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س�ومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش�ی ب�ا رویکرد 

رهبری دانش�گران، هش�تم مهرماه همزمان با روز 
بزرگداشت مولوی در دانشگاه خاتم برگزار شد...

دانشکده مدیریت دانشی در ایران راه اندازی می شود

رهبریدانشگرایانه

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

گزارش »اکونومیست« از عملکردهای اقتصادی در میانه بحران کرونا

بازندگانوبرندگان
اقتصاديكرونا

فرصت امروز: در حالی که کمتر از چند ماه به یک سالگی شیوع کرونا باقی مانده است، اندیشمندان می گویند دنیای پساکرونایی 
وجود ندارد و انس��ان ها بایس��تی به زندگی با ویروس کووید-19 عادت کنند؛ همان طور که دنیای پساایدزی وجود نداشت و مردم با 
وجود آگاهی از احتمال ابتال و سرایت به ویروس HIV به زندگی عادی خود ادامه داده و شمار زیادی هم در اثر ابتال به این ویروس 
هر ساله جان خود را از دست می دهند بنابراین نسل تازه ویروس کرونا، مهمان ناخوانده دنیای ماست و به نظر می رسد مصائب این 
میهمان ناخوانده حاال حاالها با ما خواهد بود. در این بین، سوال این است که این رخداد در حوزه اقتصاد چه تاثیری داشته است و 
نظام های اقتصادی چگونه می توانند در کنار شیوع کرونا به حیات خود ادامه دهند؟ در پاسخ به این سوال، »اکونومیست« در گزارش...

بانک مرکزی از عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر 
به صورت اسکناس خبر داد

 افزایش سقف خرید
در بازار متشکل ارزی
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شاخص بورس تهران با رشد ۵۵ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۵۹۷ هزار واحد رسید

رشد دسته جمعی شاخص ها

تغییرات صنعت کشتیرانی تا پایان 2۰2۰
1۵ وب سایت برتر حوزه تجارت و کسب و کار

بازاریابی ویدئویی در شرایط کرونایی
بازاریابی و فروش محصوالت در بازارهای رقابتی با ایجاد تمایز

برنامه Airbnb برای فرار از بحران کرونا 
توافق با یونان اقدام جدید مایکروسافت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

توفان توییتری ایالن ماسک از 
بهبود فناوری تسال خبر داد

دریچه
بیانیه سومین 

 کنفرانس بین المللی
مدیریت دانشی

در انته��ای س��ومین کنفرانس 
بین الملل��ی مدیری��ت  دانش��ی با 
رویکرد رهبری دانش��گران، بیانیه 
ای��ن همایش توس��ط دکت��ر آذر 
مدیریت  انجم��ن  صائمیان، عضو 
ایران و دبیر علمی کنفرانس قرائت 

شد. در این بیانیه آمده است:
»خداوند قادر متعال را س��پاس 
می گویی��م ک��ه در س��ال 1399 
»انجم��ن مدیری��ت ای��ران« ب��ا 
همکاری ارزش��مند صاحب نظران، 
اندیشمندان و اس��تادان برجسته 
همچنی��ن  و  دانش��ی  مدیری��ت 
همکاری »انجمن مدیریت دانشی 
اتریش« و »دانشگاه خاتم« توانست 
علی رغم تحریم ها و شیوع بیماری 
کووی��د-19، ای��ن رخ��داد علمی 
را ب��ا حض��ور مدی��ران عالی رتبه، 
کارشناسان ارش��د و دانش پژوهان 
ح��وزه علمی در ش��رایط بس��یار 
متفاوت ولی اثرگذار در تاریخ 8 مهر 
1399 برگزار نماید. این کنفرانس 
با اهداف توسعه مهارت های رهبری 
توانمندسازی  مدیریت دانش��ی و 
دانشگران در ارزش آفرینی و تعالی 
با محورهای زیر برنامه ریزی و اجرا 

گردید:
* رهبری دانش��گران در مسیر 

تحول دیجیتال؛
و  رهب��ری  س��بک های   *

ارزش های سازمانی دانشگران؛
* مدیریت دانش��ی و 

2قابلیت پویا در کسب...
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فرصت امروز: فرش��اد مومنی، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی به 
تازگی در موسسه »مطالعات دین و اقتصاد« از اقتصاد سیاسی صنعت زدایی 
س��خن گفت و از بی سابقه ترین س��طح صنعت زدایی در تاریخ معاصر ایران 
طی 10 سال گذش��ته پرده برداشت. او اعتقاد دارد که در یک دهه گذشته 
با بیش��ترین نمود صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد سال اخیر روبه رو 
بوده ای��م و هیچ راهی جز تولید فناورانه پیش روی اقتصاد ایران نیس��ت. او 
در بخش��ی از سخنرانی خود در موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« درباره 
وضعیت امروز صنعت چنین گفته: »بی س��ابقه ترین سطح صنعت زدایی در 
تاریخ اقتصادی یکصد ساله، در 10 سال اخیر رخ داده است. در آشفته بازاری 
که در کشور ایجاد شده است فهم سره از ناسره نیازمند شفافیت و خرد است 
چون اگر غیر این باشد کسانی که با حسن نیت و به شیوه عالمانه مسائل را 
حل می کنند، وقتی با بی مهری و بی توجهی روبه رو می ش��وند، ممکن است 
روحیه خود را از دست بدهند. مسئله بسیار مهم دیگری که در شرایط کنونی 
حائز اهمیت است، این است که فردی بتواند راه حل هایی برای همه مسائل 

پیچیده ایران در شرایط کنونی داشته باشد که این ادعا گزاف است.«
به گفته مومنی، »از طریق همفکری و همکاری می توانیم گام های بهتری 
را به س��مت تحقق اهداف  برداریم. در بیان اصحاب سیاس��ی صنعت ایران 
نمونه های خیلی روشنی از این کوته نگری وجود دارد. البته مفهوم کوته نگری 
دشنام نیس��ت، بلکه یک اصطالح نظری و به معنای ترجیح نظم وار مصالح 
کوتاه مدت به امور بلندمدت است. این ویژگی در همه جوامع در حال توسعه 

وجود دارد.«
* از وعده گشایش اقتصادی تا روند آینده فروشی

مومنی به اینجا که می رسد تاکید می کند: »می توانیم تجربه اداره کشور را 
طی 10س��اله گذشته مورد توجه قرار دهیم. هرگاه مصلحان درباره اقدامات 
نادرس��ت و غیرکار شناسی سیاس��ت گذاران نکته هایی را مطرح می کردند، 
از جمله ابزارهایی که برای تبرئه داش��تند این بود که می گفتند ما این کار ها 
را کردیم و اتفاقی نیفتاد. تولید منش��أ اعتماد به نفس همگانی می ش��ود و 
پایه های هویت ملی و اس��تقالل ملی از آنجا شکل می گیرد. اندیشه ها بسط 
پیدا می کنند. نظم فکری و نظم رفتاری ایجاد می شود. وقتی گفته می شود 
ساختار باید مشوق تولید باشد یعنی در همه بخش های حیات جمعی باید 
اصل بر ارتقای دانایی، فرهنگ، آگاهی و رقابت عادالنه باش��د. در چارچوب 
مناسبات مشوق سازمان های مافیایی این مسائل شکل و شمایل دیگری پیدا 
می کنند. تولید محوری همین قدر که مس��ئله بقای ماست، مسئله امنیت 
ملی هم هست و باید امیدوار بود که نظام تصمیم گیری کشور هرچه سریع تر 

نسبت به بایسته های این مسئله واکنش نشان دهد.«
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی می گوید: »در چند سال گذشته یک 
روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مش��اهده می شود و این روند طیف 
متنوعی از نگرانی ها و آش��فتگی های ذهنی را در سطح نظام تصمیم گیری، 
تولیدکنندگان و عامه مردم شامل شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد 
ایران مطالبه می کنند، اما وعده گشایش به شیوه امروز باز شدن باب جدیدی 
از آینده فروش��ی و غیرمولد پروری و پشت کردن به تولید است؛ پرسش این 
است که آیا می توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه 
از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟«

به اعتقاد مومنی، »تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه گرا، 
پایدار و اعتالبخش در کش��وری یا در صنعتی پدید بیاید، بدون اینکه توجه 
ب��ه بنیان های علمی-فنی تولید و به معنای دقی��ق کلمه، حمایت از تولید 
توسعه گرا  و تولیدی که دانایی و توانایی محور است در دستور کار قرار بگیرد. 

این یک مسئله بسیار تکان دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و دقیقا حدود 
31 سال از زمانی  که به صورت تدریجی و فزاینده و امروز به  صورت نظام وار 
فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده اند و 
غیرمولدپروری را پیشه خود کرده اند، می گذرد؛ در این شرایط انتظار گشایش 
اقتصادی یک انتظار به غایت پرهزینه، فاجعه س��از و با چشم اندازهای بسیار 
نگران کننده است که تحریک به آشوب و ناآرامی و تعمیق وابستگی های ذلّت 
به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همه ارکان نظام حیات جمعی را به دنبال 
دارد. در مواجهه با این مسئله و برای روشن کردن ذهن نظام تصمیم گیری 
اساس��ی کش��ور می توانیم از دو روش استفاده کنیم: نادرستی ها و تناقض و 
ناکارآمدی های طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم؛ نشان دهیم زمانی که 
به تولید پشت می کنیم و انگیزه های سرمایه گذاری مولد از بین می رود، نباید 
انتظار بهبود اوضاع داشت. اگر ما قادر باشیم هزینه های این مسئله را به ویژه 
از منظر آسیب هایی که از نظر فقر و فالکتی به اکثریت مردم تحمیل می کند 
و محیط زیس��تی که رو به نابودی گذاشته می شود را آشکار کنیم شاید این 
امید وجود داشته باشد که عالج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت رویکردهای 

ضدتوسعه و فاجعه سازی های آن به اندازه ای برمال شود.«
* 75درصد از مردم نیازمند حمایت دولتی هستند

رئیس موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« ادامه می دهد: »زمانی که شما 
می بینید چگونه با الفاظ بازی می ش��ود و برای یک آینده فروش��ی خطرناک 
عنوان »گش��ایش« گذاشته می ش��ود، می توانید بازی با الفاظ و منطق های 
نام گ��ذاری را در ابعاد متنوع تری مورد توجه قرار دهید. در جامعه ای که بالغ 
بر 75 درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش های رسمی معاونت رفاهی وزارت 
کار، نیازمند حمایت برای بقا هس��تند، اینکه ش��ما می گویید گشایش برای 
مردم هس��ت باید بگویید برای کدام مردم اس��ت؟ کدام مردم هستند که به 
انگیزه های س��وداگرانه می توانند منابع خودش��ان را صرف این قضیه کنند؟ 
آیا می توانیم اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت 
اگر تمام آثار فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می تواند 
بح��ران را اندکی به تعویق بین��دازد و یک راه کوته نگران��ه ای با هزینه های 
سنگین تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف تأمین کسری مالی دولت 
به شیوه کوته نگرانه در دستور کار خودش قرار دهد. آیا گشایشی برای مردم 

اتفاق می افتد؟«
مومنی تصریح می کند: »اگر به گفته برخی احتماال قیمت نفت در سال های 
آتی افزایش پیدا کند، دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و براساس مفاد 
بودج��ه س��ال 1399 خودش برای گذران امور ج��اری اش فرمان فروش هر 
دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه های بدهکارسازی را هم در 
دستور کار قرار داده و دولت بعدی را به گروگان رویه های کوته  نگرانه خودش 
می گی��رد؛ چه می تواند بکند؟ با این هزینه گزاف که حیثیت و مش��روعیت 
دول��ت را به چالش می کش��د زمانی که سررس��ید ادای این تعهدات فراهم 
می ش��ود، این اقدام آیا نسبتی با حل مش��کل بیکاری گسترده و فراگیر در 
کش��ور را دارد؟ آیا قادر است مس��ئله تورم را حل کند؟ آیا این کار می تواند 
روند سقوط انگیزه های سرمایه گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک 
گام منحوس در جهت دالری کردن اقتصاد ایران هست، آیا چشم امید داریم 
که گش��ایش از این طریق پدیدار ش��ود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم که 
این کار هم چیزی اسفبارتر از ماجرای تالش برای حذف چهار صفر است. در 
ش��رایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد، چرا دولت و مجلس به آن 
مسائل بنیادی تا این درجه بی توجهی می کنند و دائما راه حل های کوته نگرانه 

شکل گرایانه، صوری و بی محتوا و نمایشی را در دستور قرار می دهند؟«

او درب��اره اقتص��اد سیاس��ی صنعت زدای��ی می گوید: »اقتصاد سیاس��ی 
صنعت زدایی در ایران، این مسئله را برجسته می کند که اینکه ما به صورت 
همزمان در حیطه های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد شرایط بحرانی را 
تجربه می کنیم، به این دلیل است که نه تنها وجه غالب ساختار نهادی کنونی 
ما مش��وق تولید، کارایی و بهره وری نیس��ت، بلکه بر اثر تن دادن به برنامه 
شکست خورده تحلیل ساختاری و باز توجیه آن، االن دقیقا پشت به هدف 
ایستاده ایم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که 
به جای اینکه تالش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات 

مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقا به سمت صنعت زدایی حرکت کردیم.«
* بی سابقه ترین سطح صنعت زدایی در تاریخ معاصر

به گفته مومنی، »بی س��ابقه ترین س��طح صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی 
یکصد ساله، طی 10ساله اخیر رخ داده و اینکه با این سطح از تهدید و مشکل 
مواجه هستیم، ثمره این خطای راهبردی است که در عرصه سیاست گذاری 
اتفاق افتاده و این مس��ئله در 10ساله اخیر ابعاد بسیار شکننده تری نسبت 
به هر دوره دیگری پیدا کرده اس��ت. کمتر کس��ی تردید دارد که راه نجات 
ایران از مسیر بسترسازی برای خلق فرصت های شغلی مولد می گذرد. از این 
زاویه وقتی داده های سرشماری سال1385را با داده های سال1390مقایسه 
می کنیم به ش��فاف ترین ش��کل ممک��ن، وارد کردن ضربه ه��ای مهلک به 
بخش های مولد را مش��اهده می کنیم. براساس داده های این دو سرشماری، 
خالص فرصت های ش��غلی ایجادش��ده در بخش صنعت ایران در فاصله این 
دو سرش��ماری، منفی ۴15هزار شغل اس��ت. این عدد حاصل جمع جبری 
شغل های جدید در بخش صنعت ایران و شغل هایی که به  دلیل سیاست های 
اشتباه از دست رفته، حاصل شده است. دقیقا به موازات این در همین دوره 
خالص فرصت های شغلی ایجادشده در مشاغل غیرقابل طبقه بندی 715هزار 

شغل است.«
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ادامه می دهد: »مولفه دومی که باید 
مورد اشاره قرار گیرد، سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. 
براس��اس گزارش های رسمی، سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از 
حدود 18درصد در سال1383 به حدود 11درصد در سال1391 رسیده است. 
یعنی یک سقوط حدود ۴0درصدی دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای 
نفتی هم قرار داش��تیم. مولفه دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نسبت 
سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است. این متغیر نشان دهنده 
این است که انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش 
معنا داری پیدا کرده اس��ت. نسبت س��رمایه گذاری و ارزش افزوده صنعت از 

38درصد در سال1383 به 19درصد در سال1391 رسیده است.«
رئیس موسس��ه »مطالع��ات دین و اقتص��اد« ادامه داد: »اگر مس��ئوالن 
می خواهن��د گش��ایش اتف��اق بیفتد باید فضای��ی را ک��ه در آن انگیزه های 
س��رمایه گذاری تولیدی ب��ه طرز فاجعه آمیزی س��قوط کرده اس��ت، مورد 
رمزگش��ایی و آسیب شناس��ی قرار دهند. سیاس��ت مداران باید اصالح نظام 
پاداش دهی را که فعالیت های مولد را دچار انبوهی از فش��ارها و ریس��ک ها 
و نااطمینانی ها کرده و برخورداری های غیرمتعارف برای دالل ها و رباخورها 
ایجاد کرده اس��ت، در دس��تور کار قرار دهند. آنها بای��د نظام بودجه ریزی و 
برنامه ریزی کشور را در دستور کار قرار دهند تا گشایش ایجاد شود. شما باید 
برای تهدیدهای پرتعداد و بحران های پرشمار اقتصادی- اجتماعی که کشور 
دارد برنامه ارائه دهید. اگر این کارها را انجام دهید می توانیم امید گش��ایش 
داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده اند مخاطب های اصلی 
فرص��ت جدید برای قمار و س��وداگری چه کس��انی هس��تند؟ آیا همچنان 

می خواهند به کام غیرمولدها گام های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط 
بنیه تولیدی، س��قوط کیفیت زندگی مردم، س��قوط توان مالی دولت را به 

گونه ای که طی سه دهه گذشته شاهد بوده ایم، تکرار کنیم؟«
* تولید فناورانه تنها راه نجات اقتصاد ایران است

به اعتقاد مومنی، »اگر از منظر اصولی در جس��ت وجوی گشایش اقتصادی 
هستیم باید یک ارزیابی آسیب شناختی درباره همه سیاست هایی داشته باشیم 
که انگیزه ه��ای تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و چالش های بی س��ابقه 
تاریخ��ی روبه رو کرده اس��ت. زمانی ک��ه از این زاویه ن��گاه می کنید متوجه 
می ش��وید طی سه دهه گذش��ته دائماً با آدرس های غلط روبه رو هستیم. نه 
توریسم، نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راه حل دیگری جز تولید فناورانه 
راه نجات ما نیست. مسئوالن کشور باید از کارشناسان زیرمجموعه خودشان 
بخواهند تا از تولید فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند. بحث بر سر این است 
ک��ه مهمترین خصلتی که تولید فناورانه دارد این اس��ت که قدرتی بی نظیر 
در خلق نیازهای مصرفی جدید دارد. این بدین معناس��ت هر کشوری که از 
این مسئله سر باز بزند و بنیه تولیدی خودش را ارتقا ندهد ناتوانی در تأمین 
نیازهای مصرفی جدیدا خلق شده و افزایش یافته اش تبدیل به کانون اصلی 
بحران و ناپایداری سیستمی برای او خواهد شد. این مسئله از ربع پایانی قرن 
بیستم تا امروز که ما با انقالب در ارتباطات روبه رو شده ایم، ابعاد بی سابقه ای 
پیدا کرده اس��ت. بنابراین زمانی ک��ه از این زاویه ش��ناخت خودتان را ارتقا 
می دهید متوجه می شوید ادبیات بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.«

اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی با اشاره به اینکه »می گویند اگر 
می خواهید تولید ریشه دار شود برنامه های ملّی پیشگیری از فساد و ترتیبات 
نه��ادی ارتقادهنده هزینه فرصت مفت خوارگی و برنامه های عالمانه حمایت 
توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید«، گفت: »تا زمانی که این سه 
اتفاق نیفتند و افراد بتوانند از طریق ش��یوه های س��هل خوری و مفت خوری 
و بدون تالش، بهره مندی داش��ته باشند، امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند 
اما اگر تولید اتفاق افتاد آنگاه از نظر اعتال بخش��ی جامعه با ابعاد بی سابقه ای 
از مس��ائل روبه رو می شوید. در طول تاریخ بش��ر نام اکثریت قریب به اتفاق 
تمدن ها بر محور کار و تولید و ش��غل مسلط در آن دوره تعریف شده است. 
اساس تمدن سازی کار مولد و تولید اعتالبخش است. چگونه می شود طی سه 
دهه گذش��ته اال تولید سراغ هر چیزی به عنوان راه نجات می روید؟ »اینگل 
ه��ارت« را که یکی از مطرح ترین و بزرگ ترین متفکران در زمینه توس��عه 
فرهنگ��ی در دنیاس��ت، از این بابت مثال می زنم ک��ه در آثار خود می گوید: 
»هر کش��وری در جست وجوی عینیت بخشی به جلوه های متعالی اخالقی و 
فرهنگی است باید برای شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند.« امنیت 

اقتصادی با مفت خوارگی و داللی ایجاد نمی شود.«
به باور مومنی، »ابعاد خیلی غیرمتعارف تری از اینکه ضد تولید و توسعه هم 
به یک نظام حیات جمعی تبدیل شده و بنابراین مواجهه غیربرنامه ریزی شده 
با آن قطعا محکوم به شکس��ت اس��ت. به صورت بنیادی راه نجات ایران این  
است که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیندهای تصمیم گیری 
و تخصیص منابع در دس��تور کار قرار داده ش��ود. اکنون چه در س��طح قّوه 
مجریه و چه در س��طح قّوه مقننه چنین الت��زام نهادمندی وجود ندارد. این 
گونه نمی شود که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دوره 30 ساله بیش از 
100بار اجرا کنیم و در هر 100 بار هم شکست بخورد و هیچ کدام از اهداف 
اعالم شده را بار نیاورد، ولی باز برای صد و یکمین بار هم در دستور کار قرار 
بگیرد. گشایش اقتصادی منحصرا از طریق سازوکارهای معطوف از حمایت از 

تولید توسعه گرا امکان پذیر است.«

توسعه صنعتی بدون توجه به ذخیره دانایی محقق نمی شود

اقتصاد سیاسی صنعت زدایی به روایت فرشاد مومنی



س��ومین کنفران��س بین المللی مدیریت دانش��ی با رویک��رد رهبری 
دانش��گران، هشتم مهرماه همزمان با روز بزرگداشت مولوی در دانشگاه 
خات��م برگزار ش��د. تف��اوت ای��ن دوره از همایش با دوره ه��ای قبل در 
برگ��زاری آنالین آن بود و س��ومین همایش مدیریت دانش��ی به دلیل 
محدودیت های کرونایی با حضور بیش از 650 نفر از اس��اتید دانش��گاه، 

پژوهشگران و مدیران سازمانی به  صورت مجازی برگزار شد.
در ای��ن همایش، دکتر مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و 
رئیس انجمن مدیریت  ایران، پروفس��ور آندری��اس برندنر رئیس انجمن 
مدیریت  دانش اتریش، دکتر بیژن خرم مشاور مدیریت و از بنیان گذاران 
سازمان مدیریت صنعتی، دکتر مهدی شامی زنجانی عضو هیأت علمی 
دانش��گاه تهران، دکتر محسن قدمی مدرس دانش��گاه، دکتر علی اصغر 
پورمن��د مدیرعامل ش��رکت میدک��و و دکتر آذر صائمی��ان دبیر علمی 
همایش س��خنرانی کردند. همزمان با برگزاری کنفرانس، سومین دوره 
جایزه مدیریت دانش��ی نیز برگزار ش��د و شرکت های برتر در این زمینه 
شناخته شدند. همچنین براساس تفاهم  نامه ای که بین انجمن مدیریت 
ایران، دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش امضا شد، به  زودی 

دانشکده مدیریت دانشی در ایران راه اندازی می شود.
ویژگی رهبران دانشگرا از نگاه مجید قاسمی

دکتر مجید قاسمی در این همایش به اهمیت رویکرد رهبری دانشگرایانه 
اشاره کرد و رهبری دانشگرایانه را مقدم بر مدیریت دانشی دانست. به اعتقاد 
قاس��می، رهبری دانش��گرایانه به عنوان یک نیروی محرک برای مدیریت 
دانشی عمل می کند و به عنوان یک نگرش یا عمل قابل مشاهده یا ضمنی 
به »ایجاد«، »اشتراک« و »بهره برداری« از دانش جدید سرعت می بخشد؛ 

به طوری که منجر به تحولی در تفکر و نتایج جمعی  شود.
او دانشگران را دارایی هر سازمانی خواند و با اشاره به سرمایه انسانی 
دانشگرا گفت: »کارفرمایان، دانش��گران را به عنوان دارایی های  سازمان 
ک��ه دارای مهارت و اس��تعدادهای منحصر به فرد و متفاوتی هس��تند، 
در نظ��ر می گیرند. ماهیت کار دانش��ی به دانش��گران ام��کان می دهد 
مهارت های رهبری را کسب کنند و از آزادی عمل بیشتری بهره ببرند؛ 
یعنی س��رمایه های انسانی اگر ویژگی های دانش��گری را داشته باشند، 
به حدی می رس��ند که نیاز به رهبری توس��ط فرد دیگ��ری را ندارند و 
به تنهای��ی می توانند کار خود و اطرافیان ش��ان را رهبری کنند. ماهیت 
کار دانش��ی همچنین به دانش��گران این ام��کان را می دهد که به دلیل 
توانمندی های ش��ان، وضعیت بهتری به لح��اظ انعطاف و عملکردی در 

جایگاه های مختلف داشته باشند.«
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد س��پس به ویژگی های رهبری دانشگرایانه 
اش��اره کرد و ادامه داد: »رهبران دانشگرا با پشتیبانی از توسعه کانال ها 
و مؤلفه های مدیریت دانشی، از سبک، انگیزش، ارتباطات و به  کارگیری 
ارتقای س��رمایه انس��انی برای هدایت عملکرد نوآوری سازمان استفاده 
می کنن��د. رهبری دانش��گرایانه در حالی منجر به ایجاد تحولی در تفکر 
و نتای��ج جمعی می ش��ود که در ای��ن بحث، رقابت بی��ن همکاران یک 
مجموعه و دانش��گران مطرح نیست، بلکه یکی از ویژگی های دانشگران 
این اس��ت که یافته های جدید و ایده های خود را برای ایجاد تحول در 

تفکر و نتایج کار جمعی با همدیگر به اشتراک می گذارند.«
وی با بیان اینکه »رهبری دانشگرانه مقدم بر مدیریت دانشی است«، 

گفت: »اگر در حوزه رهبری نتوانیم دانش��گرانه عمل کنیم، نمی توانیم 
انتظار داش��ته باشیم که در حوزه مدیریت، دانشگرانه مدیریت شود. در 
حقیقت، رهبری دانش��گرانه به  عنوان یک نیروی محرک برای مدیریت 
دانش��ی عمل می کند و می تواند منجر به تقویت قابلیت های آن ش��ود. 
هرچه س��طح رهبری دانش��گرانه باالتر باشد، سطح مدیریت دانشی هم 

ارتقای بیشتری خواهد یافت.«
رئیس هی��أت مدیره انجم��ن مدیریت ایران، مهمتری��ن اهداف یک 
رهبر دانش��گرا به  عنوان الگوی سازمان را، تقویت و تشویق یادگیری از 
طریق به چالش کش��یدن سرمایه  انسانی و تحریک فکری آنان، تشویق 
یادگی��ری س��ازمانی از طریق ایج��اد انگیزه و آموزش، اش��اعه فرهنگ 
یادگیری حرفه ای و توسعه »انتقال، ذخیره و استفاده از دانش« برشمرد 
و افزود: »انگیزش، عنصر مهم دیگری در رهبری دانش��گرانه است. یکی 
از مهمترین وظایف رهبران این است که بدانند عوامل انگیزشی متنوعی 
بر افراد تأثیرگذار اس��ت بنابراین رهبران باید بسته به نوع سالیق افراد 

در سازمان، از طیف متنوعی از رویکردهای انگیزشی استفاده کنند.«
به گفته او، »رهبری دانش��گرانه ش��رایط مطلوبی را برای ایجاد تعهد 
بیش��تر در انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه جهت یادگیری خالقانه 
و مبتن��ی ب��ر تجربه مهی��ا می کند. در ش��رکت های مبتن��ی بر دانش، 
»الگومحوری« باعث ایجاد یک حس مشترک درخصوص هدف واالتری 
می شود که نوآوری را به عنوان یک آرمان برای رهبران و سرمایه انسانی 

سازمان مطرح می سازد.«
۷ ستون خردمندی در رهبری )مؤلفه های خردمندی(

قاسمی در ادامه صحبت هایش به خصایص رهبران دانشی اشاره کرد 
و گفت: »رهبران دانش��گرا، تالش های دانشگران را شناسایی و تشویق 
می کنن��د و از ترویج رفتارهای منفی که انتقال، اش��تراک و به کارگیری 
دان��ش را ب��ه خطر می ان��دازد، اجتن��اب می کنن��د. رهبران دانش��گرا 
هم��واره مثبت فکر می کنن��د و حتی از اخبار منفی نی��ز نکات مثبتی 
را اس��تخراج می کنند و از آنها در جهت رش��د س��ازمان ایده می گیرند. 
بای��د توجه داش��ت که نگاه منف��ی در محیط کار، روحیه دانش��گری و 
انگی��زه را کاهش می دهد. این رهبران ضمن برخورداری از چش��م انداز 
راهبردی، انگیزاننده، ارتباط  دهن��ده، عامل تغییر، مربی، راهنما و الگو، 
تسهیل کننده یادگیری در سازمان و همچنین مجری دانش در سازمان 
نیز هس��تند. در همین راس��تا، گفتن این نکته خالی از لطف نیست که 
وقتی بانک پاس��ارگاد تأسیس شد، ما شعاری با عنوان »بانک پاسارگاد، 

یک سازمان یادگیرنده تندآموز است« را در نظر گرفتیم.«
او س��پس 7 س��تون خردمندی در رهبری را شامل مولفه های تسلط 
بر خود، درک، تحول، رفتار، قضاوت، عدالت و اقتدار برش��مرد و درباره 
هر یک از آنها گفت: »تس��لط بر خود، تس��لط بر وجهه روان ش��ناختی، 
احساس��ی و جس��می خود در افزایش س��طح اعتماد به نفس، مقاومت 
و س��المت مش��هود اس��ت. این موضوع باعث می ش��ود ت��ا رهبران در 
پاسخگویی به موقعیت های پرتنش، انتخاب موثری داشته باشند. درک 
نیز ش��امل مش��اهده دقیق جزییات اس��ت. بینش عمیق روان شناختی 
نسبت به خود و اطرافیان، رهبران را قادر می سازد موقعیت ها را با دقت 
تحلیل کنند و درک بهتری از آنچه مهم است، داشته باشند. در ارتباط 
با تحول نیز رهبران هرگز ساکن نمی مانند، دائما رشد می کنند و درک 

خود از جهان را توسعه می دهند.«
وی در ادام��ه به ۴ مولفه دیگر خردمن��دی )رفتار، قضاوت، عدالت و 
اقت��دار( اش��اره کرد و ادامه داد: »خرد این توانای��ی را در رهبران ایجاد 

می کن��د که چگونه می توان یک آرمان را ب��ه واقعیت تبدیل کرد. آنچه 
یونانیان باستان به آن »خرد عملگرا« )Phronesis( می گفتند. رهبران 
خردمند همچنین باید آماده باشند تا تعصبات گذشته را کن�ار گذارند و 
در یک فرآیند »تصمیم گیری باز« )مبتنی بر تحقی�ق و پرسش به  جای 
جانبداری( ش��رکت کنند. از س��وی دیگر، عدالت و انصاف از »احترام« 
ناش��ی می ش��ود و رهبران خردمن�د این احترام را نشان می دهند. آنها 
همچنی��ن از طری��ق تعام��ل م��ؤثر ب��ا »طرف��داران«، »منتقدان« و 
»افراد بی طرف«، این درک را در آنها ایج�اد می کنند که از شایس��تگی 

رهبری برخوردارند.«
رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران در جمع بندی صحبت هایش 
گفت: »مدیرانی که قصد موفقیت دارند، باید اطالعات خود را به روز کرده 
و از این اطالعات و انباش��ت دانش در جهت مدیریت خود بهره برداری 
کنند. توصیه می کنم در هیچ مرحله ای از مثبت اندیش��ی عدول نکنید، 
چراکه در حوزه مدیریت، هرگز کاری وجود ندارد که نتوان آن را انجام 
داد. با توجه به توانایی هایی که خداوند در انس��ان قرار داده، او می تواند 
دنیایی را متحول کند؛ همانطور که در حال حاضر نیز دنیا براساس تفکر 
و مدیریت انس��ان ها اداره می ش��ود و ما هم در کشور عزیزمان از منبع 

بی کران سرمایه انسانی هوشمند و توانمند برخوردار هستیم.«
چالش های توسعه دانشی در ایران و جهان

پروفس��ور آندریاس برندنر )Andreas Brandner( رئیس انجمن 
مدیری��ت دانش اتری��ش نیز در این همایش، رهبری دانش��گران را یک 
چال��ش چندوجه��ی خواند و ابعاد آن را بررس��ی کرد. او س��خنانش را 
پیرامون چالش های توس��عه دانش��ی ایران بیان کرد و به تش��ریح مدل 
مدیریت دانش��ی برای توس��عه پرداخت. برندنر همچنی��ن به نکاتی در 
مورد فرهنگ دانش��ی و ویژگی های س��ازمان های دانش��ی اشاره کرد و 
در پایان گفت که براس��اس تفاهم  نامه منعقدشده بین انجمن مدیریت 
ایران، دانش��گاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش به  زودی دانشکده 

مدیریت دانشی در ایران پایه گذاری خواهد شد.
سپس دکتر بیژن خرم به تشریح رهبری دانشگران و نخبگان با رویکرد 
سیستمی پرداخت و صحبت هایش را با اشاره به سیر تکوین حیات اجتماعی 
و چالش های جهان پس��امدرن پی گرفت. دکتر مهدی ش��امی زنجانی نیز 
س��خنانش را تحت عنوان »تفکر دیجیتال؛ کلی��د رهبری تحول آفرین در 
عصر حاضر« ارائه کرد و به بازخوردهای انقالب دیجیتال در سبک زندگی 
بشر پرداخت. قابلیت های عصر دیجیتال و اهمیت رهبری تحول دیجیتال، 
پایان بخش حرف های او بود. همچنین دکتر محس��ن قدمی درباره مدیران 
دو وجه��ی و تعاملی در مدیریت دانایی صحبت کرد و ابعاد س��ازمان های 
یادگیرنده و یاد دهنده براساس مکتب مدیریت دانایی استراتژیک را توضیح 
داد. دکت��ر علی اصغر پورمند، مدیرعامل میدکو ه��م از تجربیات مدیریت 
دانش��ی در ش��رکت های زیرمجموعه میدکو س��خن گفت و دستاوردهای 

رویکرد دانشی در این هلدینگ را برشمرد.
در انته��ای همایش نیز دکتر آذر صائمی��ان، دبیر علمی کنفرانس به 
ارائه گزارش��ی از روند س��ومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی 
پرداخ��ت و گف��ت که 22 ش��رکت متقاضی حضور در فرآین��د ارزیابی 
س��ومین دوره جایزه مدیریت دانش��ی بودند و پ��س از ارزیابی و انجام 
مراحل مختلف، ش��رکت های برتر موفق به کس��ب تندیس و گواهینامه 
ش��دند. صائمیان همچنین بیانیه  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت 
دانش��ی را قرائت ک��رد و در ادامه جوایز س��ومین دوره جایزه مدیریت 

دانشی به مدیران سازمان های برگزیده اهدا شد.

دانشکده مدیریت دانشی در ایران راه اندازی می شود

رهبریدانشگرایانه

در س��ومین دوره جای��زه بین المللی مدیریت دانش��ی، 22 ش��رکت 
حضور داش��تند و پس از برگزاری دوره های آموزش��ی آشنایی با مدل و 
اظهارنامه نویس��ی برای متقاضیان و ارزیابی این شرکت ها توسط هیأت 

داوران، شرکت های برتر موفق به کسب تندیس و گواهینامه شدند.
طب��ق ارزیابی هیأت داوران س��ومین دوره جایزه بین المللی مدیریت 
دانشی سال 1399، شرکت »تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد« واجد 
گواهینامه یک س��تاره شناخته ش��د. همچنین شرکت های »کارگزاری 

بانک پاس��ارگاد«، »توس��عه انبوه سازی پاس��ارگاد«، »بیمه پاسارگاد«، 
»پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد« و »ارزش آفرینان پاسارگاد« موفق به 
کسب گواهینامه دو ستاره شدند. در ادامه نیز »بانک ملت«، »پیشگامان 
امین سرمایه پاسارگاد )شناسا(«، »گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه 
)ممرادکو(«، »فرآوران زغال س��نگ پابدانا«، »مهندس��ی معیار صنعت 
خاورمیانه«، »فروس��یلیس غرب پ��ارس«، »آلومینای ایران )جاجرم(«، 
»باب��ک م��س ایرانی��ان«، »س��اختمانی گس��ترش و نوس��ازی صنایع 

ایرانیان )مانا(«، »گس��ترش انرژی پاسارگاد«، »هلدینگ نسیم سالمت 
پاس��ارگاد« و »فناوری اطالعات و ارتباطات پاس��ارگاد آریان )فناپ(« 
صاح��ب تندیس بلورین اعالم ش��دند. ش��رکت های »مس سرچش��مه 
تندیس سیمین«، »فوالد س��یرجان ایرانیان«، »فوالد زرند ایرانیان« و 
»فوالد بوتیای ایرانیان« هم واجد تندیس س��یمین ش��ناخته شدند. در 
پایان همایش و پس از قرائت بیانیه  س��ومین کنفرانس مدیریت دانشی 

نیز جوایز جشنواره به مدیران سازمان های برگزیده اهدا شد.

برندگان سومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی شناخته شدند

برگزیدگان مدیریت دانش سال ۹۹

دریچه

 بیانیه سومین کنفرانس بین المللی
مدیریت دانشی

در انتهای سومین کنفرانس بین المللی مدیریت  دانشی با رویکرد رهبری 
دانش��گران، بیانیه این همایش توس��ط دکتر آذر صائمیان، عضو انجمن 
مدیریت ایران و دبیر علمی کنفرانس قرائت شد. در این بیانیه آمده است:

»خداوند قادر متعال را س��پاس می گوییم که در س��ال 1399 »انجمن 
مدیریت ایران« با همکاری ارزشمند صاحب نظران، اندیشمندان و استادان 
برجسته مدیریت دانش��ی و همچنین همکاری »انجمن مدیریت دانشی 
اتریش« و »دانش��گاه خاتم« توانس��ت علی رغم تحریم ها و شیوع بیماری 
کووید-19، این رخداد علمی را با حضور مدیران عالی رتبه، کارشناس��ان 
ارشد و دانش پژوهان حوزه علمی در شرایط بسیار متفاوت ولی اثرگذار در 
تاریخ 8 مهر 1399 برگزار نماید. این کنفرانس با اهداف توسعه مهارت های 
رهبری مدیریت دانشی و توانمندسازی دانشگران در ارزش آفرینی و تعالی 

با محورهای زیر برنامه ریزی و اجرا گردید:
* رهبری دانشگران در مسیر تحول دیجیتال؛

* سبک های رهبری و ارزش های سازمانی دانشگران؛
* مدیریت دانشی و قابلیت پویا در کسب مزیت رقابتی پایدار؛

* رهبری دانشگران: )عشق و تعهد، حمایت و انگیزش، بلوغ سازمانی(؛
* یادگیری دوسویه و استخراج دانش، دانشگران سازمانی.

همچنین »س��ومین دوره جایزه مدیریت دانش��ی« همس��و با اهداف 
کنفران��س با حضور پرش��ور س��ازمان ها و ش��رکت های ب��زرگ تولیدی، 
صنعت��ی و دانش بنیان برگ��زار گردید. ارزیابی های حرفه ای ش��رکت ها با 
همکاری تیم های ارزیابان ارش��د، ارزیابان و مشاهده گران صاحب نظر اجرا 
ش��د و س��ازمان ها، بانک ها و ش��رکت های متقاضی حضور در جایزه پس 
از طی مراحل ارزیابی موفق به کس��ب تندیس و گواهینامه ش��دند. نتایج 
و دس��تاوردهای این رخداد علمی در قالب بیانیه کنفرانس به ش��رح زیر 
ارائه می گردد تا توسط مس��ئوالن و مدیران ارشد سازمان ها مورد عنایت 

و بهره برداری قرار گیرد:
* شایسته است که با به کارگیری مبانی مدیریت دانشی تعامل سازمان ها 
با اعتقاد به هم افزایی علمی و کمک به توس��عه کاربست های علمی مورد 
تاکید قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم حضوری اثرگذار در بهبود برنامه های 

مدیریتی در سازمان ها داشته باشیم.
* برای تحقق این موضوع مهم با ایجاد پایگاه دانش��ی می توان از نتایج 
تحقیقات و نظرات تخصصی دانش��گاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و 
همچنین تجارب سایر کشورها بهره برد تا زمینه تحقق هدف فراهم گردد.
* از طری��ق رهبری دانش��گران می ت��وان در موضوع های مهمی مانند 
ارزش آفرینی، رقابت پذیری، خالقیت و نوآوری، کارآفرینی، اخالق حرفه ای 
و... ضمن بهره مندی از قابلیت ها و شایس��تگی های دانش��گران نسبت به 
ارتقای انگیزه ها و تعهد و پایبندی به مس��ئولیت پذیری رهبری علمی در 

سازمان ها همت گماشت.
* با توجه به اثرات ارزنده مدیریت دانش��ی در موفقیت سازمان ها، الزم 
است تا رسانه های ملی جهت توسعه مبانی علمی و کاربست های ناشی از 
اس��تقرار مدیریت دانشی در سازمان ها نسبت به فرهنگ سازی ارزش های 
پای��دار در این مقوله تالش نماین��د. در این زمین��ه برگزارکنندگان این 
کنفرانس از هیچ کوشش��ی برای تحقق این امر فروگ��ذار نخواهند بود و 
آمادگی کامل برای اجرای این مهم را دارند تا نس��بت به فرهنگ سازی و 

بهره گیری از دستاوردهای مدیریت دانشی همت گمارند.
* ب��ا توجه به ابعاد اقتصاد دانایی محور و به کارگیری منابع س��رمایه ای 
در برنامه های توسعه کشور، ایجاد تحول در نظام های مدیریتی با رویکرد 
مدیریت دانش��ی بای��د مورد توجه و اهتمام مس��ئوالن و مدیران ارش��د 

سازمان ها قرار گیرد.
* روی��ش ش��وق، انگیزه و ثمردهی دس��تاوردها در س��ایه خودباوری، 
خودآگاهی و ایمان به خداوند متعال میس��ر و ممکن است. در این مسیر 
رهبری آگاهانه و مدبرانه دانش��گران با ژرف اندیش��ی و بصیرت نسبت به 
آینده و تحوالت علمی و فناوری می تواند تغییرات شگرفی را در سازمان ها 
ایجاد نماید. در این رهگذر شناسایی ظرفیت ها، توانمندی ها و استعدادهای 

سرمایه های انسانی حرکتی ضروری و قابل ارج نهادن می باشد.
* افتخارآفرین��ی با مس��ئولیت آفرینی در س��ایه پژوهش های علمی و 
کاربس��ت آن میس��ر و ممکن می گردد. دارابودن تفکر صیانت از مالکیت 
فکری ب��ا رویکرد به کارگیری مبانی علمی دانش بنی��ان می تواند با اتخاذ 
تصمیم های راهبردی و ترویج روحیه مشارکت و بهره گیری از خرد جمعی 

سازمانی توأم باشد.
* اهتم��ام در زمینه ارتقای جایگاه مدیری��ت دانش و حل دغدغه ها و 
مس��ائل سازمانی به  وسیله دانش��گران و خبرگان دانشی درون سازمانی و 
همچنین ارتقای تعامالت علمی دانشی در سطح ملی باید از اهم وظایف 

کلیدی رهبران سازمان ها باشد.
* بر این باور هس��تیم که رهبری دانشگران، موجب ارتقای قابلیت ها و 
شایستگی های کلیدی س��رمایه های انسانی شده و با بلوغ سازمانی خلق 

ارزش از طریق معماری دانشی فرآیندهای سازمانی تسهیل می گردد.
* الگوه��ای رهبری دانش��گران بر پای��ه ایجاد و رش��د تعهد، حمایت 
و هم افزای��ی دانش��گران موجبات همس��ویی و ارتق��ای ادراک و اعتماد 
سرمایه های انسانی در کلیه سطوح سازمان را فراهم می کند، لذا توجه به 

زیرساخت های فرهنگی در این حوزه حائز اهمیت می باشد.
* خلق ارزش پایدار برای کلیه ذی نفعان، از طریق ترس��یم نقش��ه راه 
مدیری��ت دانش��ی و حمایت مس��تمر از راهبردهای کلی��دی امکان پذیر 
می باشد. در این زمینه تأمین زیرس��اخت های مناسب برای پژوهش ها و 

مطالعات علمی و کاربردی مورد تأکید می باشد.
* توجه به تغییرات و تحوالت دیجیتال و ورود سازمان ها به عصر انقالب 
صنعتی چهارم، نیازمند تدوین برنامه هایی برای کاربس��ت مطلوب در سه 
حوزه دانش، نگرش و مهارت های موردنیاز دانشگران برای خلق فرصت های 

جدید در سازمان ها می باشد تا بتوانند به مزیت های پایدار دست یابند.
 Kimiz( در این رخداد بین المللی سرکار خانم پروفسور کیکیز دالکیر
Dalkir( استاد برجسته دانشگاه MC Gill از مونترال کانادا و همچنین 
جناب آقای دکتر آندریاس برندنر، رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش و 
جناب آقای دکتر قاس��می، رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس دانشگاه 
خاتم و جمعی از استادان و اندیشمندان بلندپایه ایرانی به  عنوان سخنرانان 
کلیدی و تخصصی، انجمن مدیریت ایران را یاری کردند تا بتوانیم نسبت 
به توسعه و نشر مفاهیم نوین در حوزه مدیریت دانشی با تاکید بر رهبری 
دانشگران، نقش مرجعیت علمی انجمن را در سطح ملی و بین المللی ارتقا 
دهیم. امید اس��ت این تالش ارزنده بتواند گامی موث��ر در افزایش دانش 
تخصصی رهبران س��ازمان ها جهت حفظ، مراقبت و تعالی س��رمایه های 

انسانی و دانشگران در کشور فراهم نماید.«
انجمن مدیریت ایران، 8 مهرماه 13۹۹.
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فرص��ت امروز: در حالی که کمتر از چند ماه به یک س��الگی ش��یوع 
کرونا باقی مانده است، اندیشمندان می گویند دنیای پساکرونایی وجود 
ندارد و انس��ان ها بایس��تی به زندگی با ویروس کووید-19 عادت کنند؛ 
همان طور که دنیای پس��اایدزی وجود نداشت و مردم با وجود آگاهی از 
احتمال ابتال و سرایت به ویروس HIV به زندگی عادی خود ادامه داده 
و ش��مار زیادی هم در اثر ابتال به این ویروس هر س��اله جان خود را از 
دست می دهند بنابراین نسل تازه ویروس کرونا، مهمان ناخوانده دنیای 
ماس��ت و به نظر می رسد مصائب این میهمان ناخوانده حاال حاالها با ما 
خواهد بود. در این بین، سوال این است که این رخداد در حوزه اقتصاد 
چه تاثیری داش��ته است و نظام های اقتصادی چگونه می توانند در کنار 

شیوع کرونا به حیات خود ادامه دهند؟
در پاسخ به این س��وال، »اکونومیست« در گزارش تازه خود با عنوان 
»برن��دگان و بازن��دگان؛ چگون��ه کرونا باع��ث واگرایي اقتص��اد جهان 
مي ش��ود؟« به مواردي اشاره کرده اس��ت که برآیند آن مي تواند اقتصاد 
جهانی را به ورطه نابودي بکش��د، هرچند سهم کشورها از این واگرایی 
و بازخورد اقتصادی کرونا متفاوت است و به عنوان مثال، اقتصاد آمریکا 
پس از کرونا به همان س��طح س��ال 2019 بازخواهد گشت، اما اقتصاد 
چین 10 درصد بزرگ تر مي شود. »اکونومیست« معتقد است که از این 

پس اقتصاد کمتر جهاني و بیشتر دیجیتالي خواهد شد.
چگونه کرونا باعث واگرایي اقتصاد جهان مي شود؟

در فوریه سال 2020 که شیوع کرونا از مرزهاي چین فراتر رفت و تقریبا 
تمامی قاره ها را درنوردید، جهان با بزرگ ترین ضربه اقتصادي پس از جنگ 
جهاني دوم مواجه ش��د. رکود و کاهش هزینه هاي مصرف کنندگان و البته 
تمهیدات کشورها براي قرنطینه و کاهش فعالیت هاي تولیدي باعث بیکاري، 
کاهش رش��د اقتصادي و البته افزایش بدهي هاي دولت ش��د. طبق برآورد 
»اکونومیست«، تا زماني که پاندمي کرونا بر صحنه جهان سایه بگستراند، 
حدود 500 میلیون ش��غل تمام وقت در معرض ناب��ودي قرار دارد؛ چراکه 
کارخانه ها بسته شده و کشورها اغلب مرزهاي زمیني، هوایي و دریایي خود 
را بس��ته اند و تجارت جهاني نیز به  شدت آسیب دیده است. با وجود اینکه 
مداخالت بي س��ابقه اي در بازارهاي مالي توسط بانک های مرکزي صورت 
گرفته و وام هاي دولتي بی ش��ماری به شرکت هاي در آستانه ورشکستگي 
اعطا ش��ده، اما به نظر مي رس��د این اقدامات نتیجه اي جز افزایش کسري 
بودجه ندارد و این سطح از کسري بودجه به اعتقاد برخي از کارشناسان، به 
مثابه شرایط جنگ است که البته مي تواند از یک فاجعه اقتصادي عمیق تر 

جلوگیري کند. 
به گفته »اکونومیست«، شکاف عظیمي بین عملکرد کشورها در زمان 
ش��یوع کرونا وجود دارد که مي تواند پیش بیني »زمان« رسیدن به نظم 

اقتصادي جهان را با ابهام مواجه کند. براس��اس پیش بیني OECD، تا 
پایان س��ال جاري میالدي اقتصاد آمریکا به همان اندازه 2019 خواهد 
ب��ود. از س��وي دیگر به نظر نمي رس��د اقتصاد اروپا به س��طوح باالتري 
برس��د، چراکه بزرگ ترین اقتصاد قاره سبز یعنی آلمان همچنان درگیر 
بیماري است و س��ایر کشورهاي اروپایي هم ممکن است به مدت چند 
سال در سطح فعلي باقي بمانند، اما وضعیت در چین متفاوت تر خواهد 
ب��ود. باتوجه به اینکه این کش��ور زودتر از س��ایر مناط��ق درگیر کرونا، 
فعالیت هاي صنعتي اش را به س��طح پیش از کرونا بازگرداند، پیش بیني 

مي شود رشد اقتصادي اش را تا 10درصد افزایش دهد.
با وجود اینکه دولت ها و نهادهاي وابس��ته به آن براي کاهش مخاطرات 
وارد میدان شده اند، پیش بیني مي شود که حداقل براي 50 اقتصاد جهان به 
مدت ۴0 سال نرخ رشد اقتصادي در بیشترین فاصله قرار بگیرد. هرچند به 
باور تحلیلگران »اکونومیست«، این شکاف، نتیجه تفاوت بین کشورهاست 
که کرونا آن را بیشتر عیان کرده است. به عنوان مثال، بیماري کرونا ابتدا از 
چین آغاز شد و اژدهای زرد در همان ابتدا و به مدت یک ماه شهر ووهان 
را که کانون شیوع کرونا بود، قرنطینه کرد اما وضعیت در اروپا و آمریکا به 
گونه دیگري است و این مناطق ممکن است با موج هاي به مراتب بدتري از 
موج اول کرونا روبه رو شوند که هزینه مبارزه را دوچندان می کند. حتي در 
هفته اخیر در برخي از شهرهای اروپایي نیز قرنطینه اجباري دوباره اعمال 
شده است، به طوری که مادرید و پاریس براي مدتي محدودیت هاي تازه اي 

وضع کردند.
اقتصاد کمتر جهاني و بیشتر دیجیتالي مي شود

تفاوت دیگر به ساختار از پیش موجود اقتصادها برمی گردد. به عنوان 
مثال، راه اندازي یک کارخانه در شرایط کنونی راحت تر از راه اندازي یک 
کس��ب و کار وابس��ته به ارتباط متقابل و رودررو است. به همین دلیل، 
از آنج��ا که عمده بخ��ش تولید در اقتصاد چین ب��ه تولیدات صنعتي و 
کارخانجات اختصاص دارد، پکن زودتر از سایر کشورها به شرایط پیش 
از کرونا بازمی گردد. عامل بعدي نیز سیاس��ت است. این عامل مي تواند 
شامل نحوه واکنش دولت ها به تغییرات ساختاري و اتخاذ سیاست هاي 

خالقانه براي جلوگیري از بیماري کرونا باشد.
ب��ه اعتق��اد »اکونومیس��ت«، اقتص��اد جهان��ی از این پس ب��ه دلیل 
بازخورده��ای کرون��ا، کمتر جهاني و بیش��تر دیجیتالي مي ش��ود و در 
نهای��ت بیکاري افزایش مي یابد. همچنین فعالیت هاي آنالین بیش��تر از 
گذش��ته رونق گرفته و همین امر باعث مي ش��ود تا س��هام شرکت هاي 
دانش بنیان رونق گیرد. در چنین ش��رایطي که رقابت در میان اقتصادها 
کمتر مي ش��ود، بانک ها به کاهش نرخ واقعي س��ود دس��ت می زنند که 
قیم��ت و ارزش دارایي ها را باال نگه مي دارد. در چنین ش��رایطي حتي 

اگ��ر اقتصادي ضعیف باقي بماند، ش��کاف بین م��ردم و صاحبان قدرت 
اقتصادي که بعد از بحران مالي سال 2008 شروع شد، تشدید مي شود. 
همین امر مي تواند به چالش��ي براي دولت هاي دموکرات تبدیل ش��ود؛ 
چراکه باید به دنبال راهي براي تطبیق با تغییرات ناخواس��ته )به دلیل 
کرون��ا( و حفظ رضایت عمومي از سیاس��ت هایي ک��ه تدوین کرده اند، 

باشند.
البته به گفته »اکونومیس��ت«، نگراني از افزایش شکاف بین صاحبان 
ق��درت و م��ردم در چی��ن وجود ن��دارد، چراکه این کش��ور حداقل در 
کوتاه مدت توانسته از شدت همه گیري ویروس کرونا عبور کند و اقتصاد 
خ��ود را در کوتاه م��دت به »میدان« بازگرداند. قرار اس��ت در اواخر ماه 
جاري میالدي برنامه پنج س��اله جدیدي براساس مدل شي جین پینگ 
در دس��تور کار قرار بگیرد که مبنای آن، افزایش خودکفایي با باالترین 
میزان تکنولوژي است. هرچند چین از سایر کشورها چندین گام جلوتر 
اس��ت، اما کرونا نقصان هاي زیادي را در عملکرد اقتصادي چین آشکار 
کرده اس��ت، چراکه قرنطینه اجباري و طوالني م��دت از حرکت آزادانه 
ایده های��ي که نوآوري را حفظ و اس��تانداردهاي زندگي را باال مي برند، 
جلوگیری می کند. از این رو چین مجبور اس��ت بر محرک هاي خود بر 
شرکت ها و سرمایه گذاري زیرساخت ها به جاي افزایش درآمد خانوارها 
بیفزای��د، چراک��ه نیاز دارد فاصله خ��ود با آمری��کا را در تولید ناخالص 

داخلي کم کند. 
عالمت سوال بزرگ درباره آینده اقتصاد آمریکا

عالمت سوال بزرگ اما درخصوص پیش بیني آینده اقتصاد آمریکاست. 
واش��نگتن ت��ا پیش از کرونا از تعادل سیاس��ی برخ��وردار بود و همین 
امر باعث ش��د تا شرایط پساکرونایی این کش��ور به وخامت کشورهاي 
اروپایي یا برخي از کش��ورهای آسیایی نباش��د بنابراین بسته هاي مالي 
براي ش��رکت هایي که در معرض ورشکستگي بودند، در نظر گرفته شد 
و قرار است بسته مالي جدیدي نیز تدوین شود. به نظر مي رسد اقتصاد 
آمری��کا با وجود اینکه ش��غل هاي زیادي را از دس��ت داده، اما در حال 
خلق ش��غل هاي جدیدي است. مش��کل آمریکا، شکاف داخلي سیاست 
اس��ت. در ش��رایطي که دو حزب دموک��رات و جمهوري خواه، مدیریت 
کرون��ا را ب��ه عنوان نقطه ضع��ف دیگري به رخ مي کش��ند، کووید-19 
واقعی��ت اقتصادي جدیدي را بر اقتصادها تحمیل کرده و هر کش��وري 
براي سازگاري با آن سیاست به خصوصي را انتخاب مي کند بنابراین هر 
اقدامي ب��رای بهبود اقتصاد آمریکا تا زمان درگیري سیاس��ي دو حزب 
دمکرات و جمهوري خواه ممکن نخواهد بود. کرونا به کش��ورها آموخت 
که اگر قرار باش��د پس از کرونا نیز »جهاني« وجود داش��ته باشد، باید 

سیاست ها را از نو نوشت.

گزارش »اکونومیست« از عملکردهای اقتصادی در میانه بحران کرونا

برندگانوبازندگاناقتصاديكرونا
دریچه

کرونا چند میلیون نفر را دچار فقر شدید خواهد کرد؟
هشدار بانک جهانی درباره تشدید فقر مطلق

بانک جهانی از احتمال س��قوط 88 میلیون انس��ان به ورطه فقر 
مطل��ق به دلیل تبعات ناش��ی از کرونا خب��ر داد و گفت که انتظار 
می رود پاندمی کرونا 88میلیون نفر دیگر را در سال جاری میالدی 
به جمع 115 میلیون نفری که در فقر ش��دید به سر می برند اضافه 
کند و این تعداد با توجه به ش��دت رک��ود اقتصادی به وجود آمده، 
تا س��ال 2021 به 150 میلیون نفر برسد. به گزارش »راشاتودی«، 
برای نخس��تین بار در 20 س��ال اخیر و در نتیجه شرایط غیرعادی 
ایجادش��ده ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا در جهان فقر مطلق در 
سطح جهانی رشد خواهد کرد و آنطور که بانک جهانی اعالم کرده 
است، انتظار می رود امسال 88 میلیون انسان دیگر دچار فقر مطلق 
ش��وند. هم اکنون 115 میلیون انس��ان در فق��ر مطلق که به درآمد 

روزانه کمتر از 1.9 دالر اطالق می شود، زندگی می کنند.
پی��ش از همه گی��ری کرونا امی��د می رفت جمعی��ت زیرخط فقر 
مطل��ق در جه��ان به 7.9 درصد کاهش یابد، اما تعطیلی گس��ترده 
کس��ب وکارها که باعث بی��کاری صدها میلیون نفر از ش��اغالن در 
س��طح جهان و کاهش درآمد شمار زیاد دیگری از افراد شده است، 
این امید را به باد داد. تخمین زده می ش��ود امس��ال 1.۴ درصد کل 

جمعیت زمین تنها به دلیل کرونا دچار فقر مطلق شوند.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی با اش��اره به جدی بودن خطر 
کرونا بر روی زندگی مردم گفت: »برای معکوس شدن روند فعلی و 
بازگشت به وضعیت مقابله با فقر، کشورها باید خود را آماده زندگی 
با ش��رایط جدید کنند و برای رس��یدن به این هدف الزم اس��ت تا 
اصالح��ات زیادی در نیروی کار، س��رمایه و نوآوری های خود انجام 
دهی��م و حتی مدل های کس��ب وکار جدیدی را طراحی و توس��عه 
دهیم.« عالوه بر جمعیت خط مطلق فقر، حدود ۴0 درصد جمعیت 
جه��ان یعنی 3.3 میلیارد نفر کمتر از 5.5 دالر در روز درآمد دارند 
که از این تعداد، 25 درصد جمعیت کره زمین با داش��تن درآمدی 
معادل 3.2 دالر در خطر س��قوط به فقر مطلق هستند. طبق اعالم 
بانک جهانی، لحظات کنونی جهان در طول تاریخ بی س��ابقه بوده و 
هیچ بیماری قبال به میزان کووید-19 به سرعت به یک خطر بر سر 
راه اقتصاد جهانی تبدیل نشده بود و این مسئله ضرورت شکل گیری 

یک همکاری جهانی برای غلبه بر این وضعیت را تقویت می کند.

با مرگ 2۵1 بیمار مبتال
رکورد فوت روزانه کرونا شکسته شد

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ب��ا بی��ان اینکه مجم��وع مبتالیان 
کووید-19 در ایران از نیم میلیون نفر گذش��ت، گفت متاسفانه در 
طول شبانه روز گذشته 251 نفر به دلیل این بیماری جان باختند.

به گ��زارش »فرصت ام��روز«، دکتر سیماس��ادات الری گفت: از 
روز ش��نبه تا یکش��نبه بیستم مهرماه و براس��اس معیارهای قطعی 
تش��خیصی، 3 ه��زار و 822 بیمار جدید مبتال به کرونا در کش��ور 
شناس��ایی شد که یک هزار و 72۴ نفر از آنها بستری شدند. بر این 
اساس، مجموع بیماران کووید-19 در کشور به 500 هزار و 75 نفر 
رس��ید. به گفته الری، متاس��فانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 251 
بیمار کرونایی جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 28 هزار و 5۴۴ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۴06 
هزار و 389 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استان های در شرایط 
قرمز کرونا گفت: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراس��ان جنوبی، س��منان، قزوین، لرس��تان، اردبیل، خوزس��تان، 
کرمانش��اه، کهگیلوی��ه و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان شمالی، همدان و یزد در وضعیت 
قرمز قرار دارند. همچنین استان های کردستان، هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز هم اکنون در وضعیت هشدار به سر می برند.

کرونا در کدام مناطق تهران بیشتر جوالن می دهد؟
منحنی قرمز کرونا در پایتخت

استاد اپیدمیولوژی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینک��ه اکنون میانگین مرگ ناش��ی از کرونا در ای��ران به ازای یک 
میلیون نفر، 2.5 برابر میانگین دنیا اس��ت، گفت: سیاست هایی که 
تاکنون اعمال ش��ده است، بیش��تر نگاه درمان نگری داشته تا نگاه 
پیشگیرانه و بهداشتی. حمید س��وری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهید بهشتی درباره وضعیت کرونا در شهر تهران به 
»فارس« گفت: »ش��هر تهران محل تقاطع رفتارهای عموم ش��هرها 
و اس��تان های کشور است و مواجهه ها الگوی پیچیده تری نسبت به 
نقاط دیگر کش��ور دارند و به علت تردد زیاد، ش��انس ابتال و سرعت 

انتشار و الگوی بیماری متفاوت بوده است و افزایش می یابد.«
او با بیان اینکه »طبیعتا ش��هر ته��ران ویژگی های خاص خود را 
دارد«، ادامه داد: » نکته مهم در اپیدمی ها، رابطه بین مواجهه یافتگی 
و پیامد اس��ت. هر چقدر مواجهه یافتگی با موارد ابتال بیش��تر باشد، 
به خصوص کووید-19 که س��رعت انتشار باالیی دارد، این موضوع 
قابل توجه تر است. بعد از اینکه بیماری عفونی در جامعه ای ماندگار 
ش��د و حالت بومی پیدا کرد، کم کم سیستم ایمنی مردم نسبت به 
آن بیم��اری ایمنی پیدا می کند.  البته نمی گوییم که افراد مبتال به 
بیماری نمی ش��وند، اما وقتی یک نفر از بیرون منطقه با یک الگوی 
اپیدمی متفاوتی وارد آن جامعه می شود، می تواند این تعادل نسبی 
به دس��ت آمده را مختل کند. ش��هر تهران در ح��ال حاضر چنین 
ویژگی ای  دارد و به طور مرتب الگوی آن تحت تاثیر ترددهاست.«

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به منحنی اپیدمی 
کرونا در سطح شهر تهران گفت: »یکی دیگر از ویژگی های شهر تهران 
این است که تنوع شیوه زندگی،  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و رفتاری 
در آن بس��یار باالست، اما در نقاط دیگر کشور این چنین نیست و این 
امر باعث پیچیده شدن اپیدمی در پایتخت شده است. تحقیقاتی که به 
تازگی در تهران انجام داده ایم، نشان می دهد که اپیدمی ابتدا در شرق 
تهران متمرکز بود، اما کم کم به س��مت مرکز ش��هر تهران آمده است؛ 
 البته هنوز ش��رق تهران آلوده است، اما در غرب و شمال غرب تهران، 
وضعیت اپیدم��ی به صورت خیلی حاد وجود ن��دارد؛ در حالی که در 

شرق،  مرکز و جنوب تهران، وضعیت بدتر است.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرص��ت امروز: کس��ب وکارها چگونه پ��س از پاندم��ی کرونا قوی تر 
می ش��وند؟ این پرسش��ی است که در نظرس��نجی اخیر PWC مطرح 
ش��ده و در آن سعی ش��ده است تا با بررسی دیدگاه 699 نفر از مدیران 
درخصوص اثرات کرونا بر مدل های کسب و کار، الگوی تقویت کسب و 

کارها در بزنگاه کرونا به دست آید.
براس��اس نتایج این نظرس��نجی، اولویت نخس��ت اکثری��ت مدیران، 
دیجیتالی س��ازی فعالی��ت بنگاه ه��ا و منعط��ف کردن محی��ط کاری با 
محوری��ت نیروی کار اس��ت. در میان انواع کس��ب وکارها، مدیرانی که 
در بخش »سالمت« فعالیت دارند، بیشتر از سایرین »دیجیتالی سازی« 
را در اولویت مدل های کس��ب وکاری خود قرار داده اند. به عبارت بهتر، 
مدی��ران عامل، مدل های کس��ب وکاری را در اولویت قرار می دهند که 
دیجیتال��ی و انعطاف پذیر باش��ند. همچنین در بیش��تر مناطق جهان، 
مدی��ران انتظار دارند که محیط های کاری با تراکم پایین به عنوان یک 

تغییر پایدار باقی بمانند.
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که از 
س��وی PWC منتشر شده است، این پرس��ش را مورد توجه قرار داده 
اس��ت که چگونه کس��ب وکارها پس از کرونا قوی تر می شوند؟ پاسخ به 
این پرس��ش در قالب چهار سوال از 699 مدیرعامل پرسیده شده است. 
س��وال اول: کسب وکار ما بعد از پاندمی کووید-19 چگونه خواهد شد؟ 
س��وال دوم: پیش بینی های متعددی در مورد اینک��ه محیط اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی و کسب وکار پس از کووید-19 چگونه خواهند بود، 
وجود دارد و سوال اینجاست که آیا این روند پس از کووید-19 موقتی 
خواه��د بود یا نه؟  س��وال س��وم: پس از پاندمی کووی��د-19 با افزودن 

محصوالت و خدمات دیجیتالی، مدل کسب وکار مجازی تر خواهد شد؟ 
)درصد پاسخ دهندگانی که مدل های کسب و کار مجازی را جزو یکی از 
سه اولویت اصلی خود قرار دارند(. سوال چهارم: آیا تغییر از محیط های 

کاری پرتراکم به سمت محیط های کاری با تراکم پایین خواهد رفت؟
در نظرس��نجی که از 699 مدیرعامل در ماه های ژوئن و ژوئیه 2020 
توس��ط PWC انجام شده اس��ت، دیدگاه این افراد بر مدل های کسب 
وکار نوظه��ور و رونده��ای کلیدی ناش��ی از پاندمی کووید-19 نش��ان 
داده ش��ده است. نتایج نظرسنجی، روش های س��ازگاری مدیران عامل 
ب��ا پاندمی کرونا را نش��ان می دهد. درباره پرس��ش اولویت های مدیران 
عامل، نتایج کلیدی اس��تخراج شده است. طبق داده های به دست آمده 
این نظرس��نجی، مدیران عامل برای فعالیت ه��ای دیجیتالی و مجازی 
بنگاه های خود بیش��تر برنامه ریزی می کنند. آنها عملیات و فرآیندهای 
اصلی کس��ب و کار را دیجیتالی کرده و محصوالت و خدمات دیجیتالی 

را توسعه می دهند.
از س��وی دیگر، مدی��ران عامل برنامه ریزی می کنن��د تا محیط کاری 
منعطف تر و با محوریت نیروی کار داش��ته باش��ند. آنها س��هم کارکنان 
دورکار یا مش��روط را افزایش داده و برنامه های س��المت، ایمنی و رفاه 
کارکنان را افزایش می دهند. دورکاری و اتوماس��یون )خودکارس��ازی( 
کسب وکارها ادامه خواهند داشت. در روزهای نخست پاندمی، بسیاری 
از رهبران به سرعت متوجه شدند که قابلیت های دیجیتالی شرکت شان، 
توانایی آنها را برای س��ازگاری با شرایط در حال تغییر مشخص می کند. 
این آگاهی، س��رعت تصویب طرح های دیجیتالی س��ازی را هم در میان 
کارکنان و هم در میان مشتریان، افزایش داده است. براساس نظرسنجی 

انجام شده، 78 درصد مدیران عامل انتظار دارند که پس از کووید-19، 
دورکاری ادام��ه یابد و 21 درص��د آنها پیش بینی کرده اند که این تغییر 
موق��ت خواه��د بود. همچنی��ن 76 درصد از مدیران عام��ل بر این باور 
هستند که اتوماس��یون پس از کووید-19 تداوم می یابد. مدیران حاضر 
در بخش بهداشت و فناوری، بیشتر از سایرین، مدل کسب وکار مجازی 
را در اولویت قرار می دهند. در میان تمامی مدیرانی که در نظرس��نجی 
شرکت کرده اند، آنهایی که در بخش »سالمت« فعالیت دارند، بیشتر از 
س��ایرین، مدل های کسب وکار دیجیتالی را در سه اولویت نخست خود 
ق��رار داده اند. حدود 2۴ درصد آنها این مدل کس��ب وکار را در اولویت 
نخس��ت، 12 درصد در اولویت دوم و 19 درصد در اولویت س��وم خود 

قرار داده اند.
همچنی��ن درصد باالی��ی از مدیرانی که در بخش »فناوری، رس��انه 
و ارتباطات از راه دور« مش��غول هس��تند، مدل کس��ب وکار مجازی را 
در اولوی��ت ق��رار داده اند که ب��ه ترتیب 2۴ درصد آنه��ا این مدل را در 
اولویت نخس��ت، 12 درصد در اولویت دوم و 9 درصد در اولویت س��وم 
قرار داده اند. در بیش��تر مناط��ق مختلف جهان، مدیران انتظار دارند که 
محیط ه��ای کاری با تراکم پایین به عنوان یک تغییر پایدار باقی بماند. 
نکته جالب اینجاس��ت که سهم پاس��خ دهندگانی که بر این باورند این 
تغیی��ر پس از کووی��د-19 نیز ادامه می یابد در آمریکای التین بیش��تر 
از س��ایر مناطق جهان بوده است. 69 درصد مدیران عامل در آمریکای 
التی��ن، 65 درص��د در آفریقا و 60 درصد در غرب اروپا اعتقاد دارند که 
این تغییر پایدار خواهد ماند. این در حالی است که در آمریکای شمالی، 

۴9 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که این تغییر موقت است.

کسب و کارها چگونه پس از کووید-1۹ قوی تر می شوند؟

مدل تقویت کسب و کارها در بزنگاه کرونا
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 قیمت دالر در صرافی های بانکی
 از مرز 31 هزار تومان فراتر رفت

نوسان دالر در مرز 31 هزار تومان
در بیستمین روز مهرماه و با افزایش قیمت ها در بازار آزاد، نرخ 
خرید و ف��روش ارز در صرافی های بانکی نیز باال رفت، به طوری 
که صرافی های بانکی روز یکش��نبه بهای دالر را برای فروش 31 
هزار و 50 تومان اعالم کردند که نس��بت به روز شنبه رشد یک 

هزار و 100 تومانی را به همراه داشت.
در ای��ن روز قیمت فروش دالر در صرافی ها با افزایش نس��بت 
به قیمت های پایانی روز کاری شنبه به 31 هزار و 150 تومان و 
قیمت خرید دالر نیز به 30 هزار تومان رس��ید. ضمن اینکه یورو 
نیز افزایش قیمت داش��ت و بهای فروش ی��ورو 36 هزار و 800 

تومان و قیمت خرید یورو 35 هزار و 650 تومان اعالم شد.
قیمت دالر روز یکشنبه برای اولین بار در صرافی های بانکی از 
مرز 31 هزار تومان فراتر رفت. اگرچه افزایش قیمت ارز شماری 
از دالالن را ترغی��ب به افزایش خرید انواع ارز کرد، اما از س��وی 
دیگ��ر، ش��ماری از فعاالن این ب��ازار نیز دچار احتیاط ش��ده اند، 
آنه��ا معتقد هس��تند که افزای��ش بیش از حد نرخ دالر و س��ایر 
ارزها، دلیل اقتصادی و منطقی نداشته و هر لحظه امکان ریزش 

قیمت ها وجود دارد.
در همی��ن زمین��ه، یک کارش��ناس حوزه پولی معتقد اس��ت: 
افزایش قیمت ارز در این روزها به دلیل اعمال تحریم های آمریکا 
علیه 18 بانک و موسس��ه مالی بوده است. کامران ندری با اشاره 
به اینکه »فش��ارهای آمریکا سبب شده بیش��ترین محدودیت ها 
در فروش نفت و بخش مالی کش��ور ایجاد ش��ود«، به خبرآنالین 
گفت: » افزایش قیمت ارز به تحریم های اخیر آمریکا در رابطه با 
18 موسسه مالی و بانک کشور باز می گردد. طبیعی است ما اگر 
نتوانیم صادراتی داش��ته باشیم و یا ارز حاصل از آن را به اقتصاد 

خودمان بازگردانیم به انتظارات تورمی دامن زده می شود.«
او در رابط��ه ب��ا پیش بینی وضعیت اقتصادی کش��ور در پایان 
نیمه دوم سال 1399 گفت: »البته این کار دشواری است چراکه 
با توجه به س��رعت تحوالت، پیش بینی آینده نزدیک هم بس��یار 
دشوار است. با این همه برای نیمه دوم سال باید بیش از هر چیز 
به تحوالتی که انتظارات تورمی در کش��ور را دامن می زند تمرکز 
کرد. بخش��ی از این انتظارات به تحوالت حوزه سیاست خارجی 
و تحریم ه��ای یک جانبه آمریکا باز می گردد. در این ش��رایط به 
درستی نمی توان پیش بینی کرد نرخ دالر تا کجا قابلیت افزایش 
را داراس��ت چراکه سرعت تحوالت بس��یار باالست و تنها عوامل 

اقتصادی بر بازار موثر نیستند.«
ندری با اش��اره به نقش قیمت ارز در انتظ��ارات تورمی تاکید 
ک��رد: »هر جا ن��رخ ارز لنگر اندازد، انتظ��ارات تورمی به آن گره 
می خورد؛ به عبارت س��اده تر با رها ش��دن ن��رخ ارز نگرانی های 
تورمی مردم افزایش پیدا می کند و این خود مسبب افزایش تورم 
می ش��ود. به این ترتیب اگر مشکل صادرات و انتقال ارز به کشور 
حل نش��ود ما همچنان در ماه های آین��ده با افزایش قیمت ارز و 

تداوم شرایط تورمی مواجه خواهیم بود.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه ن��رخ به��ره بانک��ی در کش��ور نی��ز گفت: 
»تصمیم گیران کشور به دالیل فرهنگی و عقیدتی همواره تمایل 
به این داش��تند که نرخ بهره را در اقتصاد ایران پایین نگه دارند 
و اکنون نرخ بهره هیچ تناس��بی با نرخ تورم در کشور ندارد. این 
در کنار کس��ری بودجه دولتی باعث می ش��ود دولت حتی نتواند 
اوراق خ��ود را آنطور ک��ه پیش بینی کرده به فروش برس��اند. به 
این ترتی��ب تنها روزنه امید جدی برای ایران انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آینده ایاالت متحده است. اینکه نتایج انتخابات آمریکا 
چه می ش��ود البته در اختیار ما نیس��ت. ولی اگر فرض خود را بر 
این بگذاریم که نتایج مطابق انتظارات ما نباش��د، آنگاه مشکالت 
فعلی استمرار می یابند و این تصور که اقتصاد کشور در شرایطی 
پا به س��ال 1۴00 خواهد گذاش��ت که تورم و رکود اقتصادی به 

پایان برسد، منطقی نیست.«
به اعتقاد این کارش��ناس بانکی، »البت��ه نتایج انتخابات آمریکا 
تاثیر کوتاه مدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و به خودی خود 
پی��روزی بای��دن صرفا اثر روانی بر ب��ازار دارد مگر اینکه راه حل 
سیاس��ی برای این تنش آماده شود. اگر نحوه اداره کشور به نحو 
کنونی ادامه یابد به هر حال نرخ تورم باال و رشد اقتصادی پایین 
به عنوان خروجی سیاست گذاری های امسال در پایان سال خود 

را نمایان می کنند.«

بانکنامه

فرصت امروز: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار 
ارز، س��قف خرید بانک ه��ا و صرافی ها در بازار متش��کل ارزی به 500 
ه��زار دالر افزایش می یابد و این بانک روزانه 50 میلیون دالر به صورت 
اس��کناس در این بازار عرض��ه خواهد کرد. بانک مرکزی روز گذش��ته 
ب��ا انتش��ار اطالعیه ای اعالم کرد: ب��ا هدف مدیریت و تنظی��م بازار ارز 
کش��ور مقرر شد، س��قف خرید کارگزاران )بانک ها و صرافی ها( در بازار 
متش��کل ارزی از روز کاری دوش��نبه بیست و یکم مهرماه به 500 هزار 
دالر افزایش یابد. همچنین بر این اس��اس بانک مرکزی روزانه از طریق 
بازارس��از 50 میلیون دالر در بازار یادش��ده به صورت اس��کناس عرضه 

خواهد کرد.
بازار متش��کل ارز در حالی مهم ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار 
ارز به شمار می رود که به اعتقاد کارشناسان، در صورت کارکرد درست 
می تواند به جوالن دالالن و س��وداگران در ب��ازار ارز پایان داده و عالوه 
بر ثبات قیمت ها، نرخ ها را نیز کاهش دهد. قرار اس��ت در بازار متشکل 
ارزی، معامالت اسکناس و نقد انجام شود؛ بر این اساس صادرکنندگان 
و دارندگان ارز می توانند به وس��یله صرافی ها برای فروش، نرخ موردنظر 
خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند. اکنون در بازار متشکل 
ارز، معام��الت نق��دی ارزهای عمده انجام ش��ده و معامالت حواله جات 
ارزی همچنان در سامانه نیما اجرایی می شود. بانک مرکزی تاکنون در 
چندین مرحله اقدام به افزایش س��قف خرید و فروش نقدی ارز در این 
بازار کرده است، به عنوان نمونه در اواخر پارسال از 10 هزار دالر به 50 

هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.
بازار ارز را به سمت خودتنظیمی هدایت کنیم

در حال حاضر دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی روبه  رو هس��تند 
و تحریم ها، کاهش صادرات و افت قیمت نفت، مش��کالت نقل و انتقال 
ارز و به تازگی آس��یب های ناش��ی از ش��یوع کرونا مزید بر علت شده تا 
چرخ دنده های این زنجیره ارزی به درستی کار نکند. زمانی که ارز کافی 
در کش��ور وجود نداشته باش��د، بازار ارز دچار خلل خواهد شد چرا که 
عرضه کم است و با رشد قیمتی مواجه می شویم. از سوی دیگر عالوه بر 

مشکالت خارجی، مسائل داخلی نیز کم اهمیت نیست و باید در راستای 
هموارسازی صادرات غیرنفتی و همچنین حمایت از فعالیت های بخش 

خصوصی گام های جدی برداشت.
در همی��ن ب��اره، عباس آرگون نایب رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و 
س��رمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: کمبود ارز محدودیت هایی را 
برای اقتص��اد ایران رقم زده که این امر نه فقط فعاالن بخش خصوصی 
بلکه آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و بنابراین باید کاری کرد 
ت��ا بازار ارز به س��مت خودتنظیمی برود نه اینکه به صورت دس��توری 

پیش برود.
او ب��ا اش��اره به اینکه »رش��د قیمت ارز در اقتصاد م��ا در حال حاضر 
ناش��ی از کاهش قیمت و صادرات نفت، عدم دسترس��ی به منابع ارزی 
در کش��ورهای خارجی و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی است«، به 
ایِبن��ا گفت: »به همین دلیل باید عرضه ارز در اقتصاد را تقویت کرد که 
یک��ی از مولفه ه��ای تحقق این امر، تالش برای آزادس��ازی منابع بلوکه 
شده ایران در کشورهایی است که به ناحق از آمریکا تبعیت می کنند.«

آرگون با بیان اینکه دولت در دو بخش داخلی و خارجی باید اقداماتی 
را در دس��تور کار ق��رار دهد«، ادام��ه داد: »در بخ��ش داخلی به دلیل 
مش��کالت بسیاری که وجود دارد دولت نیازمند به چابک سازی در بدنه 
خود به ویژه در تصمیم گیری هاس��ت. جلوگیری از صدور بخشنامه های 
خلق الس��اعه که مخل فعالیت های اقتصادی است هم باید به طور جدی 

از فهرست کاری دولت حذف شود.«
ب��ه گفته آرگون، »حمایت از فعالیت های بخش خصوصی و همچنین 
افزایش هرچه بیش��تر صادرات غیرنفتی ازجمله مسائلی است که دولت 

باید توجه ویژه ای نسبت به آن داشته باشد.«
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
ب��ه بعد خارجی فعالیت های دولت نیز گفت: »فعال ش��دن دیپلماس��ی 
سیاس��ی و اقتصادی یکی از مهمترین اموری اس��ت که دولت و به ویژه 
وزارت ام��ور خارجه باید در اولویت قرار ده��د. تنش زدایی در منطقه و 
حضور در رویدادهای منطقه ای و جهانی هم می تواند تاثیر بس��یاری بر 

احیای روابط ما با دنیا داشته باشد.«
هشدار نسبت به درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز

تحریم و کرونا دس��ت به دست هم داده تا دولت با کاهش قابل توجه 
درآمدهای خود مواجه ش��ود و در این بین، از آنجا که بانک مرکزی به 
تازگی نرخ تس��عیر ارز را اعالم کرده اس��ت، این ریسک وجود دارد که 
دولت برای درآمدزایی از این اهرم اس��تفاده کند. این در حالی است که 
کارشناسان همواره نسبت به درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز هشدار 

داده اند، چراکه این امر موجب افزایش پایه پولی می شود.
نرخ تس��عیر ارز به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می شود 
که بانک مرکزی به تازگی این نرخ را برای یورو 12 هزار و 900 و برای 
دالر معادل 11 هزار تومان اعالم کرده اس��ت. همچنین، در مورد سایر 
اس��عار نیز باید برمبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور امسال 

تعیین شود. 
در ای��ن زمینه، کامران ندری درباره چگونگی تعیین نرخ تس��عیر ارز 
به ایس��نا، گفت: »تصور من این اس��ت که میانگین نرخ ارز در بازار نیما 
در س��ال گذشته برای تس��عیر نرخ ارز در نظر گرفته شده است. یکی از 
اشکاالت اقتصاد کشور این است که سهامدار بانک مرکزی دولت است و 
بانک مرکزی دارایی های خارجی دارد که پایان سال ارزش این دارایی ها 
را محاس��به می کنند و براس��اس آنها از این بانک مالیات می گیرند که 
در دنیا این س��اختار وجود ندارد و مازاد درآمد بانک های مرکزی دیگر 

اندوخته می شود.«
ب��ه اعتقاد وی، »فرمول تعیین نرخ تس��عیر ارز در س��ال های مختلف 
ب��ا توجه به نرخ ارز متفاوت اس��ت. تعیین نرخ تس��عیر ارز به س��اختار 
حاکمیتی کش��ور برای بانک��داری مرکزی برمی گردد و نیز به ش��رایط 
اقتص��ادی و رژی��م ارزی کش��ور هم بس��تگی دارد. گفته می ش��ود که 
دولت از نرخ تس��عیر ارز برای تس��ویه بدهی های خود به بانک مرکزی 
اس��تفاده می کند. همچنین، از مازاد دارایی ه��ای بانک مرکزی مالیات 
اخذ و درآمدزایی می کند که درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز موجب 

افزایش پایه پولی می شود.«

بانک مرکزی از عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر به صورت اسکناس خبر داد

افزایشسقفخریددربازارمتشکلارزی
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فرص��ت امروز: روند صع��ودی بورس تهران در دومی��ن روز هفته نیز 
ادامه یافت و ش��اخص کل بورس با رش��د 55 ه��زار و 265 واحدی در 
ارتفاع یک میلیون و 597 هزار واحد ایس��تاد. در بیستمین روز مهرماه 
سایر شاخص های بورسی هم رشد کردند و شاخص کل )هم وزن( با 8 
هزار و ۴79 واحد افزایش به ۴18 هزار و 993 واحد و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( با 5 هزار و 556 واحد رشد به 27۴هزار و 538 واحد رسید. 
ش��اخص بازار اول۴0 هزار و 626 واحد و شاخص بازار دوم 110 هزار و 
706 واحد افزایش داشت. شاخص فرابورس نیز 359 واحد رشد داشت 

و بر روی کانال 18 هزار و ۴75  واحد ثابت ماند.
در معامالت این روز بیش از 12 میلیارد و 838  میلیون س��هم، حق 
تق��دم و اوراق به��ادار ب��ه ارزش 138 هزار و 376 میلی��ارد ریال داد و 
س��تد ش��د. نمادهای بانک ملت، ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس و گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه بانک ها 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۴ میلیارد 
و 107 ه��زار برگه س��هم به ارزش 20 ه��زار و ۴17 میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
همچنی��ن نمادهای پاالیش نفت تهران )ش��تران( ب��ا 6 هزار و 928 
واح��د، هلدینگ خلیج فارس )ف��ارس( با ۴ ه��زار و 168 واحد، فوالد 
مبارک��ه )ف��والد( با ۴ ه��زار و ۴7 واحد، بانک ملت )وبمل��ت( با 3هزار 
و 359 واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( ب��ا 3 هزار و 317 واحد، 
س��رمایه گذاری نف��ت و گاز تامین )تاپیکو( با یک ه��زار و 663 واحد و 
مخاب��رات )اخابر( با یک هزار و 397 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
آیا رشد بورس باعث رشد نرخ تورم می شود؟

نهاد پژوهشی مجلس چندی پیش در تحلیل تورم بهار امسال نوشت: 
»تقریبا از دی ماه 1398 و هم زمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود 
نقدینگی به این بازار، نرخ تورم از رش��د نقدینگی فاصله گرفته اس��ت. 
این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعاًل، باعث شده تورم کمتر 
از مقادی��ر مورد انتظار بوده و محتمل اس��ت در آینده نزدیک با خروج 
بخش��ی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کاالهای مصرفی، موجب 

روند فزاینده تر نرخ تورم شود.«
حاال ای��ن نهاد پژوهش��ی در جدیدترین گزارش خود به این س��وال 
جواب داده اس��ت که آیا رش��د بازار س��رمایه منجر به تورم مي ش��ود؟ 

در این گزارش می خوانیم: »پس از رش��د ش��اخص های مربوط به بازار 
س��رمایه در ماه های اخیر، یک نگرانی ایجاد ش��ده است مبنی بر اینکه 
رش��د شاخص های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش 
ش��اخص قیمت مصرف کنن��ده خواهد ش��د. اثبات این ادع��ا و نگرانی 
نیازمند اس��تفاده از مدل های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و 
تفکیک س��هم عوامل مختلف )ارز، رشد پول و...( مؤثر بر سطح عمومی 
قیمت هاست، در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون 
صورت نگرفته و نگرانی های یادشده از حیث علمی اثبات نشده است.«

ب��ه اعتق��اد مرکز پژوهش ها، »گذش��ته از این، س��ازوکار قابل قبولی 
برای تبیین این رابطه علّی )تأثیر رش��د ش��اخص های بازار س��رمایه  بر 
ت��ورم( قابل تصور نیس��ت و ادبی��ات و نظریات اقتصادی نیز )براس��اس 
جس��ت وجوهای ص��ورت گرفت��ه( وجود چنی��ن رابطه علّ��ی را تبیین 
نکرده اند. اتفاقاً توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع صفر 
اس��ت و درنهایت تأثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم )پول و شبه 

پول( ندارد، می تواند نفی کننده چنین رابطه علّی باشد.
به عبارت روش��ن تر، اگر قیمت یک س��هم رش��د 200 درصدی را در 
یک روز تجربه کند با خرید این س��هم، معادل قیمت س��هام از سپرده 
خریدار کسر و به سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و 
نقدینگی در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. درصورتی که فروش��نده سهام 
مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار س��هام خارج کرده و صرف خرید کاال 
یا خدمات کند بازهم تقاضای کل بازار کاالها و خدمات تغییری نخواهد 
کرد، زیرا قدرت خرید خریدار س��هام در بازار کاالها و خدمات کم شده 
اس��ت. درصورتی که فروشنده سهام مجدداً سهام دیگری خریداری کند 
و خروج پول از بازار س��هام اتفاق نیفتد که اساساً موضوع سرایت قدرت 
خرید به بازار کاال و خدمات منتفی اس��ت. ذکر این نکته ضروری است 
که عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه  بر تورم به این معنا نیست که تغییر 
و تحوالت ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد یا 
رکود بازار س��رمایه است، بر بی ثباتی قیمت ها و هجوم به بازار دارایی ها 
)طال، خودرو، مس��کن، ارز و...( و ایج��اد التهاب های کوتاه مدت در این 

بازارها بی تأثیر است.«
پیشنهاد بهبود بازار سرمایه به مجلس و سازمان بورس

همچنین یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینک��ه »فعاالن بازار 
س��رمایه پیش��نهاد خود را برای بهبود بازار سرمایه به مجلس و سازمان 
بورس ارائه داده اند«، گفت: »بحث کنونی این است که بازار با مکانیسم 

خاصی همراه اس��ت که باید طبق همین مکانیس��م در حرکت باش��د، 
هرچه قوانین خلق الساعه ای به بازار وارد شود شاهد تاثیر منفی آن در 
بازار خواهیم داد که این امر باعث خروج بازار از حالت تعادل می شود.«
جالل روحی با تاکید بر اینکه »افرادی که وارد بورس می شوند بازار را 
برمبنای یک اس��تراتژی و شرایط حال بررسی و اقدام به سرمایه گذاری 
در ای��ن بازار می کنند«، به ایرنا گفت: »هرگونه تصمیم گیری افراد برای 
س��رمایه گذاری در بازار بر روند معام��الت تاثیرگذار خواهد بود و باعث 
ورود ش��وک به این بازار می ش��ود. با توجه به اینکه قیمت دالر بر روی 
قیمت حدود 30 هزار تومان تثبیت شده است برخی از شرکت ها مانند 
پتروش��یمی و فلزی که صادرات محور هس��تند و با صادرات خوبی هم 
همراه هس��تند منفی معامله ش��دند و بازار با ترس به آنها نگاه می کند. 
این موضوع نش��ان دهنده آن اس��ت که بازار هنوز به بلوغ کامل نرسیده 
اس��ت و بازار بیشتر به سمت سهم هایی می رود که اصالح خوب قیمتی 

و زمانی داشته اند.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، »با توجه به پیش بینی تورم 
انتظاری تا پایان س��ال، به نظر می رس��د ش��اخص کل در همین نقاط 
تثبیت ش��ود و سهامی که اصالح قیمتی داش��تند گزینه مناسبی برای 
سرمایه گذاری خواهند بود. شاخص بورس برای عبور از کانال 2 میلیون 
واح��د در کانال های مختلف با مقاومت های مهمی همراه اس��ت که این 

موضوع نیازمند متغیرهای مثبتی است تا بتواند به آن قله برسد.«
او با بیان اینکه »بازار س��رمایه بازاری اس��ت که برای سرمایه گذاری 
در آن بای��د صب��ر کرد و دی��د بلندمدت را در آن نظ��ر گرفت«، گفت: 
»استراتژی س��هامداران در بازار متفاوت است اما بازار بازدهی خوبی را 
در اختیار س��هامدارانی قرار داده است که گزینه صبر را در این بازار در 

پیش گرفته اند.«

شاخص بورس تهران با رشد ۵۵ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۵۹۷ هزار واحد رسید
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کاالها سریع تر از گمرک ترخیص شوند
مأموریت روحانی به وزارت اقتصاد

رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت 
وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تامین تجهیزات 
گمرک��ی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هرچه س��ریع تر کاالها 
را فراه��م کند. حس��ن روحانی روز یکش��نبه در یکص��د و هفتاد و 
دومین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت تاکی��د کرد که 
دستگاه های مس��ئول موظفند رفع موانع اداری در روابط تجاری و 
اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هرگونه 
ناهماهنگ��ی در رویه های اداری را برطرف کنند. رئیس جمهور پس 
از ارائه گزارش دس��تگاه های مرتبط از وضعیت تبادالت و مراودات 
اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط 
با کش��ورهای همسایه گفت: با تشکیل هرچه س��ریع تر کارگروه و 
کمیته ای متشکل از دستگاه های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با 
همسایگان، به صورت منس��جم و یکپارچه در جهت رفع مشکالت 
در این حوزه اقدام ش��ود تا سطح تبادالت تجاری به سطح مطلوب 
ارتقا یابد. او با بیان اینکه در ش��رایطی که س��خت ترین تحریم ها به 
کشور تحمیل شده، سعی شده ظرفیت های صادرات غیرنفتی ارتقا 
یاب��د، تصریح کرد: گمرک مکلف اس��ت ارزش محصوالت صادراتی 
ش��رکت های پتروش��یمی را برمبنای ارزش پای��ه صادراتی متناظر 
اعالمی که به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم می شود، محاسبه کند. در این راستا به منظور ایجاد مدیریت 
واحد در راس��تای انس��جام بخش��ی به امور پایانه های مرزی کشور 
مدیری��ت این پایانه ها، همچون پایانه های هوایی و دریایی به وزارت 
راه و شهرس��ازی محول ش��د. روحانی با تاکید ب��ر تامین نیازها و 
کمبودهای فن��ی و اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف 
است با تسریع در رفع نیازها و تامین تجهیزات گمرکی در گمرکات 

مرزی امکان ترخیص هرچه سریع تر کاالها را فراهم کند.
تاکن��ون بیش از ی��ک میلیارد ی��وان تراکنش با اس��تفاده از ارز 

دیجیتالی جدید چین صورت گرفته است.
به گزارش راش��اتودی، بانک مرکزی چین با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که از زمان آغاز عملیات پایلوت آزمایش��ات فنی ارز دیجیتالی 
ای��ن کش��ور، حدود 3.13 میلی��ون تراکنش با اس��تفاده از آن بین 
ش��هرهای مختلف این کشور نظیر شنژن و ژیون گان صورت گرفته 
اس��ت. این برنامه های پایلوت پیش��رفت مثبتی داشته اند و از اواخر 
ماه آگوس��ت تاکن��ون حدود 6700 کاربر دولت��ی چینی از این ارز 
دیجیتال��ی برای انجام امور مربوط به تراکنش ها اس��تفاده کرده اند. 
عالوه بر دو شهر فوق، شهرهای سو ژو و چنگدو نیز دیگر شهرهایی 
هس��تند که به شبکه یوان دیجیتالی متصل شده اند. حدود نیمی از 
یارانه حمل ونقل در ش��هر س��و ژو با اس��تفاده از این ارز دیجیتالی 

پرداخت می شود.  
فان یی ف��ی، قائم مقام رئیس بانک مرک��زی چین با بیان اینکه 
ارزش این تراکنش ها چیزی حدود 1.1 میلیارد یوان ) 162 میلیون 
دالر( بوده است، افزود: تراکنش های آزمایشی تا برگزاری مسابقات 
المپیک زمس��تانی پکن در سال 2022 ادامه خواهد یافت. به گفته 
ی��ی فی، ی��وان دیجیتالی از نظر بانک مرک��زی و دولت چین، یک 

زیرساخت مهم مالی برای سال های پیش رو خواهد بود.  
یوان الکترونیکی با اس��تفاده از روش های پرداخت مختلفی قابل 
اس��تفاده خواهد بود که از جمله آنها می توان به اس��تفاده از بارکد، 
شناس��ایی چهره و حس��گر انگش��ت نام برد. از زمان آغ��از به کار 
آزمایش��ی این ارز تاکنون حدود 113 ه��زار کیف پول الکترونیکی 
ش��خصی و 8800 کیف پول الکترونیکی شرکتی ایجاد شده است. 
پیش از این در ماه مه بانک مرکزی چین از رونمایی رسمی از این 
ارز تا المپیک زمس��تانی پکن خبر داده بود که قرار اس��ت نماینده 
چی��ن در رقابت با ارزهای دیجیتال��ی غربی نظیر لیبرا و بیت کوین 
باش��د. بانک های مرکزی چین و س��وئد تاکنون بیشترین پیشرفت 
توسعه ارز دیجیتالی را در بین بانک های مرکزی جهان داشته اند.  
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افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت برخی از اقالم 
آجیل و خشکبار

رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار ته��ران با اش��اره به اینکه 
قیمت برخی از اقالم آجیل و خش��کبار نسبت به سال گذشته با 
افزایش 50 تا 70درصدی مواجه شده است، گفت اگرچه امسال 
تولیدات خوبی داش��تیم اما برخ��ی از تولیدکنندگان محصوالت 

خود را به دلیل تغییرات قیمت عرضه نمی کنند.
مصطفی احمدی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه تقاضای 
آجیل و خشکبار بسیار کم شده و صنف ما نیز مانند باقی اصناف 
دچار رکود تورمی شده است، اظهار کرد: امسال تولیدات آجیل 
و خشکبار نس��بت به سال گذشته حدود 30 درصد بیشتر بوده 
ولی برخی از تولیدکنندگان یا محصوالت خود را نمی فروشند یا 
قیمت هایی را تعیین می کنند که بازار را به هم می ریزد و همین 

امر منجر به افزایش قیمت آجیل در ماه های اخیر شده است.
وی ادامه داد: برخی از اقالم آجیل و خش��کبار نسبت به سال 
گذش��ته 50 تا 70 درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت. پسته، 
تخم��ه ژاپنی، تخمه آفتابگردان، کش��مش، انجی��ر جزو اقالمی 

هستند که با افزایش قیمت همراه شده اند.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران اضافه کرد: آن دسته 
از اجناس��ی که ورود یا خروج آنها ب��ا ارز بوده 50 تا 70 درصد 
گران ش��ده و این افزای��ش قیمت، باقی اجن��اس را تحت تاثیر 
خود قرار داده اس��ت. برای مثال تولید گردو امس��ال حدود 50 
درصد بیش��تر از سال گذش��ته بود ولی وقتی باقی اجناس گران 
می شود این اقالم هم تحت تاثیر قرار می گیرند و تولیدکنندگان 
محصوالت ش��ان را نم��ی فروش��ند و چون عرضه کم می ش��ود 

قیمت ها نیز افزایش می یابد.
به گفته وی چندین س��ال است که تهران تعیین کننده قیمت 
آجیل و خش��کبار نیست و از مبدأ توسط تولیدکنندگان اعداد و 

ارقام تعیین می شود.
احمدی با اش��اره به اینکه دو س��ال قبل نه به خرید آجیل راه 
افتاد و به صنف ما آس��یب زیادی وارد ش��ده و به نظر می رس��د 
امس��ال نه به فروش آجیل راه افتاده، اظهار کرد: فروشندگان به 
دلیل تغییرات قیمت محصوالت خود را نگه داشته اند، اما آجیل 
و خش��کبار جزو تنقالت اس��ت و در زمان های خاصی خریداری 
می ش��ود که اگر از زمان آن بگذرد تقاضای خرید بسیار کاهش 
می یابد و ممکن اس��ت این اقالم بر روی دس��ت تولیدکنندگان 

باقی بماند.

تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار برای بازار 
برنج و روغن

براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار، 30 هزار تن برنج از محل 
ذخایر کش��ور به بازار و 30 هزار ت��ن روغن خام به منظور تامین 
مایحت��اج موردنیاز خانواره��ا به ۴7 کارخانه تولی��د روغن نباتی 

عرضه خواهد شد
به گزارش ایس��نا، در اطالعیه ستاد تنظیم بازار به ذخایر کافی 
برنج و مقادیر قابل اتکای این کاالی رسوبی در بنادر اشاره شده و 
گفته شده که این ذخایر براساس بازدید معاون اول رئیس جمهور 
از بنادر کش��ور، در حال ترخیص هس��تند و بازار ب��ه هر میزانی 
ک��ه نیاز باش��د از محل ذخایر و موج��ودی برنج بخش خصوصی، 
تامین خواهد ش��د. بنابراین در راس��تای تنظی��م موثر بازار برنج، 
س��تاد تنظیم بازار عرضه 30 هزار تن برنج ذخایر را جهت حفظ 

تعادل بازار مصوب و به بازار عرضه خواهد کرد.
همچنی��ن محمدرض��ا کالم��ی، دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار طی 
ابالغی��ه ای به انجم��ن واردکنندگان برنج و س��ازمان های صمت 
اس��تان های مب��دأ تولید را مکلف ک��رده تا ب��ا هماهنگی اعضا و 
تولیدکنندگان تحت پوش��ش خود، برن��ج را به صورت حداکثری 
در بازار عرضه کنند. س��ازمان های صمت استان مازندران، گیالن، 
اصفهان و خوزس��تان نیز مکلف شده اند با هرگونه واسطه گری که 
منج��ر به زیان تولیدکنندگان و کش��اورزان برنج کار و نیز احتکار 

کاال توسط سلف خران است، برخورد جدی کنند.
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد که بیش��ترین افزایش قیمت در 
مرداد امس��ال مربوط به برنج پاکستانی باسماتی درجه یک بوده 
که قیم��ت آن با 95.8 درصد افزای��ش از 10 هزار و 600 تومان 
در مرداد س��ال قبل به 20 هزار و 800 تومان در ماه مشابه سال 
جاری رس��یده اس��ت. البته قیمت برنج تایلندی، داخلی هاشمی 
درج��ه یک و طارم اعال نیز در این مدت به ترتیب 39.2، 15.7 و 
1۴.8 درصد افزایش داشته و در مرداد امسال به حدود 10 هزار و 

300، 26 هزار و 200 و 6700 تومان رسیده است.
عرضه 30 هزار تن روغن خام برای تامین مصارف خانوارها

در مصوبات س��تاد تنظیم بازار وضعیت ذخایر روغن خام کشور 
نیز »بس��یار مطلوب« توصیف ش��ده و بر این اساس ستاد تنظیم 
بازار دس��تور عرض��ه 30 هزار ت��ن روغن خام به منظ��ور تامین 
مایحت��اج موردنیاز خانوارها ب��ه ۴7 کارخانه تولید روغن نباتی را 

صادر کرده است.
براس��اس این مصوبه این تصمیم در جهت تولید روغن مصارف 
خانوار اتخاذ ش��ده و سهمیه ای معادل 20 هزار تن نیز در اختیار 
کارگروه های تنظیم بازار اس��تان ها قرار گرفته تا نیازهای مصارف 

صنف و صنعت تامین شود.
این در حالی است که طی هفته های گذشته روغن جامد در بازار 
کمیاب شده است و براساس مشاهدات میدانی، خرده فروشی های 
س��طح شهر تهران یا اکثرش��ان روغن جامد ندارند یا اینکه آن را 
با قیمت باالتر به فروش می رسانند. اخیرا هم دبیر انجمن صنفی 
روغن نبات��ی ایران گفته بود که در تامین م��واد اولیه روغن های 
نیم��ه جامد ک��ه به صورت حلبی هس��تند به دلی��ل تحریم های 
ظالمانه و مشکالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی روبه رو شده ایم 
و به همین دلیل تولید آن کاهش یافت. طبق اعالم انجمن صنفی 
روغ��ن نباتی ایران 50 تا 55 درصد م��واد اولیه روغن های جامد، 
واردات��ی و ۴0 تا ۴5 درصد نیز از دانه ه��ای روغنی تولید داخل 

استحصال می شود.

اخبـــار

وزیر بهداش��ت درب��اره دو روز خانه نش��ینی اش و دادن تس��ت کرونا 
توضی��ح داد. ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید نمکی وزیر 
بهداش��ت اظهار کرد: امس��ال اربعینی متفاوت داشتیم و تعداد بسیاری 
از مش��تاقان خدمت به زائران اباعب��داهلل از جمله همکارانم در اورژانس 
و نیروهای بهداش��ت و درمان توفیق خدمت گذاری در مس��یر کربال را 
نداش��تند و به عنوان مدافعان س��المت به نحو دیگ��ری خدمت گذاری 
کردند و ما امس��ال اربعین متفاوتی مبتنی بر رعایت شیوه نامه ها برگزار 
کردی��م و از دس��تگاه های نظارتی، نظامی و نظامی به ویژه ناجا تش��کر 
می کنم زیرا در برخورد با کس��انی که به سمت مرز حرکت کردند کوشا 

بودند و به خوبی عمل و از شکل گیری راهپیمایی جلوگیری کردند.
نمکی گفت: فقدان هنرمند بی بدیل محمدرضا ش��جریان را تس��لیت 
عرض می کنم و از دوس��تداران اس��تاد ش��جریان و خانواده معزز ایشان 
تشکر می کنم که عرایض ما و تقاضاهای ستاد ملی را گوش دادند و در 
مراس��م تدفین حداکثر شیوه نامه های بهداش��تی رعایت شد و در اینکه 
ش��جریان را خسرو آواز ایران می نامند، گله مند بودم چرا که شجریان از 
هنرمندان بی بدیل عرصه شعر، موسیقی، آواز و ادب فارسی است و باید 
از منزلت این بزرگوار یاد کرد و از کسانی که در مراسم تدفین گنجینه 

این هنرمند با ما همراهی کردند، تشکر می کنم.
ماجرای دو روز خانه نشینی وزیر بهداشت و دادن تست کرونا

وزیر بهداش��ت گفت: دیروز به دلیل غیبت من در س��تاد ملی مقابله 
با کرونا اضطراب و نگرانی ایجاد ش��ده بود و خبری درباره بیماری بنده 
منتش��ر ش��د و از همه کس��انی که ابراز محبت کردند تش��کر می کنم، 
از دی��روز تاکن��ون با فوج عظیم��ی از مهربانی عزیزانی که این س��رباز 
خدمت گزار ش��ان را م��ورد محبت قرار دادند رو به رو ش��دم و پیام های 
محبت آمی��زی دریافت کردم و در برابر این یکایک مردان و زنان بزرگ 

سرزمینم سر تعظیم فرود می آورم و گاهی می گویم که هرچه برای این 
مردم کار کنیم، باز هم از این همه آتش فش��ان محبت و عشق احساس 

کوچکی و شرمساری می کنیم.
او اف��زود: در طول این هش��ت ماه به همراه همکاران بس��یار فعالیت 
کردیم، من یک آس��یب در یکی از مهره های کمرم به دلیل س��انحه در 
کوهنوردی داش��تم و با توجه به س��فر به سه استان با اتومبیل، پریشب 
احس��اس ب��دن درد متفاوتی کردم و به دلیل اینکه ب��ا دو همکار کرونا 
مثبت در ارتباط بودم به جلس��ه ستاد کرونا نرفتم و تست کرونا دادم و 
دیش��ب به من اطالع دادند که مورد حمله ویروس قرار نگرفتم و تست 

کرونای من منفی شده است.
اپیدمی با خواهش و تقاضا جمع و جور نمی شود

نمکی گفت: در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرون��ا اتفاقات جدیدی 
افتاد. مدت هاست که عرض می کنم برای مقابله و مبارزه با یک اپیدمی 
فقط و فقط تقاضا، تمنا و خواهش، مشکل گش��ا نیست. موج های زیادی 
را در ای��ن م��دت تحمل کردی��م و همکارانم به صورتی نفس��گیر و به 
طور ش��بانه روزی آن را جمع و جور کردند و شرمس��ار همکاران عزیز و 
بزرگواری ش��ان هس��تم زیرا موج های پیاپی را که البته بیشترش هم به 
دلیل عدم رعایت دستورالعمل هاست، جمع وجور کردند و تا می خواهند 

نفسی تازه کنند، موج جدید آغاز می شود.
وی ادامه داد: همه معتقدیم تا می توانیم نباید از ش��یوه های پلیس��ی 
برای اعمال شیوه نامه ها استفاده کنیم؛ به خصوص رئیس جمهور اعتقاد 
دارند مردم باید محترم ش��مرده شوند و کمتر از شیوه های خشونت آمیز 
و سخت و انقباضی استفاده شود و ما هم بر همین معتقدیم، باید توجه 
داش��ت هیچ کدام از کش��ورهای مدعی دموکراسی اپیدمی را نمی توان 
پیدا کرد که اپیدمی را فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشند؛ هرچند 

ک��ه عده زیادی رعایت می کنند، اما عده ای هم رعایت نمی کنند و همه 
را گرفتار می کنند.

وزی��ر بهداش��ت گفت: خ��ود دیدم جوان��ی در صف نانوای��ی به یک 
بازنشس��ته که گفت چرا ماسک نمیزنی، بیش��ترین اهانت را کرد. نانوا 
هم امکان بیرون آمدن از مغازه و برخورد را نداشت. ما کار نظارت را به 
اصناف س��پردیم و اصناف اثبات کردند که آنچه باید، اجرایی نمی شود 
همچنین 7  هزار کارش��ناس ناظر بهداش��ت محیط داریم و اگر همه را 
هم برای نظارت بر کسبه و اماکن بسیج کنیم، مسلما کافی نخواهد بود.
وی اف��زود: بر همین اس��اس ما در این دوره تقاض��ا کردیم از نیروی 
انتظامی، س��ازمان بسیج و س��ازمان های مردم نهاد و سایرین به عنوان 
ضابط کمک بگیریم و اعمال جرایم را س��خت تر کنیم. قرار شد این کار 
در تهران به عنوان کالنش��هری که در سراس��ر کش��ور تاثیر می گذارد، 

شروع شود و قطعا در کالنشهرهای دیگر کار را توسعه خواهیم داد.
ویروس کرونا جهش های زیادی پیدا کرده است

وزیر بهداش��ت گفت: از مردم عزیز تقاضا می کنم که نکات بهداشتی 
را رعایت کنند. ما در ش��رایط بس��یار سخت قرار گرفتیم. ویروس دچار 
دگرگونی های موتاس��یونی ش��ده اس��ت البته هنوز موتاسیون ها طوری 
نیست که در بیماری زایی ویروس اتفاقات بزرگی افتاده باشد و فقط در 
سرعت انتشار ویروس تاثیر گذاشته است البته در شرایط کنونی ویروس 

جوان ترها را بیشتر گرفتار می کند.
وی همچنین درباره واکس��ن کرونا ایرانی گفت: خبرهای خوش��ی از 
واکس��ن دارم و به مدیرکل روابط بین الملل دستور دادم که به سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کنند که ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا به 
س��رانجام رسانده ایم. به این ترتیب پیشرفت واکسن را به عنوان حرکت 

عظیم ملی به گوش جهانیان خواهیم رساند.

خبرهای خوشی از واکسن ایرانی کرونا دارم

نتیجهتستكرونایممنفیبود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت برای جلوگیری 
از مشکل، چرخه تامین و توزیع مرغ و تخم مرغ باید تحت نظارت باشد.

محمدرضا آبی پور صبح روز گذش��ته در کارگروه تنظیم بازار اس��تان 
زنج��ان که در رابطه با تعیین تکلی��ف وضعیت تامین و توزیع مرغ گرم، 
مرغ منجمد، تخم مرغ و س��یلندر س��وخت گاز مایع برگزار ش��د، اظهار 
ک��رد: در کمیته تنظیم بازار در رابطه ب��ا تامین روزانه 10 تن تخم مرغ 
در اس��تان تصمیم گی��ری و اتحادیه مرغداران تخم گذار نس��بت به این 
مس��ئله اعالم آمادگی کردند که در این بخش س��ازمان جهادکشاورزی 
باید نظارت بر تامین این کاال داش��ته باش��د و باید توجه داشت که نیاز 

استان 30 تن در روز محاسبه شده است.
وی افزود: س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان باید بر مباشران 
توزی��ع تخم مرغ نیز نظارت داش��ته باش��د ت��ا این محصول به دس��ت 
مصرف کننده برس��د و اگر این چرخه به درستی انجام نشود و در استان 
کمبود داشته باشیم، ممنوعیت خروج تخم مرغ از استان تصویب خواهد 

شد تا تولید و توزیع کنندگان به تعهد خود عمل کنند.
این مس��ئول با اش��اره به م��رغ منجمد در اس��تان، ادام��ه داد: باید 
توزیع مرغ منجمد به نحوی باش��د که توزیع در زمان مناس��ب و برای 
مصرف کننده اتفاق بیفتد و س��ازمان جهادکشاورزی در ارتباط با تامین 

این کاال باید به نحو مطلوبی عمل کند.

رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان زنجان نیز در این جلس��ه، 
اظه��ار ک��رد: مصوبات کارگروه س��تاد تنظیم ب��ازار فصل الخطاب برای 
جهادکش��اورزی اس��ت که قطعا بدون اغماض همه مصوبات این ستاد 
را عملیاتی خواهیم کرد. جواد تاراس��ی با بیان اینکه س��تاد پش��تیبانی 
امور دام نیز نس��بت به تامین مرغ یخ زده بسیار خوب عمل کرده است، 
ادامه داد: همه تالش خود را به کار می گیرم تا نس��بت به متعادل سازی 
قیم��ت برخی از اقالم که از وظایف ما مس��ئوالن اس��ت، عملکرد قابل 
قبولی داش��ته باشیم. در ادامه این جلس��ه معاون بهبود تولیدات دامی 
جهادکش��اورزی اس��تان زنجان از کاهش میزان جوجه ریزی در استان 
زنجان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای امسال تا به امروز 10 هزار و 558 
قطعه جوجه ریزی انجام ش��ده که نسبت به سال گذشته که حدود 12 
میلیون و 857 هزار قطعه بود، ش��اهد کاهش 18 درصدی جوجه ریزی 

در استان هستیم.
محمدعلی صادقی با تاکید بر اینکه در مهرماه امس��ال شاهد کاهش 
ش��دید جوجه ریزی هستیم، افزود: میزان جوجه ریزی در مهرماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 درصد کاهش یافته است.
این مس��ئول ادامه داد: به دلیل دسترس��ی نداشتن تولیدکنندگان به 
کنجاله س��ویا و ذرت باعث شده افت باالیی در تولید مرغ داشته باشیم 
و میزان تولید گوشت سفید امسال حدود 21درصد کاهش یافته است.

فرماندار شهرس��تان زنجان نیز در این جلس��ه با اش��اره به اینکه در 
جلس��ه گذشته ستاد تنظیم بازار مقرر ش��د روزانه 10 تن تخم مرغ در 
زنجان توزیع شود، اظهار کرد: طی چهار روز گذشته در مجموع 15 تن 
تخم مرغ توزیع شد. رضا عسگری ادامه داد: اتحادیه نیز عرضه تخم مرغ 
را ب��ا قیمت مصوب پذیرفته اس��ت. از طرفی، در چند روز گذش��ته به 
مباش��رانی که از قبل تعیین شدند، تخم مرغی تحویل داده نشده است. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان نیز اظهار کرد: 
در حال حاضر قریب به ۴00 روس��تا با 27 ه��زار خانوار دریافت کننده 
نفت س��فید در اس��تان زنجان هس��تند که تاکنون یک مرحله سهمیه 
1000 لیتری برای ش��ش ماهه سرد س��ال از اول شهریورماه در کارت 
روس��تائیان فاقد گاز ش��هری به خصوص مناطق صعب العبور شارژ شده 

است.
حمید حبیبی ادامه داد: عالوه  بر آن تاکنون ۴ س��یلندر 11 کیلویی 
و یک س��یلندر 2 کیلویی گاز مایع با قیمت دولتی نیز ماهانه در کارت 
بانکی معرفی  ش��ده توسط خود این افراد شارژ می شود ولی مشکلی که 
در رابطه با توزیع س��یلندر گاز مایع در مناطق صعب العبور و دوردست 
وجود دارد، هزینه حمل آن است که در بسیاری از روستاها، روستائیان 
حاضر به پرداخت کرایه آن هس��تند که در صورت تحقق این امر، اداره 
بازرسی سازمان صمت و اداره کل تعزیرات، موزع ها را جریمه می کنند.

 رئیس شورای رقابت گفت ش��ورای رقابت تا بررسی وضعیت کنونی 
حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش قیمت بلیت هواپیما را متوقف کرد.

رضا شیوا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص متوقف 
ش��دن افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: در جلسه روز گذشته شورای 

رقابت درخصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما بحث و گفت و گو شد.
این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه نباید قیمت بلی��ت هواپیما افزایش 
پیدا کند، ادامه داد: در جلس��ه روز گذش��ته با رئیس انجمن هواپیمایی 

کشور نیز گفت و گو کردیم، آنها هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما نداشتند.

رئیس ش��ورای رقابت بیان کرد: ش��ورای رقابت تا بررس��ی وضعیت 
کنون��ی حم��ل و نقل هوایی، هرگون��ه افزایش قیمت بلی��ت هواپیما را 
متوقف و درخواست کرد نرخنامه جدید عملیاتی نشود و اکنون شورای 

رقابت در حال بررسی قیمت هاست.
شیوا گفت: در گذشته هم در مورد وضعیت حمل و نقل هوایی کشور 

مطالعاتی کرده بودیم و برای خطوط هوایی که رقابتی هس��تند سقف و 
کف قیمتی تعیین کردیم و برای برخی از خطوط فقط سقف قیمتی در 
نظر گرفتیم. به زودی دس��تورالعمل نحوه همکاری با هواپیمایی کشور 

را اعالم می کنیم.
رئیس شورای رقابت بیان کرد: وظیفه انجمن هواپیمایی کشور تعیین 
قیمت بلیت هواپیما نیس��ت و تا ابالغ دستورالعمل جدید شورای رقابت 

هرگونه افزایش قیمت بلیت خطوط هوایی باید متوقف شود.

مرغ و تخم مرغ تحت نظارت بازرسان

شورای رقابت به قیمت گذاری بلیت هواپیما ورود کرد

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

قیمت پراید به 16۰میلیون تومان رسید!؟
قیمت خودرو در بازار با افزایش نرخ ارز افزایش 10 تا 100 میلیون 
تومان��ی یافت و پرای��د 111 با قیمت 160 میلی��ون تومان به فروش 
می رس��د. قیمت خودرو در بازار با افزایش 10 تا 100 میلیون تومانی 
مواجه شد و در حال حاضر هر روز شاهد افزایش قیمت ها در این حوزه 
هس��تیم. قیمت پراید 111 در بازار آزاد خودرو به 160 میلیون تومان 
رسید و ساینا با قیمت 185 میلیون تومان معامله می شود. همچنین در 
خودرو های خارجی مانند رنو شاهد افزایش قیمت های 100 میلیونی 
هس��تیم مانند رنو س��اندرو که با قیمت 580 میلیون تومان به فروش 
می رس��د و قیمت سراتو یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعالم شده 
اس��ت. در خودرو های عرضه شده توسط ایران خودرو هم این وضعیت 
حاکم است و قیمت 206 تیپ 5 به 322 میلیون تومان رسیده است، 
پ��ژو 2008 با قیمت بیش از یک میلی��ارد و 300 هزار تومان معامله 

می شود و دنا پالس 630 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

افزایش نرخ ارز علت اصلی گرانی قطعات 
یدکی است

س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی اظهار داشت به طور 
خالصه علت گرانی قطعات یدکی خودرو گرانی و کمبود ارز اس��ت و 
اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد ما قول می دهیم که در آینده نزدیک این 
بازار به تعادل برسد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی کاظمی، 
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی در مورد علت تفاوت قیمت 
لوازم یدکی خودرو اظهار داش��ت: ما دو نوع فروش��نده قطعات داریم؛ 
بخشی از آنها در مرکزیت تهران هستند و بیشتر عمده فروش هستند 
همچنین فروشنده های دیگر در اطراف تهران هستند که اگر قطعه ای 
را مث��ال با 100 هزار تومان خریداری می کنن��د؛ به 110 یا 115 هزار 
تومان نیز می فروشند. وی ادامه داد: در حال حاضر فروشنده ها وقتی به 
خریدهای بعدی مراجعه می کنند با نرخ های جدید مواجه می شوند که 
بیشتر آن به دلیل افزایش نرخ  ارز است. ما در سال های گذشته چنین 
بازاری اصال نداشتیم. کاظمی تصریح کرد: امروز مصرف قطعات افزایش 
یافته اما واردات و تولید کمتر ش��ده است. همیشه عرضه ما بیشتر از 
تقاضا بود و در بازار تعادل وجود داش��ت، از همین روی همکاران ما با 
یک یا دو درصد س��ود قطع��ات را می فروختند، اما در حال حاضر این 
تعادل به هم خورده است. سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
متذکر ش��د: به طور خالصه علت گرانی قطعات یدکی خودرو گرانی و 
کمبود ارز است و اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد ما قول می دهیم که در 

آینده نزدیک این بازار به تعادل برسد.

فراخوان صندوق نوآوری برای شناسایی 
استارت آپ های سرمایه پذیر حوزه خودرو

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای شناسایی طرح ها 
و اس��تارت آپ های س��رمایه پذیر حوزه خودرو فراخوان منتشر کرد. به 
گزارش ایسنا، رویداد »دوشنبه های استارت آپی« حوزه خودرو 12 آبان 
ماه برگزار خواهد ش��د و اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان این 
حوزه که عالقه مند به جذب س��رمایه گذار هستند، می توانند تا شنبه 
سوم آبان ماه تقاضای خود را از طریق تکمیل کاربرگ منتشرشده اعالم 
و کاربرگ تکمیلی را به آدرس ایمیل demoday@inif.ir ارس��ال 
کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سال 1398 در 
راس��تای ماموریت خود مبنی بر تامین مالی توسعه فناوری و به ویژه 
فناوری های پیشرفته و اولویت دار، در قالب برنامه »هم سرمایه گذاری« 
ب��ا صندوق ه��ای پژوهش و فن��اوری، س��رمایه گذاری جس��ورانه در 
اس��تارت آپ ها و طرح های س��رمایه پذیر را آغاز کرده اس��ت. در برنامه 
هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، استارت آپ ها و دارندگان 
طرح های س��رمایه پذیر، طرح و مدل کس��ب وکار خ��ود را به عامالن 
س��رمایه گذاری صندوق نوآوری معرفی می کنند و در صورتی که یکی 
از عامالن س��رمایه گذاری صندوق پس از ارزیابی و تایید طرح و مدل 
کس��ب وکار، تصمیم به سرمایه گذاری جس��ورانه روی آن طرح بگیرد، 
صندوق نوآوری و شکوفایی تا 80 درصد سرمایه جسورانه موردنیاز آن 
استارت آپ یا طرح سرمایه پذیر را تامین می کند. براساس اعالم صندوق 
نوآوری، هر دوش��نبه اس��تارت آپی، یک موضوع یا محور خاص دارد و 
تالش می ش��ود که هر دوشنبه، تنها اس��تارت آپ ها و طرح های همان 
حوزه معرفی ش��وند. صلح خواه با ش��ماره تلفن ۴2170623 به عنوان 
مسئول برگزاری »دوشنبه های استارت آپی«، در روزها و ساعات اداری 

پاسخگوی سواالت درباره این رویداد خواهد بود.

جهاد دانشگاهی برای رفع نیازهای اصلی فناورانه صنعت 
خودرو و حمل و نقل وارد عمل شد

 جهاد سیستم رانش قطار می سازد
جهاد دانشگاهی برای رفع نیازهای اساسی صنایع مهمی از جمله 
خ��ودرو و حمل و نق��ل پروژه های فناورانه ای تعری��ف کرده و وارد 
میدان ش��ده که دقیقا نیاز واقعی و روز صنایع را هدف قرار داده اند. 

رئیس جهاد دانشگاهی کشور آخرین اقدامات را تشریح کرد.
به گزارش گروه علمی و دانش��گاهی خبرگزاری فارس، اس��تفاده 
عمل��ی و کارب��ردی از توان و نتیجه کار داخلی، همیش��گی یکی از 

درخواست های اصلی پژوهشگران و محققان کشور بوده است.
این خواس��ته که در ص��ورت تولید فناوری بوم��ی، ماحصل کار 
محقق و پژوهش��گر در رفع نیازهای کشور مورد استفاده قرار بگیرد 
و عملیاتی ش��ود، مطالبه و گالیه همیش��گی بخش های تولیدی و 

تحقیقاتی داخلی است.
مدتی اس��ت اما اخبار خوشی از استفاده از علم و توان داخلی در 
رف��ع نیازهای واقعی روز جامعه و صنعت دیده می ش��ود که در این 
باره شاهد همکاری ها و قراردادهایی بین مجموعه جهاد دانشگاهی 
کش��ور با صنایع مختلف کشور برای پاسخگویی داخلی به نیازهای 

فناورانه صنایع هستیم.
یکی از صنایع مهم کشور که این روزها هم مثل همیشه در مرکز 
توجه اقتصادی و اجتماعی کش��ور قرار دارد، صنعت خودرو و حمل 
و نقل اس��ت که اتفاقا مجموعه جهاد دانش��گاهی کشور در این باره 
پروژه ه��ای فناورانه ای دارد که ای��ن پروژه ها دقیقا مرکز نیاز واقعی 

روز این صنایع را هدف گذاری کرده اند.

یک فعال بازار خودرو از رکود بی س��ابقه بازار خودرو در هفته گذشته 
خب��ر داد. کاظم محمدی نیکخ��واه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
بی��ان کرد: ب��ا توجه به کاهش نرخ ارز در هفته گذش��ته ش��اهد رکود 
بی س��ابقه بازار خودرو بودی��م که هیچ گونه معامل��ه ای صورت نگرفت 
و در حال حاضر بس��یاری از خریداران خودرو چش��م انتظار س��رانجام 
بازار ارز هس��تند. وی در پاس��خ به این س��وال که چرا نوسان قیمت در 
خودروهای داخلی بیشتر اس��ت، گفت: نوسان قیمت خودروهای تولید 
داخل به دلیل وجود عرضه اس��ت. اگرچه عرضه به میزانی نیس��ت که 
جوابگوی تقاضا باش��د اما عرضه به صورت قطره چکانی نیز موجب شده 

خریداران خودرو به سمت و سوق آن پیش بروند. این فعال بازار خودرو 
ضمن اش��اره به اینک��ه علی رغم افزایش تولید خودروس��ازان همچنان 
ش��اهد عدم تعادل بازار خودرو هستیم، تش��ریح کرد: با توجه به اینکه 
مردم نگران از دس��ت دادن نقدینگی سرگردان خود هستند، تمایل به 
ج��ذب نقدینگی خود در بازارهای س��که و طال و خ��ودرو دارند که این 
هجوم نقدینگی موجب نوس��ان قیمت و عدم تعادل این بازارها از جمله 
خودرو ش��ده اس��ت. لذا با وجود افزایش تولید خودروسازان، عدم ثبات 
اقتصادی موجب التهاب بازار خودرو ش��ده اس��ت. نیکخواه از خریداران 
خودرو خواس��ت که در حال حاضر در بازار خودرو سرمایه گذاری نکنند 

چراکه این بازار پرریس��ک بوده و برای افرادی که س��رمایه اندکی دارند 
بازی خطرناکی اس��ت. این فعال بازار خودرو در پایان خاطرنش��ان کرد: 
پیشنهاد بنده به خریداران خودرو این است که تا زمان ثبات بازار دست 
نگه دارند زیرا س��ود این بازار به جیب اف��رادی خواهد رفت که خودرو 
خری��داری کرده و در پارکینگ نگه می دارند بنابراین با نخریدن خودرو 
این فرصت را از آنها سلب کرده و به مرور زمان با کاهش قیمت ها ناچار 
به عرضه خودرو در بازار خواهند شد. ضمن اینکه بازار خودرو بین یک 
تا یک ماه و نیم آینده دارای نوسان است و پس از آن با توجه به شرایط 

اقتصادی کشور باید آن را سنجید.

خریدارانخودروچشمانتظارسرانجامبازارارز

یک مقام مس��ئول وزارت صنعت با اشاره به سود 100 میلیونی خرید 
خودرو به قیمت مصوب، راهکار جلوگیری از این س��ودهای بادآورده را 
اخذ مالیات دانس��ت. به گزارش کاما پرس، سعید زرندی معاون طرح و 
برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: »فضای 
تقاضا عجیب اس��ت. روز گذش��ته در قرعه کش��ی یکی از خودروسازان 
نزدی��ک به 2 میلیون و 900 هزار نفر ش��رکت کردن��د، یعنی نقدینگی 
که در اختیار مردم است عدد باالیی است. قیمت های دولتی رانت هایی 
را ایجاد کرده و باعث ش��ده تا یک شبه 100 میلیون سود نصیب افراد 
شود که همین موجب می شود همه بخواهند در این بازار سرمایه گذاری 
کنن��د.« زرندی معتقد اس��ت در اقتص��اد تولیدمحور هیچ وقت س��ود 
بادآورده وجود ندارد و اگر باشد مالیات هنگفتی برای آن اعمال می شود.

مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه به 
تس��نیم می گوید: »در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص 
برای س��ودهای یک ش��به وجود دارد چون باید زحمت بکش��ی و پول 
دربیاوری. اگر امروز س��ود خریدتان چند برابر ش��د باید مالیات بدهید 
و همین باعث می ش��ود که هر کس��ی وارد این بازارها نش��ود. یکی از 
ضعف هایی که در کش��ور وجود دارد حرکت به س��مت بازارهای موازی 
تولید اس��ت. عمده کشورهایی که توانستند به سمت رشد اقتصاد بروند 
ب��ه این دلی��ل بود که به تولید توجه کردند. نمی ش��ود پول را در تولید 
بیاورید و 50 دس��تگاه بازخواس��ت تان کنند اما اگ��ر ببرید در بازارهای 
موازی تولید اینطوری نش��ود و سود بدون ریسک ببرید و انتظار داشته 
باشید سرمایه دارها تولید کنند و به سمت بازار ارز و طال جذب نشوند.«

او همچنی��ن درب��اره گرانی عجیب و بی ثبات��ی قیمت خودرو توضیح 
می دهد: »حوزه خودرو مثل هر کاالی دیگری قیمت تمام شده ای دارد 
و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. خیلی از قطعات 
خودرو متأثر از قیمت جهانی است. خودرو تولید داخل است اما قیمت 
آن متأث��ر از قیمت ارز اس��ت، خودرویی که فرض��ا 6 الی 10 هزار دالر 
وابس��تگی ارزی دارد و خودروه��ای پرتیراژ بی��ن 1000 تا 2000 دالر 
وابس��تگی دارند می ش��ود این را تا 2200 دالر وابستگی هم رساند اما 
صرفه اقتصادی مهم است. االن در 6 ماهه نخست سال 19درصد نسبت 
مدت مش��ابه سال گذش��ته تولید خودرو رشد داشته است. البته غیر از 
این خودروهایی که در پارکینگ هستند و واردات قطعات شان با مشکل 

مواجه شده است.«

معاون بهداش��ت وزیر بهداشت ضمن اش��اره به نامه درخواست ایران 
برای تمدی��د زمان پیش پرداخت خرید واکس��ن کرون��ا، در عین حال 
درباره جزییات جرایم کرونا که روز گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا 

تصویب شد، توضیح داد.
 دکتر علیرضا رئیسی در نشست ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران، گفت: 
بیماری های تنفسی مانند آنفلوآنزا سه راه برای پیشگیری دارند؛ داروی 
موثر، واکسن موثر و رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی. آنفلوآنزا هم 
دارو دارد مانند تامیفلو، هم واکس��ن دارد که تا حدود زیادی موثر است 
و رعایت نکات بهداشتی هم در پیشگیری از آن موثر است؛ به طوری که 
در نیمکره جنوبی که فصل آنفلوآنزا را می گذرانند، کمترین میزان ابتال 
به آنفلوآنزا را دارند، زیرا همه نکات بهداش��تی را به دلیل کرونا رعایت 

کردند و خبری از آنفلوآنزا نبوده است.
آنفلوآنزا دارو و واکسن دارد، کرونا ندارد

وی اف��زود: کرونا برخالف آنفلوآنزا نه دارو و نه واکس��ن موثر ندارد و 
فقط بهداش��ت فردی و عمومی می ماند که آن هم نیاز به آموزش دارد 
و به همین دلیل نقش رس��انه ها در این آموزش حائز اهمیت است. دنیا 
دارد ب��ه این موضوع می رس��د که محدودیت های گس��ترده و قرنطینه 

اجباری کامل خیلی جواب نمی دهد و باید کار دیگری انجام داد.
چرا جرایم کرونایی وضع شد؟

رئیس��ی درباره وضعیت جرایم مربوط ب��ه متخلفانی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، گفت: اصوال بحث مقابله با اپیدمی چیزی 
جز مش��ارکت م��ردم و مس��ئولیت پذیری اجتماعی نیس��ت. اینکه چرا 
جریمه وضع کردیم، به این دلیل است که عده ای هستند که حتی اگر 

نصف ش��ب به چراغ قرمز برسند و پلیس هم نباشد، دوربین هم نباشد، 
باز هم پش��ت چراغ قرمز می ایس��تند، اما عده ای هم هستند که ممکن 
اس��ت با وجود پلیس هم از چراغ قرم��ز عبور کنند. پلیس برای افرادی 
که تخطی می کنند، نیاز به اعمال قانون دارد. باید توجه کرد که بیش از 
50 درصد مردم از اواخر اسفندماه تاکنون همیشه رعایت کردند، اما نیم 
دیگری از مردم واقعا رعایت نکردند. در حال حاضر یک مطالبه مردمی 
وجود دارد که افرادی که پروتکل ها را رعایت می کنند، چه گناهی دارند 
بنابراین متخلفان باید جریمه شوند. مانند فردی که از چراغ قرمز عبور 

می کند و دیگران را به خطر می اندازد.
جزییات جرایم متخلفان کرونایی

وی افزود: باید توجه کرد که جرایم چند دس��ته هس��تند؛ یکی بحث 
ارائه دهندگان خدمت اس��ت. مانند حمل و نقل عمومی. به عنوان مثال 
اگر راننده تاکس��ی ماسک نزند و شناسایی شود، پالکش نوشته شده و 
پلیس می تواند این فرد را جریمه کند. راننده تاکس��ی که ماسک نزند، 
100 هزار تومان جریمه می ش��ود و به ازای هر مسافری هم که ماسک 
نزند، راننده تاکس��ی 20 هزار تومان جریمه می شود و مسافرانی هم که 

ماسک نزدند، 50 هزار تومان جریمه می شوند.
از اخطار تا پلمب برای اصناف متخلف

رئیس��ی اف��زود: در زمینه اتوبوس ه��م به همین صورت اس��ت. اگر 
اتوبوس��ی رعایت نکند، چه خودش و چه مس��افران، هم شرکت جریمه 
خواهد ش��د و جرای��م تا یک میلیون و حتی بیش��تر ه��م خواهد بود. 
در ته��ران از آنجای��ی که سیس��تم حمل و نقل عمومی ضعیف اس��ت، 
نمی توانیم اتوب��وس را توقیف کنیم؛ بلکه باید اتوبوس را زیاد کنیم، اما 

جرایم برای ش��رکت و راننده متخلف در نظر گرفته می ش��ود. در زمینه 
اصناف به این صورت اس��ت که اگر در یک صنف فردی باشد و خودش 
ماس��ک نزند و مش��تریانی را بپذیرد که ماسک نمی زنند، بار اول اخطار 
کتبی و درج در پرونده، بار دوم 300 هزار تومان جریمه می ش��ود و بار 
سوم یک میلیون تومان جریمه می شود. بار چهارم نیز مغازه اش به مدت 

یک هفته پلمب می شود.
جریمه عابرانی که ماسک نمی زنند با چهره نگاری

رئیس��ی افزود: در زمین��ه افراد که در خیابان هس��تند چند مکانیزم 
وجود دارد؛ اگر پلیس و بازرسین ما فرد خاطی را ببینند، فرد را جریمه 
می کنند. نکته دیگر این اس��ت که نیروی انتظامی یکسری دوربین دارد 
که چهره همه افراد در آن ثبت اس��ت. وقتی فرد چهره نگاری می شود؛ 
هم��ه اطالعاتش اع��م از کد مل��ی و... وجود دارد. از همان سیس��تمی 
که برای حجاب اس��تفاده می ش��ود، از همان برای ماس��ک هم استفاده 
می ش��ود. اگر فرد ماسک نزند، چهره نگاری ش��ده و برای فرد پیام داده 

می شود و جریمه می شود.
خودرو های شخصی شامل جرایم ماسک نمی شوند

معاون بهداش��ت وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
خودرو های ش��خصی هم مشمول جریمه می ش��وند و مکانیزم دریافت 
جریمه ها به چه صورت اس��ت، گفت: خودرو های شخصی شامل جرایم 
نیس��تند. اگر خودرو برای حمل و نقل عمومی باشد، شامل می شود، اما 
خودروی ش��خصی شامل نمی ش��ود، اما اگر فرد از خودرو پیاده شود و 
ماس��ک نزده باشد، جریمه می شود. در عین حال شماره حساب وزارت 

بهداشت برای واریز جرایم به دولت اعالم شده است.

سود 1۰۰ میلیونی خریداران خودرو زیر ذره بین مالیات

جزییات جریمه 1۰۰ هزار تومانی رانندگان تاکسی بدون ماسک
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سورنا س��تاری در بخش پایانی سفر به اس��تان گلستان در نشست 
اقتص��اد دانش بنیان و جهش تولید اس��تان از ض��رورت توجه تمامی 
بخش های جامعه به ظرفیت نیروی انس��انی خالق و رویکرد فرهنگی 

به اقتصاد و توسعه گفت.
 معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
با بیان اینکه توس��عه بیش از آنکه مفهومی 
نرم افزاری یا س��خت افزاری باشد، مفهومی 
فرهنگی اس��ت ادامه داد: مفهوم توسعه در 
گذش��ته با راه اندازی  کارخانه های آالینده، 
س��اخت کارخانه و تخریب محیط زیس��ت 
تلق��ی می ش��د ام��ا ب��ا رونق ش��رکت های 
دریافتی��م  اس��تارت آپ ها  و  دانش بنی��ان 
توس��عه، یک مفهوم نرم اف��زاری و متکی به 

نوآوری و خالقیت است.
 س��تاری با بیان اینکه توس��عه استان ها 
به دس��ت مهمتری��ن س��رمایه بومی یعنی 

نیروی انس��انی خالق محقق می ش��ود، ادامه داد: توسعه پایدار، امری 
درونی اس��ت و باید براس��اس مزیت های بومی هر اس��تان و به دست 
نیروی انس��انی خالق��ش اتفاق بیفتد. نمی توان ب��دون در نظر گرفتن 

این ویژگی ها و از بیرون برای اس��تان ها توسعه ایجاد کرد. تنها راهکار 
تحق��ق توس��عه پایدار، توجه ب��ه ظرفیت و توانمندی نیروی انس��انی 
دانش آموخت��ه و بوم��ی هر اس��تان و ایجاد زمینه فعالی��ت بهتر برای 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها 

است.
 رئی��س بنیاد ملی نخب��گان، مهمترین 
محور رونق اقتص��اد دانش بنیان را نیروی 
انسانی دانس��ت و گفت: نوآوری با تزریق 
بودجه و تفکر خارج از محیط بومی استان 
نمی توان توسعه پایدار و پیشرفت را انتظار 

داشت.
س��تاری، بر نقش دانش��گاه ها در ترویج 
فرهن��گ اقتص��اد دانش بنی��ان و تربی��ت 
نیروی دانش آموخته و خالق استانی تأکید 
کرد و گف��ت: مراکز آموزش عالی به جای 
تکیه ب��ر بودجه دولتی یا ش��هریه ها باید 
ب��ر روی تولید علم، ارتباط با صنعت و ایجاد ش��رکت های دانش بنیان 
دانش آموختگان خود تمرکز کنند تا عالوه بر کسب درآمد، در رسیدن 

سریع تر به توسعه نقش آفرین باشند.

ارتقای س��واد و س��رمایه  ش��ناختی جامعه کودک و نوجوانان یکی 
از موضوع��ات مهمی اس��ت که س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فناوری پیگیری می کند. در همین راس��تا 

نیز تفاهم نامه ای میان س��تاد و کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 

امضا شد.
در ای��ن تفاهم نام��ه موضوع ارتقای 
س��واد و س��رمایه ش��ناختی کودکان 
و نوجوان��ان ب��ا محوریت اس��تفاده از 
س��رگرمی، بازی ها، انیمیش��ن، کتاب 
و اس��تفاده از یافته ه��ای دانش علوم 
شناختی در طراحی و تولیدات دنبال 

می شود.
مجید نیلی احمدآبادی دبیر س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های شناختی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری در ای��ن 

مراسم با اشاره به اینکه ارتقای سرمایه شناختی جامعه یکی از اهداف 
س��تاد اس��ت، گفت: سیاست س��تاد همکاری با س��ایر مراکز و نهادها 
در حوزه ه��ای مختلف و حمایت از آنها اس��ت و کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان به عنوان متولی اصلی حوزه فرهنگی قشر کودکان 
و نوجوانان می تواند برای رسیدن به اهداف در این حوزه  نقش بسزایی 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش س��رمایه 
ش��ناختی کودکان و نوجوانان سبب 
رش��د ش��ناختی، علمی و فرهنگی 
آنان می ش��ود، گفت: این امر موجب 
می شود تا  آسیب های اجتماعی در 

کشور کاهش پیدا  کند.
نیلی با اش��اره به اینکه در جوامع 
س��رمایه،  مهمتری��ن  دانش بنی��ان 
س��رمایه ش��ناختی  و فکری مردم 
اس��ت، افزود: بای��د تمرکزمان را بر 
ابزارهایی ق��رار دهیم که با کمترین 
هزینه تمام اقش��ار جامعه بتوانند از 
آن بهره مند شوند و امروز با توجه به 
نقش و نفوذ فناوری ها، این ابزارها و تجهیزات می تواند بس��یار در این 
زمینه تاثیرگذار باش��د به ش��رط آنکه براساس چارچوب های مشخص 

ارزیابی و تولید شوند.

افزایش سرمایه شناختی کودکان و نوجوانان؛ تفاهم نامه امضا شدستاری: تکیه به فرهنگ دانش بنیان توسعه را پایدار می کند

در س��ه ماهه  سوم سال 2020، بیش از 62 میلیون دستگاه تلویزیون 
در دنیا فروخته و رکوردی تاریخی ثبت شد.

براساس گزارش س��ازمانTrendForce، در س��ه ماهه  سوم سال 
2020 در ح��دود 62.05 میلیون دس��تگاه تلویزی��ون در دنیا فروخته 
ش��ده اس��ت. این میزان فروش افزایش 12.9درصدی را در مقایسه  با 
مدت زمان مش��ابه در س��ال گذشته نش��ان می دهد. همچنین، فروش 
تلویزیون در  مقایس��ه  با س��ه ماهه دوم س��ال 2020 نزدیک به 38.8 
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. دو ش��رکت سامسونگ و ال جی سهم 
زی��ادی از ای��ن میزان ف��روش را از آِن خود کرده اند و هر دو ش��رکت 
گفته اند که در س��ه ماهه  پیش رو انتظار س��ود بیش��تری درمقایسه  با 

سه ماهه آخر سال 2019 کسب کرده اند.
 ،TrendForceب��ه گزارش زومی��ت، براس��اس اطالعات س��ازمان
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و استفاده  بیشتر مردم از تلویزیون فروش 
تلویزیون در آمریکای شمالی 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در این 
گزارش، به این موضوع اشاره شده که پنج شرکت سامسونگ، ال جی، 

تی س��ی ال، هایسنس و شیائومی با افزایش تولید و فروش تلویزیون در 
دنیا مواجه شده اند.

ش��رکت TCL در  مقایس��ه  با س��ال گذش��ته افزایش فروش 52.7 
درصدی را ش��اهد بوده و سامس��ونگ نیز در مقایس��ه  با سال گذشته 
36.5 درصد تلویزیون بیش��تری راهی بازار کرده اس��ت. این ش��رکت 
کره ای در س��ه ماهه  سوم س��ال 2020 در مقایسه  با سه ماهه  دوم سال 
2019 در حدود 67.1 درصد تلویزیون بیش��تری عرضه کرده اس��ت. 
ناگفته نماند ال جی در مقایس��ه  با س��ه ماهه  سوم سال 2019 تنها 6.7 
درصد افزایش فروش را تجربه کرده، اما در  مقایس��ه  با س��ه ماهه  دوم 

سال 2020، با افزایش فروش 81.7 درصدی مواجه شده است.
هر دو ش��رکت سامسونگ و ال جی س��هم زیادی از فروش تلویزیون 
در بازار کسب کرده اند. براساس گزارش وب سایتCNBC، سامسونگ 
در بخش گوش��ی های هوش��مند و س��اخت حافظه با افزایش درآمد و 
ش��رکت ال جی هم در بخش تلویزیون و لوازم خانگی با افزایش فروش 

روبه رو شد.

طبق گزارش»Canalys«، بازار جهانی کامپیوتر ش��خصی در س��ه 
ماهه س��وم 2020 شاهد رشد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته داشت و فروش آن به 79.2 میلیون دستگاه رسید. طبق گفته 

»کانالیس«، این بیشترین رشد در 10 سال گذشته بوده است.
ب��ه گزارش دیجیاتو، از ش��روع س��ال می��الدی، فروش س��ه ماهه 
اول ضعی��ف بود، اما طی س��ه ماهه دوم بازار ش��اهد رش��د بود و این 
افزایش فروش تا س��ه ماهه س��وم نی��ز ادامه پیدا ک��رد. در حالی که 
همه گیری کرونا بس��یاری از کارمن��دان را مجبور به کار در خانه کرد؛ 
فروش نوت بوک ها به 6۴ میلیون واحد در سراسر جهان رسید. فروش 
لپ تاپ ها و سیستم های همراه نیز نسبت به سال گذشته 28.3 درصد 
افزای��ش داش��ته و فروش کامپیوتره��ا و سیس��تم های رومیزی نیز با 
کاهش 26 درصدی روبه رو بوده اس��ت. »لنوو« با رشد 11.۴درصدی و 
فروش باالی 19 میلیون دس��تگاه، در جایگاه نخست بازار قرار گرفت 
و »اچ  پی« با 11.9 درصد رش��د، 18.7 دس��تگاه به فروش رساند و در 

جای��گاه دوم قرار گرفت. ش��رکت »دل« با وج��ود کاهش فروش 0.5 
درصدی نس��بت به س��ال گذشته، در جایگاه س��وم قرار گرفت. اپل و 
ایس��ر نیز به ترتیب با رش��د 13.2 و 15 درص��دی، رده های چهارم و 
پنج��م را از آن خود کردند. »ایش��ان دات«، تحلیلگ��ر »کانالیس« در 
گزارش��ی گفت: »فروش��ندگان، زنجیره تامین و کانال های فروش در 
شرایط همه گیری وقت داشتند تا جای پای خود را پیدا کنند و منابعی 
برای تامین نوت بوک ها اختصاص دهند؛ چون این سیستم ها همچنان 
هم از طرف مصرف کنندگان و هم از طرف کسب وکارها تقاضای زیادی 
دارند.« »روش��اب دوشی«، مدیر تحقیقات »کانالیس« در ادامه افزود: 
»تاثیرات همیش��گی این همه گیری بر نحوه کار، یادگیری و همکاری 
افراد با یکدیگر، در سال های آینده فرصت های خوبی برای فروشندگان 
رایانه های شخصی ایجاد خواهد کرد. گرچه در شش ماه گذشته تقاضا 
برای رایانه های ش��خصی باال بوده است، اما فصل تعطیالت باعث رونق 

بیشتر بازار این بازار خواهد شد.«

بان��ک مرکزی ژاپن ب��ه نام »BOJ« اخی��را اعالم کرده که اوایل س��ال مالی 
2021 ش��روع به آزمایش ارز دیجیتال بانک مرک��زی )CBDC( خواهد کرد و 
 ،BOJ این آزمایش ها ش��امل سه مرحله می شود. به گزارش دیجیاتو طبق اعالم
 CBDC یک سیس��تم روی اینترنت خلق می ش��ود و عملکردهای اصلی و پایه
شامل صدور و گردش آن مورد آزمایش قرار می گیرد و سپس شاهد آزمایش های 
پیشرفته تری از س��وی این بانک خواهیم بود. در حالی که BOJ اعالم کرده که 
برنام��ه ای برای صدور CBDC ن��دارد، ژاپن می خواه��د در برابر اقدامات چین 
آمادگی خود را افزایش دهد. یکی از دالیل این موضوع، تالش نخست وزیر جدید 
ژاپن به نام »یوش��یهیده سوگا« برای دیجیتالی کردن این کشور است. به اعتقاد 
BOJ، موسس��ات مال��ی خصوصی برای CBDC حکم یک واس��طه را خواهند 
داش��ت و پس از عرضه توس��ط بانک مرکزی ژاپن، ای��ن ارز دیجیتال به صورت 
گسترده توسط عموم مصرف کنندگان، کمپانی ها و افراد دیگر مورد استفاده قرار 
می گیرند. آزمایش این ارز دیجیتال طی س��ه مرحله انجام می ش��ود که مرحله 
آخر ش��امل کسب و کارهای خصوصی و مصرف کنندگان می شود که عملکرد و 

همچنین امنیت این ارز دیجیتال را به عنوان روش پرداخت مش��ابه با پول نقد 
مورد بررس��ی قرار می دهند. بانک مرکزی ژاپن فعالیت ه��ای خود در زمینه ارز 
دیجیت��ال را افزایش می دهد، وظایف را میان بان��ک مرکزی و بخش خصوصی 
تقس��یم می کند و شروع به مدیریت اطالعات خصوصی خواهد کرد. BOJ قصد 
دارد با کس��ب و کارهای خصوصی، کارشناس��ان حقوقی و مقامات برای بررسی 
موارد مربوط به CBDC مانند تاثیرات آن بر قیمت ها و سیستم مالی همکاری 
کند. در ژانویه س��ال جاری میالدی چندین بانک مرکزی در کشورهای مختلف 
شامل ژاپن، بانک مرکزی اروپا، بانکی مرکزی سوئیس و بریتانیا و همچنین بانک 
 CBDC تسویه حس��اب های بین المللی یک گروه تحقیقاتی مش��ترک درباره
راه اندازی کردند که البته پس از مدتی بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا نیز به 
آنها اضافه شد. دولت ها می خواهند CBDC در کنار پول نقد و انواع مختلف پول 
وجود داشته باشد و تبدیل به یک سیستم پرداخت انعطاف پذیر و ابتکاری شود 
که با پشتیبانی از اهداف مختلف، هیچ آسیبی به ثبات پولی و مالی وارد نکند و 

نوآوری را ارتقا دهد.

ایالن ماس��ک در جدیدترین حضورش در توییتر به ارتقای سیس��تم رانندگی خودران تسال اشاره کرد و گفت این 
سیستم قادر خواهد بود در مکان هایی رانندگی کند که تاکنون ندیده ایم.

به گزارش زومیت، ایالن ماس��ک، مدیرعامل جنجالی تسال، به فعالیت بس��یار در توییتر شهرت دارد و اکثر اوقات 
اطالع��ات مربوط به ارتقای خودروها و قابلیت  ها و مدل های آینده را در صفحه توییتر خود افش��ا می کند. بااین حال، 
اخیرا چیزهای زیادی از ماسک نشنیده ایم؛ حداقل درباره اطالعاتی که موضوع مهمی به حساب می آید یا به زودی ارائه 
می ش��ود، ماسک صحبت نکرده اس��ت. دو شب پیش، ایالن ماسک با توفان توییتری خود، اطالعات جدید زیادی در 
اختیار عالقه مندان قرار داد. باید منتظر رویداد Battery Day باشیم تا واقعا جزییاتی از برنامه  های ماسک برای آینده 
تسال به  دست آوریم. گاهی توییت هایی از مدیرعامل تسال دریافت می کنیم که با ارائه جزییات کمی، در حال تبلیغ 
چیزی است. به عنوان مثال، مدتی قبل ماسک گفت که بازنویسی سیستم کامال خودران جهشی کوانتومی خواهد بود.
ایالن ماسک باید مراقب آنچه در فضای مجازی به  اشتراک می گذارد، باشد. تا آنجا که می دانیم، او هنوز با کمیسیون 
SEC توافق کرده است که اطالعات خاصی در توییتر به  اشتراک نگذارد یا اینکه ابتدا باید صحت اطالعات مدنظر تأیید 
شود. همان طور  که می دانید، تروور میلتون، مدیرعامل سابق نیکوال، به انتشار اظهارات نادرست درباره خودروهای آینده 

این شرکت متهم شده و ممکن است احتیاط ماسک به  همین  دلیل باشد.
برخی می گویند ایالن ماسک اظهارات نادرستی می کند و دیگران می گویند او فقط خوش بین است و تسال اغلب 
نمی تواند خود را با جدول زمانی عرضه محصوالت مطابقت دهد. در بیش��تر مواقع، بس��یاری از آنچه که مدیرعامل 
تسال فاش می کند، سرانجام به  حقیقت می پیوندد. بااین حال، برخی از برنامه های او بسیار خوش بینانه هستند. به  نظر 
می رسد این نظر درباره بسیاری از اطالعاتی که ماسک دو شب پیش در توییتر فاش کرد، چندان درست نیست. شاید 
جالب ترین توییت پاسخی درباره آینده سیستم رانندگی کامال خودران )FSD( باشد که به گفته  ماسک، می تواند در 

مکان هایی رانندگی کند که تاکنون ندیده است. ایالن ماسک در توییت خود اینطور گفت:
ما خیلی درباره این سیس��تم گفته ایم و تبلیغ کرده ایم. نزدیک بودن پیروزی حس کاذبی می دهد؛ شرایطی بسیار 
آزاردهنده. باوجوداین، واقعیت بس��یار عجیب و پیچیده اس��ت و سیستم ما می تواند در مکان هایی رانندگی کند که 

تاکنون ندیده ایم.  
مدت زیادی است که عالقه مندان منتظر عرضه سیستم FSD هستند. هم اکنون، ماسک می گوید که این سیستم 
می تواند بدون مداخله راننده رانندگی کند و تا چند هفته دیگر با عنوان نسخه آزمایشی و محدود بتا عرضه می شود. 

ماسک در این زمینه نوشت:
ویمو تأثیرگذار است، اما راه حل بسیار اختصاصی به  شمار می رود. روش تسال عمومی تر است. آخرین نسخه می تواند 

بدون مداخله رانندگی کند. در هفته های آینده، ما نسخه محدود آزمایشی را منتشر می کنیم.
همچنین، ماسک می گوید که مشکل ترمز فانتوم در به روزرسانی اخیر برطرف خواهد شد، بنابراین مالکان خودروهای 
الکتریکی تسال مجبور نیستند منتظر FSB باشند. مدیرعامل تسال در  ادامه بار دیگر به بازوی رباتیک اسنیک اشاره 
کرد که سال ها است درباره آن صحبتی نشده است و برای اتصال خودکار شارژر به خودرو الکتریکی استفاده می شود. 
درواقع، ماسک تأیید کرد که شارژر خودکار اسنیک هنوز در حال به روزرسانی است. اخبار جالب دیگری نیز در توفان 

توییتری ایالن ماسک وجود دارد. هم اکنون، فقط باید صبر کنیم و ببینیم کدام گزاره ها به واقعیت تبدیل می شوند. 
انتقاد از سیستم خودران ویمو ایالن ماسک فکر نمی کند خودروهای بدون راننده ویمو امکانات مناسبی داشته باشند. 
مدیرعامل تسال در توییتر از رقیب خود انتقاد کرد که زیر چتر گوگل درزمینه  فناوری خودرو خودران فعالیت می کند. 
ویمو به  تازگی اعالم کرد که قصد دارد خودروهای خودران خود را بدون رانندگان ایمنی پش��تیبان در قالب خدمات 
تاکس��ی اینترنتی در منطقه فونیکس مس��تقر کند. جان کرافیک، مدیرعامل ویمو، در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران 
برای بحث درباره  آزمایش موقت این خودروها گفت: ما نگران توانایی خود در تأمین تقاضا با توانایی های خودروهایی 
فعلی مان هستیم. ویمو در حال توسعه سیستم Waymo Driver خود در منطقه ای با مساحت حدود 13 هزار هکتار 
در اطراف ش��هر آریزونا اس��ت و قصد دارد با گسترش منطقه  پوشش، رانندگان را در چند هفته آینده دوباره برای کار 
فراخوانی کند. مدیرعامل ویمو در توییت خود به تصاویری از برچسب های موجود در خودروهای این شرکت اشاره کرد 
که به رانندگان هشدار می دهد دستان خود را از روی فرمان بردارند و به کامپیوترها اجازه رانندگی دهند. ماسک در 
پاسخ به یکی از دنبال کنندگان خود که سیستم رانندگی خودران ویمو را به  دلیل اتکا به نقشه ها »ضعیف و شکننده« 

فروش تلویزیون در دنیا به رکورد جدیدی رسید

تاثیر کرونا بر بازار کامپیوتر شخصی: بیشترین رشد فروش در 1۰ سال گذشته

بانک مرکزی ژاپن از سال آینده میالدی شروع به آزمایش ارز دیجیتال می کند

توفانتوییتریایالنماسکازبهبودفناوریتسالخبرداد

دریچــه

با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری نشست رو 
در رو میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و یک هیأت دولتی از کشور کنیا برگزار 
می ش��ود. بازار کشور کنیا و شرق قاره آفریقا را فرصت بسیار خوبی برای فعالیت 
تولیدکنندگان ایرانی می دانند و هزینه نیروی کار بسیار ارزان، نبودن موانع گمرکی 
و امکانات بکر اقتصادی را گواه این فرصت. جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون 
نفری قاره آفریقا را باید دریابیم و از این بازار بزرگ و بکر بهره مند شویم. این کشور 
بزرگ و اقتصادی انتخاب مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری است تا بازار دانش بنیان ها را در آن توسعه دهد؛ کشوری 
که با وجود داشتن روابط حسنه با ایران و بازار باارزش اقتصادی فقط میزبان بخش 

کوچکی از توانمندی های اقتصادی و تولیدی ایران است.

فرصتی فناورانه؛ دانش بنیان های ایرانی با 
یک هیأت کنیایی تعامل می کنند
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مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فر به اس��تان 
گلس��تان، نخس��تین مرکز نوآوری در حوزه س��المت را افتتاح کرد تا 
زیست بوم فناوری های پزشکی و تجهیزات این حوزه گسترده تر شود.

ارائه خدمات برخط و تصویری پزش��کی، 
ویزی��ت از راه دور و راهنمای��ی به بیماران 
برای مراحل بعدی درمان، از جمله خدمات 
ارائه ش��ده این مرکز نوآوری سالمت است. 
مرکز نوآوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و بر بس��تر پارک علم و 
فناوری ایده های نوآورانه در حوزه س��المت 
را به مرحله رشد و تجاری سازی می رساند.

 16 واحد فناور و ۴ ش��رکت دانش بنیان 
در مرکز رش��د دانشگاه علوم پزشکی استان 
گلس��تان فعالیت می کنند ک��ه با ایجاد این 
مرک��ز ن��وآوری ، زمین��ه تبدی��ل ایده های 

نوآورانه به کسب وکارهای دانش بنیان فراهم می شود.
 تولید کیت و الم )تیغ شیش��ه ای( آزمایشگاهی، طراحی اپلیکیشن، 
تولید انواع کرم های تخصصی، تولید مایع ضدعفونی کننده س��طوح و 

دهان شویه بخشی از فعالیت واحدها و شرکت های دانش بنیان دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان است.

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر به گلس��تان، از 
مجتم��ع آموزش��ی، پژوهش��ی و فناوری 
غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی این استان دیدن کرد.
با ایج��اد این مرک��ز ن��وآوری، بیش از 
7 ه��زار مت��ر مربع فضای زیرس��اختی به 
زیس��ت بوم نوآوری سالمت اس��تان برای 

تولید محصوالت دانش بنیان اضافه شد.
روی  ب��رای س��رمایه  گذاری  بس��تری   

ایده های نوآورانه
همچنی��ن ب��ا حضور س��تاری، صندوق 
پژوه��ش و فن��اوری اس��تان گلس��تان با 
س��رمایه اولیه 50 میلیارد ریال با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و بخش خصوصی بر بس��تر پارک علم و فناوری استان افتتاح شد. این 
صندوق برای پرداخت تسهیالت کم بهره به مجریان طرح های نوآورانه 

راه اندازی شده است.

تفاهم نامه همکاری مش��ترک میان این سازمان و وزارت آموزش 
و پ��رورش در 8 ماده و برای اجرایی ش��دن ظرف 3 س��ال آینده، 

مبادله شد.
ب��ه گزارش مه��ر، امیر ناظم��ی معاون 
وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری 
اطالع��ات ایران در مراس��م تب��ادل این 
تفاهم نامه تحقق اه��داف این تفاهم نامه 
را در ۴ مح��ور اصل��ی، حائ��ز اهمی��ت 
عنوان کرد و گفت: ایجاد هنرس��تان های 
فن��اوری اطالعات مانند هنرس��تان های 
امنیت سایبری، توسعه نگرش کارآفرینی 
دانش آم��وزان ب��ا رویکرد تربی��ت نیروی 
نوآفری��ن و کارآفری��ن  انس��انی ماه��ر، 
موردنیاز بازار کار حوزه فناوری اطالعات 
رویداده��ای  برگ��زاری  و  کش��ور  در 
کارآفرینی ب��ا محوریت فناوری اطالعات 

و مدارس فصلی برنامه نویس��ی، از جمله  مهم ترین موضوعات این 
تفاهم نامه است.

وی ب��ا بیان اینکه در دو دهه آینده، اصلی ترین مهارت موردنیاز، 

مهارت کارآفرینی اس��ت، ادامه داد: در طول دو سال گذشته بیش 
از 3 ه��زار دانش آم��وز در دوره های مهارت آموزی نظیر مدرس��ه 
تابستانی فناوری اطالعات آموزش دیده اند و این دوره ها با رویکرد 
آش��نایی کس��ب و کاره��ای فن��اوری 
اطالعات نیز قابلیت توس��عه و تس��ری 

بخشیدن دارد.
در این مراس��م، دکتر کمرئی، معاون 
آم��وزش متوس��طه وزارت آم��وزش و 
پرورش نیز با تاکید بر لزوم دستیابی به 
اهداف این تفاهم نامه، نسبت به تصحیح 
ایجاد جهت گیری های فناوری اطالعات 
در حوزه آموزش، اظهار امیدواری کرد و 
افزود: ساالنه حدود 950 هزار هنرجوی 
می ش��وند  کار  ب��ازار  وارد  هنرس��تانی 
ک��ه نیروی کار بالقوه ای هس��تند اما به 
معنای عملیات��ی آمادگی ورود به نظام 
اش��تغال را ندارند. لذا کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی 
است که سازمان فناوری اطالعات ایران در این تفاهم نامه می تواند 

به عهده داشته باشد.

هنرستان های فناوری اطالعات در کشور راه اندازی می شوداستان گلستان میزبان فناوری های حوزه سالمت شد

پرویز دوامی / رئیس بنیاد علوم کاربردی رازی عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری: یکی از 
ضرورت های مهم برای موفقیت مراکز تحقیقاتی و آزمایش��گاهی تمرکز 
و توجه به گس��ترش مرزهای دانش اس��ت. عاشقان تحقیق و تولید علم، 
س��تون های اصلی مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی هستند و در این حوزه، 
نیروی انسانی متعهد و عالقه مند حرف نخست را می زند بنابراین باید روی 

تربیت و آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری  کنیم.
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باید آموزش و تربیت فکری نیروی انسانی 
را مورد توجه بیشتری قرار دهند، اگرچه ممکن است این فرآیند هزینه بر 
باشد، اما امر مهمی است که نتیجه بخشی و کارآمدی دانش و پژوهش را 
به دنبال خواهد داش��ت. باید به نقش نیروی انسانی در تحقیقات بیشتر 
توجه شود و دانشگاه ها بیش از پیش رویکرد انسان پروری را سرلوحه کار 

خود قرار دهند.
برای انجام تحقیقات و پژوهش ها، باید در گام نخس��ت میان رویکردها 
نسبت به مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی با شرکت های خصوصی و صنعتی 
تفکیک ایجاد شود، ماهیت مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، تولید دانش و 
رفع نیاز صنعت است و نباید به مثابه شرکت های سودآور نگریسته شوند؛ 
تناقض در نگریستن به ماهیت و ماموریت مراکز تحقیقاتی دغدغه ای حائز 
اهمیت است و شکاف نگرش میان شرکت ها و مراکز تحقیقاتی باید حل 
ش��ود. تعداد دانش��جویان ایرانی حوزه مهندسی و علوم پایه از آمریکا نیز 
جلوتر اس��ت، اما باید این ظرفیت در مس��یر تجاری سازی و حل نیازهای 
صنعت باشد، براساس همین ضرورت بود که تالش کردیم با نقش آفرینی 
تعدادی از دانشجویان و متخصصانی که بخشی از آنها نخبگان بازگشته به 
کش��ور هستند و عالقه دارند در حوزه دانش و فناوری کشورشان، نقشی 
فناورانه و نوآورانه ایفا کنند، در مسیر کاربردی سازی تحقیقات و پژوهش ها 

گام برداریم.
علوم کارب��ردی رازی س��ابقه ای طوالنی در ارائه خدمات پژوهش��ی و 

تحقیقات��ی به مخاطب��ان دارد. این بنیاد با هدفی فرات��ر از ارائه خدمات 
آزمایش��گاهی تاسیس شد؛ با وجود اینکه در زمینه خدمات آزمایشگاهی 
بسیار موفق عمل کرد، اما نیاز بود تا اولویت کاربردی سازی علوم و ارتباط 

میان صنعت و دانشگاه برقرار شود.
س��رعت عمل در ارائه خدمات آزمایشگاهی یکی از ظرفیت های بنیاد 
علوم کاربردی رازی و موضوعی حائز اهمیت برای موفقیت آزمایش��گاه ها 
اس��ت. تالش کردیم در زمینه فن��اوری اطالعات و ارتباطات که تغییرات 
با س��رعتی فزاینده رخ می دهند، در س��ریع ترین زمان ممکن نتایج را به 
پژوهشگر برسانیم و نتیجه تحقیق را به یک راهکار برای صنعت بدل کنیم.
رضایت مشتریان خدمات آزمایشگاهی در گروی رضایتمندی کارکنان 
مجموعه ها برای ارائه خدمات بهتر است. مراکز آزمایشگاهی نباید خودشان 
را مح��دود کنند و دورنمایی برای تجاری س��ازی تحقیق��ات و کاربردی 

ساختن پژوهش داشته باشند.
فراتر از تجهیزات و زیرساخت های آزمایشگاهی، نیروی انسانی متعهد 
و متخصص در کاربردی س��ازی دانش و رفع نیازها اثربخش است. شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری بستر بسیار خوبی برای به اشتراک گذاری تجهیزات فراهم آورده 
و از ظرفیتی برخوردار است تا فضای تعامل میان پژوهشگران و محققان را 

برای رفع نیاز صنایع و توسعه کشور فراهم کند.
نقش ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری  های راهبردی در ایجاد شبکه ای از 
تجهیزات و زیرس��اخت های موردنیاز کار پژوهش، اثربخش اس��ت. ایجاد 
شبکه آزمایشگاهی بس��یار اقدام خوبی است، اما این شبکه آزمایشگاهی 
و اعضایش ظرفیتی بس��یار باال دارند که باید ش��کوفا ش��ود. یکی از این 
ظرفیت ها، ایجاد ش��بکه ای تعاملی میان محققان و پژوهش��گرانی است 
که از خدمات آزمایش��گاهی بهره می برند. تعامل تجربه ها و دستاوردهای 
تحقیقاتی آنان برای صنعت بس��یار ارزشمند است و این شبکه می تواند 

گسترش بیشتری پیدا کند.

اپل برای تس��ریع در فرآیند فروش، محصوالت را از فروشگاه های خود 
برای مشتریان ارسال می کند.

به گزارش زومیت، اپل یکی از شرکت های محبوب دنیای فناوری است 
که ساالنه تعداد بسیار زیادی از محصوالت خود را برای کاربرانش ارسال 
می کند. تا کنون، این ش��رکت به  طور مستقیم دستگاه های هوشمندش 
را از چین یا انبارهای محلی ارس��ال می کرد، اما براساس جدیدترین خبر 

منتشر شده در فضای مجازی، قرار است این مسئله تغییر کند.
گفته می ش��ود اپ��ل در سیاس��ت تجاری جدی��د خود قص��د دارد از 
فروش��گاه های اپل به  عنوان مکانی برای ارس��ال محصوالت این شرکت 
به خریداران اس��تفاده کند. با این روش، دیگر الزم نیس��ت برای رساندن 
محصول به دست خریدار از محصوالت موجود در چین یا انبارهای محلی 
اس��تفاده کرد. با این کار، اپل می تواند زمان ارس��ال محصوالت را نیز به  
حداقل برساند و بدین ترتیب، مشتریان خود را بیش از گذشته راضی نگه 
دارد. اپل برای تحویل س��فارش ها با FedEx و UPS همکاری جدیدی 
آغاز کرده است و انتظار می رود بیشتر محصوالت در همان روزی به  دست 

مشتری برسند که سفارش داده می شوند.
به  نظر می رس��د کاربران از تغییر اخیر اپل خوشحال خواهند شد؛ زیرا 
اکنون باید کمتر منتظر رس��یدن محصول مدنظر خود بمانند. بر اس��اس 

مطالب منتشر ش��ده در خبرگزاریBloomberg، اپل از 300 فروشگاه 
موجود در ایاالت متحده  آمریکا و کانادا برای ارس��ال محصوالت خود به 

خریدارانی استفاده می کند که در فاصله  160 کیلومتری هستند.
به   نظر می رس��د این ش��رکت کار خود را در این زمینه آغاز کرده است 
و اکنون، چند فروش��گاه از اوایل س��ال جاری به این کار مشغول هستند. 
بااین حال، فروشگاه ها قرار است هفته  بعد مرحله  بعدی اعمال این تغییرات 
و عرضه  گسترده  محصوالت این شرکت را دقیقا قبل رونمایی آیفون جدید 

انجام دهند.
طبق گفته  بلومبرگ، شیوه  ارسال محصول اپل درواقع با تغییر داخلی 
روبه رو شده است بنابراین مشتریان نمی توانند فروشگاهی را انتخاب کنند 
که محصول مدنظر آنها از آنجا ارسال شود. سیستم فروش اپل با تحلیل 
آدرسی که خریدار وارد کرده، از نزدیک ترین فروشگاه محصول مدنظرش 

را ارسال می کند.
به طور کل��ی، این تغییری مثبت اس��ت که باعث می ش��ود محصوالت 
این ش��رکت، به ویژه آیفون جدید اپل، سریع تر از همیشه برای مشتریان 
فرستاده شود. شیوع ویروس کرونا باعث شده است که مراجعه  حضوری به 
فروشگاه های اپل بسیار کمتر از گذشته شود و این روش می تواند رونقی 

دوباره به این مکان ها بدهد.

اپل به  زودی ارسال کاال از فروشگاه های خود را آغاز می کند
تاکنون ندیده ایم.  

مدت زیادی است که عالقه مندان منتظر عرضه سیستم FSD هستند. هم اکنون، ماسک می گوید که این سیستم 
می تواند بدون مداخله راننده رانندگی کند و تا چند هفته دیگر با عنوان نسخه آزمایشی و محدود بتا عرضه می شود. 

ماسک در این زمینه نوشت:
ویمو تأثیرگذار است، اما راه حل بسیار اختصاصی به  شمار می رود. روش تسال عمومی تر است. آخرین نسخه می تواند 

بدون مداخله رانندگی کند. در هفته های آینده، ما نسخه محدود آزمایشی را منتشر می کنیم.
همچنین، ماسک می گوید که مشکل ترمز فانتوم در به روزرسانی اخیر برطرف خواهد شد، بنابراین مالکان خودروهای 
الکتریکی تسال مجبور نیستند منتظر FSB باشند. مدیرعامل تسال در  ادامه بار دیگر به بازوی رباتیک اسنیک اشاره 
کرد که سال ها است درباره آن صحبتی نشده است و برای اتصال خودکار شارژر به خودرو الکتریکی استفاده می شود. 
درواقع، ماسک تأیید کرد که شارژر خودکار اسنیک هنوز در حال به روزرسانی است. اخبار جالب دیگری نیز در توفان 

توییتری ایالن ماسک وجود دارد. هم اکنون، فقط باید صبر کنیم و ببینیم کدام گزاره ها به واقعیت تبدیل می شوند. 
انتقاد از سیستم خودران ویمو ایالن ماسک فکر نمی کند خودروهای بدون راننده ویمو امکانات مناسبی داشته باشند. 
مدیرعامل تسال در توییتر از رقیب خود انتقاد کرد که زیر چتر گوگل درزمینه  فناوری خودرو خودران فعالیت می کند. 
ویمو به  تازگی اعالم کرد که قصد دارد خودروهای خودران خود را بدون رانندگان ایمنی پش��تیبان در قالب خدمات 
تاکس��ی اینترنتی در منطقه فونیکس مس��تقر کند. جان کرافیک، مدیرعامل ویمو، در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران 
برای بحث درباره  آزمایش موقت این خودروها گفت: ما نگران توانایی خود در تأمین تقاضا با توانایی های خودروهایی 
فعلی مان هستیم. ویمو در حال توسعه سیستم Waymo Driver خود در منطقه ای با مساحت حدود 13 هزار هکتار 
در اطراف ش��هر آریزونا اس��ت و قصد دارد با گسترش منطقه  پوشش، رانندگان را در چند هفته آینده دوباره برای کار 
فراخوانی کند. مدیرعامل ویمو در توییت خود به تصاویری از برچسب های موجود در خودروهای این شرکت اشاره کرد 
که به رانندگان هشدار می دهد دستان خود را از روی فرمان بردارند و به کامپیوترها اجازه رانندگی دهند. ماسک در 
پاسخ به یکی از دنبال کنندگان خود که سیستم رانندگی خودران ویمو را به  دلیل اتکا به نقشه ها »ضعیف و شکننده« 

خواند، پاسخ داد: »سیستم جدید ما قادر به رانندگی در مکان هایی است که حتی یک بار هم ندیده ایم.«
منظور ماس��ک از این توییت، سیس��تم رانندگی کامال خودران تس��ال بود که به عنوان آپش��ن 8،000 دالری در 
خودروهای برقی این شرکت عرضه می شود، اما هنوز انتظارات مدنظر از نام خود را برآورده نمی کند. هم اکنون، عملکرد 
این سیستم به برخی از قابلیت های رانندگی خودران در بزرگراه و رانندگی خودکار با سرعت کم از داخل پارکینگ به  
سمت بیرون برای سوارکردن مالک و با استفاده از اپلیکیشن تلفن هوشمند محدود شده است. بااین حال، ایالن ماسک 

قول قبلی خود را تکرار کرد که قابلیت های پیشرفته تری قبل از پایان سال جاری اضافه خواهد شد.
تالش تسال برای رکوردشکنی در تولید ساالنه

ایالن ماس��ک می گوید تسال در صورت داشتن س��ه ماهه  چهارم موفقیت آمیز، می تواند امسال 500،000 دستگاه 
خودرو الکتریکی بسازد. در ابتدای سال جاری، تسال اعالم کرد که امسال قرار است به  راحتی از رکورد تولید 500،000 
دستگاه خودرو عبور کند، اما این صحبت ها قبل از همه گیری ویروس کرونا بود. با وجود تأثیری همه گیری کرونا بر 
میزان تولید تسال ، ماسک اخیرا با ارسال ایمیلی به کارمندان، آنها را تشویق کرده است که برای افزایش تولید هر کاری 
می توانند، انجام دهند. ایالن ماسک در ایمیل خود نوشت: همه چیز به سه ماهه  چهارم بستگی دارد. لطفا برای بهبود 
تولید )درحالی که کیفیت را افزایش می دهید(، هر گامی که فکر می کنید بردارید. زمانی که بیش از 16 سال پیش تسال 
را راه اندازی کردیم، هرگز فکر نمی کردم تا این حد پیش برویم، اما به  لطف سخت کوش��ی و نبوغ ش��ما، درواقع بخت 

ساختن نیم میلیون خودرو را در یک سال داریم. وای، این خیلی باورنکردنی است!
تسال در سه ماهه سوم سال جاری، 139 هزار و 300 دستگاه خودرو تحویل داده و 1۴5 هزار و 36 دستگاه خودرو 
تولید کرده که برای این خودروساز رکوردی بی سابقه است. بااین حال، اگر تسال به هدف 500،000 دستگاه خود برسد، 

باید در سه ماهه چهارم حدود 182،000 دستگاه خودرو تحویل دهد که کار کمی نیست.
کارخانه گیگافکتوری تسال در شانگهای چین ثابت کرده که برای افزایش تولید جهانی این شرکت در سال جاری، 
بسیار مهم و حیاتی است. درحقیقت، سایت شانگهای قصد دارد 150،000 دستگاه تسال مدل 3 را امسال تولید کند. 

تولید اولین دستگاه در این کارخانه، در اواخر سال 2019 آغاز شد.

گسترش مرزهای دانش

توفانتوییتریایالنماسکازبهبودفناوریتسالخبرداد

یادداشـت

جمعیت جهان رو به ازدیاد است. این موضوع، سران دولتی را به فکر تامین 
غ��ذای موردنیاز این جمعیت رو به فزونی انداخته اس��ت. یکی از منابع مورد 
تاکید همه کش��ورها، اس��تفاده از موجودات دریایی است. قرار است با تالش 
دانش بنیان ها س��بد غذایی کش��ور با این موجودات دریای��ی ایمن تر و پربارتر 
شود. استخراج و تجاری س��ازی فرومون  ها در تکثیر و پرورش ماهیان دریایی 
)ماهی صبیتی( طرحی است که با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اجرایی می ش��ود. فرومون ها سیگنال های 
مولکولی هورمونی یا مش��تقات آنها هس��تند که در محی��ط بیرون از بدن بر 
گونه های یکس��ان اثر می گذارند. این طرح فعال بر روی ماهی گونه صبیتی در 

حال اجرا است.

 تکثیر ماهیان دریایی توسعه می یابد



رونمایی از محصوالت تازه همیش��ه با انتظارات باالیی از سوی برندها 
ص��ورت می گیرد. هیچ برندی از روز نخس��ت طراح��ی محصوالت تازه 
انتظار شکست در زمینه جلب نظر مخاطب هدف و فروش محصوالتش 
را ندارن��د. امروزه حضور در بازارهای رقابتی بدل به دغدغه بس��یاری از 
برندها ش��ده است. اغلب کس��ب و کارها در این زمینه شرایط دشواری 
دارند. با این حساب باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش میزان نگرانی 

و احتمال شکست کسب و کارها بود. 
امروزه بسیاری از برندها برای بازاریابی و فروش در عرصه های رقابتی 
هی��چ برنامه یا حتی اطالع دقیقی در دس��ت ندارند. هدف اصلی مقاله 
کنونی بررس��ی هرچه بهتر شیوه بازاریابی و فروش در بازارهای رقابتی 
خواهد بود. بر این اس��اس در ادامه 5 توصیه مهم را مورد بررسی دقیق 

قرار می دهیم. 
1. شناخت عرصه رقابت

ارائ��ه یک محصول در بازار بدون ش��ناخت درس��ت از آن امکان پذیر 
نیس��ت. بسیاری از برندها محصوالت ش��ان را در زمان نامناسب به بازار 
عرضه می کنند. شناس��ایی زمان مناس��ب ب��رای رونمایی از محصوالت 
بس��تگی باالیی به وضعیت ب��ازار موردنظر دارد بنابراین تیم توس��عه و 
تحقیق��ات باید همزمان با تیم بازاریابی و فروش برای ش��ناخت عوامل 
موثر بر روی بازار تالش نماید. در غیر این صورت بخش قابل توجهی از 

شانس برندها برای حضور موفق در بازار کاهش خواهد یافت. 
برندس��ازی در زمینه رقابت مناس��ب با دیگران دارای اهمیت بس��یار 
زیادی اس��ت. امروزه ش��مار باالیی از برندها در تالش برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با رقبای سرس��خت مواجه می شوند. 
اگر یک کس��ب و کار تمایل به غلبه بر رقبایش دارد، باید برندسازی را 
به عنوان نقطه مزیتش مدنظر قرار دهد. متاس��فانه امروزه بس��یاری از 
ش��رکت ها در عمل به ایجاد جلوه ای حرفه ای از برندش��ان توجه ندارند. 
نتیج��ه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و رقابت 

با برندهای بزرگ خواهد بود. 
گام بعد در زمینه ش��ناخت عرصه رقابت مرب��وط به ارزیابی وضعیت 
دیگر برندهاس��ت. بدون تردید هیچ کسب و کاری در بازار تنها نیست. 
ارزیابی برنامه های و استراتژی بازاریابی دیگر برندها دارای اهمیت بسیار 
زیادی اس��ت. اگر یک برند در این زمینه مهارت قابل توجهی نداش��ته 
باشد، به سرعت با مش��کالت فزاینده مواجه خواهد شد. امروزه ارزیابی 
عملک��رد رقبا اطالعات مهمی در زمینه آینده پیش روی بازار در اختیار 
کسب و کارها قرار می دهد بنابراین هیچ کسب و کاری نباید خود را از 

این نکته محروم سازد. 
2. شناسایی مخاطب هدف

مش��تریان حاض��ر در یک ب��ازار دارای گرایش های خاصی هس��تند. 
بس��یاری از مشتریان دارای نظرات مشابه با یکدیگر نیستند. همین امر 
آنها را دامنه مختلفی از مش��تریان تقسیم می کند. اگر یک برند در این 
ش��رایط در تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام مشتریان باشد، نتیجه 
مناس��بی در انتظارش نخواهد بود. نکت��ه مهم در این میان تالش برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه های متنوع تر است. 
بازاریابی و فروش در الگوی س��نتی بر روی پیوستگی باالی مشتریان 
تاکید داش��ت. امروزه گروه های مختلفی از مشتریان مدنظر برندها قرار 
می گیرد بنابراین باید شناخت هرچه بهتری از مشتریان به دست آورد. 
اگر این نکته مورد توجه برندها قرار نگیرد، ش��انس بس��یار اندکی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی خواهد ماند. 
شناس��ایی مخاطب هدف در بازارهای رقابتی ب��ه معنای تالش برای 
شخصی س��ازی تالش های فروش و بازاریابی اس��ت. این امر هزینه های 
بازاریاب��ی برندها را به ش��دت کاهش می دهد. همچنی��ن امکان تعامل 
بهتر با مش��تریان را نیز مطرح می س��ازد. هرچه س��طح تعامل و ارتباط 
برندها با مش��تریان عمیق تر باشد، شانس بیشتری برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان بدون نیاز به صرف هزینه گزاف فراهم خواهد شد. کسب 
و کارهای کوچک اغلب ب��ر روی این نکته برای رقابت موثر با برندهای 

بزرگ تاکید می کنند. 
اگ��ر یک برند پیش از شناس��ایی مخاطب هدف اق��دام به رونمایی از 
محصوالت��ش نماید، مس��یر بازاریابی و فروش اندکی دش��وارتر خواهد 
ش��د. بهترین اقدام در این میان تالش برای بازآفرینی جزئی محصوالت 
براس��اس نظرات مشتریان است. ش��اید در نگاه نخست این امر بیش از 
اندازه دش��وار به نظر برسد، اما فرآیند س��ختی را شامل نمی شود. نکته 
مهم در این میان تالش برای انطباق هرچه بیشتر جزییات محصوالت با 
س��لیقه مخاطب هدف است. در این صورت شانس باالیی برای موفقیت 

در بازار وجود خواهد داشت. 
3. حذف افراد واسطه

حذف اف��راد واس��طه ای اغلب مورد توجه ش��رکت های ب��زرگ قرار 
می گی��رد. چنین ش��رکت هایی توانای��ی فروش محص��والت به صورت 
مس��تقیم و زیرساخت های الزم برای این امر را دارند. نکته مهم در این 
میان ضرورت اتخاذ چنین رویکردی از س��وی تمام کسب و کارهاست. 
ای��ن امر توانای��ی برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به 

شدت افزایش می دهد. 
ام��روزه بازاریابی در بازاره��ای مختلف نیازمند گ��ردآوری اطالعات 
کاربردی از مش��تریان اس��ت. خبر خوش در این می��ان امکان دریافت 

بازخورد مس��تقیم از مش��تریان اس��ت بنابراین هرچه افراد واس��طه ای 
کاهش پیدا کنند، امکان عرضه محصوالت با قیمت مناس��ب و دریافت 

مستقیم بازخورد مشتریان افزایش خواهد یافت. 
برخ��ی از برندهای بزرگ نظیر تاور الکتریک در عمل خرده فروش��ی 
منحص��ر به فردش��ان در فضای آنالین را راه ان��دازی کرده اند. این امر با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت های رفت و آمد در بخش های 
مختلف نقش مهمی در ادامه فرآیند فروش کسب و کارها بازی می کند. 

4. افزایش اعتبار برند
فعالیت ه��ای موف��ق بازاریابی و برندس��ازی اعتبار کس��ب و کارها را 
افزایش می دهد. امروزه بس��یاری از برندها نسبت به اعتبارشان در بازار 
توجه چندانی نش��ان نمی دهند. این امر ناش��ی از ارزیابی ساده انگارانه 
بازار است. بر این اساس تولید محصوالت با قیمت ارزان برای جلب نظر 
مش��تریان کافی قلمداد می ش��ود. نکته مهم در این میان تصمیم گیری 
نهایی مشتریان براس��اس المان های متنوع است. یکی از نکات مهم در 
این می��ان نحوه تعامل برندها با مش��تریان و همچنی��ن اعتبار آنها در 
فضای کلی کس��ب و کار است. درس��ت به همین خاطر برندهایی نظیر 
نایک یا اپل به طور مداوم در بازار نرخ فروش باالیی را تجربه می کنند. 
افزایش اعتبار کس��ب و کار به صورت یک ش��به به دس��ت نمی آید. 
متاس��فانه بسیاری از کسب و کارها ارزیابی نادرستی از ماهیت بازاریابی 
و افزایش اعتبار کس��ب و کار دارند. بر این اس��اس مش��کالت بس��یار 
زیادی پیش روی برندها ش��کل می گیرد. هر کسب و کار برای افزایش 
اعتبارش باید برنامه ای بلندمدت در اختیار داشته باشد. این امر نیازمند 
هماهنگ��ی تمام بخش ه��ای برند و همفکری در مس��یر طراحی برنامه 
بازاریاب��ی و فروش اس��ت. اگر ه��ر کدام از بخش های کس��ب و کار در 
این مس��یر مورد بی توجهی قرار گیرند، نتیجه نهایی همراه با مشکالت 

مشخصی خواهد بود. 
۵. تفکر فراسوی فروش صرف

هدف کس��ب و کارها از فعالیت در بازار کس��ب سود از طریق فروش 
محصوالت نیس��ت. همانطور که در بخش پیش نیز مورد بررس��ی قرار 
گرفت، اعتبار کس��ب و کارها دارای اهمیت باالیی است. افزایش اعتبار 
کسب و کار از طریق فروش صرف امکان پذیر نیست. تالش برندها برای 
ایجاد ارتباط مناس��ب با مش��تریان امری قابل توجه اس��ت. این فرآیند 
نیازمند ارزیابی و تحلیل فراتر از س��ود صرف اس��ت. امروزه بسیاری از 
برندها دارای انجمن مشتریان هستند. چنین انجمن هایی کمک شایانی 
به کسب و کارها برای بهبود روابط شان با مشتریان می کنند. این امر در 
صورت توجه بلندمدت برندها امکان ساده س��ازی فرآیند فروش و بهبود 

ارتباط درونی برند را به ارمغان خواهد آورد. 
entrepreneur.com :منبع

امروزه افراد به طور میانگین 16 ساعت در هفته به تماشای ویدئو در 
اینترن��ت می پردازند و 8۴ درصد از آنها می گویند حداقل یک بار تحت 
تأثیر ویدئوهایی که تماش��ا کرده اند اق��دام به خرید خدمت یا محصول 
خاص��ی کرده اند. طبق آمار یوتیوب 70 درصد موارد تماش��ای ویدئوها 
مربوط به دس��تگاه های موبایل اس��ت. همه این آمارها نشان از اهمیت 
ویژه ویدئوها دارند، پس چرا از بهینه سازی سایت با ویدئو بهره نبریم؟

با این مقاله همراه شوید تا با نکات مهم برای بهینه سازی سایت با ویدئو 
آشنا شوید و حداکثر بهره را از محتوای ویدئویی وب سایت خود ببرید.

ش��رکت هایی ک��ه در وب س��ایت خ��ود از ویدئو اس��تفاده نمی کنند 
ترافیک، مخاطبین و مش��تریان بالقوه زیادی را از دست می دهند. اکثر 
کارشناس��ان بازاریابی ب��ه دنبال بهینه کردن ویدئوه��ا برای موتورهای 
جس��ت وجو هس��تند، در حالی که با اس��تفاده مؤثر از ویدئوها می توان 

وضعیت سایت را نیز بهبود داد.
در ادامه با 7 روش برای بهینه سازی سایت با ویدئو آشنا خواهید شد.

1. مخاطبان را تشویق کنید تا به شما بازخورد بدهند
با تش��ویق مخاطبین برای به اش��تراک گذاش��تن نظرات شان درباره 
ویدئوها، می توانید اطالعات ارزشمند زیادی کسب کنید و با استفاده از 
ای��ن اطالعات روند تولید محت��وای ویدئویی خود را جوری تغییر دهید 

که توجه مخاطبین بیشتری را جلب کنید.
2. از طریق آن به سؤاالت مشتریان پاسخ بدهید

یکی از مهم ترین نکات برای بهینه س��ازی س��ایت با ویدئو این اس��ت 
ویدئویی داش��ته باش��ید که اطالعات ارزشمندی به مشتریان ارائه کند. 
اگر بخش پاسخ به پرسش های متداول سایت خود را به صورت ویدئویی 
طراحی کنید، اطالعاتی را که مش��تریان به دنبالش هس��تند در قالبی 

خالقان��ه به آنها ارائه کرده اید. اینکه مش��تریان عالوه بر دریافت پاس��خ 
س��ؤاالت خود درباره محصوالت یا خدمات شما، محیط شرکت و چهره 
کارمندان ش��ما را نیز ببینند، باعث به وجود آمدن حس اعتماد بیشتر 
آنها به برند ش��ما می ش��ود. حتماً توجه داشته باش��ید ویدئوها طوالنی 

نشوند و در هر ویدئو فقط روی یک موضوع تمرکز کنید.
3. با تولید ویدئوهایی برای تشکر از مخاطبین، آنها را به برند 

خود وفادار سازید
تشکر کردن بخش مهمی از هر ارتباط است. این کار می توانید باعث 
تقویت وفاداری مشتریان و همچنین بهبود تجربه آنها از برند شما شود. 
وقت��ی کاربری محتوای خاص��ی را دانلود یا در خبرنامه ش��ما ثبت نام 
می کند، با یک ویدئوی کوتاه از آنها تش��کر کنید و می توانید پس از آن 
از آنها بخواهید که به س��ؤاالت نظرسنجی شما پاسخ دهند. استفاده از 
ویدئو برای تش��کر از کاربران بسیار مفید واقع خواهد شد، چراکه طبق 
 Harvard در ه��اروارد بیزینس ریویو Vanessa K. Bohns گفت��ه
Business Review افراد در مواجهه با درخواس��ت هایی که چهره به 
چهره مطرح می ش��ود نس��بت به درخواس��ت هایی که به صورت نوشته 

مطرح می شوند، 3۴ برابر مشتاق تر به پاسخ دادن هستند.
4. زمان حضور کاربران در سایت را افزایش دهید

اگر از منظر سئو به مسئله نگاه کنیم، متوجه می شویم که ویدئوها با توجه 
به افزایش مدت زمان حضور مخاطبین در وب سایت تأثیر مثبت زیادی روی 
سئوی سایت خواهند داشت چراکه زمان حضور کاربران در سایت یکی از 
عوامل مهم برای گوگل در رده بندی نتایج جس��ت وجو است. با استفاده از 
کلمات کلیدی پرطرفدار در ویدئوهای خود و همچنین تولید نوشتار مناسب 
برای این ویدئوها می توانید رتبه خود را بهبود دهید و کاربران را برای مدت 

طوالنی تری در سایت خود نگه دارید.
۵. از پلتفرم هاستینگ مناسب برای ویدئوهای تان استفاده کنید

در ایران برای انتش��ار ویدئو در پلتفرم های پرطرفدار هاستینگ ویدئو 
محدودیت های��ی وجود دارد که باعث می ش��ود نت��وان از خیلی مزایای 
آنها اس��تفاده کرد، اما پلتفرم های مختلف بومی می توانند نیاز ش��ما را 
برآورده کنند. خیلی مهم اس��ت با توجه به نیازی که دارید و بررس��ی 
دقیق ویژگی ها و قابلیت های این پلتفرم ها مناسب ترین را انتخاب کنید.
6. کاری کنید تا ویدئوی شما در نتایج جست وجوی گوگل ظاهر 

شود
مهم نیس��ت ویدئوی خ��ود را در کجای صفحه ق��رار می دهید، فقط 
توجه داش��ته باش��ید که در هر صفحه فقط یک ویدئو داش��ته باشید. 
اگر می خواهید یک ویدئوی خاص ش��ما در گوگل ایندکس ش��ود، اگر 
ویدئ��وی دیگری در صفحه وجود دارد، حتم��اً ویدئوی مدنظرتان را به 

باالی صفحه منتقل کنید.
۷. برای ویدئوهای خود تامنیل مناسب بسازید

تامنی��ل ویدئوها نقش مهمی در جلب نظ��ر مخاطبین دارند، چراکه 
کاربر در هنگام اس��کرول کردن وب سایت یا نتایج جست وجو با تامنیل 
ویدئو مواجه می ش��ود. تامنیل ویدئو باید جذاب و متقاعدکننده باشد و 

نیازی نیست که حتماً بخشی از خود ویدئو باشد.
بهینه س��ازی سایت با ویدئو می تواند در دس��تیابی شما به مخاطبین 
وفادار و باکیفیت تر بس��یار مفید واقع ش��ود. ویدئوها به برند شما جان 
می بخشند و باعث می شوند بهتر بتوانید با مخاطبین خود ارتباط برقرار 

کنید.
entrepreneur/imarketor :منبع

بهینه سازی سایت با ویدئو، توصیه هایی برای بهبود محتوای سایت

برنامه Airbnb برای فرار از بحران کرونا 

بدون شک صنعت گردشگری با بیشترین آسیب ناشی از انتشار جهانی 
ویروس کرونا، مواجه شده است. در این راستا یکی از برندهای فعال در 
این حوزه، ابربرند Airbnb است که در زمینه اشتراک مکان اقامتی، 
فعالیت دارد. درواقع این شرکت موفق شده است تا صنعت هتلداری را 
وارد چالشی جدی نماید. با این حال این شرکت نیز در روزهایی خوبی 
به سر نمی برد. به همین خاطر بنیانگذار آن آقای برایان چسکی اخیرا 
از برنامه های خود برای گذر از این بحران و مواردی احتمالی در آینده 
صحبت کرده است که می تواند به ترندی برای سایر برندهای فعال در 
این حوزه، تبدیل ش��ود. نخستین اقدام این است که این شرکت وارد 
بازار بورس ش��ود ت��ا بتواند از این طریق برخ��ی از هزینه های خود را 
پوشش دهد و برای به اجرا درآوردن طرح های جدید، با کمبود بودجه 
مواجه نباش��د. این طرح احتماال تا چند هفته دیگر عملی خواهد شد. 
در کنار این موضوع، گس��ترش محدوده فعالیت، از دیگر مواردی است 
که می تواند کامال نتیجه بخش باشد. درواقع تک محصولی بودن برای هر 
کسب و کاری یک ریسک بزرگ خواهد بود. در این راستا اگرچه هنوز 
مشخص نیست که چه حوزه های دیگری مدنظر این شرکت قرار دارد، 
با این حال بنا بر ش��ایعه ها، به نظر می رسد که ایجاد یک پلتفرم برای 
اتصال گردش��گران به یکدیگر و سفرهای گروهی آنها که می تواند در 
هزینه ها صرفه جویی شدیدی را به همراه داشته باشد، یکی از طرح های 
اصلی خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
که بحران مالی ناشی از کرونا، اکثر افراد را درگیر خود کرده و این امر 
باعث می شود تا قدرت خرید افراد کاهش پیدا کند. تحت این شرایط 
سفر، جزو اولویت افراد نخواهد بود. در نهایت اقدام آخری که در دستور 
این شرکت قرار گرفته است تعدیل نیرو در کنار نظارت بیشتر بر روی 
رعایت پروتکل های بهداشتی، می تواند تمایل افراد برای سفر کردن را 
افزایش دهد. درواقع به نظر می رسد که برای اقامتگاه ها، پروانه رعایت 
اصول بهداشتی صادر خواهد شد. حال باید دید که این طرح ها، تا چه 

اندازه می تواند همراه با نتایج مثبت باشد. 
nytimes.com :منبع

توافق با یونان اقدام جدید مایکروسافت

در جدیدترین بیانیه مایکروسافت اعالم شده است که توافق های 
الزم برای ایجاد س��ه دیتاس��نتر در ش��هر آتن انجام شده و این امر 
ب��ه معنای آن خواهد ب��ود که یونان به قطب اصل��ی در این زمینه 
تبدیل خواهد ش��د. در این راس��تا ذکر این نکت��ه ضروری که این 
شرکت در 26 کش��ور جهان، چنین طرحی را پیاده کرده و تنها 7 
م��ورد آن در اروپا قرار دارد. ب��ه همین خاطر این طرح، بزرگ ترین 
اقدام در قاره اروپا محس��وب می ش��ود. یونان نیز ب��ا عبور از بحران 
مالی چند ساله خود، امیدوار است که این اقدام زمینه اشتغال زایی 
و توجه بیش��تر به این کشور را مهیا س��ازد. درواقع با توجه به این 
ام��ر که گردش��گری یکی از منابع اصلی درآم��دی یونان بوده و در 
ش��رایط حال حاضر که ویروس کرونا به بحرانی جهانی تبدیل شده 
است این کشور با مشکالت جدیدی مواجه بوده و چنین طرح هایی 
می تواند زمینه بهبود س��ریع تر اوضاع را به همراه داش��ته باشد. در 
این راس��تا برد اسمیت، از مدیران مایکروس��افت اعالم کرده است 
ک��ه یونان دارای امتیازهای ویژه ای بوده و پتانس��یل های الزم برای 
چنین س��رمایه گذاری عظیمی را دارد. حال باید دید که نتیجه این 

همکاری، تا چه حد مثبت خواهد بود. 
reuters.com :منبع

انگلستان کشور سبز آینده 

اگر به انقالب صنعتی که از کشور انگلستان شروع شده است نگاهی 
بیندازیم، ش��اهد اتفاقات بس��یار ناگواری هستیم که بر محیط زیست 
وارد شده است، با این حال بهره کشی از طبیعت و منابع طبیعی، دیگر 
منس��وخ ش��ده و حفاظت از آن، به ترندی در زمینه مدیریت کشورها 
تبدیل شده است. در این راستا انگلستان به عنوان یکی از پیشرفته ترین 
کش��ورهای حال حاضر جهان، از چشم انداز جذاب خود برای 10 سال 
آینه رونمایی کرده اس��ت که براس��اس آن ان��رژی موردنیاز واحدهای 
مسکونی، از طریق انرژی بادی تامین خواهد شد. این امر خود یک گام 
بزرگ در راستای تبدیل شدن انگلستان به یک کشور سبز خواهد بود. 
اگرچه نخس��ت وزیر انگلستان آقای بوریس جانسون این طرح را برای 
مدت کوتاه تری پیش بینی کرده بود، با این حال مشکالت به وجود آمده 
در اثر شیوع ویروس کرونا، باعث شده است تا این طرح، به سال 2030 
محول شود. در این راستا بدون شک شاهد تاسیس شرکت هایی فعال 
در این زمینه خواهیم بود که باعث می ش��ود تا انگلستان، صادرکننده 
لوازم موردنیاز برای استفاده از این انرژی پاک شود که خود سودآوری 
باالیی را به همراه خواهد داشت. درواقع حقیقت غیرقابل انکار این است 
که تمامی کشورهای جهان باید به سمت توجه بیشتر به محیط زیست 
سوق پیدا کنند. در این رابطه کشورهایی که پیشگام شوند، بدون شک 
موقعیت بهتری را پیدا خواهند. برای مثال کانادا نیز یکی از کشورهایی 
است که در این زمینه طرح های جالبی را ارائه کرده است که مهمترین 
آن ممنوع کردن تردد خودروهایی اس��ت که از سوخت پاک استفاده 
نمی کنند و این طرح نیز تا 10 سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که طرح فوق، 
گام های نخست چشم انداز بزرگ تری است که برای 2050 تعیین شده 
است و براس��اس آن میزان تولید کربن انگلستان، به عدد باورنکردنی 
صفر خواهد رسید. حال باید دید که دولتمردان این کشور، تا چه اندازه 
در تحقق این آرمان، موفق خواهند بود. بدون شک اگر کشورهای دیگر 
سریعا به انجام چنین اقداماتی توجه کنند، در آینده حتی ممکن است 

شاهد هیچ گونه بحران زیست محیطی نباشیم.
theguardian.com :منبع
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بازاریابی در دوران پیش��اکرونا براس��اس نیازهای هر کس��ب و کار و 
به صورت درون ش��رکتی ساماندهی می ش��د. بسیاری از کسب و کارها 
ب��دون تخصص ب��اال در حوزه بازاریابی اقدام ب��ه حضور در این عرصه و 
تولی��د محتواهای جذاب می کردند. در این می��ان بازاریابی ویدئویی به 
دلیل جذابیت بصری و تعامل برانگیزی بیش��تر مورد توجه اغلب برندها 
قرار داشت. ش��یوع ویروس کرونا بسیاری از معادالت پیرامون بازاریابی 
ویدئوی��ی را برهم زده اس��ت. امروزه اس��تفاده از خدم��ات آژانس های 
بازاریابی برای اغلب کس��ب و کارها بدل به گزینه ای اجتناب ناپذیر شده 
اس��ت. این امر با توجه به بودجه محدود در دس��ترس کس��ب و کارها 
چالش بزرگی از نظر مالی ایجاد کرده اس��ت. بازاریابی درون ش��رکتی 
ب��ا تمرکز ب��ر روی توانایی های کارمن��دان و تیم بازاریاب��ی کمتر مورد 
توجه برندها، دس��ت کم در طول چند ماه اخیر، قرار گرفته اس��ت. این 
موضوع بازاریابی ویدئویی در دوران کرونا را بدل به گزینه ای پرریس��ک 

و چالش برانگیز کرده است. 
بازاریابی ویدئویی با استفاده از امکانات در دسترس برند نیاز به آگاهی 
از میزان ش��انس کسب و کارها دارد. اگر وضعیت عرصه بازاریابی بسیار 
خراب و حساس باش��د، فعالیت بازاریابی درون شرکتی امری خطرناک 
خواهد بود. در ادامه به بررسی گزینه بازاریابی ویدئویی به صورت درون 
شرکتی برای کس��ب و کارها خواهیم پرداخت. اگر این گزینه همچنان 
در دسترس برندها باشد، باید به دنبال تکنیک هایی برای انطباق الگوی 

بازاریابی ویدئویی با شرایط کرونایی بود. 
آیا بازاریابی ویدئویی به صورت درون شرکتی ایده مناسبی است؟

م��ن به طور ش��خصی در اغل��ب دوران فعالیت به عنوان کارش��ناس 
بازاریابی احساس مناسبی نس��بت به بازاریابی شرکت ها بدون استفاده 
از کمک های جانبی نداش��ته ام. مش��اهده ش��مار باالیی از کمپین های 
شکست خورده و ضررهای چند میلیون دالری چنین گرایشی را تقویت 
کرده اس��ت، ب��ا این حال در این بخش اعتماد ب��ه نظر صرف من کافی 
نخواهد بود. بدون تردید استفاده از خدمات آژانس های بازاریابی کیفیت 
کمپین ها را ارتقا می دهد. بسیاری از کسب و کارها با هدف ساده سازی 
فرآیند بازاریابی اقدام به همکاری نزدیک با آژانس های بازاریابی و حتی 

بازاریاب های مستقل می کنند. 
نکته مهم درخصوص همکاری با آژانس های بازاریابی توجه به بودجه 
در دس��ترس برند است. اگر یک کسب و کار دارای بودجه کافی نباشد، 
ش��انس باالیی برای همکاری ب��ا آژانس های بازاریابی نخواهد داش��ت. 
امروزه با توجه به شیوع بحران کرونا بسیاری از کسب و کارها با کمبود 
مالی مواجه هس��تند بنابراین در شرایط کرونایی استفاده از توانایی های 

درون شرکت برای بازاریابی ایده چندان بدی نخواهد بود. 
س��االنه ش��مار باالیی از ویدئوهای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
بارگ��ذاری می ش��ود. نکت��ه جال��ب در ای��ن می��ان گزارش موسس��ه 
eMarketer از وضعی��ت ویدئوه��ای بازاریابی اس��ت. بر این اس��اس 
بسیاری از کمپین های موفق بازاریابی در مقیاس محلی بدون همکاری 
آژانس های بازاریاب س��اماندهی می ش��ود. معنای ضمنی این امر امکان 
بازاریابی و موفقیت در این عرصه بدون استفاده از خدمات جانبی است. 
مهمترین مس��ئله در این می��ان تفاوت میان ح��وزه بازاریابی محلی با 
بازاریابی بین المللی اس��ت. البته نکته امیدوارکننده امکان تعمیم نتایج 

مربوط به بازاریابی محلی با مقیاس های وسیع تر است. 
بس��یاری از برندها برای بازاریابی بدون استفاده از خدمات آژانس های 
معتب��ر اقدام ب��ه الگوبرداری از برندهای بزرگ می کنند. این امر ش��اید 
در نگاه نخس��ت عجیب به نظر برس��د، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر 
روی وضعیت کسب و کارها دارد. در این میان کسب و کارهای کوچک 

بیشترین بهره را از بازاریابی با الگوبرداری از برندهای بزرگ می برند. 
شرایط کرونایی و ضرورت بازاریابی درون شرکتی

وقتی ویروس کرونا در سراس��ر جهان توسعه پیدا کرد، شرایط کسب 
و کار در اغلب کش��ورها تغییر یافت. هنوز هم بسیاری از کسب و کارها 
توان اجرای ش��یوه های قدیمی فعالیت ش��ان را ندارند. این امر به دلیل 
ماهیت متغیر دنیا در تعامل با کروناس��ت. آینده بس��یاری از کس��ب و 
کارها روش��ن نیست. همین امر میزان سرمایه گذاری و همچنین تمایل 
مش��تریان برای خرید را کاهش داده است. در چنین شرایط مواجهه با 

شکست های مالی به معنای پایان مسیر فعالیت یک برند خواهد بود. 
احتی��اط و ت��الش برای کاهش هزینه های کس��ب و کار در ش��رایط 
کرونایی امری منطقی محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها در شرایط 
کنون��ی تمایل��ی برای س��رمایه گذاری در ح��وزه بازاریاب��ی و تبلیغات 
ندارن��د. نکته مهم در این میان نگاه ب��ه برندهای بزرگ به عنوان نوعی 
استثناس��ت. البته در میان برندهای ب��زرگ نیز برخی اقدام به بازاریابی 
ب��ا تکیه صرف بر روی تیم بازاریابی و تبلیغات ش��ان کرده اند. ش��اید تا 
پای��ان بحران کنونی وضعیت آژانس ه��ای بازاریابی وخیم تر از هر زمان 

دیگری شود. 
بازاریاب��ی ویدئویی کار چندان دش��واری نیس��ت. ای��ن امر در طول 
س��ال های اخیر با موفقیت برخی از کمپین های ساده اثبات شده است. 
مهمتری��ن نکته در زمینه بازاریابی ب��ا محتوای ویدئویی توجه به میزان 
خالقیت ایده برندهاست. مشتریان دیگر حوصله مشاهده محتوای شبیه 
ب��ه ه��م را ندارند بنابراین برنده��ا باید اقدام به بازاریابی با اس��تفاده از 
ایده ه��ای تازه نمایند. در غیر این صورت ش��رایط بازاریابی برای آنها به 

شدت دشوار خواهد شد. 
بازارهای بین المللی در شرایط کرونایی سوددهی کمتری برای برندها 
دارد. نتیجه این امر تمرکز بیش��تر بر روی بازارهای محلی است. مزیت 
اصلی برندها در بازارهای محلی امکان ش��ناخت بهتر مش��تریان اس��ت 
بنابراین نیاز به همکاری با آژانس های بازاریابی در این مقطع به ش��دت 
کاه��ش پیدا می کند. کارآفرینان همچنان امکان همکاری با آژانس های 
مختلف را دارند. نکته مهم در این میان محدودیت مالی اغلب کس��ب و 
کارهاست. همین امر بازاریابی درون شرکتی را بدل به گزینه ای جذاب 

برای کسب و کارها در افق چند ساله پیش روی می کند. 
انطباق با ش��رایط کس��ب و کار کرونایی اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
بس��یاری از برندها در طول ماه های پی��ش روی توانایی ادامه روندهای 
سابق شان را نخواهند داشت. متاس��فانه برخی از برندها در تالش برای 
ادامه فعالیت به شیوه های سابق هستند. این امر نتیجه ای جز شکست 
و بار مالی س��نگین برای کسب و کارها نخواهد داشت. اگر یک کسب و 

کار در شرایط کنونی نسبت به صرفه جویی در هزینه های بازاریابی اقدام 
نکند، شاید توان برون رفت از بحران کرونا را از دست بدهد. 

با توجه به موارد فوق اغلب برندها نیاز به بازاریابی با توجه به امکانات 
درون شرکت شان را دارند. این امر فرصت قابل توجهی در اختیار برندها 
قرار می دهد. در صورت موفقیت برندها برای بازاریابی درون شرکتی در 
عمل نیازی به هم��کاری دوباره با آژانس های بازاریابی نخواهد بود. این 
امر به معنای کاهش هزینه ها در بازه زمانی طوالنی خواهد بود. بی تردید 
هدف پایدار بس��یاری از کسب و کارها کاهش سطح نیاز به همکاری با 
آژانس های بازاریابی اس��ت. اکنون شرایط دش��وار کرونا فرصت رهایی 

موردنظر را فراهم کرده است. 
۷ توصیه برای بازاریابی ویدئویی در دوران کرونا

بازاریابی ویدئویی ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یار س��اده و راحت به 
نظر برس��د. نکته مهم در این میان شکس��ت بسیاری از برندها به دلیل 
س��اده انگاری این عرصه اس��ت. توصیه اساس��ی بخش کنونی ضرورت 
نگاه منتقدانه ب��ه عرصه بازاریابی ویدئویی و ت��الش برای ارائه بهترین 
محتوا از س��وی برند است. فقط در این صورت امکان ایجاد تمایز میان 
فعالی��ت برندمان با دیگر رقبا فراهم خواهد ش��د. در ادامه 7 تکنیک و 
توصیه مناس��ب ب��رای بازاریابی ویدئویی در دوران کرونا مورد بررس��ی 

قرار می گیرد. 

پیش از پرداختن به توصیه های اساس��ی باید به یک نکته مهم توجه 
داش��ت. بازاریابی ویدئویی در طول دوران شیوع کرونا به دلیل در خانه 
ماندن بیش��تر م��ردم اهمیت زیادی یافته اس��ت. اکنون م��ردم دارای 
زمان بیش��تری برای گشت و گذار در شبکه های اجتماعی هستند. این 
امر به معنای ش��انس بیش��تر برندها برای بازاریاب��ی ویدئویی و نمایش 

محتوای شان به مخاطب هدف است. 
1. توجه به پس زمینه

پس زمین��ه محت��وای بازاریاب��ی دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. 
متاسفانه اغلب برندها به پس زمینه محتوای ویدئویی شان توجه ندارند. 
شاید یک محتوای بازاریابی دارای المان های جذابی باشد، اما در صورت 
انتخاب پس زمینه نامناس��ب تمام زحمات تی��م بازاریابی بر باد خواهد 
رف��ت. پس زمینه نق��ش ایجاد س��ادگی و فضای باز در ویدئ��و را بازی 
می کند بنابراین باید به سادگی پس زمینه توجه داشت. برخی از برندها 
به غلط فضای ش��لوغ را جذاب تر می انگارند. ای��ن امر با اصول بازاریابی 

ویدئویی در شبکه های اجتماعی در تضاد است. 
ایده ه��ای بازاریابی ویدئویی باید خالقانه و تعامل برانگیز باش��د. نکته 
مهم در این میان عدم نیاز به پس زمینه ش��لوغ برای تحقق اهداف فوق 
اس��ت. کاربران در صورت مش��اهده پس زمینه ش��لوغ به سرعت خسته 
خواهند ش��د بنابراین اس��تفاده از پس زمینه ساده و خلوت نقش مهمی 

در حفظ مخاطب هدف خواهد داشت. 
2. انتخاب زاویه دوربین مناسب

زاویه دوربین یک��ی از مهمترین تکنیک ها در زمینه بازاریابی و حتی 
سینماست. اغلب فیلم های تاثیرگذاری و تحسین شده سینمایی از زاویه 
دوربین مناس��ب بهره برده اند. دلیل این امر بازنمایی مس��تقیم زیبایی 
بصری از طریق دوربین است. ویدئوهای بازاریابی با زاویه بندی نامناسب 
موجب دلس��ردی مخاطب هدف از تعامل با برند می شود. همین امر در 
طول دهه های اخیر موجب کاربرد هرچه بیش��تر دوربین های حرفه ای 

در عرصه بازاریابی شده است. 
ب��دون تردید اغلب برنده��ا توانایی اس��تفاده از دوربین های حرفه ای 
س��ینمایی را ندارند. خوش��بختانه گوش��ی های هوش��مند نی��ز دارای 
دوربین ه��ای باکیفیت��ی هس��تند. بنابراین نیازی به اس��تفاده صرف از 
دوربین های گران قیمت برای ثبت ویدئوی بازاریابی نیست. هرچه زاویه 
دوربی��ن بهتر باش��د، تاثیرگذاری اش نیز افزایش خواه��د یافت. در این 
میان تفاوت چندانی میان دوربین های س��ینمایی و دوربین گوشی های 

هوشمند مشاهده نمی شود. 
ش��روع فعالیت بازاریابی ویدئویی با دوربین های ساده امکان آشنایی 
گام به گام با مکانیسم دوربین را به همراه دارد. درست به همین خاطر 
برخی از بازاریاب ها در آغاز مس��یر فعالیت ش��ان به س��راغ دوربین های 
س��اده می روند. اگر ویدئوی بازاریابی یک برند براساس معرفی محصول 
یا نمایش تصویر از شخصیت اصلی است، باید دست کم فاصله 3 تا 3.5 
متری رعایت ش��ود. اگر این فاصله مورد توجه قرار نگیرد، صحنه برای 

مخاطب هدف بیش از اندازه کوچک خواهد شد. 
3. استفاده از حالت افقی 

اس��تفاده از حال��ت افقی در ضبط ویدئو دارای اهمیت بس��یار زیادی 
است. شاید استفاده از دوربین گوشی های هوشمند بازاریاب ها را نسبت 
ب��ه ثبت ویدئوی عمدی ترغیب نماید، اما نکته مهم در این میان توجه 
به تجربه مخاطب هدف اس��ت. ویدئوهای افقی عرصه بازتری در اختیار 

مخاطب هدف ق��رار می دهد. همچنین امکان ثبت صحنه های جذاب و 
تعاملی نیز افزایش خواهد یافت. در عوض استفاده از حالت عمودی نیاز 

به افزودن نوار مشکی به تصویر را افزایش خواهد داد. 
امروزه اغلب کاربران از گوش��ی های هوشمند برای مشاهده محتوای 
بازاریابی اس��تفاده می کنند. چرخاندن گوش��ی به هنگام مشاهده ویدئو 
عادت رایجی در میان کاربران اس��ت. همی��ن امر موجب معرفی بخش 
IGTV با امکان بارگذاری ویدئوهای افقی از س��وی اینس��تاگرام شده 
اس��ت. جهت گیری برندها برای بازاریابی بهتر باید به س��وی استفاده از 

همین حالت باشد. 
اس��تفاده از حالت عمودی فقط در صورت ثبت ویدئو یا عکس پرتره 
قابل توجیه اس��ت. در غیر ای��ن صورت حالت افقی اش��یا را طبیعی تر 
بازنمای��ی خواهد کرد. ای��ن نکته از نظر زیبایی شناس��ی اهمیت باالیی 
دارد بنابرای��ن باید از س��وی برندها در فرآیند ضب��ط ویدئوی بازاریابی 

مدنظر قرار گیرد. 
4. توجه به مراحل تدوین ویدئو

پس از ضبط نس��خه اولیه باید به دنبال تدوینش با بهترین ابزارهای 
ممکن بود. بسیاری از برندها پس از ثبت ویدئو اصلی اقدام به انتشارش 
ب��دون هیچ گونه تدوین��ی می کنند. این امر از نظر بازاریابی مش��کالت 
بس��یار زیادی پیش روی برنده��ا قرار می دهد. ام��روزه مخاطب هدف 
انتظارات بسیار زیادی از برندها دارد. مشاهده یک محتوای ساده بدون 
ویرایش چش��م نواز برای هر کاربری دلسردکننده خواهد بود. همین امر 
موجب جهت گیری اغل��ب بازاریاب ها برای یادگیری کار با نرم افزارهای 
حرفه ای در این حوزه ش��ده اس��ت. امروزه ویدئوهای بازاریابی موفق از 

نظر کیفیت تدوین شباهت بسیار زیادی به آثار سینمایی دارد. 
مرحل��ه تدوین در زمینه ثبت ویدئوی بازاریابی به دلیل نیاز به حذف 
برخ��ی از جزییات روی می دهد. بدون تردید بازاریاب ها در مرحله ثبت 
محتوا توجه باالیی به ش��رایط دارند، اما همیشه امکان بروز خطا وجود 

دارد. برخی از نکات مهم در مرحله ویرایش به شرح ذیل است:
• حذف اشتباهات و پرش ها در ویدئو
• انتخاب بهترین سکانس و ضبط ها

• افزودن محتوای متنی به ویدئو
• افزودن المان های گرافیکی و بهبود ماهیت کلی اثر

• اصالح رنگ ها 
• افزودن صدای پس زمینه یا گوینده به ویدئو

گاهی اوقات برخی از محتوای بازاریابی ماهیت موزیکال دارد. در این 
صورت قطعه موس��یقی موردنظر پس از ضبط اولیه باید اضافه شود. در 

غیر این صورت تاثیرگذاری مناسب پدید نخواهد آمد. 
۵. استفاده از میکروفن

دوربین های ساده و گوشی های هوشمند به طور طبیعی صدای اطراف 
را ضب��ط می کنن��د. نکته مهم در این میان نیاز ب��ه صدای باکیفیت در 
ویدئوهای بازاریابی اس��ت بنابراین استفاده از میکروفن برای بازاریاب ها 
ض��روری خواهد بود. برخ��ی از میکروفن ها به ص��ورت کوچک بر روی 
لباس ش��خصیت اصلی نصب می ش��ود. اگر ماهیت محت��وای ویدئویی 
ش��امل بازنمایی صحنه ای از زندگی واقعی باش��د، باید به طور دیگری 
عمل کرد. این امر نیاز به میکروفن دس��تی یا نصب شده بر روی باالی 

صحنه را مطرح می سازد. 
خوش��بختانه از نظر تجهیزات اغلب برندها دارای ش��رایط مناس��بی 
هستند. همچنین هزینه تهیه چنین ابزارهایی بار مالی سنگینی بر روی 

دوش برندها قرار نمی دهد. 
6. نصب پایه نگهدارنده

استفاده از پایه نگهدارنده موجب کاهش لرزش دست می دهد. بسیاری 
از برندها برای ضبط ویدئوی بازاریابی به فناوری لرزش��گیر گوشی های 
هوش��مند اتکا دارند. نکته مهم در این میان نقش کاهش دهنده فناوری 
موردنظ��ر اس��ت بنابراین لرزش دس��ت هرگز از ویدئو ح��ذف نخواهد 
ش��د. اس��تفاده از پایه های مناس��ب امکان ثبت ویدئو بدون لرزش های 

آزاردهنده را فراهم می سازد. 
تغیی��ر زاویه دوربین در حین فیلمبرداری کار س��اده ای نیس��ت. اگر 
دوربین با دس��ت نگه داش��ته ش��ود، این امر همراه با لرزش های بسیار 
زی��ادی خواهد ب��ود. نکته مهم در این میان اس��تفاده از پایه نگهدارنده 
برای تغییر ساده و سریع زاویه دوربین است. این امر امکان جا به جایی 
و ایجاد تغییرات اساسی در ویدئو را فراهم می سازد. برخی از بازاریاب ها 
به دلیل عدم تمایل برای اس��تفاده از پای��ه نگهدارنده فقط یک صحنه 
ایستا را ثبت می کنند. این امر جذابیت محتوای بازاریابی برای مخاطب 

هدف را به شدت کاهش می دهد. 
۷. تنظیم نور مناسب

ن��ور در فرآیند ضب��ط ویدئو و عکس اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر 
س��وژه موردنظر در فرآیند ضبط ویدئو به خوبی واضح و روش��ن نباشد، 
مخاطب هدف امکان مش��اهده و بررس��ی اش را نخواهد داشت. این امر 
درخص��وص ضبط ویدئوه��ای معرفی محصوالت دارای اهمیت بس��یار 

بیشتری است. 
برخی از س��ایت های خرده فروش��ی آنالین مانند آم��ازون در صورت 
بارگ��ذاری تصوی��ر یا ویدئو فاق��د نور کافی اقدام به ح��ذف محصول از 
لیس��ت فروش ش��ان می کنند. بنابراین باید توجه ویژه ای به کیفیت نور 
در ویدئوها داشت. استفاده از نور طبیعی همیشه ایده جذابی در فرآیند 
ضبط ویدئو نیست. بس��یاری از موقعیت ها، مانند درون دفتر شرکت یا 
خان��ه، بهره محدودی از نور طبیع��ی دارد بنابراین نیاز به نورپردازی با 
اس��تفاده از تجهیزات فیلمبرداری ضروری خواهد بود. امروزه تجهیزات 
فیلمب��رداری و نورپردازی حرفه ای در دس��ترس اغلب برندها قرار دارد. 
اگر این تجهیزات در دس��ترس برند شما نیست، اجاره شان از یک آتلیه 

عکاسی بهترین ایده خواهد بود. 
نورپردازی امکان جبران بس��یاری از نقاط ضعف ویدئو را دارد. ش��اید 
پس زمینه ویدئو یا حتی صدای اصلی گوینده چندان جذاب نباش��د. در 
این صورت نورپردازی مناس��ب امکان جبران کمبودهای قبلی را فراهم 

خواهد کرد. 
بازاریابی ویدئویی در طول دوران کرونا تغییر بسیار زیادی کرده است. 
استفاده از تکنیک های حرفه ای در این بازه زمانی بیشترین تاثیر بر روی 
وضعیت برندها را دارد. توجه به امکانات شرکت برای بازاریابی و کاهش 
وابس��تگی ب��ه آژانس های حرفه ای در این زمینه عالوه بر کس��ب نتایج 

مناسب، موجب صرفه جویی در هزینه ها نیز می شود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

آیا اینفلوئنسر مارکتینگ برای کسب و 
کارهای کوچک مناسب است؟

اینفلوئنس��ر مارکتینگ در طول س��ال های اخیر توس��عه بس��یار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. اغلب برندها در تالش برای توس��عه کسب 
و کارش��ان اقدام به همکاری با دست کم یک اینفلوئنسر مشهور در 
س��طح شبکه های اجتماعی نموده اند. این امر رقابت بسیار زیادی را 
به همراه داشته است بنابراین اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی 
ش��رایط بس��یار خوبی را تجربه می کنند. این امر از یکس��و همراه با 
توج��ه مخاطب هدف به آنها و از س��وی دیگر پیش��نهادهای مالی 

هنگفت از سوی کسب و کارهای مختلف است. 
تاثیرگذاری اینفلوئنس��رها بر روی مخاطب هدف برندها یکس��ان 
نیست. براساس گزارش موسسه Convince & Convert، نسل 
جوان بیش��ترین تاثیرپذیری از اینفلوئنسرها را دارد. این امر موجب 
همکاری هرچه بیش��تر برندهایی با دامنه وس��یع مشتریان جوان با 
اینفلوئنسرها ش��ده است. یکی از نکات اساسی در این مورد مربوط 
به میانگین سنی جوان اینفلوئنسرهاست بنابراین تاثیرگذاری باالی 

آنها بر روی گروه همساالن امری طبیعی خواهد بود. 
اگرچه اینفلوئنسر مارکتینگ شیوه جذابی برای جلب نظر مخاطب 
هدف محسوب می شود، اما برای تمام کسب و کارها مناسب نیست. 
این امر در مورد هرگونه الگوی بازاریابی صحت دارد. هدف اصلی در 
مقاله کنونی بررس��ی تناسب الگوی بازاریابی فوق با ماهیت کسب و 

کارهای کوچک است. 
نیاز مشتریان چیست؟

مش��تریان کس��ب و کارهای کوچک در پایان روز نیازهای ساده 
و روش��نی دارند. آنها نیاز به زندگی بهتر و س��اده تر دارند بنابراین 
هرگون��ه محصولی که به آنها برای تحقق ه��دف فوق کمک نماید، 
مورد استقبال ش��ان قرار خواهد گرفت. برخ��ی از برندها در فرآیند 
شناس��ایی نیازهای اساس��ی مش��تریان درگیر رونده��ای پیچیده 
می ش��وند. کارآفرین��ان در بازاره��ای محلی نیازی ب��ه همکاری با 
اینلوئنس��رهای بین المللی ندارند. این امر عالوه بر بار مالی سنگین، 

نتیجه مناسبی نیز در پی نخواهد داشت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت نی��از برندها به اینفلوئنس��رها در س��طح 
کس��ب و کارهای کوچک بسیار اندک باشد. نکته مهم در این میان 
همکاری با اینفلوئنس��رهای مناس��ب برای کسب و کارهای کوچک 
است. کاربران در شبکه های اجتماعی بسیار سخت به برندها اعتماد 
می کنن��د. همین امر موجب همکاری میان اینفلوئنس��رها و برندها 
می ش��ود. مهمترین مس��ئله در این میان هم��کاری میان برندهای 
کوچک با اینفلوئنسرهای محلی است. فقط در این صورت همکاری 

موردنظر سوده خواهد بود. 
چه زمانی از اینفلوئنسرها استفاده کنیم؟

اینفلوئنس��رها در ش��بکه های اجتماعی گونه های مختلفی دارند. 
متاس��فانه اغلب برنده��ا فقط به دنبال همکاری با اینفلوئنس��رهای 
مش��هور و دارای فالوورهای چند میلیونی هستند. مهمترین مسئله 
در این میان انتخاب اینفلوئنس��ری با توانای��ی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر در مورد کس��ب و کارهای کوچک با 

حوزه فعالیت محلی شامل اینفلوئنسرهای محلی می شود. 
زمان مناس��ب برای همکاری با اینفلوئنسرها براساس شرایط هر 
کس��ب و کار متفاوت اس��ت. برخی از برندها از همان ابتدا شروع به 
همکاری با اینفلوئنس��رها می کنند، با این حال برخی دیگر به دلیل 
تجرب��ه و اعتبار باال در بازاره��ای محلی نیازی به همکاری موردنظر 
ندارند بنابراین ماهیت همکاری با اینفلوئنس��رها براساس نیاز کسب 
و کار تعیین می ش��ود. اش��تباه برخی از برندها تالش برای همکاری 
با اینفلوئنس��رها به هر قیمتی است. رقابت گسترده در این عرصه و 
مطالع��ه مطالبی پراکنده در مورد اهمیت این حوزه مهمترین دلیل 
بروز چنین رفتارهایی از سوی برندهاست. هرچه توانایی یک کسب 
و کار برای پرهیز از چنین رفتارهایی بیشتر باشد، موفقیت بیشتری 

در عرصه بازاریابی کسب خواهد کرد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

ایستگاهبازاریابی چرا بازاریابی درون شرکتی باید مدنظر برندها باشد؟
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1۵ وب سایت برتر حوزه تجارت و کسب و کار

در زمینه موفقیت کاری، یکی از موارد الزامی مطالعه مداوم است، با این حال 
اگر تنها خود را به کتاب ها محدود کرده باشید، بدون شک باالترین سطح نتایج 
را به دست نخواهید آورد. درواقع منابع اطالعاتی در جهان امروز بسیار متنوع 
بوده و الزم است تا در این رابطه به دنبال بهترین ها باشید. در غیر این صورت 
زمان بهترین استفاده را از زمان محدود خود برای مطالعه، نخواهید داشت. در 

ادامه 15 سایت منتخب را بررسی خواهیم کرد.
AllBusiness-1

این س��ایت به خاطر تنوع در موضوعات خود، یک مکان فوق العاده مناسب 
محس��وب می ش��ود. در این راس��تا وجود بیش از 35 هزار سال مقاله در کنار 
نویسندگان حرفه ای، بدون شک نیازهای اطالعاتی شما را تا حد زیادی تامین 

خواهد کرد.
Bloomberg-2

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با سایت بلومبرگ آشنایی نداشته باشد. 
این سایت در زمینه های مختلف اقتصادی و کاری دارای مطالب سودمند بوده و 
نکته قابل توجه این است که تنها به متن محدود نبوده و انواع ویدئوهای مرتبط 
را نیز می توان پیدا کرد. در کنار تمامی این موارد، وجود بخش خبری، از دیگر 
امتیازها محسوب می شود. درواقع شما می توانید حوزه موردنظر را مشخص کرد 

و جدیدترین اخبار را در ایمیل خود دریافت نمایید. 
Business Insider-3

مزیت اصلی این سایت، محدود نبودن به حوزه های اقتصادی است. همچنین 
شما می توانید ویدئوهای موردنیاز خود را نیز در هر یک از موضوعات موجود، 
مشاهده نمایید. وجود نویسندگان مطرح در کنار بازدیدکنندگان میلیونی، از 
دیگر دالیلی است که حتما مطالعه مداوم آن را در دستور کار خود قرار دهید. 

CNBC-4
این س��ایت یک مرجع خبری بسیار قدرتمند محسوب می شود که یکی از 
حوزه های فعالیت آن، اقتصاد است که زیرشاخه های زیادی را دارد. در کنار این 
موضوع شما می توانید وارد بخش کانال تلویزیونی آن شده و به آرشیو میلیونی 

این سایت دست پیدا کنید.
Financial Times-۵

رس��انه تایمز به حدی بزرگ اس��ت که برای بخش های مختلف، صفحه ای 
جداگانه را تعیین کرده اس��ت. در این راس��تا بخش اقتصادی آن، بدون شک 
برای هر کارآفرین و فعال حوزه کس��ب و کار، حاوی مطالب ارزش��مند خواهد 
بود. تهیه جدیدترین مطالب از برندهای مطرح سراسر جهان، از امتیازهای ویژه 
این سایت محسوب می شود. همچنین دسترسی به انواع آمارها، از طریق این 

سایت امکان پذیر است. 
Forbes-6

اگرچه بس��یاری از اف��راد فوربس را به خاطر رده بن��دی ثروتمندترین افراد 
جهان می شناس��ند که هر ساله منتشر می شود، با این حال این سایت تنها به 
ارائه چنین آمارهایی محدود نبوده و در حوزه های مختلف تجاری، محتواهای 
ارزش��مندی را ارائه می دهد و پوشش خبری بسیار خوبی دارد. وجود بیش از 
2000 نویس��نده فعال در کنار 75 میلیون کاربر ماهانه، بیانگر موفقیت باالی 

این سایت است. 
Inc-۷

در هر زمینه مرتبط با کسب و کار، این سایت دارای مطالب متعددی است. 
در این راستا توصیه می شود که تنها خود را به یک سایت محدود نکرده و همه 
آنها را مورد توجه خود قرار دهید. بدون شک هر یک از آنها، سبک کاری خاص 

خود را داشته و این امر باعث می شود تا اطالعات شما جامع تر شود. 
Inman-8

مزیت این سایت ریز شدن بر روی مواردی است که سایر گزینه ها به صورت 
کل��ی به آنها توجه می کنند و یا نمونه های مط��رح را اولویت خود قرار داده اند. 
لیست موضوعی بسیار متنوع در کنار وجود فایل های صوتی، باعث شده است 

که شما دیگر صرفا به مطالعه محدود نباشید. 
MarketWatch-۹

مزیت این سایت محدود نبودن آن به محتواهای خود بوده و در زمینه بازنشر 
موارد برتر س��ایر سایت ها، بسیار خوب عمل کرده است. به همین خاطر نیز از 
طریق این سایت شما می توانید از برترین محتواهای سایر گزینه ها نیز آگاهی 
پیدا کنید. در کنار این موضوع سیاس��ت این س��ایت، محدودیت شدید تعداد 
کلمات هر مقاله است که باعث به اجرا درآمدن درست سیاست چند قسمتی 

شدن اکثر محتواهای آن شده است. 
MSN Money-1۰

MSN به عنوان یکی از مطرح ترین خبرگزاری های جهان، بخش��ی ویژه را 
برای پوشش کامل مطالب و اخبار حوزه اقتصاد ایجاد کرده است. محدود نبودن 
به چند نویسنده، مزیتی است که باعث شده است تا افراد با هر سلیقه ای بتوانند 

با محتواهای این سایت ارتباط الزم را برقرار نمایند. 
New York Times -11

بدون ش��ک این سایت نیاز به معرفی نداش��ته و یک مرجع قابل اعتماد در 
حوزه های مختلف محس��وب می ش��ود، با این حال برای یک کارآفرین و فعال 
حوزه های مختلف کس��ب و کار، مطالبی نظیر تج��ارت، تبلیغات، کارآفرینی، 

مدیریت مالی، تکنولوژی و... بدون شک اهمیت باالتری را خواهد داشت. 
Quora -12

بهترین مرجع برای پیداکردن سواالت شما، سایت فوق است. درواقع در این 
سایت شما می توانید پاسخ های موردنیاز را از زبان بهترین ها، دریافت نمایید. 

TED Talks -13
بدون شک مشاهده در مقایسه با مطالعه، سهولت باالتری را به همراه دارد. 
به همین خاطر توصیه می شود که سایت فوق، به فضایی بسیار محبوب تبدیل 
شود. درواقع محور اصلی این سایت بر پایه سخنرانی افراد مطرح و موفق جهام 
اس��ت که بدون ش��ک برای هر فردی آموزنده اس��ت. با این حال محتواهای 

آموزشی و پادکست ها از جمله موارد نسبتا جدید آن محسوب می شود. 
Udemy -14

امروزه دوره های آموزشی آنالین به یکی از گزینه های بسیار محبوب تبدیل 
شده است. در این راستا سایت فوق، بهترین انتخاب ممکن محسوب می شود. 
عل��ت این امر به خاطر س��بک کاری فوق العاده، تنوع ب��االی دوره ها و قیمت 
مناسب است. در این راستا توصیه می شود که در ابتدا دوره های مرتبط با اصول 

سرمایه گذاری را مورد توجه قرار دهید. 
Wall Street Journal -1۵

مزیت اصلی این س��ایت پوش��ش کامل اخبار بازار سهام، اوراق قرضه و کاال 
اس��ت. درواقع اگر در زمینه تجارت فعالیت دارید، این س��ایت باید اولویت اول 
ش��ما باش��د. با این حال در حوزه های دیگر نیز این س��ایت دارای محتواهای 

فوق العاده ای است.
allbusiness.com :منبع
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صنعت کش��تیرانی در سال 2019 با آنچه اکنون قابل مشاهده است، 
به طور قابل توجهی تفاوت داش��ت. سال 2020 تغییرات بسیار زیادی 
برای صنعت کش��تیرانی و به طور کلی کس��ب و کار ایجاد کرده است. 
امروزه بسیاری از کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته اند. 
صنعت کش��تیرانی نیز در این میان اس��تثنا نیس��ت. قوانین بین المللی 
این عرصه نیز در طول س��ال های اخیر تغییر بس��یار زیادی کرده است. 
در چنی��ن ش��رایطی مدیریت وضعیت صنعت کش��تیرانی نه تنها برای 
برنده��ای فعال در این عرصه، بلکه س��ایر کس��ب و کارهای مرتبط نیز 

اهمیت دارد. 
ویروس کرونا س��ایه فقدان اطمینان و ناپایداری گس��ترده در کسب 
و کارهای مختلف ایجاد کرده اس��ت. این امر در نگاه نخس��ت مش��کل 
چندانی برای کسب و کارها ایجاد نمی کند. شاید چند ماه حجم فروش 
و فعالیت آنها کاهش پیدا کند، اما در بلندمدت باز هم شرایط به حالت 
نخس��ت باز می گردد. نکته مهم در این میان ارزیابی اش��تباه بس��یاری 
از کارآفرینان از دنیای پساکروناس��ت. بازگش��ت دنیای کسب و کار به 
وضعیت گذشته بسیار نامحتمل به نظر می رسد بنابراین کسب و کارها 

باید با شرایط کنونی انطباق پیدا نمایند. 
با توجه به احتمال باالی پایداری وضعیت بحرانی کرونا اغلب کسب 
و کارها باید نس��بت به بهبود وضعیت ش��ان اقدام نمایند. در غیر این 
صورت شاید تا پایان بحران کنونی دوام نیاورند. صنعت کشتیرانی به 
دلیل ارتباط با برخی از کسب و کارهای پایه در سراسر دنیا و حمل و 
نقل کاالهای اساسی در طول سال های متمادی دارای اهمیت باالیی 
اس��ت. بررس��ی تغییرات احتمالی این صنعت در ماه های باقی مانده 
س��ال جاری اهمیت بسیار زیادی خواهد داش��ت. در ادامه به بررسی 
برخ��ی از مهمترین تغییرات موردنظر در ادامه س��ال 2020 خواهیم 

پرداخت. 
تغییر ذهنیت شرکت های کشتیرانی

شیوع ویروس کرونا در ماه های نخست به معنای تعطیلی شرکت های 
بزرگ کشتیرانی بود. بسیاری از شرکت ها مدت ها خطر حمل و نقل کاال 
را نمی پذیرفتند. ویروس کرونا تهدید جدی و بسیار خطرناکی محسوب 
می شود. بنابراین کمتر ش��رکتی ریسک ادامه فعالیت در این شرایط را 
پذیرا می ش��د. نکته مه��م در این میان نیاز کس��ب و کارها برای ادامه 
فعالیت و کس��ب سود اس��ت. با این حساب حتی با وجود شرایط ناگوار 

کرونایی باید نسبت به ادامه فعالیت کاری فکر کرد. 
صنعت کش��تیرانی پس از مواجهه اولیه با کرونا اقدام به تغییر نگرش 
نسبت به فعالیتش کرد. این امر دامنه وسیعی از کسب و کارها را شامل 
می ش��ود بنابراین استفاده از رویکردی تازه در دستور کار شرکت ها قرار 
گرفت. رعایت نکات بهداش��تی و اس��تفاده از قراردادهای تازه به منظور 
کنترل بارهای دریافتی از جمله تغییرات تازه محس��وب می شود. اکنون 
ش��رکت های کشتیرانی نس��بت به رعایت نکات بهداش��تی توجه بسیار 
بیش��تری نش��ان می دهند. این امر با شهرت س��ابق این صنعت نسبت 
به عدم رعایت نکات بهداش��تی هماهنگی ن��دارد. به این ترتیب صنعت 

کش��تیرانی در واکنش به ش��یوع ویروس کرونا اق��دام به ترک برخی از 
ترندهای همیشگی در کسب و کارش کرد. 

توجه به سالمت بارها
شرکت های کشتیرانی برای کاهش ضررهای احتمالی سرمایه گذاری 
قابل مالحظه ای بر روی س��المت کش��تی ها و بارهای شان کرده اند. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی از نظر تامین مالی ناشی از ضررهای هنگفت 
دارد. برخی از ش��رکت های کشتیرانی تا ماه ها پس از پایان اعتبار بیمه 
یا قراردادش��ان با موسسه های ارزشیابی سالمت کارکنان اقدام به ادامه 
فعالیت می کنند. این امر خطرهای بس��یار زی��ادی پیش روی آنها قرار 
می دهد. ش��اید در دوران پیشاکرونا پذیرش چنین ریسک هایی طبیعی 
قلمداد می ش��د، اما اکنون وضعیت بغرنجی برای کس��ب و کارها ایجاد 

می کند. 

رعایت نکات مربوط به حفظ س��المت کارکنان، کش��تی ها و بارهای 
محول��ه در کانون توجه برندها قرار دارد. این امر کمک ش��ایانی به آنها 
برای کاهش ریس��ک های مالی و تضمین س��ود نهایی می کند. ش��یوع 
ویروس کرونا کس��ب و کارها را نس��بت به پذیرش ریس��ک آسیب پذیر 
س��اخته است بنابراین پذیرش ریسک های عادی در بسیاری از کسب و 
کارها مورد بازنگری اساس��ی قرار گرفته است. صنعت کشتیرانی نیز در 
این میان بازنگری های اساسی در وضعیت کاری اش لحاظ کرده است. 

استفاده از فناوری های خودکارسازی
ش��یوع ویروس کرونا دغدغه های بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها 
ایجاد کرده اس��ت. ارتباط می��ان افراد در محی��ط کاری امری طبیعی 
محس��وب می ش��ود. ویروس کرونا چنین ارتباط های��ی را با تهدیدهای 
جدی مواجه س��اخته است. بر این اس��اس برندها باید بازنگری اساسی 
در نح��وه تعامل میان کارمندان ش��ان نمایند. اغل��ب برندهای فعال در 

حوزه کشتیرانی اقدام به استفاده از فناوری های خودکارسازی فرآیندها 
کرده اند. این فناوری به لطف توس��عه هوش مصنوعی امکان ساماندهی 
برخی از کارها بدون نیاز به دخالت عامل انسانی را فراهم کرده است. 

هرچ��ه میزان تعامل میان افراد در محیط کس��ب و کار کاهش یابد، 
احتمال شیوع کرونا کمتر خواهد شد. با این حساب در آینده ای نزدیک 
بس��یاری از موقعیت های ش��غلی در حوزه کشتیرانی همراه با خطرهای 
کمتری خواهد بود. اس��تفاده از فناوری های نوین در صنعت کشتیرانی 
از یک دهه قبل به شکل جدی شروع شده است. با این حساب وضعیت 
این عرصه ب��ه طور مداوم تحول خواهد یافت. ش��یوع ویروس کرونا به 
خوبی تمام کارآفرینان صنعت کش��تیرانی را نسبت به تحول این حوزه 
آگاه س��اخته اس��ت بنابراین دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به احتمال 
ش��یوع ویروس کرونا از طریق حمل بارها از طریق کش��تی های مختلف 

نیست. 
همکاری نزدیک تر میان شرکت های کشتیرانی

شرکت های کشتیرانی در واکنش سریع نسبت به شیوع ویروس کرونا 
میزان همکاری ش��ان را بیش��تر کرده اند. امروزه بسیاری از شرکت های 
فعال در زمینه کش��تیرانی به طور مداوم به هم کمک می کنند. ش��اید 
این امر در ابتدا طبیعی قلمداد ش��ود، اما باید میزان رقابت باالی برخی 
از شرکت ها در بازارهای مختلف را نیز مدنظر قرار داد. این امر وضعیت 
دش��واری برای کس��ب و کارها ایج��اد می کند. با این حس��اب وضعیت 
همکاری نزدیک میان ش��رکت های کشتیرانی دس��ت کم تا پایان سال 

جاری ادامه خواهد داشت. 
پس از پایان ویروس کرونا س��طح رقابت در صنعت کش��تیرانی شکل 
تازه ای به خود خواهد گرفت. تجربه همکاری نزدیک کس��ب و کارها در 
ط��ول ماه های اخیر چش��م انداز مثبتی پیش روی مش��تریان این حوزه 
قرار می دهد بنابراین ش��اید با ش��کل گیری رقابت تازه در این عرصه باز 
هم ش��اهد کاهش قیمت های ناش��ی از حمل و نقل دریایی باشیم. این 
ام��ر در نهایت برای مش��تریان این حوزه مزیت بس��یار زیادی به همراه 

خواهد داشت. 
جمع بندی

س��ال 2020 غافلگیری بسیار زیادی برای کسب و کارها داشته است. 
بس��یاری از برنده��ا در این می��ان توانایی جلب نظ��ر مخاطب هدف را 
پی��دا نکرده اند. صنعت کش��تیرانی به عنوان یکی از کس��ب و کارهای 
زیربنای��ی در عرصه تجارت جهانی نقش بس��یار مهمی برای برون رفت 
از بح��ران اقتصادی ناش��ی از کرونا دارد. هدف اصل��ی در مقاله کنونی 
بررسی برخی از مهمترین تغییرات این حوزه در ادامه سال 2020 بود. 
بدون تردید تا همینجا نیز صنعت کشتیرانی تحوالت بسیار زیادی پیدا 
کرده است بنابراین شرکت ها به عنوان مشتریان شرکت های کشتیرانی 
باید با توج��ه به تغییرات موردنظر پایه های همکاری ش��ان را بنا کنند. 
یکی از اشتباهات رایج در این میان تالش برای همکاری با شرکت های 
کش��تیرانی براساس شرایط پیش از کروناس��ت. این امر دیگر در دنیای 
کنونی امکان پذیر نیست. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله 
کمک ش��ایانی به کسب و کارها برای بهبود همکاری شان با شرکت های 

کشتیرانی خواهد کرد. 
noobpreneur.com :منبع

هم��وار کردن مس��یر به کارگی��ری نیروهای جدید همواره بس��یاری 
ضروری است؛ به خصوص، در این بازار نامطمئن و شرایط بحرانی کرونا. 
از این رو شناخت روش های استخدام نیروی جدید در شرایط دورکاری 

ناشی از کرونا بسیار مهم و برای بقای سازمان حیاتی است.
یک پنج��م از تم��ام جا ب��ه جایی های کارمن��دان )اس��تعفا، اخراج و 
اس��تخدام( ظرف ۴5 روز نخست پس از شروع کار اتفاق می افتند؛ این 
آم��ار را در کنار هزینه های باالی اس��تخدام یک کارمند جدید بگذارید 
– هزینه ه��ای آگهی و مصاحبه، آموزش، دس��تمزد، مزایا، هماهنگی در 
محیط کار، و تحقیق درباره  پیش��ینه  آنها. بنابراین، از دس��ت دادن آنها 

در چارچوب زمانی کوتاه به هیچ عنوان برای سازمان مناسب نیست.
با این حال، به س��ادگی می توان مش��اهده کرد که کارمندان جدید و 
دورکار در طول فرآیند به کارگیری ش��ان ممکن است دچار بی عالقگی 
و انحراف از هدف اصلی ش��وند. این کارمندان با همکاران ش��ان برخورد 
و تعامل ش��خصی و رو در رو ندارند، بنابراین، به سختی ممکن است در 
آنها تعلق خاطر ایجاد ش��ود. هرگونه  رابط��ه ای باید به صورت هدفمند 
ایجاد ش��ود، نه مثل شرایط عادی )فعالیت در محیط کار( که به صورت 
طبیعی به عنوان بخشی از جریان کار. در این شرایط، بسیاری از آدم ها 
ممکن است دچار فرسودگی شوند و به تدریج کار را رها کنند. با وجود 
این، سرپرستان ممکن است خیلی دیر به فرسودگی کارمندان پی ببرند 
– آنقدر دیر که ممکن اس��ت نتوانند آنها را از ارائه برگه  استعفای ش��ان 

منصرف کنند.
آیا این بدترین اتفاقی اس��ت که ممکن اس��ت پیش بیاید؟ ش��اید. با 
وج��ود این، باید همیش��ه، در ه��ر حال، این قبیل مش��کالت را مدنظر 
ق��رار دهید، به خصوص هنگامی که در حال به کارگیری اعضای جدید 
گروهی هس��تند که همه یا بخش��ی از آن قرار اس��ت به صورت دورکار 
با ش��ما همکاری داش��ته باش��ند. در ادامه با ما همراه باشید تا 5 روش 

استخدام نیروی جدید در شرایط دورکاری ناشی از کرونا را بدانید.
روش استخدام نیروی جدید در شرایط دورکاری ناشی از کرونا
1. برای تقویت روابط، حداکثر بهره را از فناوری ببرید

ما نیز درس��ت مانند همه  کسب و کار های مدرن و در حال پیشرفت، 
همیشه ش��دیدا بر فناوری تکیه کرده ایم. هنگامی که قرار به دورکاری 
شد، استفاده مان را از فناوری – از ایمیل و پیامک گرفته تا کنفرانس های 
ویدئوی��ی و ... – چهار برابر کردیم. با این حال، هدف مان فقط این نبود 
که کارایی گروه را باالتر ببریم، بلکه قصد داشتیم اعضای گروه را هموار 

به یکدیگر متصل کنیم و فرهنگ سازمانی تان را ارتقا دهیم.
هر ش��رکت حال و هوا و ع��ادات مخصوص به خ��ودش را دارد و قرار 
نیست فقط به این دلیل که اعضای گروه از هم جدا هستند، این فرهنگ 
کمرنگ ش��ود. ما ه��ر کاری را که ممک��ن بود انج��ام داده ایم تا حس 
رفاقت و ش��وخ طبعی مان را همواره حفظ کنیم؛ حتی اگر فقط از طریق 
پی��ام کوتاه یا پیام هایی در فضای مجازی باش��د. ما نیروی کار جدید را 
ترغیب می کنیم در پیام رس��ان های مورد اس��تفاده  شرکت و همچنین، 

ویدئوکنفرانس های ش��رکت حضور داشته باشند تا بتوانند از تمام زیر و 
بم های داخل ش��رکت مطلع شوند و همچنین، با همکاران شان مالقات 

داشته باشند و از آموزش های آنها بهره مند شوند.
2. کتابچه ها، دستورالعمل ها و رویه  سازمان را با نیروهای جدید 

مرور کنید
در ش��رایط عادی، یعنی زمانی که همه کارمن��دان در محیط کار در 
کنار یکدیگر مشغول به کار هستند، احتماال زمان چندانی را جهت بیان 
سیاست ها و رویه  کاری سازمان برای کارمندان جدید صرف نمی کنید. 
با وجود این، در ش��رایط دورکاری نمی توانی��د به این روند ادامه دهید. 
زمان��ی را برای مالقات ب��ا نیروی کار جدید اختصاص دهید تا آنها را به 

طور کامل از انتظارات خود آگاه کنید.
برای مثال، ش��رح وظایف آنها را مرور کنید و برای شان توضیح دهید 
ک��ه در طول هر روز چه انتظاراتی از آنها داری��د. نحوه  همکاری آنها را 
با سرپرس��ت مربوطه مشخص کنید و به آنها بگویید در صورت بروز هر 
مش��کل و ایجاد هر نوع س��وال، می توانند به چه ف��ردی مراجعه کنند. 
درباره  نحوه  برگزاری جلس��ات و همچنین، انتظاراتی که از یک کارمند 
ایده آل دارید، برای آنها به طور ش��فاف توضیح دهید و این مسائل را به 
ح��دس و گمان آنها واگذار نکنید. جمع ک��ردن همه کارمندان در یک 
نرم اف��زار مش��ترک مدیریت پروژه و یک تقوی��م کاری می تواند به همه  
اعض��ای گروه کمک کند دقیقا بدانند هر کس��ی بای��د چه کاری انجام 
دهد؛ این کار باعث کاهش اصطکاک ناشی از سوءبرداشت هایی می شود 

که همگی قابل اجتناب هستند.
3. یک برنامه  آموزشی ترتیب دهید

بیش��تر کارمندانی که وارد یک کس��ب و کار می ش��وند باید از وجود 
یک مربی آموزش��ی که تجربه  مناس��بی از فضای شرکت دارد، بهره مند 
باش��ند. اهمیت این مسئله در شرایط دورکاری دوچندان می شوند؛ زیرا 
فرصت��ی را برای ایجاد ارتب��اط میان کارمندان جدی��د با کل مجموعه 
فراهم می کند. برای این کار می توانید از یک مربی به صورت رس��می یا 

غیررسمی استفاده کنید؛ این مسئله دارای یک اثر دوگانه است.
نخست اینکه، این کار فرد قابل اعتمادی را به کارمندان جدید معرفی 
می کن��د که می توانن��د به وی کمی تعلق خاطر پی��دا کنند؛ همچنین، 
باع��ث می ش��ود حس ت��ازه وارد و خارجی بودن را )ک��ه تقریبا در همه  
محیط های کاری برای تازه واردان وجود دارد( کمتر کند. دوم اینکه، این 
برنامه  آموزشی سازماندهی شده به مربیان )که همان کارمندان قدیمی 
شرکت هستند( کمک می کند مهارت های مهم رهبری و ارتباطی را به 
خوبی بیاموزند. تبدیل شدن یک کارمند باتجربه به مربی، وی را مجبور 
می کن��د تا به روش های خالقانه ای فکر کند و همچنین، هوش هیجانی 
خود را تقویت کند. فقط باید از این مس��ئله مطمئن ش��وید که مربیان 

برگزیده تان افرادی قابل اعتماد، مهربان، مطلع و یاری رسان باشند.
4. از سیاست  درهای باز به شکل مجازی پیروی کنید

من ش��خصا معتقدم یک مدی��ر باید عمال یک مدیر باش��د، نه اینکه 

صرفا نام مدیر را یدک بکش��د. برایم مهم نیس��ت اعضای گروهم چقدر 
زیاد باش��ند: می خواهم آنها مطمئن باشند که پشتیبانی شان می کنم و 
حقیقتا به نیازهای آنها و هم زمان، به موفقیت س��ازمان بس��یار اهمیت 
می دهم. با اینکه در ش��رایط دورکاری، نشان دادن این مسئله به نیروی 
کار جدید که ش��ما مدیری هس��تید که از سیاس��ت درهای باز پیروی 
می کند، کار دش��واری است، ولی غیرممکن نیست )سیاست درهای باز 
به این معنا اس��ت که مدیر همیش��ه در اتاق خود را به روی کارمندان 
باز نگه می دارد تا آنها بتوانند مش��کالت  و نیازهای شان را به وی انتقال 

دهند(.
یک��ی از راه هایی ک��ه می توانید از طریق آن، حضور و توجه خود را به 
کارمندان نشان دهید، ایجاد ارتباط به صورت مکرر و با اشکال مختلف 
اس��ت. به طور مرتب و در زمان های مش��خص پیام های متنی و ایمیل 
بفرس��تید و هر از گاهی نیز با کارمندان جدید و مدیران ش��ان جلسات 
مج��ازی ترتیب دهید. حتی می توانید در طول روز، با آنها تماس تلفنی 
داشته باشید. نگران نباشید، در این شرایط دچار زیاده روی در برقراری 
ارتباط نخواهید ش��د؛ هرچه بیشتر به صورت آنالین در دسترس باشید، 

نیروی کار جدید حس آرامش بیشتری پیدا خواهد کرد.
5. در فرآیند به کارگیری نیروهای جدید، صبر زیادی از خود نش��ان 
دهید س��رعت فرآیند به کارگیری نیروه��ای جدید در دوره  همه گیری 
کرونا بس��یار کمتر از زمان معمول اس��ت. احتماال مدت زمان بیشتری 
طول خواهد کش��ید تا اعضای جدید گ��روه بتوانند به خوبی فرهنگ و 
ارزش های ش��رکت را درک کنند و بپذیرند. بنابراین، چنین مسائلی را 
از پیش مدنظر قرار دهید و روش های خاصی را برای تسهیل فرآیند به 

کارگیری نیروهای جدید پیاده سازی کنید.
همچنین، می توانید دس��ت کم بخش��ی از این فرآین��د را با برگزاری 
جلس��ات مجازی یا س��ایر فعالیت های س��رگرم کننده و امن، به صورت 
رویدادهای اجتماع��ی از راه دور، به گونه ای که افراد بتوانند در فضایی 
ش��اد و راحت به شکل مجازی دور هم جمع شوند، سرعت ببخشید. به 
خاطر داش��ته باشید: هدف کلی ش��ما این است که کارمندان جدیدتان 
بتوانند به س��رعت و ن��ه در طوالنی مدت، افراد گ��روه را مانند خانواده  
خ��ود ببینند. این یک حقیقت کس��ب و کاری اس��ت ک��ه هرگاه یک 
کارمند جدید وارد س��ازمان تان می ش��ود، پویای��ی گروه تان تحت تاثیر 
قرار می گیرد – به خصوص، در ش��رایط حاضر که بیش��تر کارمندان از 
راه دور با گروه همکاری می کنند. این مطالب به این معنا نیست که در 
مراحل اولیه  تشکیل گروه – طبق آنچه تاکر گفته است – دچار مشکل 
خواهید ش��د. اگر اولویت ش��ما به کارگیری کارمندان جدید از راه دور 
باشد، حتی ممکن است دو مرحله  نخست را یک جا پشت سر بگذارید. 
به خاطر داشته باشید، اگر اعضای جدید گروه هرچه زودتر بتوانند سایر 
افراد گروه را مانند اعضای خانواده  خود ببینند، زودتر و بهتر به موفقیت 

خواهید رسید.
business/bazdeh :منبع
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معــاون بهره برداری 
و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از روند آبرسانی و 
وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان پارسیان بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، سعید صادقی ضمن بازدید از پروژه ها، در نشست هایی 
با فرماندار، شهردار دشتی و اعضای شورای روستاها حضور یافت و 
به بررسی وضعیت آب این شهرســتان پرداخت. وی در نشست با 
فرماندار پارسیان گفت: برای بهبود وضعیت آب شهرستان پارسیان 
پروژه های مختلفی در دستور کار است که تکمیل آن به پایداری آب 
این شهرستان کمک شایانی خواهد کرد. معاون بهره برداری و توسعه 
آب شــرکت آب و فاضالب هرمزگان به آغاز عملیات سایت نمک 
زدایی پارسیان اشاره کرد و گفت: احداث این آبشیرینکن با ظرفیت 
تولیــد روزانه 13 هزار و 500 متر مکعب بزودی آغاز می شــود که 

تامین کننده آب سه شهر و 17 روستای پارسیان خواهد بود. صادقی، 
طول اجرای خط انتقال این آبشــیرین کن از اسکله جواد االئمه تا 
مخازن پارسیان را 18 کیلومتر عنوان کرد و گفت: برای تکمیل این 
پروژه به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی در ادامه از اختصاص 

12 کیلومتر لوله برای تکمیل پروژه پیشــو و قاسم آباد ، تکمیل و 
اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب روستای حسین آباد و بازسازی 
شبکه توزیع شــهرها و روستاهای این شهرستان خبر داد، و گفت: 
تکمیل لوله گذاری خط انتقال مجتمع ساحلی، اجرای خط انتقال 
آب از روســتای اکبری تا تمبو، اجرای عملیات آبرسانی به روستای 
حســین آباد بوچیر و تکمیل عملیات احداث مخزن شهر دشتی از 
دیگر پروژه هایی اســت که برای بهبود وضعیت آب این شهرستان 
در دســتور کار شرکت آب و فاضالب اســت. معاون بهره برداری و 
توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، تکمیل عملیات 
اجرایی خط انتقال آب دمتیر، اجرای خط انتقال روســتای پیشو و 
قاسم آباد نیز به بهبود وضعیت آب این مناطق کمک شایانی خواهد 
کرد. گفتنی است، در این جلسه از تالش های حسن قاسم پور مدیر 

امور آب و فاضالب این شهرستان نیز قدردانی شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز:کمیته امداد استان قم 3 میلیارد 
و 70 میلیون تومان وجه نقد و 5۶ هزار ماســک و 1۹ هزار محلول 
ضد عفونی کننده به مددجویان آسیب دیده از کرونا کمک کرد. اکبر 
میرشکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه خوشبختانه 
پویش ایران همدل مورد استقبال هم میهنان عزیز به ویژه همشهریان 
اســتان قم قرار گرفته اســت گفت: با افزایش کمک های مؤمنانه 
مردم، خدمت رســانی این نهاد نیز بــه خانواده های تحت حمایت 
 مخصوصا" خانوارهای آســیب دیده از کرونا نیز افزایش یافته است.

وی با بیــان اینکه از ابتدای شــیوع بیماری کرونــا تاکنون 500 
میلیــون تومان بــه 22 هزار و ۴32 خانــوار تحت حمایت، کمک 
نقدی شــده اســت گفت: در این مدت 5۶ هزار ماسک و 1۹ هزار 
 محلول ضد عفونی کننده نیز بین مددجویان توزیع شــده اســت.

وی ضمن ابراز تأســف از اینکه ۶3 نفــر از مددجویان این نهاد در 
اســتان قم بدلیل ابتال به بیماری کرونا جان خود را از دســت داده 

انــد تصریح کرد: عــالوه بر خدمــات عمومی مددجویــان، ۴50 
 میلیون تومان هم به این خانوارها پرداخت و از آنها دلجویی شــد.
میرشــکار با اشــاره بــه اینکه کســب و کارهــای تعــدادی از 
مجریــان طــرح های اشــتغال نیز در ایــام کرونا دچار مشــکل 

شــده اند گفت: به ایــن افراد و دیگــر مددجویان آســیب دیده 
 نیــز 500 میلیــون تومــان بــه صــورت بالعوض کمک شــد.
وی از عقب افتادن اجاره خانه بســیاری از مددجویان در شــرایط 
ســخت کرونا خبر داد و اظهــار کرد: 720 میلــون تومان هم به 
 عنوان یک مرحله اجاره مســکن فوق العاده به آنها پرداخت کردیم.
مدیرکل کمیته امداد استان قم، با بیان اینکه تعدادی از مددجویان 
نیز به این بیماری مبتال شــده اند و حتی بعضی از آنها هم اکنون 
هم بــا این بیماری دســت و پنجه نــرم می کنند افــزود: ۹00 
 میلیون تومان هم برای جبران خســارت درمانی به آنها کمک شد.
وی ضمــن آرزوی ســالمتی برای مردم عزیز کشــورمان گفت: با 
توجه به اینکه مددجویان این نهاد به دلیل مشــکالت مالی امکان 
تقویت سیستم ایمنی بدن خود را ندارند، از مردم نیکوکار و خیران 
خواستارم تا با افزایش کمک های خود امدادگران کمیته امداد را در 

خدمت بیشتر به این خانوارها یاری کنند. 

ساری – دهقان : فرامرزسپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران با آیت اهلل معلمی عضو خبرگان رهبری دیدار کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این دیدار 
بیان داشــت؛ بهره گیری از ظرفیت نیروهای  جــوان و با انگیزه و 
دارا ی روحیه جهادی در شــرایط فعلی ، گذر از مشکالت را در پی 
خواهد داشــت. آیت اهلل معلمی با اشــاره به برنامه های ارائه شده 
در زمینه خدمت رســانی به مردم مازندران،  تاکید کرد؛ مدیریت 
جدید شــرکت توزیع برق مازندران با اســتفاده از تمامی ظرفیت 
های موجود در رسیدن به اهداف مطرح شده ؛ خدمت بی منت به 
عموم مردم  و رضایتمندی مشترکین را سرلوحه کارهای خود قرار 
دهد. وی با اشــاره به مشکالت و مطالبات صنعت برق ورود مجمع 

نمایندگان مازندران به این موضوعات را ضروری دانســت و تصریح 
کرد: نمایندگان می توانند با طرح و  پیشــنهادهای که می دهند 
کمک حال شــما شوند. عضو خبرگان رهبری افزود؛ تقویت روحیه 
خدمــت و تالش با نگاه جهادی   یقینا  در اداره کشــور تاثیرگذار 
خواهد بود وکارها با سرعت و کیفیت بیشتری پیش خواهد رفت ، اما 
در مدیریت افراد رفاه طلب و راحت طلب باشند با مشکل روبرو می 
شویم و امیداوریم همچنان که در صحبت های اقای سپری به آنها 
اشاره شده این روحیه خدمت و تالش با نگاه برنامه محور در شرکت 

توزیع برق مازندران ادامه دار باشد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــهرداری منطقه سه 
قزوین از افزایش 50 درصدی رضایتمندی شــهروندان از عملکرد 
شهرداری منطقه سه در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه قزوین، محمدابراهیم 
عصارزاده با اشــاره به عملکرد واحد اجرایی شهرداری منطقه سه از 
طریق ســامانه 137، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا 10 مهر ماه 
بیش از 1553 پیام مردمی در ســامانه 137 منطقه ســه ثبت و 

پیگیری شده است.
وی بیان کرد: براســاس ارزیابی ها میانگیــن رضایت از عملکرد 
منطقه ســه 50 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافته که نشان از تالش مضاعف همکاران و مدیران نواحی 
چهارگانه منطقه سه است. مدیر شهرداری منطقه سه قزوین ادامه 
داد: بیشترین میزان رضایتمندی از عملکرد مربوط به ناحیه مهدیه 
بوده که ۶۴ درصد اســت. عصارزاده خاطرنشان کرد: عملکرد واحد 
عمرانی شهرداری منطقه ســه در ۶ ماه نخست امسال 5۴ درصد 
رضایت بخش بوده که نسبت به سال گذشته 15درصد افزایش پیدا 

کرده است.
وی بیان کرد: متوســط اقدامات اطالع رســانی شده در منطقه 
سه ۴1درصد بوده در حالی که بیشترین اطالع رسانی مربوط به واحد 
اجرائیات به میزان 55 درصد بوده است. وی تصریح کرد: 50 درصد 
تماس های مردمی که مرتبط به شهرداری منطقه سه بوده، پیگیری 

و مابقی آنها که خارج از محدوده اختیارات ما بوده به دســتگاههای 
مربوطه اطالع رسانی شده است.

گــرگان - خبرنگار فرصــت امروز: درجلســه مجمع 
نمایندگان استان گلســتان در مجلس شورای اسالمی ، مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان از رشــد ۶۴ درصدی فیبررســانی 
در اســتان خبرداد .مهندس شــهمرادی با اعالم این خبر که 
فیبررسانی به نقاط مختلف استان از رشد ۶۴ درصدی برخوردار 
بوده اســت گفت : با توجه به خصوصی شدن مخابرات از سال 
88 تا کنــون نه تنها تاثیری در کاهش میزان کیفیت خدمات 
نداشــته اســت بلکه به دور از نگاه اقتصادی و تجاری، خدمت 
رســانی در الیه های مختلف مشتریان با تالش بیشتری انجام 
گرفته بطوریکه میزان فیبررسانی به 5000 کیلومتر رسیده است 
.وی با اشاره به ویژگی مخابرات منطقه گلستان در ارائه خدمت 
به هم اســتانی ها گفت : پایداری شــبکه در هر شرایطی علی 
الخصوص در بحران های طبیعی و جفرافیایی همچنین کیفیت 
شبکه از خصوصیاتی اســت که به لطف خدا و همت کارکنان 
بــه آن می بالیم .مدیر مخابرات منطقه گلســتان تاکید کرد : 

در حوادث طبیعی همچون سیل به هیچ عنوان قطعی ارتباط 
وجود نداشــته و پایداری ارتباطات در آن زمان به عنوان ابزاری 
برای رسیدگی بهتر به اوضاع آســیب دیدگان در اختیار سایر 
نهادها قرار گرفته بود.همچنین کیفیت شبکه در دوران کنونی و 
ضرورت داشتن سرویس اینترنت مطلوب ، موجب شده است تا 

علی رغم استفاده سه برابری مشترکین از این سرویس و افزایش 
حجم ترافیک مشــکلی در این زمینه نداشته باشیم .رحمت ا... 
نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی 
و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با توجه به نیازهای متفاوت 
مردم اســتان به ارتباطات مخابراتی و خدمات و سرویسهای به 
روز گفــت : ضرورت و اهمیت فناوری اطالعالت و ارتباطات به 
ویژه در زمان حال بر کســی پوشیده نیســت و اگر موانعی در 
زمینه توسعه و ارتقاء زیرساختهای مخابراتی دراستان باشد می 
بایســت با همکاری سازمان ها و نهاد های ذیربط برطرف شود 
.وی از آمادگی مجمع نمایندگان استان در خصوص رفع موانع به 
منظور افزایش و بهبود کیفیت خدمات و زیرساختهای مخابراتی 
خبر داد و افزود: باعث خرسندی است که به هرجایی از استان 
که مراجعه می کنیم ارتباطات مخابراتی در دســترس است و 
اگر نارســایی وجود دارد باید تمهیــدات الزم برای رفع آن در 

نظر گرفته شود.

اهواز - شبنم قجاوند: با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان، 
عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان و جمعی از 
مدیران دســتگاه های اجرایی استان، گاز خوزستان موفق به کسب 

رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شد.
فهــد خباز رئیس روابط عمومی گاز خوزســتان گفت: از ســال 
گذشــته با برگزاری جلسات کمیته صیانت از حقوق شهروندی در 
نظام اداری در جهت تحقق شاخص های مورد نظر تالش های فراوانی 
در شرکت گاز خوزستان صورت گرفت. دبیر کمیته صیانت از حقوق 
شهروندی افزود: اقدامات مختلفی در این مدت انجام شده است که 

از آن جمله می توان به: احداث رمپ برای جانبازان و معلولین، تجهیز 
وسایل سرمایشی و گرمایشی در مکان های مختلف سازمان، برگزاری 
دوره های آموزشــی حقوق شهروندی برای پرسنل، نصب تابلوهای 
راهنما برای مراجعین و به خصوص راه اندازی میزخدمت الکترونیک 
با هدف تســهیل در ارائه خدمات برای متقاضیان و مشترکین و ... 
از جمله اقداماتی اســت که در شرکت گاز خوزستان ارائه می گردد. 
فهد خباز با بیان اینکه گاز خوزستان امسال برای چهاردهمین سال 
متوالی موفق به دریافت عنوان برتر جشــنواره شهید رجایی شده 
است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل زحمات مجموعه همکاران ما 

در صنعت گاز استان است و امیدواریم در سال های آینده نیز بتوانیم 
خدمات بهتر و بیشتری به مردم شریف استان بدهیم.

بررسی وضعیت آب شهرستان پارسیان با حضور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛

عملیات اجرایی سایت نمک زدایی آب پارسیان بزودی آغاز می شود

بیش از ۳ میلیارد تومان به مددجویان قمی آسیب دیده از کرونا کمک شد

دیدار مدیرعامل توزیع برق مازندران با آیت اهلل معلمی

عصارزاده خبر داد:
افزایش 50 درصدی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در منطقه سه

مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد: 
رشد 64 درصدی فیبررسانی در سال 99

با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان
کسب رتبه برتر شرکت گاز استان خوزستان در جشنواره شهید رجایی

نظارت و بازرسی بر عملکرد جایگاه های سوخت شهرستان مالرد
مالرد – غالمرضا جباری: به گــزارش روابط عمومی اداره صمت 
شهرستان مالرد، این بازرسی از سوی دادستانی شهرستان و با همکاری 
اداره صمت ، شــرکت پخش فرآوردهای نفتی برگزار و به جایگاه هایی 
متخلف اخطار داده شد . دکتر داودی رئیس اداره صمت در این خصوص 
گفت:، توصیه می شــود که مردم درصورت مشــاهده هرگونه تخلف، 
گزارشــات خودرا به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و یا با شماره 
12۴ شــکایات مردمی صنعت معدن و تجارت شهرستان مالرد اطالع 
دهند. همچنین درراســتای رفع مشــکالت پیش روی فعاالن تولیدی 
وکارگاهی این شهرستان، اداره صمت اقدام به بررسی مسائل پیش روی فعاالن عرصه قالیبافی سطح شهرستان کردند. به گزارش 
روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مالرد : به منظور بررسی وضعیت قالیبافان شهرستان مالرد ، کارشناسان 
واحد فرش اداره صنعت ، معدن و تجارت با همکاری نمایندگان سازمان تامین اجتماعی ، پس از حضور در محل فعالیت قالیبافان 
و بازرسی از بافندگان فعال و شناسایی غیر فعاالن ، نکات و تذکرات الزم را به بافندگان ارائه نمودند . خاطرنشان می گردد در طی 

۶ ماه نخست سال جاری از تعداد 251 بافنده فرش بازرسی بعمل آمده.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد؛
آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای گذر از فصول سرد  

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز اســتان اردبیل ، سردار اســماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم 
آمادگی کامل واحدهای عملیاتی و ســتادی جهت گذر از فصول ســرد 
سال، اقدامات این شرکت در رابطه با رفع مشکل افت فشار گاز و تأمین 
پایدار انرژی برای مشترکین خانگی و صنعتی در بخشهای شمالی استان 
را بســیار اثر بخش توصیف نمود و گفت : اتصــال خط انتقال 1۶ اینچ 
پــارس آباد به خط 30 اینچ اردبیل به نیروگاه ، تکمیل لوپ خط تغذیه 
شهر پارس آباد، تکمیل رینگ دّوم خط تغذیه اردبیل و دو طرفه نمودن 
ایستگاه تقویت فشار گاز سراب نمونه ای از این اقدامات است که منجر به پایداری نسبی شبکه توزیع در استان شده است. وي 
افزود: علی رغم برودت هواو کاهش دما در استان با تمهیدات و برنامه ریزي هاي انجام گرفته در این خصوص و با بهره مندی از توان 
نیروهای مجّرب، انشاء اهلل برای تأمین گاز پایدار ، مستمر و ایمن مشترکین مشکلی نخواهیم داشت. این مقام مسئول همچنین 
مدیریت مصرف گاز از سوي مشترکین را خواستار شد و افزود: صرفه جویی یکی از اقدامات بسیار مّهم است که نیازمند عزم همگانی 
بوده و هر اندازه مشترکین حضور فعال در مصرف بهینه سوخت داشته باشند به همان اندازه صنایع وابسته به گاز و جایگاههای 

CNG  با محدودیت و قطعی گاز مواجه نخواهند شد.

جلسه شورای پدافند غیرعامل مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد
اراک - خبرنگار فرصت امروز: جلســه شــورای پدافند غیرعامل 
مخابرات منطقه مرکزی با حضوراعضای این شورا برگزار شد. به گزارش 
اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی در آستانه هفته نکوداشت 
پدافند غیرعامل اولین جلسه شورای پدافند غیر عامل مخابرات منطقه 
مرکزی با حضور اعضای این شــورا  در ساختمان شماره یک مخابرات 

برگزار شد .
بر اســاس این گزارش در این جلسه رئوس برنامه هایی که قرار است 
در این هفته اجرا گردد مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر شد توسط 

کارگروه های شورا سناریو های مربوطه تهیه وتنطیم و بر اساس آنها مانورهای مصوب اجرا شوند .

وضعیت پیشرفت پروژهای ارتباطات سیار در استان گلستان بررسی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در جلســه ای با حضور مدیر کل هماهنگی خدمات ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران 
،وضعیت ارتباطات سیار در منطقه گلستان بررسی شد.مهندس بیکی ده آبادی ضمن بازدید از مرکز پیامبر اعظم )ص( گرگان و 
بررسی تجهیزات ارتباطات سیار در جلسه ای با اشاره به پروژه های در دست اجرا در مخابرات منطقه گفت:برنامه های توسعه،بهینه 
سازی و نگهداری ارتباطات سیار در استان بسیار اهمیت دارد و همه در راستای ارتقاء شبکه و افزایش کیفیت خدمات و سرویسهای 
تلفن همراه بوده بنابراین باید با هماهنگی شرکت ارتباطات سیار و براساس برنامه ریزی های انجام شده زمانی انجام گیرد و آمادگی 
داریم در این زمینه حمایت ها و هماهنگی های الزم صورت پذیرد. همچنین مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با تشریح اقدامات انجام شده در راستای توسعه ارتباطات سیار استان گفت: چالش هایی در حوزه شبکه وجود دارد که 
موجب تاخیر در رفع خرابیها شده که اگر ترافیک استان کامال به زیرساختهای مخابراتی انتقال یابد این مشکل بر طرف شده و می 
توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.وی گفت : در عملیات فاز هشت هیچگونه عقب ماندگی در ارتقاء تکنولوژی سایت های تلفن همراه 
وجود ندارد و با تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران می توانیم برنامه های توسعه ای را بیش از 
پیش با موفقیت و تکیه بر دانش کارشناسان مخابرات منطقه گلستان در بخش مدیریت ارتباطات سیار اجرا نموده و در زمینه ارتقاء 

کیفیت سرویسهای تلفن همراه گام بر داریم.

سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد بحران شهرستان رشت مطرح کرد:
تعیین شهرستان های معین در برنامه کالن مدیریت شهری

رشت-مهناز نوبری: مهندس عطایی در این جلسه اظهار کرد: نزوالت جوی نعمت الهی هستند که به دالیل 
مختلف از جمله عدم تاب آوری شهرها تبدیل به بحران می شوند.وی تصریح کرد: عمده ترین نقاط ضعف 
در مدیریت بحران عدم هماهنگی و هم گرایی بین دستگاهی است و باید تفکر جزیره ای را کنار بگذاریم.
سرپرست شهرداری رشت اضافه کرد: کمبود امکانات، فرسودگی ماشین آالت و محدودیت منابع مالی 
از مواردی اســت که هنگام نزوالت جوی باعث بروز مشکالت می شود.وی با اشاره به اینکه در سنوات 
گذشته سازمان خدمات موتوری مسئولیت نگهداری و تامین ماشین آالت شهرداری را برعهده داشت، 
مطرح کرد: انحالل سازمان خدمات موتوری مشکالت شهرداری را مضاعف کرد.مهندس عطایی در ادامه 
پیشنهاد داد: استفاده از ظرفیت ماده 15 قانون مدیریت بحران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کمک 
خوبی خواهد بود.سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه شهرداری رشت برای اداره خوب شهر در 
شرایط بحران به 1۲0 دستگاه آماده به کار نیاز دارد بیان کرد: در حال آماده سازی 40 دستگاه هستیم و 

بیش از ۷0 دستگاه نیز می بایست اجاره و یا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:
طرح مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار در استان بوشهر توسعه مي یابد

آموزش  مدیرکل  امروز:  بوشهر- خبرنگار فرصت 
فنی و حرفه ای بوشــهر از اجرای طرح توســعه مهارت 
آموزی زنان سرپرست خانوار،بد سرپرست و بي سرپرست 
در راستاي کاهش آسیب هاي اجتماعي در استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر، عبدالمجید دراهکي  در نشست برنامه ریزي 
آموزش هاي مهارتي در حوزه آسیب هاي اجتماعي استان 
بوشهر، اظهار داشت: جایگاه مهارت در جامعه ضعیف بوده و باید یک وضع اجتماعی به مهارت دهیم و به یک نهضت اجتماعی تبدیل 
کنیم و مهارت را به یک فرهنگ تبدیل کنیم. وی با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری الزمه افزایش تولیدات داخلی و باال 
بردن بهره وری  ارتقای آموزش فنی و حرفه ای است،  اضافه کرد: اکنون که در بحران اعتباری تحریم و کرونا قرار داریم آموزش های 
فنی و مهارتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می تواند در جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید موثر 
باشد. دراهکي با اشاره به اهمیت فراهم کردن زمینه فعالیتهای اقتصادی برای بانوان سرپرست خانوار،بي سرپرست و بد سرپرست و 
هدایت آنان به سوی کارآفرینی و اشتغا لزایی ادامه داد: متولی اصلی آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر اداره کل فنی و حرفه ای  
بوده که آموزشها جهت پرورش نیروی انسانی ماهر، اساس و پایه جهش تولید شعار امسال است. وی با بیان اینکه ۴۶3 نفر از زنان 
سرپرست خانوار در سال جاري با آموزش هاي مهارتي توانمند شده و نسبت به راه اندازي مشاغل خانگي اقدام کرده اند، افزود: در 
راستاي کاهش آسیب هاي اجتماعي ۴۶3 نفر در حوزه آسیب هاي اجتماعي،207 نفر در حوزه معتادین بهبود یافته و 100 نفر نیز 

در حوزه هاي زنان خانه دار و معلولین در سال جاري با فراگیري آموزش هاي فني و حرفه اي توانمند شده اند.
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داشتن کارمندان نمونه، متعهد و سخت کوش برای پیشرفت هر مدیر 
و شرکتی بسیار ضروری است. این کارمندان می توانند تأثیر زیادی روی 
هدف های کاری خود، محل کار و حتی همکاران ش��ان داشته باشند، اما 
اگر کارمندی بیش از حد کار کند و تا جایی پیش برود که حتی وظایف 
دیگران را هم برعهده بگیرد، آیا باز هم موجب رضایت رئیس��ش خواهد 
ش��د؟ با ما همراه باش��ید تا با یک نمونه واقعی و پاس��خ کارشناسان به 

این سؤال، روش برخورد مناسب با چنین کارمندانی را بررسی کنیم.
»آلیسون گرین« )Alison Green( درباره مسائل کاری و مدیریت 
مقاله می نویسد. او در سایت inc.com به سؤاالتی که در این زمینه از 
او پرس��یده می شود، پاسخ می دهد. یکی از خوانندگان وب سایت، سؤال 

زیر را مطرح کرده و در ادامه، گرین او را راهنمایی کرده است.
سؤال:

من ی��ک کارمند نمونه و همه فن حریف به نام س��ارا دارم که با ذهن 
خالق خود، راهکارهای جالب و کاربردی ارائه می دهد. مشکل اینجاست 
ک��ه او گاهی کارهای مربوط به دیگران را هم انجام می دهد و در جواب 
می گوید: »آخه به نظرم این کار برای من آسان تر بود« یا با زبان طنزی 

که دارد می گوید تنها قصدش این بود که کار به  درستی انجام شود.
چندین بار ش��ده که او را حین انج��ام دادن وظایف دیگران دیده ام. 
حتی گاهی متوجه ش��ده ام که سارا تا دیروقت مشغول به پایان  رساندن 
کارهایی اس��ت ک��ه مهلت تحویل آنها هفته های آینده اس��ت. من از او 
درباره علت رفتارش پرس��یده ام و باز هم با همان جواب مش��ابه روبه رو 
می ش��وم: »آخه حس��ابی س��رگرم کار بودم که فکر کردم تمام کارهای 
دیگر را هم انجام دهم.« مدتی بعد، متوجه می ش��وم که سارا به  صورت 
غیرمس��تقیم از اینک��ه روی پروژه ه��ای متع��دد کار می کند ش��کایت 
دارد. همچنین، اگر کس��ی وارد بخش اداری ما ش��ود و س��ؤالی داشته 
باش��د، با اینکه من مدیر هس��تم، او زودتر از من می خواهد به سؤاالت 

مراجعه کننده پاسخ دهد.
من پیش از این س��عی کردم با دقت و وس��واس خاصی که منجر به 
دلخور ش��دن چنین کارمند بی نظیری نش��ود، با او در این باره صحبت 

کنم، اما نتیجه مذاکره زیاد خوب نبود. او به صحبت هایم گوش می کرد، 
سپس به گریه می افتاد و می گفت که برنامه اش را تغییر می دهد و دیگر 
روی هیچ پروژه اضافی کار نخواهد کرد. باوجوداین، با گذش��ت 2 یا 3 

هفته، دوباره همان آش و همان کاسه بود.
به  تازگی، این موضوع شدیدتر شده است. زمانی که با رئیسم مشغول 
صحب��ت درباره پروژه ای بودم که در دس��ت داش��تم، س��ارا مدام میان 
صحبت های من می پرید یا به  جای من به رئیس��م پاس��خ می داد. طی 
چند دقیقه، او رئیس��م را متقاعد کرد که روش متفاوتی با ش��یوه ای که 
من کار می کردم اتخاذ کنیم؛ این در حالی بود که او هیچ مشارکتی در 
آن پروژه نداشت. در آن لحظه گفتم: »من سه هفته روی این پروژه کار 
ک��رده ام. ما تنها یک روز تا تحویل کار به کارفرما فرصت داریم. این طور 
که مش��خص اس��ت تو بهتر می دانی چه کاری درست است و نیازهای 
مش��تری را می شناسی. پس چرا تو این کار را انجام نمی دهی؟« و اتاق 
را ترک کردم. شاید بهتر بود جلسه را ترک نمی کردم، اما دیدن چنین 
برخوردهایی از جانب س��ارا، آن هم در حضور رئیسم، حسابی من را به 

هم ریخته بود.
باقی روز، س��ارا مدام می گف��ت: »من نمی دانم از کجا ش��روع کنم؟ 
تحویل پروژه برای فرداس��ت.« من زودتر از وق��ت اداری به خانه رفتم 
و نتوانس��تم کمکی کنم. می دانم که به عنوان یک مدیر رفتار درس��تی 
نداش��تم، اما واقعا می خواس��تم که س��ارا متوجه عواقب رفتارش بشود. 
روز بعد که روز تحویل پروژه بود، او گفت که سردرد دارد و درخواست 
مرخصی داد. ما هم از همان کارهایی که من طی س��ه هفته انجام داده 
بودم استفاده کردیم. روز بعد سارا سر کار حاضر شد و جوری رفتار کرد 

که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
توصیه شما درباره برخورد صحیح با چنین کارمندی چیست؟

پاسخ:
این یک مثال عالی از زمانی اس��ت ک��ه مدیرها چگونه باید در مواقع 
لزوم با مس��ائل کاری به صورت مس��تقیم برخورد کنن��د. گاهی چنین 
موقعیت های��ی آنقدر پیچیده می ش��وند که اگر زودتر به ش��کلی صریح 

و روشن به آن پرداخته می شد، هرگز چنین اتفاقاتی پیش نمی آمد.
رفت��ار ش��ما در آخرین موقعیتی که با کارمندتان داش��تید مناس��ب 
نب��ود. ح��دس می زنم ش��ما از قص��د، کارمندت��ان را در موقعیتی قرار 
دادید که موجب شکس��ت او شود. شما به او نشان دادید که هیچ حس 
مس��ئولیت  پذیری در ای��ن ماجرا وجود ندارد )به او اجازه داده ش��د که 
خ��ودش را از موقعیت خ��ارج کند و طوری رفتار کند ک��ه انگار هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت( و احتماال به نظر می رس��د که او در مقابل 
رئیس شما ضعیف دیده شده است. خروج شما با نارضایتی آشکارتان از 

آن مذاکره رفتار خوبی نبود.
من کامال متوجه حس نارضایتی شما از آن موقعیت هستم، اما کسی که 
می تواند این موقعیت را درست کند، خود شما هستید. وقتی راه حل ساده تر، 
ش��فاف تر و آرام تری در دست دارید، عصبانی ش��دن شما معنا ندارد. این 
دقیقا همان اتفاقی است که وقتی مدیرها مشکالت مربوط به کارمندان را 
به درستی حل نمی کنند، رخ می دهد: آنها قدرت حل کردن چنین موضوعی 
را خیلی پیش تر از اینها دارند، اما تا جایی پیش می روند که بسیار ناراحت 

می شوند و خونسردی شان را از دست می دهند.
خب، شما باید این موضوع را حل کنید. راه حل آن هم صحبت کردن 
با قاطعیت با کارمندتان درباره موقعیت های درست و غلط است. اگر او 

واکنش احساسی از خود نشان داد، نباید عقب نشینی کنید.
در یک مکان آرام، کنار او بنش��ینید و اینها را بگویید: »ما قبال درباره 
قطع ک��ردن مکالمه دیگ��ران یا انج��ام دادن وظایف هم��کاران بدون 
هماهنگ��ی قبلی صحب��ت کرده ایم. تو این م��وارد را چند هفته رعایت 
کردی، اما دوباره می بینم که همان اتفاق ها در حال تکرار ش��دن است. 
به خاط��ر موفقیت خ��ودت و البته رابطه ات با هم��کاران، باید برای این 
موضوع به دنبال راه حل باشیم. دفعه پیش که باهم صحبت کردیم، فکر 
می کردم که به توافق رس��یده ایم. موضوعی هس��ت ک��ه من از آن خبر 

نداشته باشم؟«
اگر او احساس��اتی ش��د و ش��روع به گریه کرد، اجازه ندهید ش��ما را 
تحت تأثیر قرار دهد. از او بپرس��ید اگر برای ادامه مکالمه به کمی زمان 

نیاز دارد، می توانید چند دقیقه صبر کنید. به او دس��تمال تعارف کنید، 
ی��ک لیوان آب برایش بریزید یا هر کاری را که به او حس��ی از اهمیت 

بدهد، انجام دهید و بعد مکالمه تان را ادامه دهید.
اگ��ر او دوباره گفت که دیگر کاری خ��ارج از وظایفش انجام نخواهد 
داد، به او بگویید: »این چیزی نیس��ت که من می خواهم. خواس��ته من 
این اس��ت که دیگر کار س��ایر کارمندان را انجام ندهی؛ چون این عمل 
باعث تضعیف روحیه دیگران می ش��ود و ممکن است جریان کاری ما را 
مخت��ل کند. من تنها از تو می خواهم ک��ه روی وظایف خودت متمرکز 
باشی. من از اینکه بخواهی در حوزه تخصصی خودت تجربه های جدید 
به دس��ت بیاوری استقبال می کنم، اما خواسته ای که دارم این است که 

وارد حیطه وظایفی نشوی که به دیگران محول شده است.«
در ضم��ن، فک��ر می کنم بهتر باش��د درب��اره توصیف س��ارا به عنوان 
»کارمند نمونه« بیش��تر فک��ر کنید. اگر به یک کارمن��د نمونه بگویند 
ک��ه از انجام دادن وظایف همکارانش دس��ت بردارد، حرفی نمی زند که 
موجب رنجش آنها ش��ود یا اگر نتوانند پروژه ای را کامل کنند، مرخصی 
نمی گیرند و طوری رفتار نمی کنند که انگار ش��تر دیدی، ندیدی! قطعا 
کارمندان نمونه هم بدون عیب نیس��تند، اما قانون کلی این اس��ت که 

آنها به بازخورد گوش می دهند و برای بهبود عملکرد تالش می کنند.
در حال حاضر، سارا یک کارمند نمونه به  حساب نمی آید. شما هم با 
طفره رفتن از داشتن این مکالمه  مهم با او، هیچ کمکی به این موقعیت 
و کارمندت��ان نکرده ای��د )و در نهایت خش��می که درب��اره این موضوع 
داشتید، باعث رخ دادن آن اتفاق شد(. اگر دیدگاه تان را با او درباره این 
موضوع و تغییراتی که الزم است رخ دهد در یک مکالمه آرام، بی پرده، 
ب��ا لحنی مهربان اما قاطع مط��رح کنید و بتوانید او را در برابر قولی که 

می دهد متعهد کنید، لطف بزرگی به او خواهید کرد.
آیا ش��ما هم تجربه مش��ابهی در این زمینه دارید؟ اگر ش��ما چنین 
کارمندی داش��تید یا در موقعیت س��ارا بودید، چه برخوردی را مناسب 

می دانستید؟
inc/chetor:منبع

چطورازكارمندانمانبخواهیمفقطرویكارهایخودشانتمركزكنند؟
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راهکارهای ارتقای وفاداری مشتری از طریق شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی امروزه به مهمترین بستر فعالیت برندها تبدیل شده است. درواقع امروزه هیچ روش بازاریابی 
توان رقابت با آنها را ندارد. در این راس��تا آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توان از این طریق، 
وفاداری مشتریان را نیز افزایش داد. اگرچه ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، با این حال این خواسته مهم، 
به س��ادگی توسط چند اقدام کوچک در شبکه های اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود که در ادامه چند مورد از آنها 

را بررسی خواهیم کرد. 
Marquet Media 1-از معجزه صدای خود غافل نشوید  / کریستین کیمبرلی مدیر شرکت

یکی از اقدامات اش��تباه برندها در اس��تفاده تجاری از شبکه های اجتماعی این اس��ت که از نمایش خود، غافل 
می شوند. در این راستا تنها ارسال تصاویر کافی نبوده و افراد باید شنونده صدای شما نیز باشند. در این راستا توصیه 
می شود که ویدئو و یا ویس خود را ارسال نمایید. این امر باعث خواهد شد تا امکان ایجاد ارتباط دوستانه، مهیاتر 
باش��د. در این راس��تا لحن و شیوه بیان نیز بس��یار مهم بوده و در صورت نیاز، بهتر است که در دوره های فن بیان 
شرکت نمایید. درواقع در راستای ایجاد وفاداری، بهبود ارتباط نقشی اساسی را خواهد داشت. بدون شک شبکه های 
اجتماعی، قدرت اتصال ش��ما را به میلیون ها نفر، به وجود می آورد که این قدرت در هیچ رس��انه و فضای دیگری 

پیدا نمی شود. 
OptinMonster 2-یک تیم تخصصی ایجاد نمایید / توماس گریفین مسئول بخش بازاریابی شرکت

مدیریت درس��ت و ایجاد ارتباط با هزاران نفر، بدون ش��ک نیاز به یک تیم تخصصی خواهد داشت. در این راستا 
توصیه می شود که شما به عنوان مدیر شرکت، تنها به عنوان ناظر کلی و تعیین کننده وظایف عمل کرده و سایر 
اقدامات را به تیمی حرفه ای واگذار نمایید. بدون شک این افراد می توانند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند. 
در این راستا نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که با توجه به اهمیت بسیار باالی شبکه های 

اجتماعی، ابدا نباید از ایجاد بودجه برای آن واهمه داشته باشید. 
Calendar 3-به دنبال تعامل بیشتر باشید  / جان هال مدیر بخش طراحی و توسعه شرکت

یکی از س��واالت اصلی افراد این اس��ت که تا چه حد با مخاطب باید در شبکه ای اجتماعی تعامل داشت؟ در این 
رابطه بهترین پاسخ این است که تا سطحی که می توانید، ضروری است تا در این رابطه قدرتمند اقدام نمایید. درواقع 
محدود کردن خود، زمینه شکست را به همراه خواهد داشت. در این راستا شما باید روش های متنوعی نیز داشته 
باش��ید تا امکان جذب حداکثری و جلب رضایت افراد مختلف، وجود داش��ته باشد. ساده ترین اقدامی که شما باید 
انجام دهید این است که سرعت پاسخ دهی باالیی را داشته باشید. این امر بدون شک نیاز به چندین ادمین خواهد 

داشت، با این حال شما هیچ گاه نباید منتظر واکنش مخاطب خود بمانید. 
Zoma Mattress ۴-از قابلیت استوری بیشترین استفاده را داشته باشید  / فیراس کیتانه مدیر فروش برند

امروزه قابلیت استوری در اکثر شبکه های اجتماعی مطرح جهان وجود دارد. این بخش به علت سهولت باالتری 
که برای بازدیدکنندگان به همراه دارد، معموال بیشتر و سریع تر از پست های اصلی دیده می شوند. راحتی کار باعث 
می شود که حتی مشاهده 10 مورد از آنها در طول یک روز نیز با احساس بدی همراه نباشد. این امر در حالی است 
که حتی ۴ پست در روز، زیاد خواهد بود. به همین خاطر نیز شما باید تمرکز اصلی خود را بر روی این بخش قرار 
دهید. بدون شک فعالیت بیشتر در استوری، زمینه تعامل باالتر را نیز مهیا خواهد کرد، با این حال برای این امر که 
نتایج اقدام خود را افزایش دهید، توصیه می شود که حتما از بخش هایی نظیر نظرسنجی که ابزار الزم آن در خود 

بخش استوری قرار دارد، استفاده نمایید.
Mobile LLC 5-محتوای خود را ارزشمند نمایید  / جردن ادلسون عضو هیأت مدیره شرکت

در هر زمینه ای می توان انواع محتواها را ایجاد کرد، با این حال آیا تمامی آنها نیاز اصلی مخاطبان محسوب می شود؟ 
درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از صفحات موجود این است که خود را درگیر مواردی می کنند که در اولویت حال حاضر 
قرار نداشته و این امر باعث می شود تا نتیجه الزم را به دست نیاورند. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که شما باید قبل از انتخاب بهترین محتواها، بهترین شبکه ها را برای فعالیت خود انتخاب 
نمایید. درواقع واقعیت این است که شما فرصت کافی برای توجه به تمامی گزینه ها را نداشته و الزم است که حداکثر 

3 مورد را انتخاب کنید. در غیر این صورت در هیچ یک از آنها نمی توانید فعالیت درست و عمیقی را داشته باشید. 
6-مسئولیت پذیری باالیی را داشته باشید / نیکول مونز بازاریاب

در کنار تمامی توصیه ها اگر بخواهیم شاه کلید اصلی موفقیت را نام ببریم، ایجاد حس مسئولیت پذیری باال نسبت 
به مخاطب بهترین گزینه ممکن خواهد بود. در این راستا شما باید مخاطب را در اولویت اصلی قرار دهید. تحت این 
ش��رایط هیچ گاه ارزش کار خود را برای منافع کوتاه مدت اقتصادی، نابود نخواهید کرد. درواقع مخاطب با توجه به 
این امر که گزینه های متعددی برای انتخاب و دنبال کردن محتواهای آنها دارد، شما باید فراتر از انتظارات باشید. 

همچنین صرفا خود را به شبکه های اجتماعی محدود نکرده و آنها را پلی برای ارتباط بهتر بدانید. 
DevriX 7-نظرات مثبت را در معرض نمایش قرار دهید  / ماریو پشیو مدیرعامل شرکت

اگرچه همواره توصیه می شود که تمامی نظرات را در معرض دید افراد قرار دهید، با این حال تا چه اندازه نسبت 
به واقعی بودن تمامی آنها اطمینان دارید. درواقع ممکن اس��ت برندهای رقیب، از این طریق اقدامات س��ودجویانه 
خود را انجام دهند و در تالش برای نابودی اعتبار برند شما باشند. تحت این شرایط ضروری است تا به دنبال ایجاد 
وجهه ای خوب از برند خود باشید. با این حال برای این امر که مخاطب به درک واقعی تر دست پیدا کند، بهتر است 
که خودتان، بزرگ ترین منتقد باشید و در نقد و بررسی محصول، به عیب های موجود نیز بپردازید. درواقع صداقت 

در تجارت، رمز اصلی نفوذ بر قلب مشتری خواهد بود. 
OneIMS 8-مخاطب را صرفا بازدیدکننده تصور نکنید  / ساالمون تیموتی مدیرعامل شرکت

یکی از اشتباهات بزرگ این است که برندها مشتری را درگیر اقدامات خود نمی کنند. در این راستا شما باید با 
ایجاد مسابقات و چالش های متعدد، به دنبال ایجاد ارتباط در سطوح باالتر باشید. همچنین در شبکه های اجتماعی 

به جای تبلیغ خود، الزم است تا به دنبال رفع مشکالت و افزایش سطح اطالعات مخاطبان خود باشید. 
MemberPress 9-امکان ارتباط مخاطبان با یکدیگر را نیز مهیا سازید  / بلیر ویلیامز مدیر بخش بازاریابی شرکت
با توجه به این امر که در تمامی ش��بکه های اجتماعی امکان ایجاد گروه وجود دارد، توصیه می ش��ود که برای 
مشتریان خود، چنین گروه هایی را ایجاد کنید. این امر باعث خواهد شد تا آنها بتوانند سواالت موردنیاز را از یکدیگر 
پرسیده و در مدت زمانی به مراتب کمتر، به اعتماد الزم برای خرید از شما برسند. این موضوع باعث خواهد شد تا 

به علت تعامل مداوم افراد، برند شما همواره در ذهن آنها باقی بماند. 
10-آموزش دهنده باشید  / کیزلی دیموند اینفلوئنسر

هیچ چیز به اندازه محتواهای آموزشی، مورد توجه افراد قرار نخواهد گرفت. در این راستا توصیه می شود که در 
حوزه خودتان، آموزش های حرفه ای و مبتنی بر فیلم داشته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا در بهترین سطح 
ممکن قرار گیرید. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که باید اکثر آموزش های 

شما رایگان باشد تا نتیجه الزم را به دست آورید. در این راستا حتی می توان دوره های آموزش را نیز تعیین کرد. 
allbusiness.com :منبع

تبلیغـاتخالق

عب��ارت تاکیدی مثبت که بعض��اً به آنها مانت��را نیز گفته 
می شود، اظهاراتی نیرومند هستند که می توانند انگیزه، شور و 
شوق و اطمینان خاطر را برای شما فراهم کنند. شواهد علمی 
زیادی وجود دارد که عبارات تاکیدی مثبت واقعا موثر هستند. 
ب��ه همین دلیل آنها برای افزایش بهره وری هر کس��ی به درد 
می خورند. یک تحقیق در سال 2016 نشان داد که تصدیق و 
تایید خود می تواند درد را کاهش داده و به افراد در حفظ تعادل 
در هنگام بروز مشکل و تهدید کمک کند. آیا به تقویت روحیه 
نیاز دارید؟ در این مطلب 9 مورد عبارت تاکیدی مثبت وجود 
دارند که به شما کمک می کنند در مسیر انجام کارتان روحیه 

بگیرید و باانگیزه ادامه بدهید.
عبارت تاکیدی مثبت برای تقویت روحیه کاری

1. من شجاع هستم و می توانم با ترس هایم روبه رو 
شوم

اولی��ن مورد در این فهرس��ت عبارات تاکی��دی مثبت این 
اس��ت که به خودتان بگویید ش��جاع هس��تید و می توانید با 

ترس های تان روبه  رو شوید.
رسیدن به اهداف به این معنا نیست که سریع و دقیق به آن 
چیزی که خواس��ته اید برسید. بلکه شجاعت و روبه رو شدن با 
سناریوهای ترسناک و اتفاقات و مشکالتی که در طول مسیر 
برای تان رخ می دهد است که شما را به سمت هدف تان هدایت 

می کند و در این روند باانگیزه نگه تان می دارد.
هنوز کامال احس��اس ش��جاعت نمی کنید؟ مشکلی نیست 
آرامش ت��ان را حفظ کنید و حرف های��ی را که آرزو می کنید 
ش��خص دیگری به ش��ما بگوید خودتان به خودتان بگویید. 
ش��ما قبال کارهای س��خت زیادی انجام داده اید و از پس آنها 
برآمده اید! پس چرا اکنون نتوانید کارهای سخت انجام دهید و 

بر مشکالت غلبه کنید؟
2. من برای تحقق اهدافم انگیزه و شور دارم

شاید در حال حاضر پروژه ای که روی آن کار می کنید را کنار 
گذاشته اید. شاید به طور کلی اشتیاق خود را برای کار از دست 
داده باشید. مهم نیس��ت که چه چیزی انرژی شما را کاهش 
می دهد، به هر روی می توانید انگیزه از دست رفته را بازیابید و 

آن را به سمت چشم انداز استراتژیک تان هدایت کنید.
برای انجام این کار، باید به خودتان یادآوری کنید که انگیزه 
موردنیاز برای انجام کارها از بیرون ایجاد نمی شود بلکه از درون 
خودتان می آید. به خود بگویید که می توانید انگیزه الزم برای 
انج��ام کار را در وجودتان ایجاد کنید )و در صورت نیاز، حتی 

پیاده روی کنید و کمی هوای تازه بگیرید!(
3. من می توانم موانع را به فرصت هایی برای بهتر 

کردن خودم تبدیل کنم
خواه با شکست روبه رو شده یا طرد شده باشید و خواه یک 
عامل استرس زای جدید در مسیرتان قرار گرفته یا حتی زمان 
تحویل پروژه تان نزدیک اس��ت، به هر حال موانع می توانند به 
سرعت روحیه ش��ما را تخریب کنند، اما لزومی ندارد که این 
تجربیات دشوار روحیه یا انگیزه شما را تعیین کند، به خصوص 
اگر دیدگاه خود را تغییر دهید و چیزهای مثبتی را که همین 

موانع با خود به همراه دارند به خودتان یادآوری کنید.
هر زمان که در کار احس��اس ناامیدی می کنید، به خودتان 
یادآوری کنید که چالش های فعلی و تالشی که برای کنار زدن 
آنها به خرج می دهید فرصتی برای یادگیری، رشد و پیشرفت 

اس��ت. هنگامی که ذهنیت خ��ود را در م��ورد اهمیت موانع 
رش��د شخصی تغییر بدهید، متوجه می شوید که استرس ها و 

احساسات منفی تاثیر چندانی روی میزان انگیزه شما ندارند.
4. من نمونه ای از صداقت هستم، حتی وقتی کسی به 

دنبال آن نیست
ب��دون ش��ک، صداقت صفتی اس��ت که ارزش زی��ادی در 
تعامالت انس��انی دارد. ایده های عال��ی، مجموعه مهارت های 
بی نظیر و همه ارتباطات مناس��ب ش��ما را به سطح مناسبی 
از موفقیت می رس��انند، اما آنچه واقعاً آدم ها را به جلو س��وق 
می دهد شخصیت اس��ت – به این معنا که آنها کار درست را 
انجام می دهند حتی وقتی کسی به دنبال آن نیست و کنکاشی 

در موردشان ندارد.
الزم به ذکر است که انجام کار درست همیشه آسان نیست. 
به خود یادآوری کنید که صداقت بازدهی عظیم دارد – حتی 
اگر در حال حاضر چنین چیزی به نظر نرسد و حتی اگر سایر 

اطرافیان شما با همان صداقت و ارزش ها با شما رفتار نکنند.
مرتب��اً درب��اره اهمیت صداقت و درس��تی ب��رای خودتان 

سخنرانی کنید.
۵. وقتی برای مراقبت از خودم کمی استراحت می کنم، 

اثربخشی بیشتری دارم
استرس یک تجربه معمول و مورد انتظار در هر شغلی است، 

اما بین استرس و فرسودگی مرز باریکی وجود دارد.
وقتی استرس تمام انرژی و جان آدم را می گیرد و جای خود 
را به بدبینی و نفرت نسبت به شغل می دهد، دیگر آدم کارآمد 

و موثری نخواهید بود.
برای جلوگیری از اس��ترس و فرس��ودگی ش��غلی، به خود 
یادآوری کنید که اختصاص دادن زمانی برای مراقبت از خود 
)یا صرفاً داشتن استراحت های کوتاه در میانه روز کاری( تنبلی 
یا خودخواهی نیس��ت، بلکه یک روش مهم برای اطمینان از 
ادامه کار با کیفیت عالی اس��ت. عبارات تاکیدی مثبت تا حد 

زیادی به جلوگیری از فرسودگی شغلی کمک می کنند.
6. من به خاطر کاری که انجام می دهم شور و اشتیاق 

دارم، نه برای اثبات چیزی
همه ما س��خت خواهان این هستیم که مورد تایید دیگران 
ق��رار بگیریم و هم��ه ما مافوق، هم��کار و آدم های دیگری در 
زندگی مان داریم که می خواهیم آنها را تحت تأثیر قرار دهیم، 
اما وقتی انگیزه ما »تحت تاثیر قرار دادن دیگران« یا خشنودی 
آنها باشد، کارمان اصیل نخواهد بود – و در نتیجه، آنقدرها هم 

موثر نخواهد بود.
وقتی وسوس��ه می ش��وم که خودم را به دیگران ثابت کنم، 
کمی زمان می گذارم و به خودم یادآوری می کنم که فالن کار 
را ش��روع کردم زیرا عالقه زیادی برای کمک به مردم توس��ط 
محصول��ی که ارائ��ه داده ام، دارم. معموالً ای��ن تأیید و تاکید 
م��ن را به هدف اصلی ام برمی گردان��د و به من قدرت می دهد 
تصمیمات عاقالنه تری بگیرم و سبب می شود که در درازمدت، 

بسیار شادتر باشم.
۷. من فروتنی الزم را برای پرسیدن سوال و ادامه 

یادگیری دارم
هرگ��ز فکر نکنید به جایی رس��ید ه اید که دیگ��ر نیازی به 

پرسیدن سوال ندارید.
بنابراین بهتر اس��ت پرسیدن سواالت را راجع به هر چیزی 

که باعث کنجکاوی تان می شود، اولویت قرار بدهید، حتی اگر 
این کار احمقانه به نظر برس��د. انجام این کار کمک بزرگی به 
زندگی حرفه ای تان می کند، خصوصاً وقتی احساس می کنید 

جایی گیر افتاده اید یا انگیزه ندارید!
خواه در م��ورد چگونگی انجام کار کنجکاو باش��ید و خواه 
دس��تورالعمل های کس��ی را متوجه نش��ده اید، به یاد داشته 
باشید که پاسخ سوال شما می تواند شکاف بین شما و اهداف 

شغلی تان را برطرف کند و از بین ببرد.
بنابرای��ن، یک تمرین منظم انج��ام دهید و تأیید کنید که 
فروتنی ضعف نیس��ت، بلکه نشانه این اس��ت که شما انگیزه 
یادگیری و رش��د و تبدیل ش��دن به فردی را که می خواهید، 

دارید.
8. هیچ کس در کار من از من بهتر نیست

به لطف لینکدین و سایر رسانه های اجتماعی، پیگیری هم 
اتاقی دانش��گاه یا همکار قدیمی شما کار بسیار آسانی است و 
این یعنی شما به راحتی می توانید در دام مقایسه گرفتار شوید 
و به این نتیجه برس��ید که ابدا در جای درس��ت و روی خط 
موفقیت نیستید. سندرم ایمپاستر یکی از نمونه های بروز این 
احساس ناامنی است. اگر تا به حال با سندرم ایمپاستر دست 
و پنج��ه نرم کرده اید – احس��اس می کنید لیاقت نقش خود 
را نداری��د یا بدتر از آن، فکر می کنید ش��خص دیگری در این 
زمینه بهتر اس��ت – بر تأیید اینکه دقیقاً همان جایی هستید 
که باید باشید، تمرکز کنید. به خود یادآوری کنید که به یک 
دلیلی در این نقش قرار دارید و تجربیات، مهارت ها و روابطی 
که ایجاد کرده اید شما را به بهترین فرد برای این شغل تبدیل 
می کند، مهم نیست که آدم های دیگر پیرامون تان به چه کاری 

مشغول هستند.
۹. کار من هدف دارد و زندگی مردم را دگرگون 

می کند
فراموش کردن دلیل مهم بودن کار شما آسان است، اما عبارات 
تاکیدی مثبت می تواند به ش��ما کمک کند که دوباره به مسیر 
درست بازگردید. این قطع ارتباط می تواند منجر به از بین رفتن 
انگیزه و در نهایت نارضایتی در محل کار ش��ود. با یادآوری همه 
اثرات مثبتی که کار شما روی آدم ها دارد، شور و اشتیاق خود را 
پس بگیرید. شاید شما در تیمی هستید که برای کارآمدتر کردن 
زندگی مردم محصولی را ایجاد می کنید. شاید شما با سرو قهوه 
یا غذا روز مردم را بهتر و زیباتر می کنید. در هر صورت، ش��ما به 
طور ملموسی به کسی کمک می کنید و یادآوری این نکته اهمیت 
زیادی دارد. انجام منظم این کار می تواند به تازه س��ازی ذهنیت 
»هدفمند« شما کمک کند و به نوبه خود باعث شود تا در کارتان 
پرشور، نوآور و متعهدتر شوید – همه اینها به شما کمک می کنند 

تا به سمت اهداف خود گام بردارید و پیش بروید.
کالم پایانی

هم��ه آدم ه��ا در زندگی و مح��ل کار با مش��کالتی روبه رو 
می شوند و بیشتر افراد ممکن است در برهه ای از زمان روحیه 
خ��ود را از دس��ت بدهند، اما نکته مهم این اس��ت که چگونه 
با مش��کالت خود روبه رو می شوید. این عبارات تاکیدی مثبت 
ب��رای تقویت روحیه کاری، نقطه ش��روع بس��یار خوبی برای 
بازیابی انگیزه و روحیه هنگام مواجه شدن با مشکالت و حتی 

شکست خوردن است.
lifehack/bazdeh :منبع

۹ عبارت تاکیدی مثبت برای تقویت روحیه کاری

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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