ویژه قصد دارند در بازه  زمانی چندس��اله نزدیک  به یک 
میلیون سهم از سهام اپل را که امروزه نهایتا 11۴ میلیون دالر ارزش دارد به تیم کوک اهدا کنند.

به گزارش زومیت، پرونده ای که به  تازگی در نهادهای نظارتی ثبت شده و در دسترس برخی رسانه ها قرار 
گرفته است نشان می دهد احتمال دارد تیم کوک تا سال ۲0۲5،  یک میلیون سهام اپل )AAPL( به عنوان 
پاداش دریافت کند. با در نظر گرفتن قیمت امروز، تیم کوک ممکن است در بهترین حالت، سهامی به ارزش 
11۴ میلیون دالر دریافت کند. البته تا سال ۲0۲5 به احتمال زیاد نرخ فعلی سهام اپل تغییر خواهد کرد. 

اپل در بیانیه ای کوتاه، این موضوع را رسما تأیید کرده است.
خبرگزاری معتبر بلومبرگ در گزارشی نوشت پاداش یک میلیون سهام که به تیم کوک تعلق می گیرد، 
بس��ته به عملکرد س��هام اپل درحال حاضر بین 7۶ تا 11۴ میلیون دالر ارزش دارد؛ همین موضوع دلیل 
دیگری برای تیم کوک اس��ت تا همچنان به مدیریت بزرگ ترین ش��رکت فناوری مح��ور دنیا ادامه دهد. 
براساس پرونده ای که سه شنبه  گذشته ثبت شده، پاداش تیم کوک قرار است در قالب دو بسته به او ارائه 
ش��ود. بسته  اول ش��امل 333.9۸7 واحد محدود )Restricted( سهام است که در یکم آوریل سال های 
۲0۲3 و ۲0۲۴ و ۲0۲5 )1۲ فروردین سال های 1۴0۲ و 1۴03 و 1۴0۴( به تیم کوک اهدا خواهد شد.

بسته  دیگر از 333. 9۸7 واحد سهام دارد که یکم اکتبر ۲0۲3 )9 مهر 1۴0۲( در دسترس تیم کوک 

قرار می گیرد و برپایه  عملکرد نسبی سهام اپل در بازه  زمانی سه ساله تعیین می شود. در نظر داشته باشید 
که کوک ممکن است هیچ یک از این پاداش ها را دریافت نکند؛ بااین حال در صورت عملکرد مناسب سهام 
از لحاظ تئوری ممکن اس��ت کوک ۲00درصد پاداش دریافت کند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود 
درنهایت تیم کوک حدودا یک میلیون س��هم دریافت خواهد کرد. اعضای هیأت مدیره اپل در واکنش به 
انتشار گزارش بلومبرگ بیانیه ای منتشر کردند. هیأت مدیره اپل با تحسین عملکرد تیم کوک می گوید او 
»نوآور ی هایی بی نظیر« برای اپل به  ارمغان آورده و در شغل خودش یعنی مدیرعاملی، تمرکز باالیی دارد. 
در بیانیه  اپل می خوانیم که تیم کوک با اولویت  قرار  دادن ارزش های مهم و صداقت به  خوبی نشان داده که 
»رهبری یک شرکت به  چه معنا است.« اعضای هیأت مدیره می گویند برای نخستین بار در تقریبا یک دهه  
اخیر قصد دارند پاداشی در قالب سهام به تیم کوک اعطا کنند که البته به  مرور زمان به او داده خواهد شد.

هیأت مدیره می گوید این پاداش سهام به  پاس قدردانی از »رهبری ممتار« تیم کوک در اختیار او قرار 
می گیرد. گفته  اعضای هیأت مدیره  اپل درباره  این موضوع که تیم کوک در یک دهه  اخیر نخستین بار است 
پاداش سهام دریافت می کند، حقیقت دارد؛ البته باید به  شکلی متفاوت به این ماجرا نگاه کرد. در قرارداد 
فعلی تیم کوک با اپل آمده است که در صورت عملکرد مناسب سهام شرکت در مقایسه  با سهام های رقیب، 
او می تواند پاداش ساالنه در قالب سهام دریافت کند. آخرین بار ماه گذشته  میالدی بود که به  دلیل عملکرد 

ستاری: مسیر ورود استعدادهای دانش آموزی به عرصه دانش بنیان هموار است

تیم کوک ممکن است یک میلیون سهم از سهام اپل را به  عنوان پاداش دریافت کند

دریچــه

کاربران بیش از گذشته در حال استفاده از اپ های موبایل هستند و بیشتر 
برای آنها هزینه می کنند. اپ اس��تور در زمین��ه درآمد حکمرانی می کند، اما 

بیشترین تعداد دانلود مربوط به گوگل پلی استور می شود.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، طب��ق جدیدتری��ن گزارش منتشرش��ده از س��وی 
SensorTower، کاربران در س��ه ماهه س��وم ۲0۲0 تا 3۶.5 میلیارد بار اپ 
روی دستگاه های خود نصب کرده اند و درآمد اپ استور و گوگل پلی استور به 
۲9.3 میلیارد دالر رس��یده که رشد چشمگیری را نسبت به بازه زمانی مشابه 
سال گذشته از خود نشان می دهد. در مقایسه با سال گذشته میالدی، تعداد 

نصب اپ ها ۲3 درصد و درآمد آنها 3۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

درآمد اپ استور اپل تقریبا 2 برابر 
گوگل پلی در فصل سوم 2۰2۰ بود

دوشنبه
14 مهر 1399

شماره 1638
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۴ ط��رح مل��ی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری توس��ط 
حجت االس��الم والمسلمین حس��ن روحانی به صورت ویدئوکنفرانس 
به بهره برداری رس��ید. س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری در این 

مراسم توضیحاتی را برای رئیس 
جمهوری ارائه داد.

س��تاری در این مراس��م گفت: 
س��ال گذش��ته 1.9 میلیارد دالر 
مواد اولیه دارویی و دارو وارد شد. 
ح��دود یک میلی��ارد دالر از این 
رق��م مربوط به ح��وزه مواد اولیه 

دارویی است .
وی ادام��ه داد: در ای��ن می��ان 
۸۲ م��اده اولی��ه ۴00 میلی��ون 
دالر ارزش داش��تند و تولید آنها 
اقتص��ادی اس��ت. با تولی��د آنها 
دالر  میلی��ون   ۴00 خ��روج  از 

جلوگیری می شود.
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری همچنین اف��زود: 900 
میلیون دالر نیز واردات خود داروی نهایی بوده است. از این رقم 5۲0 

میلیون دالر داروی شیمیایی و 3۸0 میلیون دالر داروی زیستی است.
 افتتاح خط تولید فرآورده های مشتق از پالسما

س��تاری در افتتاح خط تولید فرآورده های مش��تق از پالسما گفت: 
امروز افتتاح خط تولید آلبومین 
و ایمونوگلوبین انسانی به عنوان 

مشتقات پالسما را داریم.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی 
درب��اره  دانش بنی��ان  اقتص��اد 
ای��ن اقدام بی��ان کرد:  اهمیت 
۴00 هزار لیتر پالسما هر سال 
عمدتا به آلمان و اتریش ارسال 
می کنیم تا این مشتقات را به ما 
تحوی��ل دهند. 170 یورو نیز به 

ازای هر لیتر دریافت می کنند.
س��تاری ادامه داد: یک ویال 
50 میل��ی گرم��ی از ای��ن دارو 
۲00 ی��ورو ارزش دارد که معادل 10 بش��که نفت اس��ت. به این معنا 
ک��ه یک و نیم تن نفت صادر می ش��ود و 50 میل��ی گرم ماده دریافت 

می کنیم. 

مدی��ر صندوق کارآفرینی امید اس��تان س��منان از ای��ن صندوق به 
عنوان حامی کس��ب و کارهای خرد نام برد و گفت تسهیالت اعطایی 
به متولیان کس��ب و کاره��ای خرد عمدتا قرض الحس��نه و با کارمزد 

۴درصد اس��ت. رسول شهرکی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، به توج��ه ویژه این صن��دوق به 
روس��تاها و مناطق محروم پرداخت و اظهار 
کرد: در همین راستا مدت زمان بازپرداخت 
تس��هیالت در مناطق روستایی ۶0 ماه و در 

مناطق شهری ۴۸ ماه است.
وی با اش��اره به حمایت مالی از مش��اغل 
خانگی از سوی این صندوق افزود: تسهیالت 
مش��اغل خانگی 15 میلیون تومان است که 
این وام در مناطق ش��هری چهار ساله و در 

روستاها پنج ساله بازپرداخت می شود.
مدی��ر صن��دوق کارآفرینی امید اس��تان 
سمنان به رویکردهای متفاوت این صندوق 

در مقایس��ه با بانک ها پرداخت و گفت: بانک ها معموال مش��تری های 
خاص خود را داش��ته و بیشتر از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت 
تسهیالتی می کنند، اما صندوق کارآفرینی امید عمدتا در پی حمایت 

از کسب و کارهای کوچک تر است.
ش��هرکی با بیان اینکه مهمترین مش��کل صاحبان کس��ب وکارهای 
کوچک ارائه ضامن است تصریح کرد: خوشبختانه با وجود این مشکل، 
صندوق کارآفرینی امید کمترین معوقه و 

پرتی را دارد.
وی از وام خوداش��تغالی به عنوان دیگر 
خدمت ارائه شده از سوی این صندوق نام 
برد و گفت: س��قف این تسهیالت نیز 50 
میلیون تومان اس��ت و بازپرداخت این وام 
نیز در ش��هرها ۴۸ و در روستاها ۶0 ماهه 

تعریف شده است.
مدیر صن��دوق کارآفرینی امید اس��تان 
از وام کارفرمایی ب��ه عنوان دیگر خدمت 
صاحب��ان  از  صن��دوق  ای��ن  حمایت��ی 
مش��اغل خرد نام برد و افزود: آن دس��ته 
از کارگاه ه��ای کوچکی که ب��رای تکمیل 
زنجی��ره تولید خود نیازمند نقدینگی باش��ند می توانند با جذب چند 
نفر از افراد بیکار از مزایای این تس��هیالت که س��قف آن 100 میلیون 

تومان است بهره مند شوند.

حمایت صندوق کارآفرینی امید از مشاغل خرد4 طرح کالن ملی معاونت علمی و فناوری توسط رئیس جمهوری افتتاح شد

امیرمس��عود س��وداگر / عضو هی��أت علمی دانش��گاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی: واسط های مغز-ماش��ین (یا واسط های مغز-رایانه( و 
کاش��تنی های مغزی، به عنوان دو نمونه از فناوری های ش��ناختی مطرح 
هستند. این دو فناوری در سال های اخیر توانسته اند قابلیت های شاخصی 
مانند دقت و کارایی باال در برقراری ارتباط با مغز را از خود نش��ان دهند 
و امید می رود ابزارهای توانمند و قابل اعتمادی را برای انجام فعالیت های 

تخصصی در اختیار متخصصان علوم شناختی قرار دهند.
واسط مغز-ماشین به س��امانه ای گفته می شود که بتواند ارتباط میان 
مغز یک موجود زنده و دستگاه یا ماشینی در دنیای خارج را برقرار کند. با 
ساخت و آزمایش موفقیت آمیز گونه های ساده و ابتدایی واسط های مغز-
ماش��ین، کارایی این گونه سامانه ها در موارد گوناگون عمومی و تخصصی 

روشن شده است.
 کاربردهای واس��ط های مغز-ماش��ین را می توان به سه دسه کلی زیر 

تقسیم کرد:
کاربرد در پژوهش:  از واسط های مغز-ماشین به عنوان ابزار پژوهش در 
برخی از حوزه ها از جمله ش��اخه هایی از علوم شناختی استفاده می شود. 
به عنوان مثال می توان به مقابله با برخی ناهنجاری های ش��ناختی مانند 
اختالل توجه، درمان برخی بیماری های شناختی مانند اوتیسم و گونه هایی 

از روش های آموزشی برای تقویت یادگیری، توجه و حافظه اشاره کرد.
کاربرد در بازتوانی: واس��ط های مغز-ماش��ین ابزارهای توانمندی برای 
کمک به افرادی که از ناتوانی های شناختی یا حرکتی رنج می برند، هستند. 
به کمک این ابزارها بیماران یا افراد ناتوان می توانند بر بخشی از مشکالت 
و محدودیت های خود غلبه کنند و تا حدودی به زندگی عادی بازگردند. 
برای مثال، می توان به س��امانه های کمک��ی برای حرکت کردن افراد فلج 

اشاره کرد که از سیگنال های مغزی برای حرکت استفاده می کنند.
کاربرد در توانمندسازی: امروزه در جنبه های مختلف زندگی و حوزه های 
گوناگ��ون فعالیت فردی و اجتماعی ش��اهد طیف��ی از کاربردهای جدید 
واس��ط های مغز-ماش��ین هستیم که در دس��تور کار گروه های پژوهشی 
دانش��گاهی و صنعتی قرار دارد و می توان هدف همه آنها را توانمندسازی 
انسان دانست. برای مثال پیش بینی می شود در آینده شاهد افزایش توانایی 
خلبان��ان در هدایت و ناوبری هواپیما و افزایش س��رعت عکس العمل آنها 
نسبت به وقایع و سوانح ناگهانی، از طریق برقراری ارتباط میان مغز خلبان 

و سامانه کنترل هواپیما باشیم.
 برای کمک به افرادی که قدرت تکلم خود را از دست داده اند و توانایی 
استفاده از دست خود برای برقراری ارتباط نیز ندارند، نوعی سامانه واسط 
مغز- ماش��ین طراحی ش��ده است که به ایش��ان امکان می دهد از طریق 
نمایش حروف، کلمات، جمالت یا عالئم بر روی نمایشگر رایانه به کمک 

سیگنال های مغزی خود با دیگران ارتباط برقرار کنند.
بیمارانی که به دالیلی مانند فلج و یا آسیب قشر حرکتی مغز خود قادر 
ب��ه حرکت نیس��تند، از ناتوانی در انجام امور روزم��ره خود رنج می برند و 
برای انجام کوچک ترین کارها نیازمند کمک اطرافیان خود هستند. برای 
کمک به این افراد و اطرافیان ش��ان، س��امانه هایی طراحی شده است تا با 
استفاده از آنها بتوانند تنظیمات تلویزیون و همچنین نور و دمای محیط 

را کنترل کنند.
در س��ال های اخیر، از سامانه های واس��ط مغز- ماشین برای بازی های 
س��رگرم کننده نیز اس��تفاده ش��ده اس��ت. تولیدکنندگان این بازی ها از 
س��یگنال های الکتروانس��فالوگرام برآمده از مغز و اراده فرد استفاده و به 

بازی های ویدئویی هیجان می بخشند.

چین بیش��تر از هر کشور دیگری در جهان در مسیر توسعه فناوری 
هوش مصنوعی حرکت می کند و به س��رعت در حال تبدیل ش��دن به 
یک قدرت بینظیر در این عرصه اس��ت و همه عرصه های زندگی را با 

این فناوری تحت پوشش قرار داده است.  
به گزارش ایرن��ا، آمار انجمن تجارت بین المللی نش��ان می دهد که 
از می��ان 100 هزار حق امتیاز انحصاری ه��وش مصنوعی جهان بین 
س��ال های 1999 تا ۲019 میالدی نزدیک به 37 درصد آنها به چین 

تعلق داشته است.
این نش��ان می دهد که چین در این عرصه پیشرو کشورهای دیگری 
نظیر آمریکا با ۸/۲۴ درصد و ژاپن با 1/13 درصد حرکت می کند و از 
نرم افزارهای چهره شناسی گرفته تا نرم افزارهای پرداختی در این کشور 
و موتورهای جست وجو همگی در چین به سرعت در حال رشد است.

از سوی دیگر ش��مار کارشناسان هوش مصنوعی در چین اکنون به 
ب��االی ۲0 هزار نفر رس��یده در صورتی که ای��ن رقم برای کره جنوبی 
فقط ۲ هزار و ۶00 نفر اس��ت البته چی��ن در این بخش از آمریکا که 
دارنده ۲۸ هزار کارشناس در این عرصه است، عقبتر حرکت می کند.

ب��ازار هوش مصنوعی در چین در آینده با س��رعت بیش��تر توس��عه 
خواهد یافت زیرا شرکت های دولتی، خصوصی و بسیاری از موسسات 
روی اس��تارت آپ های جدیدی کار می کنند که بخش های مختلفی از 

زندگی را دربر می گیرد.
ام��روز ه��وش مصنوعی در چی��ن کارکردهای مختلف��ی در صنایع 
مختلف دارد در صنایع خرده فروش��ی، خانه های هوشمند، حمل و نقل 

و امنیت از این هوش اس��تفاده می شود و اسکنرهای چهره شناسی در 
ایستگاه های مختلف نصب ش��ده است که افراد را از روی حساب های 

بانکی آنها به راحتی شناسایی می کند.
آکادمی فناوری ارتباطات و اطالع رس��انی چین گزارش کرده اس��ت 
که ۴0 درصد از شرکت هایی که گرایش کاری آنها به هوش مصنوعی 
مرتبط است به دنبال دستیابی به فناوری های جدیدتری در این بخش 
هس��تند و ۲7 درص��د هم روی س��اخت ربات های پیش��رفته متمرکز 
شده اند. »شری ش��یه« از کارشناسان شرکت فناوری هوش مصنوعی 
بابل می گوید که انواع فناوری های هوش مصنوعی می تواند کارکردهای 
بهتری برای مردم چین داش��ته باشد آنها از نرم افزارهای مرتبط با این 
فناوری می توانند حتی ب��رای کارهایی چون ترجمه زبان های مختلف 
اس��تفاده کنند و با این حس��اب دیگر نیازی ب��ه ترجمه گرهایی نظیر 
گوگل نخواهند داشت. وی می گوید که چین در عرصه هوش مصنوعی 
خیلی عمیق و زیربنایی در حال پیش��رفت اس��ت و به جرأت می توان 

گفت که در آینده پیشرو جهان خواهد بود.
شرکت فناوری بابل پکن از جمله همین شرکت ها است که به گفته 
این کارش��ناس اس��تارت آپ هایی در اختیار مردم گذاشته است که به 

آنها امکان می دهد 53 زبان را ترجمه کنند.
هوش مصنوع��ی و فناوری طبیعت��ا در آینده زندگی بش��ر اهمیت 
زیادی خواهد داش��ت و بسیاری بر این باورند که زندگی مردم را بهتر 
خواهد کرد و چین بسیار امیدوار است که در این راستا بتواند خدماتی 

هرچه قوی تر و سریع تر در اختیار مردم خود قرار دهد.

چین پیشرو فناوری هوش مصنوعی جهان

قرار می گیرد و برپایه  عملکرد نسبی سهام اپل در بازه  زمانی سه ساله تعیین می شود. در نظر داشته باشید 
که کوک ممکن است هیچ یک از این پاداش ها را دریافت نکند؛ بااین حال در صورت عملکرد مناسب سهام 
از لحاظ تئوری ممکن اس��ت کوک ۲00درصد پاداش دریافت کند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود 
درنهایت تیم کوک حدودا یک میلیون س��هم دریافت خواهد کرد. اعضای هیأت مدیره اپل در واکنش به 
انتشار گزارش بلومبرگ بیانیه ای منتشر کردند. هیأت مدیره اپل با تحسین عملکرد تیم کوک می گوید او 
»نوآور ی هایی بی نظیر« برای اپل به  ارمغان آورده و در شغل خودش یعنی مدیرعاملی، تمرکز باالیی دارد. 
در بیانیه  اپل می خوانیم که تیم کوک با اولویت  قرار  دادن ارزش های مهم و صداقت به  خوبی نشان داده که 
»رهبری یک شرکت به  چه معنا است.« اعضای هیأت مدیره می گویند برای نخستین بار در تقریبا یک دهه  
اخیر قصد دارند پاداشی در قالب سهام به تیم کوک اعطا کنند که البته به  مرور زمان به او داده خواهد شد.
هیأت مدیره می گوید این پاداش سهام به  پاس قدردانی از »رهبری ممتار« تیم کوک در اختیار او قرار 
می گیرد. گفته  اعضای هیأت مدیره  اپل درباره  این موضوع که تیم کوک در یک دهه  اخیر نخستین بار است 
پاداش سهام دریافت می کند، حقیقت دارد؛ البته باید به  شکلی متفاوت به این ماجرا نگاه کرد. در قرارداد 
فعلی تیم کوک با اپل آمده است که در صورت عملکرد مناسب سهام شرکت در مقایسه  با سهام های رقیب، 
او می تواند پاداش ساالنه در قالب سهام دریافت کند. آخرین بار ماه گذشته  میالدی بود که به  دلیل عملکرد 

بسیار خوب سهام اپل، 5۶0.000 سهم در اختیار تیم کوک قرار گرفت؛ آن تعداد سهم در آن زمان بالغ بر 
۲7۸ میلیون دالر ارزش داشت. رویکرد اعضای هیأت مدیره  اپل برای اعطای پاداش به تیم کوک در گذر 
زمان، رویکردی معمول است. شرکت های حوزه  فناوری به  دفعات از چنین رویکردی استفاده می کنند تا 

مدیران عامل خود را باانگیزه نگه دارند و آنها را به ماندن در شرکت ترغیب کنند.
البته این تاکتیک اعضای هیأت مدیره در رابطه  با تیم کوک کمی کم اثرتر است. گزارش ها نشان می دهند 
مدیرعامل اپل به زندگی عادی عالقه مند است و هیچ نیازی به پول اضافه ندارد. این یعنی اگر تیم کوک 
قصد ترک شرکت را داشته باشد، به  احتمال زیاد دریافت پاداش این چنینی او را به ماندن ترغیب نمی کند. 
تی��م کوک پیش تر گفته که قصد دارد تمام��ی ثروت خود را در طول زندگی اش برای اهداف خیرخواهانه 

خرج کند.
بلومبرگ می نویس��د چند هفته پیش از تیم کوک پرس��یده ش��ده که انتظار دارد تا چند س��ال دیگر 
مدیرعامل اپل باشد؛ کوک در پاسخ گفته است: »خواهیم دید. زمانی فرا می رسد که همه  ما کاری متفاوت 
انجام می دهیم.« البته با وجود اینکه تیم کوک شخصا عالقه  چندانی به پول زیاد ندارد، ممکن است پاداش 
سهام جدید، او را به ماندن در اپل ترغیب کند. تیم کوک هدف مهمی دارد و آن، اهدا کردن ثروتش است. 

کوک هرچه بیشتر پول جمع کند می تواند کارهای خیرخواهانه  بیشتری انجام دهد. 

ارتباط با دنیای پررمز و راز درون

تیم کوک ممکن است یک میلیون سهم از سهام اپل را به  عنوان پاداش دریافت کند

یادداشـت

نشس��ت مشترکی میان کامبیز مهدی زاده مشاور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و فریدون همتی استاندار هرمزگان برگزار شد. در این نشست مهدی زاده 
از اختص��اص ۸0 میلی��ارد ریال بودجه حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری به پارک  علم و فناوری اس��تان هرمزگان و پارک زیس��ت فناوری خلیج 
فارس خبر داد. کامبیز مهدی زاده در این نشست گفت: با توجه به نگاهی که معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری هم��واره در حمایت از پارک های علم و فناوری، 
استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها در طول این سال ها داشته 
اس��ت، مبل��غ 30 میلیارد ریال برای برج هرمز واقع در پ��ارک علم و فناوری و 50 

میلیارد ریال برای حمایت از پارک زیست فناوری خلیج فارس اختصاص یافت.

 توسعه پارک های فناوری هرمزگان
 8۰ میلیارد ریال اختصاص یافت



بازاریابی در دنیای کسب و کار همیشه همراه با مشاهده برندهای موفقی نظیر 
تاکو بل است. امروزه شمار برندهای موفق در زمینه بازاریابی بسیار زیاد نیست. 
نکته جالب در این میان جذابیت مشاهده نحوه فعالیت برندهای موفق و بزرگ 
است. اغلب برندهای بزرگ دارای برنامه های مشخص و از قبل تعیین شده برای 
تعامل با مخاطب هدف هستند. همین امر موفقیت بلندمدتی برای آنها به ارمغان 
می آورد. طراحی پیام جذابی برای مخاطب هدف همیش��ه دارای اهمیت باالیی 
بوده است. بازاریابی بدون طراحی پیام جذاب و تعامل برانگیز برای مخاطب هدف 
بسیار دشوار می شود. بسیاری از فرآیندهای بازاریابی نظیر شخصی سازی، تعامل 
با مخاطب هدف و توسعه اعتبار کسب و کار از طریق طراحی پیام های بازاریابی 

جذاب امکان پذیر است. 
ب��دون تردید طراحی پیام های بازاریابی و داس��تان های جذاب پیرامون برند 
امر س��اده ای نیست. بس��یاری از برندها در این مسیر به طور مداوم با مشکالت 
اساس��ی مواجه هس��تند. تعیین هویت اصلی برند و تالش برای بازاریابی مداوم 
براساس آن امر ساده ای نیست. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها در این زمینه 
مهارت کافی را ندارند. همین امر موجب تغییر سریع و مداوم هویت شان با هدف 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود. امروزه اگر یک برند هویت و پیام 
اصلی بازاریابی اش را به طور مداوم تغییر دهد، نتیجه مناسبی از سوی مشتریان 
دریاف��ت نخواهد کرد. این امر اغلب اوقات موجب ناتوانی کس��ب و کارها برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان می شود.
تعامل با مخاطب هدف در دوره کنونی امر ساده ای نیست. شبکه های اجتماعی 
به عنوان مهمترین پلتفرم تعامل میان برندها و مشتریان امکانات متعددی در 
اختیار برندها قرار داده اند. نکته جالب اینکه به موازات همکاری بیشتر شبکه های 
اجتماعی و برندهای تج��اری تمایل کاربران برای صرف نظر از محتوای برندها 
بیش��تر شده است. با این حساب بازاریابی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امر دشواری خواهد بود. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی نحوه طراحی 
پیام بازاریابی جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. در ادامه ابتدا 
به بررسی مفهوم پیام بازاریابی و سپس راهکارهای مناسب برای موفقیت در این 

حوزه خواهیم پرداخت. 
پیام بازاریابی چیست؟

پیام بازاریابی ش��یوه تعامل منحصر به فرد یک برند را شامل می شود. امروزه 
برندها از شیوه های بسیار زیادی برای تعامل و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��تفاده می کنند. کاربست ترکیبات مشخصی از کلمات و جمله ها در فرآیند 
بازاریابی دارای اهمیت باالیی است. شاید در نگاه نخست این امر نوعی وسواس 
در زمینه بازاریابی لحاظ شود، اما در مقیاسی وسیع امکان تاثیرگذاری مناسبی 
بر روی مخاطب هدف به ارمغان خواهد آورد. هر برند براساس ماهیت فعالیت و 
سابقه اش در زمینه تعامل با مشتریان امکان طراحی پیام بازاریابی منحصر به فرد 
برندش را خواهد داشت. نکته مهم در این میان توجه به نحوه تعامل با مخاطب 
هدف است بنابراین در زمینه طراحی پیام بازاریابی عالوه بر ماهیت پیام باید به 

نحوه تعامل با مخاطب هدف نیز توجه ویژه ای داشت. 
نحوه تعامل مش��تریان با برندها دارای پیام های بس��یار زیادی اس��ت. برخی 
از برنده��ا در زمینه بازاریابی به طور م��داوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و جلب نظر آنها هس��تند. این امر در بلندمدت باعث بی توجهی 
ب��ه دریافت بازخورد مخاطب هدف و حتی ایجاد امکاناتی برای گفت وگو با آنها 

می شود. 
مهمترین مس��ئله در زمینه بازاریابی و طراحی پی��ام در این حوزه مربوط به 
نحوه جلب نظر مخاطب هدف است. تمام فعالیت های بازاریابی در نهایت با هدف 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف صورت می گیرد بنابراین در صورت ناکامی 
برنده��ا برای موفقیت در این عرصه تمام زحمات و س��رمایه گذاری ها بی نتیجه 

خواهد ماند. 
امروزه بس��یاری از برندها در زمینه کس��ب و کار فقط به دنبال فروش بیشتر 
هستند. این امر شرایط بسیار دشواری برای آنها ایجاد می کند. با این حساب باید 
نس��بت به جلب نظر مخاطب هدف به پیام های بازاریابی توجه ویژه ای داشت. 
اش��تباه برندها در زمینه تمرکز صرف بر روی فروش اغلب موجب ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای تبدیل شان به مشتریان وفادار می شود. 
هویت برند امکان ارتباط شخصی و عمیق با مخاطب هدف را ایجاد می کند. 
یک��ی از بهترین راهکارها برای نمایش هویت برند طراح��ی پیام های بازاریابی 
جذاب اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین ن��کات در این زمینه به طور جزئی و 
دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به بررسی برخی از مثال های موفق 

در زمینه طراحی پیام برند خواهیم پرداخت. 
ساختار پیام برند

فهم دقیق از پیام برند باید براساس هویت برند صورت گیرد. امروزه برندهای 
بس��یار زیادی در عرصه کسب و کار مش��غول به فعالیت هستند. شاید در نگاه 
نخس��ت میان برندهای مختلف شباهت قابل توجهی وجود داشته باشد، اما در 
بحث هویت برند تفاوت های معناداری مشاهده می شود. همین امر موجب تفاوت 
برندها در عرصه کس��ب و کار و سوءگیری مشتریان به سوی برندهای مختلف 
می شود. اگر بحث هویت برند را از عرصه کسب و کار حذف کنیم، تمام برندها 
بیش از اندازه به هم شبیه خواهند شد. نتیجه این امر ناتوانی برای درک تفاوت 
میان برندها خواهد بود. برخی از مهمترین نکات در زمینه ساختار پیام برند به 

شرح ذیل است. 
1. شناخت هویت برند

طراحی پیام های جذاب باید از یکس��و در تعامل با سلیقه مخاطب هدف و از 
سوی دیگر هویت برند باشد. اگر یکی از حوزه های موردنظر کاستی داشته باشد، 
تمام فرآیندهای برند با مشکل مواجه خواهد شد. ایراد اصلی بسیاری از برندها 
در این راستا ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس هویت شان 
است. شاید در نگاه نخست استفاده از هویت برند کار ساده ای به نظر برسد، اما 
اغلب برندها آگاهی دقیقی از هویت برندش��ان ندارند همین امر موجب ناتوانی 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای ساده و عمیق می شود. 

برخی از پرسش های مهم در زمینه شناسایی هویت برند دارای اهمیت باالیی 
است. امروزه بس��یاری از برندها امکان شناسایی هویت برندشان براساس طرح 

پرسش های کاربردی را دارند. به پرسش های ذیل توجه نمایید:
• رقبای اصلی برند شما کدامند؟

• ارزش های منحصر به فرد کسب و کار شما در مقایسه با رقبا چیست؟
• پیام های قبلی برند شما چه تاثیری بر روی مخاطب هدف داشته است؟

• چه نوع پیام های بازاریابی تاثیرگذاری بهتری بر روی مخاطب هدف دارد؟ 
• وضعیت فعالیت رقبا در زمینه بازاریابی و طراحی پیام در این حوزه چگونه 

است؟
• مخاطب هدف شما چه کسانی هستند؟

• آیا پیام بازاریابی برند شما براساس بیان یک داستان بنا شده است؟
پاس��خگویی به پرسش های فوق در ظاهر ساده است. نکته جالب اینکه شاید 
چند روز زمان برای پاس��خگویی دقیق به پرس��ش های فوق نیاز باشد بنابراین 
عجله در زمینه پاس��خگویی به پرسش های فوق امکان ناپذیر و همراه با نتیجه 

نامطلوب خواهد بود. 
برندها در حین پاس��خگویی به پرس��ش های فوق باید برنامه مشخصی برای 
طراحی نقش��ه بازاریابی ش��ان داشته باش��ند. بدون تردید هر فعالیتی در حوزه 
بازاریابی تاثیری بر روی هویت برند دارد. اگر نقش��ه یک برند به خوبی طراحی 
شود، امکان هماهنگی میان بخش های مختلف بازاریابی و تبلیغات فراهم خواهد 
شد. این امر نقش مهمی در نتیجه بخشی هرچه بهتر کمپین های بازاریابی خواهد 

داشت. 
2. شناخت مخاطب هدف

بازاریابی بدون ش��ناخت مخاطب هدف در عمل امکان ناپذیر اس��ت. بسیاری 
از برندها در زمینه بازاریابی برای مخاطب هدف با شکست های سنگین مواجه 
می ش��وند. این امر نوعی واکنش طبیعی از سوی برندها محسوب می شود. اگر 
یک کسب و کار توانایی شناخت مخاطب هدفش را نداشته باشد، تمام جزییات 
بازاریابی اش براساس شانس و اقبال بنا خواهد شد. امروزه برخی از برندها بدون 
شناسایی دقیق مشتریان و سلیقه شان اقدام به طراحی پیام بازاریابی و برنامه های 
جامع می کنند. این امر اغلب اوقات با شکس��ت در زمینه جلب تعامل مخاطب 

هدف همراه است.

ش��اید گاهی اوقات امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف بدون مطالعه 
دقیق در زمینه بازاریابی و شناخت آنها وجود داشته باشد، اما این امر بستگی به 
شانس و وضعیت کلی برند دارد بنابراین باید تا جای ممکن از ترتیبات مبتنی 
بر شانس در حوزه بازاریابی پرهیز کرد. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی برند 

به شدت دشوار خواهد شد. 
3. طراحی محتوایی برای توضیح پیام بازاریابی

پس از پاسخگویی به پرسش های اساسی در بخش نخست، نوبت به پیکربندی 
پیام بازاریابی می رسد. متاسفانه برخی از برندها در زمینه پیکربندی پیام بازاریابی 
وسواس بسیار زیادی به خرج می دهند. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف خواهد بود. نکت��ه مهم در این میان جلب نظر 
مخاطب هدف براساس روندی یکسان و مشابه در تمام زمینه هاست. امروزه یکی 
از نقاط ضعف برندها اس��تفاده از ش��یوه های متفاوت در زمینه بازاریابی، فروش 
و دیگر بخش های کس��ب و کار اس��ت. تمام بخش های کسب و کار باید ارتباط 
منطقی با هم داشته باشند. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

بسیار دشوار خواهد شد. 
طراح��ی محتوایی برای توضیح پیام بازاریابی برند یکی از گام های مهم برای 
ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت های برند اس��ت. ای��ن امر امکان تاثیرگذاری 
یکپارچه و هماهنگ بر روی مخاطب هدف را ایجاد می کند. ش��اید بسیاری از 
برندها در این زمینه تجربه کافی نداشته باشند. این امر کامال طبیعی محسوب 
می شود. نکته مهم در این میان استفاده از تجربه سایر برندها برای بهبود وضعیت 
کس��ب و کار برند اس��ت. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی و فروش برند به 
شدت دشوار خواهد شد. اشتباه اصلی برخی از برندهای تازه تاسیس تالش برای 
اختراع چرخ )اصول اصلی و پایه ای بازاریابی( است. بهترین گزینه در این میان 

تالش برای بهره جویی از سابقه موفق برندهای دیگر است. 
4. جهت گیری واحد

وقتی یک محتوای مشخص برای توضیح جهت گیری برند در زمینه طراحی 
پیام بازاریابی وجود داشته باشد، طراحی محتوای بازاریابی اصلی بسیار ساده تر 
خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف را ندارند. دلیل این امر دش��واری موجود در زمینه بازاریابی و ناتوانی برای 
رعایت یک روند مشخص در تمام تولیدات بازاریابی است. بهترین راهکار در این 
میان استفاده از محتوای اصلی پیام بازاریابی برای طراحی نمونه های دیگر است. 
ام��روزه برنده��ای ب��زرگ دارای المان های مش��خص و مش��ترک در تمام 
کمپین های بازاریابی شان هستند. به عنوان مثال، تاکو بل یا برگرکینگ همیشه 
المان های مشخص و قابل شناسایی در زمینه کمپین های بازاریابی شان را مورد 

استفاده قرار می دهند. 
مخاطب هدف باید همیش��ه به سادگی امکان شناس��ایی محتوای بازاریابی 
برندها را داش��ته باش��د. در غیر این صورت وضعیت کسب و کارشان به شدت 
دشوار خواهد شد. امروزه برخی از برندها چالش هایی در زمینه انتشار محتوای 
بازاریابی بدون نام و نش��ان قبول می کنند. این امر نوعی ارزیابی توانایی کاربرد 
المان های شخصی س��ازی شده برند به منظور شناسایی سریع کمپین از سوی 
مخاطب هدف اس��ت. اگر یک کسب و کار در این زمینه موفقیت قابل توجهی 
به دس��ت آورد، بخ��ش قابل توجهی از راه موفقیت بلندم��دت بازاریابی را طی 

خواهد کرد. 
امروزه برندهای بسیار زیادی در زمینه بازاریابی فعالیت دارند. چنین برندهایی 
ب��ه طور مداوم در تالش ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
هستند. نکته مهم در این میان توجه به تفاوت های معنادار میان برندهای بزرگ 
و موفق با دیگر برندهای کلیش��ه ای است. توجه به نحوه ساختاربندی و تالش 
ب��رای موفقیت در زمینه بازاریابی نقش مهمی در وضعیت برندها در بازه زمانی 
طوالنی مدت دارد بنابراین باید پیش از هر نکته دیگری به دنبال بازاریابی موفق 

در حوزه بازاریابی باشیم. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ همیش��ه نقش مهمی در موفقیت برندها دارد. 

بنابراین در ادامه مقاله کنونی به بررس��ی برخی از بهترین عملکردهای مربوط 
به برندهای موفق در زمینه طراحی و انتش��ار پی��ام بازاریابی خواهیم پرداخت. 
ای��ن بخ��ش از مقاله کنونی نوعی کالس درس و دوره آموزش��ی برای برندها و 

بازاریاب های تازه کار خواهد بود. 
بهترین نمونه ها در زمینه طراحی پیام بازاریابی

تاکو بل
همانطور که از ابتدای مقاله کنونی مورد بررسی قرار گرفت، برند تاکو بل یکی 
از موفق ترین گزینه ها در زمینه طراحی و انتقال پیام بازاریابی اس��ت. این برند 
جزئی از خاطره جمعی نس��ل های مختلف جامعه آمریکایی محسوب می شود. 
همین امر امکان شخصی س��ازی گسترده ای به آنها می دهد. فعالیت تاکو بل در 
عرصه بازاریابی بیش��تر معطوف به توییتر اس��ت. بازاریاب های این برند مهارت 
بس��یار زیادی در زمینه ارزیابی نظرات کاربران مختلف و پاسخگویی به آنها در 
قال��ب طنز، جدی یا حتی نمایش بی توجهی ش��ان دارن��د. نتیجه نهایی چنین 
فعالیتی در حوزه بازاریابی امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از کابران در توییتر 

است. 
ه��دف اصل��ی بازاریاب های تاکو ب��ل در توییتر تقویت انگی��زه کاربران برای 
گفت وگو پیرامون برندش��ان است. این امر با توجه به ماهیت متن محور توییتر 
بیانگر انتخاب درست پلتفرم از سوی تیم بازاریابی تاکو بل است. متاسفانه برخی 
از برنده��ا بدون توجه به اهداف بازاریابی ش��ان اقدام به انتخاب پلتفرم بازاریابی 
می کنن��د. این امر در بلندمدت نتیجه بس��یار ناگواری ب��رای برندها به ارمغان 
می آورد. امروزه ارزیابی وضعیت بازاریابی برند باید عالوه بر تعداد کاربران حاضر 
در یک شبکه اجتماعی، براساس میزان بازخوردشان نسبت به برند صورت گیرد. 

در غیر این صورت آمارهای موردنظر به شدت گمراه کننده خواهد بود. 
The Skimm

برند The Skimm، یکی از کسب و کارهای موفق در زمینه جلب نظر سریع 
بانوان است. دلیل اصی این امر نیز هدف گذاری اساسی و پایه ای این برند بر روی 
افزایش فروش به بانوان اس��ت. برخی از برندها در حوزه های مختلف کس��ب و 
کار باید بر روی نوع خاصی از مشتریان تمرکز نمایند. این امر با شخصی سازی 
پیام های بازاریابی به خوبی امکان پذیر خواهد بود. امروز اطالعات بسیار جالبی در 
مورد تاثیر جنسیت بر روی واکنش نسبت به پست های بازاریابی مختلف وجود 
دارد بنابراین برندها باید با اطالع تمام از این حوزه اقدام به بازاریابی و جلب نظر 

مخاطب هدف نمایند. 
راهکار برند The Skimm برای جلب نظر مخاطب هدف ش��امل حضور در 
مراسم های مهم کس��ب و کار است بنابراین مشتریان امکان تعامل با مخاطب 
هدف به س��اده ترین شکل ممکن را دارند. وقتی مشتریان نسبت به حضور یک 
برند در تمام مراسم های معتبر حوزه کسب و کار اطمینان داشته باشند، تمایل 

بسیار بیشتری برای حضور در غرفه ها و تعامل بهینه با آنها خواهند داشت. 
پروکلیم

پروکلیم در زمینه تولید لباس، مد و پوشاک فعالیت دارد. حضور در شبکه های 
اجتماعی به عنوان بهترین ابزار برای نمایش کیفیت لباس ها و معرفی تیپ های 
مختلف در اولویت فعالیت بازاریابی پروکلیم قرار دارد و امروزه ش��مار باالیی از 
کاربران برای مش��اهده محتوای بازاریابی و پیام های مختلف برند پروکلیم اقدام 
به فالو کردن صفحه رس��می این برند در اینس��تاگرام می کنند. نکته جالب در 
مورد فعالیت بازاریابی این برند تمرکز بر روی تعامل نزدیک با بانوان است. این 
امر ش��امل حمایت از حقوق بانوان و حضور در تمام جنبش های مدنی مربوط 

به حقوق آنهاست. 
بدون تردید برندها دارای ارزش ها و پیام های بازاریابی مختلفی هستند. وقتی 
یک برند پیام بازاریابی را منتشر می کند، باید فعالیت اجتماعی مناسبی در زمینه 
پایبندی به آن نیز داش��ته باش��د. امروزه یکی از نقاط ضعف  اغلب برندها عدم 
وفاداری به پیام های بازاریابی و از همه مهمتر ارزش های برندشان است. تا زمانی 
که یک برند به ارزش های کاری اش وفادار نباشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف 

و فروش مناسب را نخواهد داشت. 
FabFitFun

وقت��ی در م��ورد اس��تارت آپ FabFitFun فکر می کنیم، اغلب به س��راغ 
پادکس��ت های موفق در زمینه تناس��ب اندام می رویم. حضور اینفلوئنسرها در 
زمینه تولید پادکست موجب همکاری گسترده برندها با آنها شده است. امروزه 
بازاریابی براساس همکاری با چهره های سرشناس اولویت اصلی بسیاری از برندها 
محسوب می شود. استارت  آپ FabFitFun در قالب یک کسب و کار مشاوره ای 
فعالیت دارد. هدف اصلی این استارت آپ کمک به مردم سراسر دنیا برای کسب 
تناس��ب اندام و اعتماد به نفس اس��ت. ش��اید این امر نوعی هدف کلیشه ای و 
تکراری محسوب شود، اما FabFitFun ایده های تازه ای برای کار بر روی این 

حوزه دارد. 
امروزه تناس��ب اندام بیشتر مربوط به اس��تفاده از تمرین های ورزشی متعدد 
است. نکته جالب در مورد کار FabFitFun تالش برای بیان اهمیت توجه به 
نحوه پوش��ش و انتخاب لوازم آرایشی در زمینه ایجاد ظاهری زیباست. این امر 

نقش مهمی در زمینه موفقیت برندها ایفا می کند. 
برخ��ی از برندها به طور مداوم در زمینه انتقال پیام ه��ای بازاریابی جذاب و 
مورد عالق��ه مخاطب هدف کیفیت باالیی از خود نش��ان می دهند. ارزیابی در 
مورد برند FabFitFun باید بر همین اس��اس صورت گیرد. این برند به خوبی 
دغدغه های مختلف مردم را شناسایی کرده است. همین امر موجب تاثیرگذاری 
باالی پیام های بازاریابی این برند در شبکه های اجتماعی و مراسم های مختلف 

شده است. 
تریدر جوز

خرده فروشی تریدر جوز محبوبیت بس��یار زیادی در بازارهای ایاالت متحده 
دارد. دلیل اصلی این امر عرضه محصوالت ارزان قیمت در بازارهای مختلف است. 
یکی از پیام های بازاریابی جذاب این برند مربوط به محافظت از محیط زیس��ت 
است. امروزه دامنه وسیعی از مشتریان در زمینه خرید محصوالت به سازگاری 
فرآیند تولید و حتی موارد اولیه به کار رفته در آنها با محیط زیست توجه دارند. 
تریدر جوز از سال ها قبل نسبت به حذف محصوالت ناسازگار با محیط زیست از 
قفسه های برندش اقدام کرده است. این امر فرصت مناسبی در اختیار این برند 

برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف قرار داده است. 
بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی نیاز به پیام های جذاب برای جلب نظر 
مخاطب هدف دارد. یکی از نکات جذاب در این میان مربوط به خرده فروش��ی 
تریدر جوز اس��ت. این امر جذابیت بس��یار زیادی برای برندها ایجاد کرده است. 
وقتی برندها در تالش برای طراحی پیام بازاریابی هستند، باید به بدیع بودن آن 
نیز توجه نمایند. تریدر جوز به دلیل اس��تفاده از یک ایده تازه در زمان خودش 
موفق به تاثیرگذاری بلندمدت بر روی مشتریان شده است. این نوع تاثیرگذاری 
در میان بسیاری از برندها یافت نمی شود بنابراین باید نگاه متفاوتی به وضعیت 

فعالیت این برند داشت.
blog.hubspot.com :منبع

برگرکینگ پاسخگوی شکایت ها از مک دونالد
هیچ کس دوست ندارد شکایتش از یک شرکت بی پاسخ بماند. به همین 
دلیل ظاهرا برگرکینگ تصمیم گرفت تا به پا خیزد و به تعداد زیادی از 

شکایت های مشتریان مک دونالد جواب دهد.
برگرکینگ که با آژانس تبلیغاتی دانمارکی »Uncle Grey« همکاری 
می کند، اخیرا در صدد برآمده است تا به شکایت های بی پاسخ مشتریان 
در صفحه فیس بوک مک دونالد پاس��خ دهد. بنا بر گزارش های دریافتی، 
هم��راه ه��ر یک از این پاس��خ ها یک کوپن ب��رای دریافت یک همبرگر 
»Whopper« رایگان، برگر مخصوص برگرکینگ با گوشت گریل شده، 

به چشم می خورد.
به گزارش روزنامه »ش��یکاگو بیزینس«، کمپین فوق با هدف تاکید بر 
روی وعده جدید برگرکینگ دانمارک در راستای پاسخگویی به تک تک 
شکایت های مش��تریان در صفحه فیس بوک رستوران ظرف ۴۸ ساعت 

پس از ثبت شکایت، راه اندازی گردید.
دانیل ش��رودر، مدیر بازاریابی برگرکینگ س��وئد و دانمارک در قالب 
بیانیه ای اعالم کرد: »خدمت رس��انی به مش��تری بخش بزرگی از تجربه 
کلی مهمان را تش��کیل می دهد و ما به اندازه کافی در مس��یر توجه به 
مشتریان در فضای آنالین خوب عمل نکرده ایم. هنگام پرداختن به این 
موضوع دریافتیم که طرفداران برگر بیش��تری در بیرون وجود دارند که 
شایسته دریافت یک پاسخ از سوی برند هستند. ما در حد توان به انجام 
این کار کمک کردیم، با این امید که قدری از این عشق و عالقه به برگر 

Whopper زغالی بتواند تا حدی زمینه ساز بهبود مجدد اوضاع باشد.
برگرکینگ ضمن به اش��تراک گذاری یک ویدئو از برخی پاس��خ ها به 
صفحه فیس بوک خود نوشت: »مک دونالد، این هرزنامه نیست. ما فقط در 

صدد هستیم تا به شما کمک کنیم.«
چند نمونه از پاس��خ های برگرکینگ به ش��کایت ها از مک دونالد را در 

زیر می خوانیم:
مش��تری: ما مجبور برای دریافت غذا در قالب س��رویس مک درایو دو 

ساعت منتظر بمانیم.
برگرکین��گ: بله، همه می توانند تجربه یک روز طوالنی در رس��توران 
فس��ت فود را از س��ر گذرانده باشند. Whopper س��ریع برگرکینگ 

بی صبرانه انتظار شما را می کشد.
مشتری: بیگ مک ما فقط یک نان دارد!

برگرکینگ: با جایگزین نوآورانه بیگ مک، یعنی Whopper دو نانه، 
دلی از عزا دربیاورید.

مش��تری: چرا اسم این برگر را بیگ مک می گذارید، در حالی که اصال 
بزرگ نیست.

برگرکین��گ: در دف��اع از مش��تریان، هیچ کس ی��ک »مک کوچک« 
نمی خواهد. در برگرکینگ ش��ما می توانید ی��ک Whopper در ابعاد 

معمولی را سفارش دهید و آن را به نحو احسن تحویل بگیرید.«
رفع گرسنگی با یک گاز از بیلبورد مک دونالد

وقتی با خود فکر می کنید که تبلیغات مواد غذایی دیگر از اینکه هست 
بهتر نمی شود، کسی راهی را پیدا می کند که بتوان در دنیای رقابتی امروز 
گوی سبقت را از بقیه ربود. در ادامه این سوال به ذهن خطور می کند که 
آیا تبلیغ محصولی که بدون آن نمی توان زیست، فایده ای دارد یا خیر که 

فعال از آن می گذریم.
مک دونالد با رونمایی از یک بیلبورد تبلیغاتی خیابانی در خیابان های 
پاریس اخیرا توجه مردم را به س��وی دیزاین آگهی تبلیغاتی غیرمتعارف 

خود جلب کرد.
حاال این سوال پیش می آید که آیا تاکنون آنقدر گرسنه بوده اید که ایده 

گاز گرفتن از یک بیلبورد تبلیغاتی به ذهن تان برسد؟
در ادامه مک دونالد، این رستوران فست فود زنجیره ای عظیم که مردم 
هر چند وقت یک بار به آن احتیاج ندارند اما باز هم هوس خوردن غذایش 
به سرشان می زند و نیاز به متقاعد ساختن آنها به شکلی مفید و موثر برای 
رجوع به ش��عبه هایش نیست، با دیزاین هوشمندانه و نوآورانه یک سری 

بیلبوردهای تبلیغاتی، مردم را اسیر خود کرده است.
س��ه بیلبورد الیت باکس خیابانی در س��طح ش��هر پاریس، منقش به 
تصاویر دو برگر معروف مک دونالد و یک ظرف سیب زمینی سرخکرده 
این برند، نصب ش��ده اند. این س��ه بیلبورد از جن��س همان بیلبوردهای 
مستطیلی همیشگی نیستند که بسیاری از ما به آنها عادت داریم، بلکه 

این بار کسی یک گاز از آنها گرفته است.
به تازگی یک آژانس تبلیغاتی با توسل به این ایده، از آن یک بیلبورد 

برای مک دونالد ساخت که انگار واقعا کسی بیلبورد را گاز زده است.
کل طرح احمقانه اس��ت چرا که چه کسی سعی می کند جای گرفتن 
گاز از یک بیلبورد غذا را به همگان نشان دهد؟ اما در عین حال، موفقیت 
در زمینه جلب توجه رهگذران نقطه قوت آن به شمار می رود و این دقیقا 

همان چیزی است که از یک بیلبورد خوب و موثر انتظار می رود.
افراد با چشمی تیزبین در ادامه متوجه خواهند شد که بیلبوردها فاقد 
هر نوع برندینگ هستند. گذشته از آنکه سیب زمینی های سرخکرده یک 
نوع بس��ته بندی قرمز و زرد مش��خصی دارند که نام مک دونالد را به یاد 
همه افراد می آورد، دیگر هیچ اشاره ای به اسم مک دونالد نشده است. با 
توج��ه به اهداف این حرکت تبلیغاتی، می توان نتیجه گرفت که صاحب 
بیلبوردها می تواند هر رستوران فست فود دیگری نیز باشد. تصاویری از 
برگرهای تازه و س��یب زمینی های س��رخکرده مک دونالد را می توان در 

این بیلبوردها یافت.
در مرحل��ه بعدی یک ویدئوی تکمیلی ضم��ن نمایش این بیلبوردها 
به وضوح بیان می کند که این واقعا مک دونالد اس��ت. دو کمان طالیی 
کالس��یک برند دقیقا بع��د از تصاویر کارتونی دو برگر و س��یب زمینی 

سرخکرده در پایان ویدئو ظاهر می شوند.
آژانس تبلیغاتی TBWA پاریس مسئولیت انجام این اقدام تبلیغاتی را 
پذیرفته است. مقر اصلی آن در نیویورک است اما در همه جای جهان از 
جمله پاریس حضور فعالی دارد. هدف از ساخت و نمایش این بیلبوردها 
نشان دادن فرهنگ نوآوری و قرار دادن برندها در قلب فرهنگ پاپ است.

آژان��س تبلیغاتی TBWA پاریس از س��ال 19۸5 میالدی تاکنون با 
مک دونال��د همکاری می کند. از جمله پروژه های مش��ترک این آژانس 
با م��ک دونالد می ت��وان به کمپین ه��ای تبلیغاتی »جعب��ه ای برای به 
اش��تراک گذاری«، »یک پدر خوب بودن« و »تابستان آمریکایی« اشاره 
کرد. حاال، این اولین بار نیست که کسی یک گاز از یک آگهی تبلیغاتی 
خوشمزه می زند. یک شرکت تولیدکننده بستنی، ماست یخ زده و دسر 
می��وه ای به نام »Ben & Jerryʼs« نیز چند وقت پیش موفق به تحقق 
این ایده در شهر اوکلند نیوزیلند شد. تیمی از یک شرکت سازنده ساعت 
 »The Phantom Labs« مچی اس��پرت و تجهیزات مختلف به ن��ام

پشت این پروژه بودند.
mbanews :منبع
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مش��اهده فعالیت تیم های بازاریابی و روابط عمومی در ش��رکت های 
مختلف همیشه جذاب اس��ت. اگر شما نسبت به این نکته توجه نشان 
دهید، فعالیت یکس��ان و مشابه بس��یاری از تیم های بازاریابی و روابط 
عموم��ی نظرتان را جلب خواهد کرد. متاس��فانه امروزه عنصر خالقیت 
در عرصه کس��ب و کار به ندرت یافت می شود. همین امر تفاوت میان 

برندهای موفق و شکست خورده را تعیین می کند. 
ب��دون تردید برخی از بازاریاب ها و کارش��ناس های روابط عمومی به 
ط��ور طبیعی دارای انگی��زه و توانایی فعالیت خالقانه هس��تند. با این 
ح��ال چنین امری برای تمام اعضای تیم های بازاریابی و روابط عمومی 
قاب��ل مالحظه نیس��ت بنابراین نیاز ب��ه تقویت توانای��ی خالقیت این 
دس��ته از کارمندان به شدت احساس می ش��ود. در مقاله کنونی هدف 
اصلی بررس��ی برخی از راهکارهای ساده برای تقویت توانایی خالقیت 
کارمن��دان اس��ت. در ادامه نکات موردنظر را به ص��ورت جداگانه مورد 

بررسی قرار خواهیم داد.
1. مطالعه، مشاهده و الگوبرداری

مطالع��ه یکی از نکات مهم برای موفقیت در عرصه بازاریابی و روابط 
عمومی اس��ت. بس��یاری از تیم های فعال در حوزه ه��ای فوق به دلیل 
کاهش زمان های الزم برای مطالعه و پژوهش در زمینه تخصصی ش��ان 
ب��ا فقدان ایده های تازه مواجه می ش��وند. بدون ش��ک مش��اهده افول 
تیم های بازاریابی و روابط عمومی موفق امر دش��واری است. تیم ارشد 
مدیران ش��رکت باید نس��بت به تقویت انگیزه اعض��ای تیم بازاریابی و 
رواب��ط عمومی برای مطالع��ه بهتر و دقیق ت��ر در زمان های الزم اقدام 
نماین��د. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی آنها به ش��دت دش��وار 
خواهد ش��د. متاس��فانه امروزه برخی از برندها نسبت به این نکته مهم 
توج��ه الزم را ندارند بنابراین تیم ه��ای بازاریابی و روابط عمومی برای 
سال های متمادی بدون ایجاد تغییرات در نحوه مطالعه شان به فعالیت 

ادامه می دهند. 
اگر مطالعه امر دش��واری محسوب می شود، یکی از ایده های ساده تر 
مرب��وط به مش��اهده نحوه فعالیت دیگر برندهاس��ت. نکته مهم در این 

میان توجه به برندهای بزرگ و موفق است. در غیر این صورت برندها با 
مش��کالت بسیار زیادی برای مدیریت وضعیت برندشان مواجه خواهند 
ش��د. یادگیری نکات تازه از دیگر برندها همیشه ایده جذابی محسوب 
می ش��ود. این امر برای برندهای تازه تاس��یس با تع��داد اعضای اندک 
در تیم بازاریابی و روابط عموم��ی تاثیرگذارتر خواهد بود بنابراین باید 
همیش��ه از یادگی��ری نکات تازه از طریق مش��اهده عملک��رد دیگران 

استقبال کرد. 
2. کنجکاوی در مورد تمام جزییات

برانگیختن احس��اس کنج��کاوی اعضای تیم ه��ای بازاریابی و روابط 
عموم��ی بهترین راهکار ب��رای تقویت توانایی ایده پ��ردازی خالقانه در 
آنه��ا خواه��د بود. تمام کمپین ه��ای بازاریابی موف��ق در طول زمان با 
همین شیوه طراحی و روانه بازار شده اند. شاید در نگاه نخست این امر 
دش��واری های بسیار زیادی برای برندها به ارمغان بیاورد، اما در صورت 

ترغیب کارمندان به صورت درست نتیجه فرآیند عالی خواهد بود. 
توج��ه به ن��کات مختلف کس��ب و کار در حوزه ه��ای مختلف دارای 
اهمیت اس��ت. به عن��وان مثال، تیم های روابط عمومی باید نس��بت به 
تم��ام اظهارنظرهای مش��تریان کنجکاوی به خرج دهن��د. در غیر این 

صورت شرایط برای فعالیت آنها به شدت دشوار خواهد شد. 
3. همکاری با شرکای خالق

شراکت در زمینه کسب و کار از دیرباز مدنظر کارآفرینان بوده است. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای بازاریاب ها و کارش��ناس های روابط 
عموم��ی نیز دارد. اگ��ر تیم های موردنظر در زمین��ه فعالیت خالقانه با 
مشکل مواجه هستند، باید به سرعت نسبت به همکاری با افراد یا سایر 
تیم ه��ای حرفه ای اقدام نمایند. در غیر این صورت وضعیت به ش��دت 

دشواری برای بهبود عملکردشان خواهند داشت.
برخ��ی از تیم های بازاریابی و روابط عمومی به دلیل تاخیر در زمینه 
هم��کاری با تیم ه��ای حرفه ای و یادگی��ری نکات تازه برای همیش��ه 
از عرصه کس��ب و کار حذف ش��ده اند. این نکته باید همیش��ه مدنظر 

بازاریاب ها و به طور کلی تمام اعضای تیم های کاری قرار گیرد. 
ش��راکت با دیگران اص��ول و قواعد خاصی دارد. اگر کس��ب و کارها 
به این نکته توجه نداش��ته باش��ند، به س��رعت با مش��کالتی در زمینه 
ادامه همکاری مواجه خواهند ش��د. نگارش متن مربوط به همکاری در 

ابتدای شروع کار اهمیت باالیی دارد. اگر هیچ کدام از طرفین نسبت به 
این موضوع مهارت باالیی ندارن��د، باید نگارش متن همکاری با کمک 
کارشناس های خبره صورت گیرد. در غیر این صورت وضعیت کسب و 

کارها به شدت دشوار خواهد شد. 
4. توجه به محیط اطراف

ایده گرفتن از محیط اطراف جذابیت های خاص خود را دارد. بسیاری 
از برندها نس��بت به ای��ن نکته توجه کافی ندارن��د. همچنین برخی از 
برندها نسبت به فعالیت مناسب و ایده پردازی خالقانه از مشتریان شان 
کمک می گیرند. تمام این نکته بستگی به میزان توجه برندها به محیط 
اطراف ش��ان دارد. برخی از برندها به طور مداوم محیط اطراف ش��ان را 
مورد بی توجهی قرار می دهند. بدون تردید در چنین ش��رایط نمی توان 

انتظار همکاری مناسب مشتریان با برند را داشت.
نح��وه تعامل و همکاری میان تیم ه��ای کاری مختلف دارای اهمیت 
باالیی اس��ت. برخ��ی از برندها در این زمینه به طور مداوم با مش��کل 
مواجه هستند. الگوبرداری از دیگر برندها در این زمینه همیشه راهکار 
مناس��بی محسوب می شود بنابراین اگر برند شما در زمینه همکاری با 
مش��تریان مشکالت اساسی دارد، باید بازنگری اساسی در زمینه روابط 
عمومی یا دس��ت کم الگوبرداری از برندهای موف��ق نماید. در غیر این 

صورت مشکالت برند به طور مداوم ادامه خواهد یافت. 
5. تقویت انعطاف پذیر سازمانی

انعطاف پذیری سازمانی اهمیت بسیار زیادی در زمینه فعالیت برندها 
دارد. متاس��فانه برخی از برندها نسبت به ایجاد این نکته مهم بی توجه 
هستند. اعضای تیم بازاریابی و روابط عمومی همیشه با خطر خستگی 
مفرط یا مش��اهده روندهای تکراری و کاهش انگیزه مواجه هستند. اگر 
یک برند با شرایط موردنظر مواجه شد، باید به سرعت نسبت به بهبود 
وضعیت انعطاف پذیری س��ازمانی اقدام نماید. یکی از ساده ترین نکات 
در زمینه تغییر س��اعت های کاری و امکان حضور براساس ساعت های 
دلخواه اعضای تیم اس��ت. همچنین باید نسبت به امکانات در دسترس 
تیم های مختلف نیز توجه داش��ت. اگر امکانات یک تیم بس��یار بیشتر 
از سایر تیم ها باش��د، شمار باالیی از کارمندان انگیزه فعالیت شان را از 

دست خواهند داد.
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اگرچه تقسیم بندی هایی نظیر مهمترین بخش در شرکت، ابدا درست 
نیس��ت با این حال بدون ش��ک تیم فروش به علت آنکه ش��رکت را به 
هدف نهایی می رس��اند، از اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار اس��ت. با 
این ح��ال آیا تاکنون به این موضوع فک��ر  کرده اید که چگونه می توان 
عملکرد این تیم را بهبود بخش��ید؟ درواقع با کمی توجه بیش��تر به این 
واحد، می توان فروش خود را چندین برابر نمود. در این راستا آگاهی از 
نتیجه بخش ترین اقدامات، باعث خواهد شد تا زمان و انرژی شما صرف 
بهترین اقدامات ش��ود. در این راستا ۴ استراتژی جهت ارتقای عملکرد 

تیم فروش را بررسی خواهیم کرد.
1-به روز رسانی مداوم

تیم ش��رکت باید توان به روز کردن خود با تغییرات جدید را داش��ته 
باشد. در این راستا آنها باید زمان کافی برای ارتقای سطح خود و انجام 
انواع تحقیقات را داشته باشند. به همین خاطر در برنامه ریزی آنها باید 

به نحوی رفتار کنید که فرصتی برای این امر وجود داشته باشد. در کنار 
این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که ش��ما باید افراد را در کار خود آزاد بگذارید. درواقع در قالب تیم کار 

کردن نباید باعث نادیده گرفته شدن توانایی های فردی شود. 
2-واقع بینی

بسیاری از مدیران از تیم خود انتظاراتی را دارند که بیش از حد خوش بینانه 
محسوب می شود. برای مثال ممکن است محصول شما توان رقابت با بهترین 
برندهای بازار را نداشته باشد. تحت این شرایط تیم فروش قادر به خلق یک 
معجزه نخواهد بود. درواقع شما باید یک شبه موفق شدن را رها کرده و به 
دنبال یک روند رو به رشد مداوم باشید. با این اقدام پس از چند سال شاهد 
تغییرات فوق العاده در شرکت خود خواهید بود. همچنین ضروری است تا به 
تیم شرکت اجازه دهید تا با سایر بخش ها ارتباط مستقیم داشته باشند. این 
امر باعث خواهد شد تا آنها بتوانند بهترین برنامه ریزی ممکن را داشته باشند.

3-استفاده از تکنولوژی
بدون در اختیار داش��تن ابزار مناس��ب، انجام هر اقدامی بیش از حد 
س��خت خواهد بود. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 

باش��ید این اس��ت که تکنولوژی های جدید، به معن��ای انجام کارها در 
م��دت زمانی به مراتب کمتر و با س��هولت باالت��ر خواهد بود. تحت این 
ش��رایط شما می توانید تیم ش��رکت را در یک موقعیت فوق العاده خوب 
قرار دهید. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که بدون وجود امکانات مناسب، ش��ما شانسی برای 

جذب بهترین بازاریاب ها و متخصصان فروش را نخواهید داشت. 
4-ایجاد انگیزه 

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که شما 
بای��د انگیزه الزم را در تیم خود ایجاد نمایید. برای مثال ممکن اس��ت 
بنا به دالیل مختلف، انگیزه فعالیت در تیم ش��ما کاهشی شدید را پیدا 
کند، تحت این ش��رایط ش��ما می توانید جوایزی را تعیین نمایید تا آنها 
به س��مت جلو، س��وق پیدا کنند. در کنار این موض��وع فراموش نکنید 
که حداق��ل چند روز در هفته را به صورت دورکاری با تیم فروش خود 
همکاری داش��ته باشید. این امر باعث خواهد ش��د تا آنها فرصت کافی 

برای انجام تحقیقات خود، داشته باشند. 
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4 استراتژی جهت ارتقای عملکرد تیم فروش 

تکنیک های افزایش فروش بیمه عمر
هم��واره درخص��وص فروش بیمه عمر س��واالت زیادی پرس��یده 
می شود؛ سواالتی از این دست که چگونه می توان میزان فروش این 

بیمه ها را افزایش داد؟
از آنجای��ی که افراد زیادی به اهمیت ای��ن بیمه ها پی نبرده اند یا 
میزان ضرورت آن برای زندگی را نمی دانند در اغلب اوقات، استقبال 
خوبی از این بیمه ها به عمل نمی آید. هر زمان که اقدام به تبلیغات 
یا فروش بیمه های عمر می کنید بس��یاری از مشتریان و افراد لزوم 
داشتن چنین بیمه ای را درک نمی کنند. به همین دلیل کارگزارانی 
که به ارائه خدمات بیمه عمر مش��غول هس��تند همواره با مش��کل 
جذب مش��تریان دست و پنجه نرم می کنند. به همین دلیل موضوع 
ای��ن مقاله را به ارائ��ه راهکارهایی برای افزایش ف��روش بیمه عمر 

اختصاص داده ایم.
 1- کشف نقاط قوت

بس��یاری از بیمه ها در کشف نقاط قوت خود نمی توانند به خوبی 
عمل کنند. یکی از روش هایی که به ش��ما کمک می کند به درستی 
بتوانید نقاط قوت خود را کشف کنید، این است که به زمان هایی که 
میزان فروش شما باال بوده است دقت کنید. چه عاملی موجب شده 
بود تا میزان فروش ت��ان افزایش پیدا کند؟ آیا دادن اطالعات کافی 
درخصوص بیمه عمر برای مش��تریان موثر بوده اس��ت؟ آیا انتخاب 

زمان و مکان مناسب برای تبلیغات بیمه عمر اثرگذار بوده است؟
ب��ه نظر مش��اوره بازاریابی، توجه به هر ک��دام این عوامل موجب 
می ش��ود نقاط قوت خ��ود را پیدا کنید. پس ی��ک تاریخچه فروش 
تهی��ه کنی��د و زمان هایی که موفق به میزان فروش باال ش��ده اید را 
در آنها مش��خص کنید. همچنین عوامل و عناصری که موجب شده 
بود تا میزان فروش ما افزایش پیدا کند نیز کش��ف کنید. با کش��ف 
ای��ن عوامل می توانید به عنوان نقاط قوت ت��ان به آنها تکیه کنید و 

همچنان عملکرد موفقی داشته باشید.
 2- کشف نقاط ضعف

به همان اندازه که کش��ف نقاط قوت شما مهم است، کشف نقاط 
ضعف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه این نقاط یا عوامل 
دقیقاً همان چیزی هستند که باید به فکر تغییر و اصالح آنها باشید. 
تا زمانی که موفق به اصالح این عوامل نشده اید نمی توانید در زمینه 
فروش موفق باش��ید. می توانید برای کشف این عوامل، با مشتریان 
خود مصاحبه هایی را ترتیب دهید و یا نظرسنجی هایی را راه اندازی 
کنی��د و اطالعات حاص��ل از این نظرس��نجی ها و مصاحبه ها را در 

اصالح روش خود در فروش بیمه به کار ببرید.
3- ایجاد عالقه در مشتریان

ش��ما هر محصولی که به مش��تریان عرضه می کنید تا زمانی که 
عالقه من��دی کافی در مش��تریان ایجاد نکنید آنها به س��مت خرید 
کردن س��وق پیدا نمی کنند. ش��ما خودتان را به جای مشتریان تان 
ف��رض کنید، چه چیزی می تواند ش��ما را ترغیب کند تا از خدمات 
بیمه عمر اس��تفاده کنید؟ تا زمانی که ضرورت این کار را ندانید به 
هی��چ عنوان برای خرید آن اقدامی نخواهید کرد. پس س��عی کنید 
اطالعات کافی درخصوص مزایای این بیمه در اختیار مشتریان قرار 
دهید. از امکانات تبلیغاتی مناس��ب استفاده کنید و ضرورت داشتن 

این بیمه را به درستی به آنها نشان دهید.
 4- ایجاد اعتماد

یکی دیگر از عناصر بس��یار مهم در جلب مشتریان، ایجاد اعتماد 
بین طرفین اس��ت. مش��تریان بای��د بتوانند به ش��ما و تعهداتی که 
می دهی��د اعتماد کنن��د. همچنین آنها نیاز دارن��د بدانند پولی که 
صرف خرید این بیمه ش��ده و به نوعی پیش خرید کرده اند می تواند 
برای آنها تضمین مناسبی باشد. در نتیجه، الزم است اعتماد الزم و 
کافی را در میان آنها ایجاد کنید و هر آنچه آنها نیاز دارند تا به شما 

و خدمات تان اعتماد کنند در اختیارشان قرار دهید.
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چرا رابطه ما با دورکاری به عشق و نفرت 
تبدیل شده؟

از زمان همه گیری کرونا بس��یاری از کارمندان در منزل و به 
صورت دورکاری فعالیت می کنند. بس��یاری از افراد شاغل بعد 
از ش��ش ماه باالخره توانسته  اند با شرایط جدید خو بگیرند ولی 

بسیاری هنوز با دورکاری مشکل دارند.
تحقیقات انجام شده روی وضعیت پرسنل دورکار شرکت هایی 
در ایاالت متحده، اس��ترالیا، نیوزیلند و اروپا نش��ان می دهد که 
دورکاری باعث ش��ده برخ��ی کارمندان احساس��ات متفاوت و 

جدیدی نسبت به کار خود تجربه کنند.
دورکاری بس��یاری از چالش ها و مس��ائل حضور فیزیکی در 
محل کار را ندارد ولی کارمندان دورکار با مسائل و چالش های 
جدیدی روبه رو هس��تند که قبال چنین وضعیت هایی را تجربه 

نکرده بودند. 
در ش��رایط دورکاری، مدیران مجموعه ها شاید نتوانند مانند 
گذش��ته احساس��ات نیروهای خود را درک کنند و آنها را مورد 
حمای��ت قرار دهن��د، اما چرا برخی دورکاری را می پس��ندند و 

برخی حضور فیزیکی در محیط کار را؟
چرا برخی به دورکاری عالقه بیشتری دارند؟

بس��یاری از کارمندان تمایل دارند مسئولیت های محوله را از 
من��زل و به صورت دورکاری انج��ام بدهند. برخی دالیل چنین 

تمایلی به شرح ذیل است:
کار موثرتر و زندگی بهتر: دورکاری باعث می شود زمانی برای 
رف��ت و آمد صرف نش��ود و کارمن��دان دورکار می توانند زمان 
بیش��تری را ب��ا خانواده خ��ود بگذرانند و زمان بیش��تری برای 
آش��پزی، ورزش، مطالعه و کارهای این چنینی دارند. دورکاری 
به کارمن��دان کمک می کند تا بتوانن��د برنامه  منعطف تری در 

زندگی داشته باشند.
افزای��ش بهره  وری: فض��ای خانه برای بس��یاری از کارمندان 
دورکار، محیط راحت تری نس��بت به محیط کار است و ترجیح 
می دهن��د در منزل کار کنند. گاهی اوقات در محل کار، عوامل 
متع��ددی باع��ث حواس پرتی نیروهای کاری می ش��ود ولی در 
من��زل کارایی بیش��تری دارند. تحقیقات »مک کنزی« نش��ان 
می دهد که ۴1 درصد از افرادی که در منزل دورکاری می کنند، 
بازدهی و کارایی بیشتری نسبت به نیروهایی دارند که در محل 

کار حضور فیزیکی دارند.
فرصت های جدید: دورکاری برای برخی تیپ های شخصیتی 
ه��م مفید اس��ت. مثال اف��راد درونگرا که اغل��ب در محیط کار 
ممک��ن اس��ت نادی��ده گرفته ش��وند، در ش��رایط دورکاری به 
خوب��ی می توانند توانمندی های خ��ود را به نمایش بگذارند. در 

دورکاری، خروجی و کیفیت کار حرف اول را می زند.
امیدواری: وقتی کارمندان بیش��تر س��اعات روز را در محیط 
کار نباش��ند، احس��اس می کنن��د از زمان و ان��رژی خود بهتر 
اس��تفاده می کنند و چش��م اندازهای بهتری ب��رای آینده خود 
ترس��یم می کنند. در منزل، زمان بیش��تری را صرف مراقبت و 
توجه به خود می کنند و زمان بیش��تری را با فرزندان و خانواده 
می گذرانند. در محیط کار، فش��ار و استرس باالیی روی برخی 
کارمن��دان اس��ت ک��ه در دورکاری این وضعیت ه��ا به حداقل 

می رسد.
برخی نی��ز معتقدند ک��ه نمی توان همه کاره��ا را به صورت 

دورکاری انجام داد و تمایل ندارند که در منزل کار کنند.
فش��ار کاری بیشتر و مس��ئولیت های اضافی: والدینی که در 
منزل دورکاری می کنند، تحت فشار فرزندان و خانواده هستند 
و مسئولیت های بیشتری را باید به انجام برسانند. وقتی در محل 
کار بودند، فقط مس��ئولیت های شغلی را انجام می دادند ولی در 
من��زل باید همزمان هم به کارهای خانه و هم مس��ئولیت های 

شغلی خود برسند.
تنهایی: طبق بررس��ی های انجام ش��ده در س��ال ۲019، در 
حدود 3۶ میلی��ون آمریکایی )حدود ۲۸درص��د از خانواده ها( 
تنها زندگی  می کنند. محیط کار، فرصتی برای رهایی از تنهایی 
این افراد ایجاد می کند. در ش��رایط قرنطینه و دورکاری، چنین 
اف��رادی با معضل تنهایی باید کنار بیایند که کار س��اده ای هم 
نیس��ت. کنار آمدن با احساسات مختلف: شرایط قرنطینه فشار 
روانی خاصی برای اکثر مردم به وجود آورده اس��ت. در تنهایی 
و دورکاری ممکن اس��ت فرصتی برای فکر کردن به مش��کالت 
مختلف اعم از بیماری، س��یل، بالیای طبیعی و ... ایجاد ش��ود. 
در واقع احساس��ات مختلفی برای فرد به وجود می آید که باید 

با همه آنها کنار بیاید.
مدیران کسب و کار در چنین شرایطی چه مسئولیتی 

برعهده دارند؟
در کنار نیروهای دورکار، مدیران مجموعه های کاری هم قرار 
دارند که باید بتوانند کسب و کار خود را در چنین شرایطی به 
ش��کل موفقیت آمیزی اداره کنند. مدیران مجموعه ها در چنین 

شرایطی بهتر است برخی راهکارها را در پیش بگیرند:
انعطاف پذی��ری: دورکاری ش��رایط خ��اص خ��ودش را دارد 
و مدی��ران باید بتوانند ش��رایط کاری انعطاف پذی��ری را برای 
نیروه��ای دورکار در نظر بگیرند. ممکن اس��ت والدین ش��اغل 
نتوانند مثل گذش��ته در همان ساعات اداری سنتی مشغول به 
کار ش��وند. در نتیجه بهتر است تایم کاری انعطاف پذیری برای 

این افراد در نظر گرفته شود.
گوش دادن به صحبت های کارمندان: بسیاری از کارمندان در 
چنین شرایطی ترس از دست دادن شغل خود را دارند. شرایط 
س��خت اقتصادی و همه گیری کرونا باعث ش��ده، امنیت شغلی 
برای بس��یاری بی معنا ش��ود. مدیران مجموعه ها باید فضایی را 
ایجاد کنند که پرسنل ش��ان بتوانند به راحتی در مورد مسائل و 

مشکالت خود با آنها صحبت کنند.
تش��ویق به اس��تراحت: وقتی روی همه اقش��ار جامعه فشار 
مضاعف بیماری هم وجود دارد، مدیران باید به س��المت ذهنی 
کارمن��دان خود توجه نش��ان دهند و زمان هایی را به پرس��نل 

کاری دورکار، استراحت بدهند.
دورکاری می توان��د مزای��ا و معایب خاص خودش را داش��ته 
باشد، اما آنچه مسلم است باید فرهنگ دورکاری را یاد بگیریم 

تا این مرحله نیز با موفقیت بگذرد.
digiato :منبع

رهبری
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درس��ت زمانی که قصد داش��تم تا به یک کارآفرین تبدیل ش��وم، در 
ت��الش برای پیدا کردن ویژگی های ای��ن افراد بودم. درواقع با آگاهی از 
این موارد تنها کافی است تا آنها را وارد عادت های رفتاری خود نمایید. 
ب��ا این اقدام شایس��تگی الزم جهت قرار گرفت��ن در رده کارآفرین های 
موفق را به دس��ت خواهید آورد، با این ح��ال در این رابطه تنها باید به 
دنبال موارد مش��ترک بود. درواقع این امر طبیعی  اس��ت که برخی از 
افراد عادت های خاصی داش��ته باشند که با توجه به شخصیت متفاوت 
آنها اس��ت و تحت این ش��رایط اس��تفاده از آنها ابدا نتیجه خوبی را به 
همراه نخواهد داشت. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید 
که عادت  های مش��ترک کارآفرین ه��ا کدامند؟ در ادامه 1۸ مورد از آنها 

را که حاصل تحقیق چند س��اله بر روی هزاران 
کارآفری��ن موفق از سراس��ر جهان اس��ت، مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1-انتخاب مسیر اصلی 

بدون ش��ک برای هر ف��ردی در طول زندگی، 
مس��یرهای متعددی وج��ود دارد، ب��ا این حال 
واقعیت این اس��ت که تنها یک��ی از آنها بهترین 
گزینه برای شما خواهد بود. در این رابطه توجه 
داشته باشید که هیچ فردی دقیقا مشابه دیگری 
نبوده و الزم است تا با توجه به استعداد و عالقه 
خ��ود تصمیم گیری نمایید. در این راس��تا حتی 
ممکن است کارآفرینی، بهترین شغل برای شما 
محس��وب نش��ود. با این حال در مرحله نخست، 
ش��ما باید توانایی تصمیم گیری را داشته باشید. 
درواقع این امر ممکن اس��ت حتی به چند سال 
زمان هم نیاز داش��ته باشد. در کنار این موضوع 
کارآفرین ه��ای موف��ق برای ش��روع کار خود به 
امکانات و حمایت خاصی نیاز نداش��ته و س��ریعا 

می توانند اقدامات خود را شروع نمایند. 
2-دنبال کردن احساسات 

در ش��رایطی که همواره تاکید می ش��ود که از 
تفکر برای تصمیم گیری ها باید اس��تفاده ش��ود، 
با این ح��ال راز موفقی��ت کارآفرین ها در اتخاذ 
تصمیم های فوق العاده این اس��ت که آنها تنها به 
ای��ن منبع محدود نبوده و به احس��اس خود نیز 
اعتماد دارند. این احس��اس ممکن اس��ت ناشی 
از تجرب��ه و ی��ا هر چی��ز دیگری باش��د. در این 
راس��تا نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که یک کارآفرین موفق صرفا به 
موقعیت ش��غلی یک حوزه کاری توجه نداشته و 
معیار اصلی برای او، عالقه اس��ت. این امر باعث 
می ش��ود تا کار برای او معنای کامال متفاوتی را 
پیدا کند. درواقع شما نیز باید حوزه ای را انتخاب 
نمایید که به آن باالترین عالقه را دارید. در کنار 
ای��ن مس��ئله نکته دیگری که بای��د به آن توجه 
داشته باشید این اس��ت که حتی یک حوزه نیز 
از زیرمجموعه های متعدد شکل گرفته است. به 

همین خاطر ضروری است تا در این رابطه نیز تصمیم گیری نمایید. 
3-عدم توجه به ترس

ترس تنها یک اخطار برای هوش��یاری بیشتر محسوب می شود. با این 
حال برای بس��یاری از افراد به معنای پایان کار محس��وب می ش��ود. در 
این رابطه با اولین نش��انه های ترس، همه چی��ز را رها کرده و به دنبال 
حوزه دیگری می روند. این امر در حالی اس��ت ک��ه کارآفرینی، اقدامی 
بس��یار س��خت بوده و نیاز به تالش و اختصاص زم��ان دارد. تحت این 
ش��رایط تغییر مداوم ش��ما تنها باعث می ش��ود که در هیچ حوزه ای به 
عمق الزم دس��ت پیدا نکنید. در این راس��تا باید با خ��ود کامال صادق 
باشید. اگر تحمل سختی ها و شجاعت مقابله با ترس های آتی را ندارید، 
بهتر اس��ت که وارد این حوزه نش��وید. در این رابطه تنها کافی است تا 
زندگی کارآفرینان موفق جهان را مطالعه کنید تا نسبت به سختی های 
ای��ن مس��یر، به درک بهتری دس��ت پیدا کنید. همچنی��ن این نکته را 
فرام��وش نکنید که صرفا کارآفرین ش��دن به معنای کس��ب ثروت باال 
طی چند سال نبوده و آمارها نیز حاکی از آن است که بیش از نیمی از 
کارآفرین ها، به رده های باال دس��ت پیدا نمی کنند. به همین خاطر شما 

باید در تصمیم خود کامال جدی باشید. 
4-سازگاری با شرایط مختلف 

از دیگر ویژگی های کارآفرینان موفق این اس��ت که می توانند خود را 
با ش��رایط مختلف به خوبی سازگار نمایند. در این رابطه فراموش نکنید 
ک��ه هیچ بازاری ماهیت ثابت نداش��ته و همواره احتمال بروز یک اتفاق 
پیش بینی نش��ده وجود دارد و نمونه بارز آن را می توان ش��یوع ویروس 
کرونا دانست. تحت این شرایط اگر قدرت تغییر سریع را نداشته باشید، 
بدون ش��ک روزهای بسیار سختی را متحمل خواهید شد. در این راستا 
فراموش نکنید که بسیاری از کارآفرین ها به علت رفتارهای غیرحرفه ای 
خود، با فش��ار و استرس بیش از جدی مواجه هستند که بدون شک در 
سالمت آنها تاثیر منفی خواهد داشت. به همین خاطر باید به این نکته 

توجه داشته باشید که کارآفرینی به شخصیتی انعطاف پذیر نیاز دارد.
5-حس مسئولیت پذیری باال 

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که با ایجاد 
یک برند ش��ما مسئولیت های مختلفی را پیدا خواهید کرد. درواقع تنها 
آینده برند ش��ما مطرح نبوده و تضمین سود س��رمایه گذارها، وضعیت 
کارکنان و بس��یاری مسائل دیگر وجود خواهد داشت. تحت این شرایط 
اگر فردی مس��ئولیت پذیر نباش��ید، بدون شک تجربه ای تلخ را خواهید 
داشت. در این راستا توصیه ما این است که از همین امروز تالش کنید 
که با مس��ئولیت های ح��ال حاضر خود برای آینده کامال آماده ش��وید. 
درواقع ش��ما باید خود را درس��ت به مانند یک مربی بدانید که نتیجه 

گرفتن و یا شکست تیم، کامال به شما بستگی خواهد داشت. 
6-ایجاد انگیزه 

بدون ش��ک س��ختی های راه می تواند هر فردی را خسته نماید. تحت 

این ش��رایط چگونه می ت��وان روحیه خود را حفظ کرد؟ در این راس��تا 
کارآفرین  ه��ای موفق اقدامات جالب��ی را انجام می دهن��د. درواقع آنها 
برای خود و تیم ش��رکت جوایزی را تعیین می کنند که باعث ش��ود تا 
انگیزه برای فعالیت چندین برابر شود. بدون شک تحت چنین شرایطی 
رس��یدن به باالترین نتای��ج، کامال امکان پذیر خواهد ب��ود. در کنار این 
موضوع، نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
تعیین جایزه و جشن گرفتن صرفا برای اقدامات بزرگ نبوده و می توان 
برای حتی کوچکترین اهداف نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد. درواقع یکی 
از ویژگی ه��ای مه��م کارآفرین های موفق این اس��ت ک��ه می توانند در 

کوتاه ترین زمان ممکن، روحیه تیم خود را ارتقا دهند. 
7-انتخاب بهترین ها 

ب��ا توج��ه به ای��ن امر ک��ه تیم ش��رکت، ب��ازوی اجرایی محس��وب 
می ش��ود. بسیار مهم اس��ت که بهترین ها را انتخاب کنید. در این راستا 

کارآفرین ه��ای موفق این قدرت را دارند که افراد مناس��بی را برای تیم 
خود انتخ��اب نمایند. درواقع آنها به خوبی ضعف ها را شناس��ایی کرده 
و افراد مناس��ب را برای پوش��ش هر یک از نیازها، انتخاب می کنند. در 
این راس��تا آنها معیارهای مش��خصی برای تعیین افراد مناسب دارند. با 
این حال این توانایی تنها در انتخاب افراد تیم ش��رکت خالصه نشده و 
انتخاب های دیگر را نیز ش��امل می شود. برای مثال آنها دوست، شریک 

تجاری و... را به خوبی انتخاب می کنند. 
8-مثبت گرایی

حتی ی��ک نمونه کارآفرین موف��ق منفی باف را نمی ت��وان پیدا کرد. 
در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
مثبت گرایی به معنای خوش خیالی نبوده و تنها به این امر اش��اره دارد 
که در مواجهه با هر شرایطی، نیمه پر لیوان را هم مشاهده نمایید. این 
امر در متوقف نش��دن ش��ما و تالش برای پیدا کردن راه حل ها، کامال 
تاثیرگذار خواهد بود. درواقع تا زمانی که به موارد مثبت توجه داش��ته 
باش��ید، ش��انس پیدا کردن موقعیت های طالیی را نیز خواهید داشت. 
در این رابطه ویروس کرونا یک مثال کامال مناس��ب خواهد بود. درواقع 
در ش��رایطی که بسیاری ش��رایط فعلی را یک فاجعه می دانند و منتظر 
رفع آن هس��تند. بسیاری از شرکت ها حتی رش��دهای فوق العاده ای را 

نیز داشته اند.
9-ایده سازی

ت��ا زمانی که به دنبال کپی برداری از اقدامات س��ایرین باش��ید، یک 
کارآفرین موفق نخواهید بود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که ایده های شما باید با توجه به دانش، مشورت 
و س��ایر اقدامات صورت گی��رد. درواقع اگر صرفا ب��ه ایده پردازی توجه 
داش��ته باشید، بدون شک سختی خاصی را متوجه نخواهید شد. با این 
ح��ال خلق ایده های جدید و کاربردی، امری کامال دش��وار خواهد بود. 
به همین خاطر ش��ما باید قدرت تشخیص ایده های مناسب و ضعیف را 
داش��ته باشید. در این راستا تنها به خودتان نیز محدود نباشید. درواقع 
حتی ممکن اس��ت یک کارمند معمولی شرکت، ایده ای بسیار خوب را 
داش��ته باش��د. به همین خاطر ابدا نباید غرور کاذب��ی را در این زمینه 

داشته باشید. 
1۰-مواجهه درست با بحران 

در شرایطی که بحران برای افراد عادی یک فاجعه محسوب می شود، 
برای کارآفرین ها یک فرصت طالیی اس��ت. درواقع در چنین ش��رایطی 
اکثر کس��ب و کارها با توقف اقدامات مواجه می شوند. تحت این شرایط 
فرصتی طالیی برای پیش��رفت ش��کل خواهد گرفت. ب��ا این حال نحوه 
انجام این کار امری کامال دش��وار بوده و ممکن اس��ت انتخاب های شما 
با نتیجه الزم همراه نباش��د. به همین خاطر اگر ترس از شکست را نیز 
دارید، بدون ش��ک به یک کارآفرین خوب تبدیل نخواهید ش��د. در این 
راس��تا نیز تنها به توانایی خود اتکا نکرده و بهتر است که اقدامات انجام 

ش��ده از س��وی برندهای موفق حوزه خود در ش��رایط بحرانی را مورد 
بررسی قرار دهید. 

11-توجه به اصل کمک کردن 
یک کارآفرین موفق بدون آنکه احس��اس بدی را پیدا کند، در تالش 
برای ارتقای س��طح تیم خود خواهد بود. در این راستا شما باید روحیه 
کمک کردن باالیی را داشته باشید. با این حال این امر تمام ماجرا نبوده 
و ش��ما باید نس��بت به کمک کردن دیگران نیز واکنش خوبی را داشته 
باش��ید. درواقع این امر ضعف بزرگ بس��یاری از کارآفرین ها محس��وب 
می ش��ود که کمک کردن دیگران را نشانه ضعف تلقی می کنند. این امر 
در حالی اس��ت که هر فردی فارغ از جایگاه خود، به کمک دیگران نیاز 

خواهد داشت. 
12-استراحت کافی

اگرچه ممکن اس��ت ی��ک کارآفرین موفق را فردی تص��ور کنید که 
زندگی را صرف کس��ب و کار خود کرده اس��ت، 
با این حال واقعیت این اس��ت ک��ه این افراد به 
خوبی می دانند که ب��رای حضوری طوالنی مدت 
در حوزه کاری خود و فعالیت چندین ساله، الزم 
اس��ت تا به حفظ سالمت توجه ویژه ای را داشته 
باشند. همچنین آنان به خوبی می دانند که افراد 
تحت فش��ار زیاد، بهترین عملک��رد را نخواهند 
داش��ت. تحت این شرایط آنها نه تنها برای خود 
اس��تراحت کافی را ایجاد می کنن��د، بلکه برای 
تیم ش��رکت نیز چنین ش��رایطی را می خواهند. 
در ای��ن راس��تا فراموش نکنید که ش��ما باید به 
خوب��ی بدانید که به چه حجم از اس��تراحت نیاز 
خواهید داش��ت. در این راس��تا نکته دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که تنها 
خود شما مطرح نبوده و الزم است تا به خانواده 
نیز توجه داش��ته باشید. درواقع هیچ دستاوردی 
اگر منجر به رها کردن خانواده ش��ود، ارزشمند 
نخواهد بود. در کنار این موضوع فراموش نکنید 
که کارآفرینی یک شغل ۲۴ ساعته نبوده و شما 
حت��ی می توانید مرخصی نی��ز بگیرید که امری 

کامال الزامی خواهد بود. 
13-تمرکز بر روی اهداف 

هر ف��ردی در طول روز خود می تواند اقدامات 
متعددی را انجام ده��د، با این حال برای فردی 
که هدف دارد، این مس��ئله کامال محدود خواهد 
ش��د. در این راس��تا یک کارآفری��ن موفق باید 
ق��درت متمرک��ز ماندن بر روی اه��داف خود را 
داش��ته باش��د. در غیر این صورت نتایج جالبی 
را به دس��ت نخواهد آورد. در این راس��تا ممکن 
است هدف ش��ما تبدیل ش��دن به بهترین برند 
بازار باش��د. تحت این شرایط دیگر پیشنهادهای 
خری��د ش��رکت، انج��ام اقدامات متفرق��ه و هر 
تصمیم گیری نباید در ذهن ش��ما جایی داش��ته 
باش��د. درواقع یک کارآفرین موف��ق باید قدرت 
کن��ار زدن مواردی که منجر به از دس��ت رفتن 

تمرکز او می شود را داشته باشد.
14-برنامه ریزی مداوم 

آیا تص��ور می کنید که برنامه ریزی تنها ب��ه اقدامات اختصاص دارد؟ 
بدون ش��ک پاس��خ منفی ب��وده و در این رابطه الزم اس��ت تا به دنبال 
برنامه ریزی برای هر اقدامی باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا بهترین 
استفاده را از زمان نیز داشته باشید. درواقع رسیدن به حتی کوچکترین 
اهداف و خواس��ته ها بدون برنامه ریزی، بسیار سخت خواهد بود. در این 
رابطه اگر قدرت برنامه ریزی خوبی را نداشته باشید، بدون شک هنوز به 

یک کارآفرین مناسب تبدیل نشده اید. 
15-یادگیری مداوم 

ممکن اس��ت با کسب موفقیت هایی تصور کنید که در شرایط آرمانی 
ق��رار دارید. با این حال ی��ک کارآفرین موفق به خوبی می داند که برای 
هیچ حوزه ای نقطه پایان وجود نداش��ته و این امر باعث می شود تا آنها 
به س��مت مطالعه و کس��ب دانش ب��ه صورت مداوم، س��وق پیدا کنند. 
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
که منابع یادگیری بس��یار متنوع ب��وده و نباید خود را صرفا به کتاب ها 
مح��دود نمایید. درواقع حتی مش��ورت گرفتن از یک کارآفرین باتجربه 

نیز یکی از اقدامات مناسب در این زمینه محسوب می شود. 
16-رفتارهای اجتماعی

ممکن است تصور کنید که کارآفرین ها افرادی منزوی هستند. با این 
حال واقعیت این اس��ت که آنها قدرت ارتباطی بس��یار خوبی دارند. این 
امر باعث می ش��ود که تقریبا بتوانند با هر ف��ردی ارتباط الزم را برقرار 
نمایند. این امر باعث می شود تا دایره روابط آنها گسترده باشد که بدون 
ش��ک در موفقیت های کاری آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود. در این راستا 
برخ��ی از کارآفرین ها به حدی خوب عمل می کنند که پس از مدتی به 

نوعی کاریزما دست پیدا می کنند.
17-تاثیر اولیه مثبت 

آی��ا تاکنون به این موضوع فک��ر کرده اید که در برخورد اول خود چه 
تاثی��ری را بر روی افراد می گذارید؟ این امر درس��ت نکته ای اس��ت که 
کارآفرین های موفق به آن توجه داش��ته و تالش می کنند تا تاثیر بسیار 
خوبی را داشته باشند. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این است که تاثیر اولیه مثبت حتی برای کارمندان نیز ضروری 
خواهد بود. این امر باعث خواهد ش��د تا از انتخاب خود، رضایت باالیی 

را به دست آورند.
18-توجه به اصل کار تیمی

در شرایطی که بس��یاری از کارآفرین ها در تالش برای انجام اکثر کارها 
به تنهایی هس��تند، کارآفرین های موفق به دنبال انجام اقدامات با کمک و 
همکاری س��ایرین بوده و این امر باعث می ش��ود تا فشار بیش از حدی را 
متحمل نشده و اقدامات به خوبی میان افراد تیم پخش شود. در این راستا 
فراموش نکنید که حتی انتخاب یک جانشین، به معنای کاهش قدرت شما 
نبوده و الزم است تا تفکرات خود را نیز به سطح حرفه ای نزدیک تر نمایید.
smallbiztrends.com :منبع

18 ویژگی مشترک کارآفرین های موفق 
به قلم: آنی پیلون  کارآفرین 

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه احداث فاز دوم پاالیشــگاه گفت: مطالعات اولیه، اســناد 
تهیه فراخوان مناقصه، ارزیابی کیفی و سایت ویزیت مناقصه گران 
از طریق مهندســی و توسعه شــرکت ملی گاز ایران انجام شده و 
بعد از بازگشــایی پاکات، پیمانکار انتخاب می شود.  دکتر " روح 
اله نوریان" در جلســه با رئیس کمســیون انرژی مجلس، معاون 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران و نمایندگان مردم اســتان در 
مجلس شورای اسالمی که درســالن جلسات پاالیشگاه گاز ایالم 
برگزار شد، افزود: با دستور مستقیم وزیر نفت مشکالت قبلی تامین 
اعتبار پروژه برطرف و قرار اســت مبلغ یکهزار میلیارد تومان برای 
احداث فاز دوم این پاالیشگاه گاز اختصاص یابد. وی با بیان اینکه 
نواقصاتــی که در فاز اول وجود دارد نیز همزمان با اجرای فاز دوم 
بعنوان موارد تکمیلی فاز 1 رفع می شود، اظهار داشت: با توجه به 
اینکه پاالیشگاه ظرفیت 10.2 میلیون متر مکعب تولید گاز را دارد، 
انتظار میرود توسعه میادین و چاههای باالدست همچنین تقویت 
فشار گاز، متناسب با ظرفیت یاد شده و نیز تامین خوراک پایدار، 
انجام  شده و  در این فرآیند، رویکرد یکپارچگی زنجیره ارزش گاز 
بعنوان یک امر مهم و با اولویت مد نظر قرار گیرد.  وی با اشــاره 
به اینکه توســعه محصوالت جانبی از جمله گوگرد در دستور کار 
قراردارد، تصریح کرد: کارهــای اولیه خط تولید گوگرد بنتونیتی 
انجام شــده  و این محصول با ارزش افزوده باالتر نسبت به گوگرد 
پاســتیلی، در آینده نزدیک به ســبد تولیدات اضافه خواهد شد.   
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در بخش دیگری از سخنانش 

با اشــاره به اینکه عدم راه اندازی الفین پتروشیمی ایالم مشکالت 
زیادی برای این پاالیشگاه به وجود آورده است، گفت: عدم تامین 
منافع و کاهش درآمدهای شرکت، هدر رفتن بخشی از محصوالت، 
مشکالت زیست محیطی و به تبع آن نارضایتی جوامع محلی تنها 
بخشی از تبعات عدم دریافت خوراک توسط پتروشیمی ایالم است 
که امید اســت با پیگیری و  راه اندازی آن، مشکالت برطرف شود. 
نوریان با بیان اینکه ســد گالل به منظور تامین آب پاالیشــگاه و 
پتروشیمی ایالم ایجاد شده است، افزود: بحث تامین اعتبار اجرای 
سیستم تصفیه خانه ورودی پاالیشگاه در مسیر آب ارسالی از سد، 
اهمیــت زیادی دارد که با جدیت درحال پیگیری اســت.  وی از 
افزایش چشمگیر محصوالت تولیدی این پاالیشگاه در سال جهش 
تولید خبر داد و گفت: در شــش ماهه اول سال جاری گاز شهری 
25 درصد ، میعانات گازی 17 درصد ، گوگرد 35 درصد و گاز مایع 

خام 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است 
که انتظار میرود این روند مثبت تا یایان سال ادامه داشته باشد. وی 
به برخی دستاوردهای شرکت در طول سال گذشته اشاره و تصریح 
کرد: کسب تقدیرنامه 5 ســتاره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر، 
رتبه اول پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ، رتبه اول اجرای 
قانون ســالمت اداری ، کســب تندیس نقره ای مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت،اخذ سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی 
و تبدیل شدن آزمایشگاه شرکت بعنوان یک آزمایشگاه مرجع، تنها 
بخشــی از دستاوردهای این شرکت بوده است. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشاره به استفاده از ظرفیت باال بودن مرکاپتان 
در ال پــی جی و میعانات گازی بــرای تولید ادورانت بعنوات یک 
محصول استراتژیک، افزود: این واحد صنعتی برای افزایش تولید 
محصــوالت جانبی برنامه های مدونی طراحی و در دســت اقدام 
دارد کــه در آینده نزدیک مطالعات و کارهای اجرایی آن آغاز می 
شود. نوریان از نصب و راه اندازی زباله سوز پساب صنعتی در این 
پاالیشــگاه در ســال جاری خبر داد و افزود: با  نصب و راه اندازی 
زباله سوز واحد تصفیه خانه پساب صنعتی ، لجن های تولید شده 
در واحد تصفیه خانه پساب صنعتی به نحو مطلوبی امحا می شوند 
که گامی مؤثر در راستای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست 
در این شــرکت می باشد. وی ادامه داد: در این ارتباط پروژه های 
مهم دیگری همچون مطالعات طراحی پایه پروژه بازیابی حرارتی 
از خروجی توربین های گازی )HRSG( انجام شده و اجرای پروژه 

احداث واحد TGTU نیز در حال پیگیری است. 

ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نشت 
یابی 1370 کیلومتر از خط لوله در 6 ماهه نخســت ســال 99 و 
همچنین استقرار نرم افزار پایش آنالین نشت یابی در این منطقه 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی منطقه 9 
عملیــات انتقال گاز، مقدم بیگلریان بــا اعالم این خبر اظهار کرد: 
هدف از انجام عملیات نشــت یابی، حفظ و افزایش ضریب ایمنی 
و همچنین کاهش خطرهای زیســت محیطی خطوط لوله انتقال 
گاز می باشــد که در 6 ماهه اول سال جاری با تالش شبانه روزی 
همکاران واحد بازرســی و پیمانکار، 1370 کیلومتر از خطوط لوله 

منطقه نشت یابی گردید.
وی با بیان اینکه در 6 ماهه اول سال 98 به میزان 1450 کیلومتر 
از خطوط لوله منطقه 9 نشت یابی شده بود، خاطرنشان کرد: علی 

رغم مشــکالت ناشی از ویروس کرونا و کاهش ماموریت ها بدلیل 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی و اهمیت ویژه نشت یابی در 
خطوط لوله منطقه بعلت گسترش بی رویه ساخت و سازها و لزوم 
ایمنی ساکنین مجاور خطوط لوله، با یک برنامه ریزی دقیق نسبت 

به نشــت یابی خطوط لوله اصلی، ایســتگاه های شیر بین راهی، 
انشعابات فرعی و بلودانها توسط گروه نشت یاب امور بازرسی منطقه 

انجام گردید.
مدیر منطقه 9 به اهمیت باالی مراقبت و نگهداشــت مطمئن 
خطوط لوله فشار قوی گاز و استفاده از تکنولوژی های نوین در این 
ارتباط اشاره کرد و افزود: از موارد شاخص نشت یابی در سال جاری، 
استقرار نرم افزار نشت یابی در بستر اینترنت با فرمت گزارش گیری 
متناســب با فرآیندهای ســازمان بوده که برای اولین بار در سطح 
شرکت انتقال مورد استفاده قرار گرفته است و امکان پایش مستمر 
خطوط لوله انتقال گاز به صورت آنالین گردیده و می تواند کمک 
شایانی در شناسایی، کنترل و یا حذف ریسک های مترتب نموده 
و ضمن جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، از وقوع حوادث ناگوار 

نیز ممانعت خواهد نمود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســتاد شــهر هوشــمند 
شهرداری قم گفت: جشــنواره رویداد استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان با مشارکت جوانان ایده پرداز فناورانه با موضوع خدمات 
شهری و محیط زیست در مدیریت شهری قم برگزار می شود. همایون 
یزدان پناه در خصوص اهمیت اســتفاده از ایده های فناورانه در رفع 
معضالت مدیریت شــهری، اظهار داشــت: یکی از اقدامات مهم در 
شــهرداری قم جهت تحقق هدف ششم از برنامه راهبردی توسعه 
شهر که “شهر خالق و هوشمند ” است، برگزاری رویداد استارت  آپی 
با همکاری نخبگان بوده که برای برگزیدگان آن جوایزی تعیین شده 
است. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با بیان اینکه در این 
راســتا در نخستین گام، رویداد اســتارت آپی با کمک جوانان ایده 
پرداز فناورانه و شــرکت های دانش بنیان با موضوع خدمات شهری 
و محیط زیست در مدیریت شــهری قم برگزار می شود، افزود: این 
رویداد اســتارت  آپی در سطح ملی است تا بتوان پیوند خوبی میان 
شرکت ها و جوانان ایده پرداز فناورانه در مورد مسائل بسیار مهم با 
مدیریت شهری ایجاد کرد. یزدان پناه یادآور شد: نشست های اتاق 
فکر و هم اندیشی های انجام شــده و حدود ده مسئله مهم پیرامون 
حوزه خدمات شــهری و محیط زیست احصاء و از بین افراد حقوقی 
و حقیقــی نخبه به دنبال ارائه راهکارهای علمی، خالقانه و فناورانه 

هســتیم و ایده های برتر نیز پس از داوری انتخاب و اعالم می شوند. 
وی عنــوان کرد: از معضالت مهم در مدیریت شــهری، حمل ونقل 
و مســائل ترافیکی اســت که پس از مسائل مهم خدمات شهری و 
زیست محیطی سراغ آن ها نیز می رویم. رئیس ستاد شهر هوشمند 
شهرداری قم با تأکید بر اینکه بخش زیادی از رسالت مدیریت شهری 
در ارتباط با حوزه مدیریت شهری و مسائل زیست محیطی است، ابراز 
کرد: باید در مسیر هوشمندسازی به این موضوعات مهم شهری توجه 
کرد و برای خألهای موجود، راهکاری علمی و فناورانه یافت. یزدان 
پناه مطرح کرد: حمل ونقل از جمله موضوعات و محورهای مهم در 

هوشمندسازی شهر است که تالش می کنیم در مرحله بعدی مورد 
توجه قرار گیرد، در حال حاضر به دنبال مشــخص کردن سرفصل 
رویدادهای  استارت  آپی هستیم و فراخوان به زودی اعالم می شود. 
وی خاطرنشان کرد: ایده های فناورانه می تواند در قالب یک راهکار 
مهم در استفاده از ابزارهای فناورانه مانند حسگرها)سنسورها( و یا 
ســخت افزار باشند و یا ایده های نرم و فرهنگی و اجتماعی مؤثر تا 
بتوانیم بخش زیادی از مشکالت موجود در حوزه مدیریت شهری 
و زیست محیطی را رفع کنیم. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری 
قم تصریح کرد: این ایده ها می توانند با حمایت مدیریت شــهری 
عملیاتی و کاربردی شده و در جهت هوشمندسازی و سهولت ارائه 
خدمات شهری و حفظ محیط زیســت از آن ها بهره بگیریم؛ برای 
نمونه در جمع آوری زباله های قابل بازیافت و دفن پســماند آن ها و 
یا ساماندهی سگ های ولگرد و … مشکالت زیادی در سطح شهر 
وجود دارد که با راهکارهای علمی و پژوهشــی و ایده های فناورانه 
می توان این مســائل را مدیریت کرد. یزدان پنــاه ادامه داد: وقتی 
با روش های علمی بتوان مشــکالت و معضالت شهری را حل کرد، 
ضمن صرفه جوئی قابل توجه در هزینه ها، حفظ بیشتر محیط زیست 
و آســایش بیشتر شهروندان اتفاق می افتد که در راستای آبادانی و 

توسعه بیشتر شهر است. 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: پروژه غیرهمســطح شــهید 
صیــدی اراک افتتاح و عملیات اجرایی زیرگذر میدان مقاومت آغاز 
شــد.  محمد کریم شفیعی شــهردار اراک در جریان افتتاح تقاطع 
غیرهمسطح شــهید صیدی که با حضور "نوبخت" رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور و "محمد" رییس قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا کشــور انجام شد، بیان کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شــهید صیدی چهارمین تقاطع نیمه کاره شهر اراک است که طی 
10 ســال اخیر ناتمام باقی مانده بود که امروز رسما به بهره برداری 
می رسد. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 98 تاکنون 5 پروژه نیمه 
تمام شهر اراک همچون تقاطع غیرهمسطح مدافعان اراک)شریعتی(، 
تقاطع آزادگان، علم الهدی و شــهید صیدی به اتمام رسیده است، 
گفت: پروژه تقاطع غیرهمســطح شــهید صیدی دارای 17 هکتار 
وسعت است، طول پل به همراه بزرگراه 2.5 کیلومتر است و عرشه 
پل به 22 هزار مترمربع می رسد و در ساخت آن 22 هزار تن تیر و 
ورق، 5 هزار تن آرماتور و 16 هزار تن آسفالت استفاده شده است و 
در واقع 4.5 هکتار فضای سبز دارد و 4 هکتار تملک اراضی نیز انجام 
گرفته است. شهردار اراک با اشاره به اینکه امروز قرارداد همکاری با 
قــرارگاه خاتم االنبیا برای احداث 5 پروژه عمرانی در اراک آغاز می 
شود، افزود: این پروژه ها شامل تقاطع میدان مقاومت، تقاطع جاده 
فراهان، زیرگذر جاده فرودگاه، تقاطع حدفاصل بزرگراه شهید آنجفی 
تا آرامستان و تقاطع میدان امام خمینی)ره( مقاومت، می شود. در 

این آیین مرتضی سورانه رییس شورای شهر اراک با اشاره به اینکه 
اراک می تواند بواسطه ظرفیت هایی مانند تاالب میقان اراک مقصد 
جدید گردشــگری باشد، لزوم تسریع در تعیین تکلیف طرح جامع 
اراک و اراضی 90 هکتاری، بازنگری در طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای اراک و تجهیز ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری از محل منابع 
دولتی، اختصاص جرائم و تخلفات رانندگی به حساب شهرداری و 
تخصیــص بودجه برای تجهیز آتش نشــانی و خریــد نردبان 68 
متری، لزوم ایجاد بیمارستان دوم تامین اجتماعی و کمک به ایجاد 
شهرک سالمت، استقالل کانون بازنشستگان نفت استان مرکزی از 
کرمانشاه، تخصیص اعتبارات ملی برای حفظ و نگهداری بازار اراک 
را از جمله درخواســت های مدیریت شهری اراک دانست. فرمانده 

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( از تکمیل 11 پروژه عمرانی در 
شهر اراک توسط این قرارگاه خبر داد. سعید محمد در آئین افتتاح 
پل شهید صیدی اراک، اظهار کرد: امروز دشمن در صدد بی انگیزه 
نشان دادن و ناامید کردن مردم است اما امروز کل کشور به کارگاه 
بزرگ عمرانی تبدیل شــده است. وی ادامه داد: امروز قرارگاه خاتم 
االنبیا 285 پروژه در کشــور دارد و کارکرد آن هر ســال نسبت به 
سال های گذشته به بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده و این حجم از 
کار و خدمات رسانی ایجاد انگیزه در مردم را به دنبال داشته است. 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا بیان کرد: در شرایط دشوار 
کشور به همدلی تمامی ارکان نظام نیاز است. محمد افزود: امروز در 
شهر اراک 11 پروژه توسط قرارگاه خاتم االنبیا تکمیل شده است و از 
دیگر پروژه های شاخص قرارگاه در استان مرکزی می توان به آزادراه 
تهران - ساوه اشاره کرد. به گفته وی در شهر اراک با توجه به اعالم 
نیاز شهردار و شورای شهر اراک، قرارگاه خاتم االنبیا از دو سال قبل 
در اجرای پروژه ها فعال شــد که نتیجه آن تحویل تقاطع غیر هم 
سطح میدان امام حسین )ع(، تکمیل تقاطع میدان ورزش )آزادگان( 
و تقاطع غیر هم سطح میدان شریعتی بوده است. محمد افزود: امروز 
نیــز انعقاد تفاهم نامه پنج پروژه جدید از قبیل میدان امام خمینی 
)ره(، میدان مقاومت، تقاطع جاده فراهان با بلوار شهید آنجفی، تقاطع 
جاده فرودگاه با کمربندی شمالی و رینگ شمالی سمت آرامستان به 
ارزش 300 میلیارد تومان در یک دوره 36 ماهه با قرارگاه آغاز شد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

پروژه فاز 2 پاالیشگاه گاز ایالم با هدف افزایش 50 درصدی 
محصوالت تولیدی در مراحل پایانی برون سپاری است

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :
استقرار نرم افزار پایش آنالین نشت یابی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

رویداد استارت آپ ها با موضوع خدمات شهری و محیط  زیست در قم برگزار می شود

با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

تقاطع غیر هم سطح شهید صیدی اراک به بهره برداری رسید

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد:
گزارش شش ماهه تولید و مصرف برق در خوزستان

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر بازار برق شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان با بیان اینکه در نیمه نخست ســال جاری 25 هزار و 938 
گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده، بیان کرد: انرژی مصرفی 
در شش ماهه اول سال 99 برابر با 24 هزار و 812 گیگاوات ساعت بوده 
که نشان دهنده حدود 4.25 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل است. فرامرز شــادفر گفت: نیروگاه های حرارتی و 
سیکل ترکیبی 58.4 درصد، نیروگاه های برق آبی 41 درصد و نیروگاه 
های تولید پراکنده 0.6 درصد تولید برق استان را در این بازه زمانی انجام 
داده اند. وی تصریح کرد: از 15 هزار و 163 گیگاوات ســاعت برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی 42 درصد توســط بخش 
دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و 58 درصد توسط بخش خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید 
شــده است. مدیر بازار شرکت برق منطقه ای خوزســتان افزود: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط 
در هر روز حدود 81 گیگاوات ســاعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. شادفر ادامه داد: پیک شهریور ماه سال جاری هفت 
هزار و 889 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود 1.33 درصد کاهش داشته است. بنابر این گزاش، 
ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر 13 هزار و 196 مگاوات ساعت بوده که ظرفیت منصوبه در 
بخش آبی برابر هشت هزار و 169 مگاوات و در بخش حرارتی پنج هزار و 27 مگاوات است. 65 مگاوات نیز در بخش DG )تولید 

پراکنده( ظرفیت وجود دارد. 

حضور سرپرست شرکت گاز استان گلستان در آیین متمرکز اهدا هزار 
جلد اسناد مالکیت واحد های مسکونی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس علی طالبی  سرپرســت 
شرکت گاز استان گلستان  همراه با مدیران ارشد  استان در آیین متمرکز 
اهدا هزار جلد اســناد مالکیت واحد های مسکونی  توسط بنیاد مسکن 
که در روســتای کالجان قاجار برگزار شــد حضور یافت .این مراسم  با 
حضور دکتر هادی حق شناس  استاندار گلستان  ، دکتر رضایی رییس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و دیگر اعضای این کمیسیون. 
نمایندگان استان در مجلس. معاونان بنیاد مسکن کشور و مدیران استانی 
و شهرســتانی  برگزار گردید.در این مراسم استاندار گلستان با اشاره به 
اینکه قریب به نیمی از مردم اســت در روســتاها سکونت دارند . اظهار کرد: 95 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی در گلستان 
تا کنون سند دار شده اند و خوشبختانه روند اهدا سند در استان سرعت خوبی دارد.دکتر هادی حق شناس   تصریح کرد: تمام 
روستاهای باالی 20 خانوار گلستان از طرح هادی برخوردارند و به برکت انقالب اسالمی بیش از 90 درصد روستاهای استان از برق. 
گاز و امکانات مخابراتی برخوردارند و بیش از 75 درصد روستاها نیز از آب شرب سالم استفاده می کنند.در این مراسم همچنین 
دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل برخی سیاست های نادرست در گذشته 
شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده ایم که باید با ایجاد و توسعه اشتغال در روستاها شاهد عدم مهاجرت آنان باشیم.الزم به 
ذکر در این جلسه با حضور استاندار گلستان. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی. معاونین بنیاد مسکن کشور و دیگر مدیران 

استان تعدادی از هزار سند آماده تحویل به صورت نمادین به تعدادی از روستاییان اهدا شد.

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان همدان:
حیات وحش همدان از طاعون در امان است

همدان - خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط 
زیست استان همدان از نظارت جدی این سازمان بر سالمت حیوانات و 
جلوگیری ازشیوع بیماری ویروسی بین دام اهلی و وحشی به نام طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک)PPR( خبرداد. مهدی صفی خانی در گفت و گو 
با همدان آنالین، با اشــاره به شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در 
حیــات وحش ایران و ازبین رفتن تعداد قابل توجهی از حیوانات در این 
مناطق، گفت: خوشبختانه از سال 95 تاکنون این نوع ویروس به حیات 
وحش استان نرسیده و با نظارت ها و واکسیناسیون به موقع دام ها از شیوع 

آن در بین حیوانات وحشی جلوگیری به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه این ویروس از طریق دام های اهلی به حیوانات وحشی سرایت می کند، تصریح کرد: واکسیناسیون دام مهمترین 
راهکار جلوگیری از شیوع ویروش طاعون نشخوارکنندگان کوچک است؛ سازمان دامپزشکی باید هر ساله و به شکل دوره ای نسبت 

به واکسیناسیون همه دام های اهلی اقدا کند چراکه تنها راه پیشگیری این طاعون، کنترل سالمت دام های اهلی است.
صفی خانی با بیان اینکه درصورت ورود این طاعون به حیات وحش، هیچ روشی برای کنترل و پیشگیری دربین حیوانات بومی 
وجود ندارد، عنوان کرد: ورود این طاعون تلفات و ضررهای سنگینی را به حیات وحش و اقتصاد  ساکنان اطراف این مناطق خواهد 
متحمل خواهد شــد. معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان همدان با اشاره به جدیت این سازمان برای مراقبت و 
نهداری از حیوانات حیات وحش استان، اظهار کرد: باتوجه به همکاری قابل توجه و روابط تنگاتنگ این سازمان با دامپزشکی استان 
و توجه به مسائل بهداشتی ازجمله ضدعفونی آبشخورها و واکسیناسیون دام های اهلی، تاکنون این نوع از بیماری درحیات وحش 

استان مشاهده نشده است.
الزم به ذکر است از ابتدای سال 99 تاکنون الشه 350 کل و بز و قوچ و میش توسط محیط بانان در مناطق تحت مدیریت سازمان 
محیط زیست پیدا شده که در اثر طاعون تلف شده اند. آمار تلفات بیشتر از اینهاست چون معموال همه الشه ها پیدا نمی شود. تعدادی 
توسط گرگ و پلنگ خورده می شود تعدادی هم ممکن است در مناطق کوهستانی و صعب العبور تلف شده باشند که امکان پایش 

در این مناطق و پیدا کردن الشه ها دشوار است.

راه اندازي شعب طالیه داران صلح و سازش در شهرکهاي صنعتي قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت: در راستاي تسریع در حل مشکالت 
پرونده هاي قضایي واحدهاي تولیدي و صنعتي، شعبات طالیه داران صلح و سازش در تمامي شهرکها و نواحي صنعتي تابعه استان 
فعالیت خود را آغار کردند. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، " حمیدرضا خانپور" در جلسه هیئت 
مدیره شرکت خدماتي شهرک صنعتي لیا با اعالم این مطلب اظهار داشت : از آنجاییکه نهاد صلح و سازش در فرهنگ دیني ما و 
عرف جامعه جایگاه ارزشمندي و قابل توجهي دارد شعب طالیه داران صلح و سازش با هدف کاهش ورودي پرونده ها به دستگاه 
قضایي و شوراي حل اختالف راه اندازي شده که موجب رفع اختالف در بدنه واحدهاي تولیدي و صنعتي خواهد شد که نتیجه آن 
جلوگیري از تعطیل شدن واحد تولیدي و صنعتي و متوقف ننمودن خط تولید و کمک به رونق اقتصادي و ثبات اشتغال پایدار مي 
باشد. وي با اشاره به مزایاي این طرح افزود: رایگان بودن، عدم رعایت تشریفات قوانین آئین دادرسي در طرح و رسیدگي به دعاوي، 
سرعت و اثربخش بودن مذاکرات اصالحي در این شعب را از مهمترین مزیتهاي این طرح عنوان کرد. رئیس هیئت مدیره شرکت 
شــهرکهاي صنعتي استان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد چهار شعبه طالیه داران صلح و سازش در تمامي شهرکها و نواحي 
صنعتي اســتان تشکیل و آموزش هاي الزم به رؤسا و اعضاي شعب با همکاري اداره کل شوراي حل اختالف دادگستري قزوین 
صورت پذیرفته است. خانپور در پایان خاطرنشان کرد: در سال "جهش تولید" و در راستاي کمک به واحدهاي تولیدي و صنعتي 
و با توجه به راه اندازي این شعبات در دفاتر شرکتهاي خدماتي شهرکها و نواحي صنعتي، صنعتگران و تولیدگنندگان با مراجعه به 
این شعب در صورت طرح پرونده هاي علیه فعاالن تولیدي و صنعتي و یا کارگران و مرتبطین آنها دیگر نیاز و الزامي به مراجعه به 
محاکم قضایي و شوراهاي حل اختالف شهري نمي باشد و این شعب با رعایت صالحیت قانوني خود نسبت به رفع اختالف نسبت 

به اصحاب دعوي اقدام خواهند نمود.

نهمین جلسه کمیسیون ماده 5 استان در سالجاری برگزار شد
رشــت - زینب قلیپور:  نهمین جلسه کمیسیون ماده 5 استان در ســال 1399 به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری گیالن و به دبیری اداره کل راه و شهرسازی و با حضور سایر دستگاههای عضو کمیسیون در سالن جلسات اداره کل راه 
و شهرسازی گیالن برگزار شد.مهندس خدیجه انشاء معاون شهرسازی ومعماری راه وشهرسازی گیالن با بیان این مطلب گفت : بر 
اساس بند 7 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ، تغییرات در طرح های تفصیلی شهری پس از بررسی و تصویب در کمیسیون 
ماده 5 مالک صدور پروانه برای شهرداری ها خواهد بود ؛ لذا این کمیسیون برای شهر های رشت – بندر انزلی – صومعه سرا – 
تالش – آســتارا – فومن - رودســر مورخ 10 مهر 99 برگزار و منجر به صدور آراء کمیسیون) مجموعاً 43 پرونده ( گردید.وی در 
پایان افزود : همچنین در این جلسه حسب تاکیدات مقام عالی استان پیشنهادات تغییر کاربری امالک مازاد دستگاههای اجرایی 
تعرفه شده اداره کل اقتصاد و دارایی استان در اجرای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند )د( تبصره 12 قانون بودجه و طرح های اقدام 

ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و منجر به اخذ مصوبات کمیسیون ماده 5 قرار گرفت.
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کارکنان دفاتر باز را دوس��ت ندارند. پژوهش ها هم نشان می دهد که 
آنها کارآمد نیستند ولی به دالیلی همچنان وجود دارند.

»نخست دیوارها را از میان بردارید و اتاقک های بی روح بسازید. سپس 
کارمندان را شانه به ش��انه پشت یک میز طویل قرار دهید، به صورتی که 
بتوانن��د راحت تر با هم صحبت کنند. هرگونه دفتر خصوصی باقی مانده 
را ک��ه تنها بر این ای��ده تأکید می کند که برخی از افراد بهتر از دیگران 
هس��تند، رها کنید. کارمندان ارش��د خ��ود را کنار دیگران بنش��انید؛ 
این گونه است که افراد با هم همکاری خواهند کرد. ایده ها جرقه خواهد 
زد. افراد غریبه به دفتر شما نگاه می کنند و فکر می کنند که این مکان 
انرژی دارد. کارکنان ش��ما مولدتر خواهند بود. شرکت شما محصوالتی 
تولی��د خواهد ک��رد که نظیر آنها را جهان ندیده اس��ت.« این افس��انه  
طراحی دفترهای باز اس��ت؛ یک طرح محل کار که چنان فراگیر اس��ت 
که کامال مورد پذیرش واقع ش��ده و وعده های آن )همکاری و نوآوری( 

مقدس شمرده می شود.
براس��اس نتای��ج ی��ک مطالعه در س��ال ۲010 که به وس��یله  انجمن 
بین المللی مدیریت تدارکات انجام شد، ۶۸درصد از افراد در دفاتر بدون 
دی��وار ی��ا دارای دیوارهای کوتاه کار می کنند و این تعداد بدون ش��ک 
پس از آن افزایش یافته اس��ت. فقط یک مشکل وجود دارد؛ کارکنان از 
دفاتر باز متنفرند. این محل های کار موجب پرت شدن حواس می شود، 
پر س��روصدا بوده و حریم خصوصی کمی در آنها وجود دارد. یک طراح 
گرافیک ۴7 ساله که بیش از دو دهه را به کار در محیط های باز مشغول 

بوده است، می گوید:
اضافه بار حس��ی همراه  با طرح های دفتر باز به نقطه ای می رس��د که 
من به دش��واری می توانم کار خود را انجام دهم. من حتی به خاطر این 

موضوع یک بار مجبور شدم که یک کار را ترک کنم.
از هم��ان زم��ان که ای��ن دفترهای ب��از رواج پیدا کردن��د، مطالعات 
س��ودمندی آنها را زیر س��ؤال بردند. پژوهشگران نشان داده اند که افراد 
مشغول به کار در دفاتر باز، دوبرابر بیشتر مرخصی استعالجی می گیرند 
و ناراحتی و اس��ترس بیشتر و بهره وری کمتری را نسبت  به افرادی که 
حریم خصوصی بیشتری دارند، گزارش می کنند. مطالعه ا ی که در سال 
۲01۸ به وسیله ی پژوهش��گران دانشکده  کسب و کار هاروارد انجام شد، 
نش��ان داد ک��ه دفاتر باز تعامالت چهره به چه��ره را تا حدود 70درصد 
کاهش می دهند و ارس��ال ایمیل و پیام را تا 50درصد افزایش می دهد. 
نتای��ج این مطالعات، این ای��ده را که ادعا می کند در چنین ش��رایطی 

مشارکت کارکنان با هم بیشتر می شود، رد می کند.
ب��ا این  ح��ال، طرح های دفاتر ب��از همچنان وجود دارن��د و برخی از 
آنها از نظر س��مبولیک چنان قدرتمند هس��تند که قابل کنار گذاشتن 
نیس��تند. یک مورد مش��هور در این زمینه، ش��رکت گوگل است. طرح 
دفاتر باز از زمان ایجاد مخازن منش��ی گری در دهه  19۴0 وجود داشت 
اما وقتی گوگل هفت س��اله مراکز س��ازماندگی خ��ود را در مانتین ویو 
در کالیفرنیا بازس��ازی کرد، حاصل آن نمایشگاهی مرتفع و پرنور برای 

نش��ان دادن رشد ثروت و نفوذ این ش��رکت بود؛ این تغییر قاصد عصر 
حرفه ای جدیدی بود. کالیو ویلکینس��ون، معم��ار این طرح از فضاهای 
درونی سنگین که در دفتر پیشین وجود داشت، اجتناب کرد. هنوز هم 
تا حدی فضاهای خصوصی وجود داش��ت، اما وس��عت زیادی از فضا به 
محل کار جمعی و اتاق های جلس��ه  کوچک و شیشه ای اختصاص داده 
شد. ویلکینسون می گوید: نگرش ما این بود: ما در حال ابداع یک جهان 

جدید هستیم، پس چه نیازی به دنیای قدیمی داریم.
با ظهور گوگل، ایده  او برای طراحی یک محیط کار مش��ارکتی رونق 

گرفت. او می گوید:
ش��رکت ها نزد ما آمده و می گفتند که می خواهیم مثل گوگل باشیم. 
آنها نس��بت  به هویت خود اطمینان کمی داشتند اما مطمئن بودند که 

می خواهند مانند گوگل باشند.
ح��دود همان زم��ان، ی��ک نس��خه  افراط گرایانه ت��ر از دفات��ر باز از 
اس��تارت آپ هایی که طی دوره  دات کام بوم )دوره شکوفایی شرکت های 
اینترنتی( در اواخر دهه 1990 ظهور یافتند، توسعه پیدا کرد. با افزایش 
ش��مار این ش��رکت ها، آنها به دنبال راه های ارزانی ب��رای متمایز کردن 
خود از دیگر شرکت ها بودند. ویلکینسون می گوید که دفاتر شاداب تری 
ک��ه مدت ها در صنعت تبلیغات رایج بودند، الهام بخش این کار ش��دند. 
برخی از آنها به بخش س��اوت آو مارکت در فرانسیسکو نقل مکان کرده 
و در فضاهای ناتمام س��اختمان ها مس��تقر ش��دند و آن را به حال خود 
رها کردند. وقتی که ش��ما با س��رعت در حال اضاف��ه و حذف کارکنان 
هس��تید، دیوارها تنها موجب پیچیده تر ش��دن کارها می ش��وند. جوئل 
 Fog اسپالس��کی ک��ه در س��ال ۲000 یک��ی از بنیان گذاران ش��رکت
 Stack ب��ود و اکن��ون مؤس��س و مدی��ر اجرایی Creek Software

Overflow است، می گوید:
این مکان ها وحشتناک بودند. آنها خیلی پر سر و صدا بودند زیرا سقف 
کاذب نداشتند. این برای همه دردناک بود، اما استارت آپ های دات کام 

این کار را انجام می دادند زیرا چاره  دیگری نداشتند.
و این گونه بود که از قلب ضرورت، زیبایی متولد ش��د. در سال ۲015 
که فیس بوک دفتر مرکزی خود در منلو پارک را که به وسیله فرانک گری 
طراحی ش��ده بود، باز کرد، دفتر باز نه تنها چهره  نوآوری سیلیکون ولی 
بود بلکه به یک اس��تعاره  قدرتمند تبدیل ش��ده بود. فیس بوک اکنون 
حدود ۲۸00 کارمند در یک س��اختمان 10 جریبی دارد و ادعا می کند 
که بزرگ ترین طرح دفتر باز در جهان است. مارک زاکربرگ، مؤسس و 

مدیر اجرایی فیس بوک هنگام اعالم طرح در سال ۲01۲ گفت:
ایده این اس��ت که یک فضای مهندس��ی کامل ایجاد شود: یک اتاق 
عظیم که هزاران نفر را در خود جای دهد که همه به اندازه  کافی به هم 

نزدیک باشند که بتوانند با هم همکاری کنند.
معروف اس��ت که او درس��ت مانند دیگران یک میز س��فید ساده در 
منطقه جمعی دفتر دارد. البته او یک اتاق کنفرانس اختصاصی نیز دارد 
که شایعه شده که بیشتر وقت خود را در آن سپری می کند. این فریب 

نوآورانه ای که دفاتر باز با خود داش��تند، از نظر راه اندازی استارت آپ ها 
و ش��رکت های مشابه اجتناب ناپذیر شد. بن وابر، مؤسس و مدیر اجرایی 
ش��رکت تحلیلگ��ر مح��ل کار Humanyze که از حس��گرهایی برای 
ردیابی نحوه  اس��تفاده افراد از دفاتر و تعامل آنها با هم استفاده می کند، 
می گوید: وقتی ما از افراد مس��ئول می پرس��یم که چرا دفاتر خود را به 
حالت باز طراحی کرده اند، بیش��تر آنها به ما پاسخی مبهم می دهند، اما 
وقتی عمیق ش��وید، درمی یابید علت آن است که محل کار شبیه چند 

شرکت  فناوری بسیار موفق به نظر برسد.
کالوین نیوپورت، اس��تاد علوم کامپیوتر دانشگاه جورج تاون که نحوه  

کار افراد را مورد مطالعه قرار می دهد، دیدگاه شکاکانه تری دارد:
دفات��ر باز تبدی��ل به راهی برای نش��ان دادن ارزش یک ش��رکت به 
سرمایه گذاران خطرپذیر و افراد بااستعداد شده اند. هدف بهبود بهره وری 
و همکاری نیس��ت بلکه ارسال این پیام است که شرکت در حال انجام 

کار جالبی است.
6 طراحی دفتر کار که قالب های سنتی را در هم شکستند

لس آنجلس، س��ال 199۴: کارکنان در دفتر مجازی آژانس تبلیغاتی 
Chiat/Dayهیچ گون��ه صندل��ی اختصاصی نداش��تند و ه��ر روز باید 
لپ تاپ ه��ا و تلفن ها را چک می کردند. نتیجه: افراد س��عی می کردند با 

بهانه ای از سر کار فرار کنند.
سانتا کالرا، سال 1995: اندی گروو، مدیرعامل اجرایی شرکت اینتل 
به منظور تقویت گفت وگو و تعامالت س��ازنده س��اختار دفتر باز را برای 
خ��ود در نظ��ر گرفت تا افراد بتوانند او و ش��رکت را ب��دون ترس مورد 

انتقاد قرار دهند.
امری ویل، کالیفرنیا، س��ال ۲000: اس��تیو جابز پیشنهاد دفتر باز را 
برای دفاتر مرکزی پیکس��ار رد کرد. او به ج��ای این کار گروه های 5 تا 
۶ نف��ری را در دفات��ر کنار هم قرار داد و ی��ک فضای همکاری در میان 

دفاتر ایجاد کرد.
الس وگاس، س��ال ۲013: محوطه  باز زاپوس به صورت عمدی محدود 
ش��د. تونی هسیه براس��اس نتایج پژوهشی که نش��ان می داد شهرهای 
پرتراک��م مولدتر هس��تند، کمت��ر از 3/19 مترمربع فض��ا را به ازای هر 

کارمند اختصاص داد.
 ،)Airbnb( سان فرانسیسکو، سال ۲013: در فضای کار ایربی ان بی
اتاق ه��ای کار طوری طراحی ش��دند که به افراد ح��س راحتی خانه را 

می داد.
 ،)R/GA( نیوی��ورک، س��ال ۲01۶: در آژان��س بازاریابی آر/ج��ی ای
اپلیکیش��نی در اختیار کارمندان قرار داده ش��د که به آنها اجازه می داد 
ک��ه اتاق ه��ای باز خود را تا ح��دی از نظر نورپ��ردازی و چینش میزها 

مدیریت و تنظیم کنند.
در می��ان گرایش ه��ای نمادین به طراحی فض��ای کار، خود کارکنان 
فرام��وش ش��ده اند. به گفت��ه  Humanyze، طرح های باز در تش��ویق 
تعامالت بین گروه ها زمانی که ش��رکت در تالش برای ایجاد محصوالت 

جدید اس��ت، عالی هس��تند اما این محیط ها در تشویق تعامالت درون 
گروهی در کارهای مبتنی بر اجرا مانند کدنویس��ی که کارکنان نیاز به 
هماهنگی دارند، وحش��تناک هس��تند. یک دفتر باز ممکن اس��ت برای 
ش��رکتی که در حال کار روی ایده های جدید اس��ت، مناسب باشد اما 

همین که به مرحله  اجرا برسد، وضعیت دشوار خواهد شد.
البته یک��ی از دالیل اصلی که رهبران کس��ب و کار به طور پیش فرض 
طرح ه��ای ب��از را در نظر می گیرند، این اس��ت که آنها ارزان هس��تند. 
براس��اس گزارش انجمن تجاری امالک CoreNet Global، متوسط 
فضای اختصاص داده ش��ده به کارکنان در جهان از 9/۲0 متر مربع در 
سال ۲010 به 3/1۶ متر مربع در سال ۲013 رسیده است و پیش بینی 
می شود که این فضا همچنان کاهش پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد 
که حاصل این نوع طراحی در ش��رکت های بزرگ، ذخیره کردن صدها 

میلیون دالر است.
ش��اید هیچ ش��رکتی به اندازه  ش��رکت WeWork از این مس��ئله 
بهره برداری نکرده باش��د. او میزها و س��الن های جمعی خود را در محل 
کار خود تبلیغ کرد و اکنون برای دیگر ش��رکت ها دفتر می س��ازد. وجه 
تمایز ش��رکت WeWork، اس��تفاده از اطالعاتی برای فشرده س��ازی 
محیط کار است. او اخیرا دفتر اکسپدیا را در شیکاگو را از سه طبقه به 
دو طبقه کاهش داده و مدعی اس��ت که این کار را بدون قربانی کردن 
رضایت کارکنان انجام داده اس��ت. لیز بورو، مدیر اس��تراتژی محل کار 
WeWork می گوید که این کار مستلزم نزدیک تر شدن افراد و تعامل 
بیشتر آنها است که با طراحی ترتیب های نشستن مختلف و حتی ایجاد 

مکان های خصوصی ایجاد می  شود. او می گوید:
اف��راد در طول روز و زندگی خود نیازهای متفاوتی دارند. آنها ممکن 
اس��ت در یک نقطه نیاز ب��ه تمرکز و در نقطه  دیگر نی��از به صحبت با 

کسی داشته باشند.
بس��یاری از معماران در این دیدگاه اش��تراک دارند. جانت پوگ مک 
لورین، رئیس ش��رکت معم��اری Gensler که چندین دفتر ش��رکت 
برجسته را طراحی کرده است، می گوید که کارآمدترین طرح های دفتر 
باز ش��امل تعدادی اتاق جلس��ه و مناطق خصوصی برای تمرکز عمیق 

است. او می گوید:
ش��رکت های خ��الق درواقع از فضاهای بیش��تری در سرتاس��ر دفتر 
اس��تفاده می کنند. آنها انتظار ندارند که یک می��ز، مرکز زندگی کاری 

یک کارمند باشد.
این یک ایده  فریبنده اس��ت، ام��ا همان طور که WeWork فهمیده 
اس��ت، گران ترین بخش یک دفتر کار اتاق های جلس��ه کوچک اس��ت. 
به عنوان یک راه حل، WeWork به مشتریان خود اتاقک های کوچک 
قاب��ل حملی که می توانن��د در طرح های موجود گنجانده ش��وند، ارائه 
می دهد. با اندازه ی ۴/1 متر مربع، این فضا برای یک دفتر خصوصی کم 

است اما حداقل یک در دارد.
FAST COMPANY/zoomit :منبع
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مترجم: طاهره منیری ش��ریف : مهم نیس��ت در چه صنعتی مشغول 
به کار هستید، تیم شما به منظور توسعه نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی 
نیاز به خالقیت دارد. تش��ویق به تفکر خالق، باعث می ش��ود کارمندان 
تصویر بزرگ تری را در ذهن ش��ان تجس��م و به صورت مولد و سودآور، 

روی مسائلی که تاثیر عمیق تری روی کسب و کار دارد تمرکز کنند.
درحالی ک��ه ای��ن فرآین��د خالقانه احتماال نس��بت ب��ه فرآیند تولید 
حداکث��ری و اتوماتیک، کمتر مولد به نظر برس��د، ولی در نهایت چون 
تالش ها روی تصویر بزرگ تر تمرکز دارند، بهره وری کارمندان معنا دارتر 

می شود و به شکوفایی کسب وکار می انجامد.
بنابراین محیط کاری مناس��ب برای بهره وری و خروجی بهتر، باید به 

تحریک خالقیت کمک  کند.
با اس��تفاده از روش های زی��ر، می توانید مح��رک خالقیت تیم خود 

باشید:
1. نقشه  ذهنی ایده های خود را روی وایت برد ترسیم کنید:

نقش��ه  ذهنی، نموداری است که شما می توانید آن را ایجاد کنید. در 
این نمودار، ایده  اصلی در وس��ط قرار دارد و ش��اخه های متصل به آن، 
جزییات بیش��تر درب��اره  آن مفهوم را نمایش می دهند. ذهن انس��ان از 
این نمودارهای بصری برای س��ازماندهی اطالعات اس��تفاده و آن را به 

گونه های متفاوتی مشاهده می کند.
نقش��ه  ذهنی اب��زار ایده آلی برای توف��ان مغزی به ش��مار می رود تا 
خالقیت همه  افراد حاضر در یک جلسه را تحریک کند. مثال بازاریاب ها 
می توانند از ابزارهای نقش��ه ذهنی دیجیتال مثل iMindMap برای 
تحری��ک خالقیت موردنیاز خ��ود در ایجاد کمپین ی��ا محتوای بصری 

مدنظرشان استفاده کنند.
تی��م بازاریاب��ی می تواند تمام ایده ه��ای احتمالی را )در ابتدا ش��اید 
هیچ اتصاالت و ش��اخه ای نداش��ته باش��ند( به صورت فهرست بنویسد 

و س��پس آن ایده ها را به نقش��ه   ذهنی منتقل کند تا اتصاالت جدیدی 
که الهام بخش رویکردی منحصر به فرد هستند به تدریج ایجاد شوند.

ع��الوه بر پرس��نل بازاریاب��ی، تیم های دیگر ش��رکت ه��م می توانند 
از مزای��ای اب��زار خالقیت بهره مند ش��وند. مثال یک تیم توس��عه که به 
بصری س��ازی نحوه  طراحی اپلیکیشن نیاز دارد، می  تواند از نقشه  ذهنی 

برای توفان مغزی و ارتباط عناصر مختلف با هم استفاده کند.
2 . برای تحریک خالقیت در محیط کار، به موسیقی گوش دهید:

موس��یقی برای برخی افراد عامل حواس پرتی محس��وب می ش��ود، با 
این حال تحقیقات نش��ان داده است که گوش دادن به موسیقی خوب، 
می تواند به تفکر واگرا کمک و خالقیت ش��ما را تحریک کند. کارکنانی 
که به موس��یقی کالس��یک گوش می کنند در مقایسه با کسانی که در 

محیط آرام و ساکت کار می کنند خالقیت بسیار بیشتری دارند.
البته این طور نیست که موسیقی کالسیک برای همه  افراد الهام بخش 

خالقیت باش��د. برخی افراد ممکن اس��ت انواع دیگری از موسیقی های 
پرانرژی را انتخاب کنند. موسیقی الهام بخش خودتان را انتخاب کنید و 

هر جا که نیاز به انگیزه داشتید به آن گوش کنید.
3 . برای کاری که انجام می دهید، تصویری روی کاغذ یا به 

صورت دیجیتال ایجاد کنید:
این عمل فیزیک��ی، مغز و مهارت های ش��ناختی را تحریک می کند. 
ایجاد تصویر، مغز را فعال تر نگه داش��ته و فرصت های بیش��تری را برای 
خالقیت فراهم می کند. برای اینکه کارمندان را به این کار ترغیب کنید 
در خانه یا رستورانی نزدیک محل کار و یا حتی در خانه دورهمی برای 
نقاش��ی کردن برگزار کنید. این مشارکت اجتماعی می تواند به تیم شما 
الهام بدهد تا تصویری بکش��ند که احتمال دارد به خالقیت بیش��تر در 

محل کار منجر شود.
پیش��نهادهای دیگر عبارتن��د از فراهم کردن ابزاره��ای تصویرگری 

دیجیت��ال برای کارمندان در طول س��اعات کاری و در اوقات ش��خصی 
خودشان.

4 . دما، نور و جریان هوای دفتر کار را تنظیم کنید:
محیط فیزیکی دفترکار و اطراف محل کار، بر نحوه احساس کارمندان 
درباره  خالقیت و بهره وری ش��ان تاثیر دارد. ن��ور طبیعی، جریان هوای 
خ��وب و دم��ای متعادل، بهتری��ن محیط کار را ب��رای کارمندان ایجاد 

می کنند.
بازنگ��ری در محیط دفت��ر کار به منظور تامین راحتی بیش��تر برای 
کارمندان، از ارزش زیادی برخوردار اس��ت. تحقیقات نش��ان داده است 
س��اختمان های س��بز )نور طبیعی، کیفیت بهتر هوا و گیاهان و عناصر 
طبیعی( عملکرد ش��ناختی را بهبود بخش��یده و تفکر خالق را تحریک 

می کنند.
entrepreneur/modirinfo :منبع
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بررسی نیازهای کسب و کار در زمینه استراتژی دیجیتال
بحران کرونا و نیاز به استفاده از استراتژی های دیجیتال

ش��یوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر ش��رایط دش��واری برای کس��ب و کارها ایجاد کرده است. 
بس��یاری از برندها در طول ماه های اخیر با هدف مش��اهده بهبود در زمینه درمان یا پیش��گیری از شیوع 
کرونا اقدام به تعطیلی کسب و کارشان کردند. نکته مهم در این میان ماهیت بلندمدت مواجهه با ویروس 
کروناست. بنابراین کسب و کارها ناچار از بازگشایی فعالیت شان و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش ضررهای 
جاری هس��تند. در این میان استفاده از اس��تراتژی های دیجیتال نقش مهمی در بهبود فعالیت برندها در 
ش��رایط کرونایی دارد. همین امر ایده اصلی مقاله کنونی را ش��کل داده است. در ادامه برخی از مهمترین 

استراتژی های دیجیتال مورد نیاز کسب و کارها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
توسعه خدمات دیجیتال 

پیش از ش��یوع ویروس کرونا نیز مشتریان تمایل بسیار زیادی برای دسترسی ساده و سریع به خدمات 
پشتیبانی در صورت نیازشان داشتند. یکی از ایرادهای اصلی برندها در این میان تالش برای ارائه خودکار 
خدمات موردنظر اس��ت. اکنون با ش��یوع ویروس کرونا باید هرگونه دیدار حضور میان افراد کاهش پیدا 
کند. بنابراین در صورت نیاز به ارائه خدمات پس از فروش باید مش��تریان شخصا ثبت درخواست نمایند. 
راه اندازی سامانه های ارائه خدمات به صورت دیجیتال اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. نکته جالب 
در این میان زیرساخت های مناسب اکثر برندها برای ساماندهی این حوزه است بنابراین در مقیاسی وسیع 

هیچ مشکلی پیش روی برندها قرار ندارد. 
هرچه شخصی س��ازی و دیجیتال س��اختن ارائه خدمات در حوزه کسب و کار بیشتر مدنظر برندها قرار 
گیرد، ش��انس بیش��تری برای جلب نظر مشتریان همراه با پرهیز از ریس��ک های مربوط به کرونا خواهند 

داشت بنابراین استراتژی موردنظر باید مدنظر اغلب برندها قرار گیرد. 
پذیرش پرداخت های آنالین

بس��یاری از کسب و کارها برای س��ال های طوالنی به صورت حضوری فعالیت داشته اند. این امر همراه 
با دریافت وجه فروش محصوالت به صورت نقد یا دس��ت کم دس��تگاه های کارتخوان بوده است. اکنون با 
اعمال محدودیت بر روی فعالیت کس��ب و کارهای حضوری باید ش��یوه های تازه ای از س��وی آنها در نظر 
گرفته ش��ود. یکی از نکات اساس��ی در این میان جهت گیری هرچه بیشتر به سوی استفاده از سامانه های 
پرداخت دیجیتال اس��ت. درگاه هایی نظیر PayPal امنیت و س��ادگی قابل توجهی دارند. این امر امکان 
مبادله مبالغ کالن میان برندها را امکان پذیر می سازد. بسیاری از کسب و کارها در طول سال های متمادی 

اقدام به بهبود وضعیت شان در این حوزه کرده اند. 
بدون تردید تالش برای دیجیتال س��ازی تمامی بخش های کس��ب و کار در مدت زمانی اندک دش��وار 
خواهد بود. راهکار جایگزین در این میان تالش برای طراحی نقشه ای مناسب و برداشتن گام های کوچک 

اما تاثیرگذار است. این امر در بلندمدت وضعیت کسب و کارها را به شدت بهتر خواهد کرد. 
طراحی اپ برای برند

امروزه بسیاری از برندهای بزرگ دارای اپ رسمی هستند. این امر موجب تعامل بهینه و هرچه بیشتر 
مش��تریان با برندها می شود. اگر کس��ب و کار شما دارای سایت رسمی و اکانت های متعدد در شبکه های 
اجتماعی اس��ت، شاید نوبت طراحی اپ رسمی نیز فرا رسیده باش��د. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی 

برای کسب و کارهاست. 
برندهایی نظیر نایک یا آدیداس در طول دوران قرنطینه با اس��تفاده از اپ های ش��ان اقدام به تعامل با 
مش��تریان کردند. این امر در مورد آدیداس با ارائه تمرین های ورزش��ی مناس��ب برای محیط درون خانه 
دنبال شد. همین امر میزان محبوبیت اپ این برند در استورهای مختلف را به شدت افزایش داده است. 
طراحی اپ رسمی با توجه به بحران بلندمدت کرونا ضرورت بسیار زیادی دارد. شاید کسب و کارها در 
این زمینه دارای مهارت باالیی نباش��ند، بنابراین همکاری با توسعه دهندگان اپ و برنامه نویس ها ضروری 

خواهد بود. در غیر این صورت وضعیت کسب و کارها به شدت بغرنج خواهد شد. 
طراحی اپ رسمی برای برند هزینه بسیار زیادی در پی ندارد بنابراین همکاری با تیم های معتبر در این 
عرصه باید در دس��تور کار قرار گیرد. اگر اپ رس��می یک برند پس از رونمایی با مشکالت عمده در زمینه 
ارائه خدمات یا حتی کاربری ساده مواجه شود، جلب دوباره اعتماد و نظر کاربران با طراحی اپ تازه دشوار 
خواهد بود. امروزه داشتن یک اپ رسمی برای برندها درست مانند راه اندازی سایت رسمی دارای اهمیت 

است بنابراین باید نسبت به رعایت استاندارد تازه عرصه کسب و کار توجه نشان داد. 
مقایسه کسب و کارمان با رقبا پیش از مشتریان

امروزه مش��تریان برای خرید محصوالت و خدمات مختلف اقدام به مقایس��ه برندهای مختلف می کنند. 
این امر نوعی عادت رایج در میان برندها محسوب می شود. یکی از نکات مهم در زمینه فعالیت دیجیتال 
برندها مربوط به مقایس��ه کس��ب و کارشان با رقباست. این امر باید با هدف تاکید بر روی مزیت های برند 
در مقایس��ه با دیگر رقبا صورت گیرد. اگر یک برند به این نکته توجه نداش��ته باش��د، مش��تریان برساس 
معیارهای ش��خصی اقدام به مقایس��ه موردنظر خواهند کرد. شاید یک برند از استانداردهای باالی کسب 
و کارش مطمئن باش��د، اما هرگز امکان اطمینان از نحوه مقایس��ه اش از سوی مشتریان را نخواهد داشت 

بنابراین کسب اعتماد نسبت به وضعیت فعالیت رقبا دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ همیش��ه ایده جذابی محس��وب می شود. اگر کسب و کارها نسبت به این 
نکته توجه کافی نداشته باشند، در بلندمدت با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد. الگوبرداری از رقبا 
در زمینه ارزیابی وضعیت فعالیت ش��ان در زمینه مقایسه با دیگران امکان یادگیری نکات تازه ای را فراهم 

می سازد. 
بازنگری در تعامل دیجیتال با مشتریان

برخی از کس��ب و کارها برای مدت زمان طوالنی در عرصه فعالیت دیجیتال حضور داش��ته اند. این امر 
باید با دید مثبت مورد ارزیابی قرار گیرد. نکته مهم در این میان توجه به س��ابقه کاری چنین برندهایی 
اس��ت. اگر یک برند نس��بت به به روز رس��انی وضعیت کاری اش اقدام نکند، به س��رعت با مشکالت عمده 
مواجه خواهد ش��د. نکته مهم در این میان بازنگری در نحوه تعامل دیجیتال با مشتریان به صورت مداوم 
اس��ت. اگر این نکته مدنظر برندها قرار گیرد، به س��ادگی امکان پرهیز از بروز بحران های بزرگ در زمینه 

تعامل با مشتریان فراهم خواهد شد. 
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