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بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران و جهان گزارش داد

خروج از تنگنای ركود 
در سال 2021

فرصت امروز: بانك جهاني در جديد ترين گزارش چشم انداز اقتصادی جهان پيش بيني كرد كه رشد اقتصاد جهانی 
در سال 2021 ميالدی به حدود 4درصد می رسد. همچنين اقتصاد ايران پس از سه سال از دامنه رشد منفی خارج 
می شود و در سال 2021 به رشد 1.5 درصدی دست می يابد. به گفته بانك جهانی، رشد منفی اقتصاد ايران با وجود 
كارزار فش��ار حداكثری دولت ترامپ و ش��يوع باالی كرونا كه ايران را به اصلی ترين كانون درگيری با كوويد19- در 
منطقه خاورميانه تبديل كرده، پس از سه سال به پايان خواهد رسيد و اقتصاد ايران در سال 2021 به رشد 1.5 درصد 
و در سال 2022 به رشد 1.7 درصد دست خواهد يافت. بحران كرونا در حالی اقتصاد جهان را در سال 2020 حدود...

وعده همتی درباره آینده بازارها پس از ترامپ

 تورم کاهش می یابد
قیمت ها به ثبات می رسد
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اقتصاد ایران 11درصد نسبت به سال 96 کوچک تر شده است

بازخورد تحریم و کرونا در افق 1400

در سال 2021 این کارها را انجام ندهید! 
موفقیت بازاریابی شیائومی در نیویورک

بهترین برندهای سال 2020 در عرصه بازاریابی
همکاری تبلیغاتی باجت دایرکت و استودیو مولن لُو

بازاریابی دیجیتال با توصیه های طالیی
6 تکنیک قدردانی از مشتری

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک با عبور از
جف بزوس، ثروتمندترین فرد 

جهان شد

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

5

هفتـه ای که گذشـت هرچند برای شـاخص بـورس تهران 
دلسـردکننده بـود و نماگر بازار سـرمایه بازدهـی منفی 6 
درصـدی را ثبت کرد، اما برخالف هوای سـرد و زمسـتانی 

این روزهـا، هفته داغی در بورس کاال با اسـتقبال 
گسترده از صندوق کاالی کشاورزی رقم خورد...

شاخص بورس تهران برای دومین هفته متوالی افت کرد

هفته داغ بورس كاال

سرمقاله

گام های مثبت قوه قضائیه 
برای نظم بخشی حقوقی 

به عملیات بانکی

گامهای اخير قوه قضائيه در 
مورد نظام بانکی كش��ور نشان 
از عزم جدی اين قوه در رعايت 
حق��وق عام��ه و نظم بخش��ی 
حقوق��ی ب��ه عملي��ات بانکی 
دارد. از جمل��ه اي��ن اقدامات، 
دي��وان  روي��ه  وح��دت  آرای 
عال��ی كش��ور اس��ت. در چند 
ماه اخير ديوان عالی به عنوان 
عالی ترين مرجع قضايی كشور 
با ص��دور چن��د رأی در مورد 
فعاليت بانك ها نش��ان داد كه 
در نظارت ب��ر اجرای قوانين و 
حفظ حقوق تسهيالتگيرندگان 
و نظم بخشی به عمليات بانکی، 
اهتم��ام ج��دی دارد. از جمله 
آرای م��ورد بحث، رأی وحدت 
روي��ه ش��ماره 794 مورخ 21 
مردادماه 1399 و رأی وحدت 
روي��ه ش��ماره 79۸ مورخ 15 
مهرماه 1399 است كه حاوی 
ن��کات حقوقی بس��يار مهمی 
اس��ت. در پيگي��ری اي��ن امر، 
دادس��تان محترم كل كش��ور 
نيز اخيرا ط��ی نامه ای خطاب 
به رياست محترم بانك مركزی 
در مورد آرای مورد بحث تاكيد 

كرده است: 
ادامه در همین صفحه

25 جمادی االول 1442 - سـال هفتم
شماره   1702- 16صفحه - 50000 ریال

Sat.9  Jan 2021

ادامه از همین صفحه
»در راس��تای حماي��ت از صنايع و رون��ق توليد داخلی 
در جهت نيل به اقتصاد مقاومتی شايس��ته اس��ت دس��تور 
فرمايي��د مراتب به منظور تصحيح قرارداد های تس��هيالت 
منعقده توليدكنندگان با بانك ها در مورد قرارداد های قبل 
از تاري��خ رأی وحدت رويه بدون نياز طرح دعوا در محاكم 
قضاي��ی و رعايت آن در قرارداد ه��ای آتی به بانك ها اعالم 

گردد.«
به منظور آشنايی عمومی با محتوای اين آرا و ارتباط آن 
با فعاليت بانکها و عمليات بانکی )پرداخت تسهيالت توسط 
بانك ها و موسس��ات اعتباری( ارائه توضيحاتی درخصوص 

آرای مورد اشاره مفيد خواهد بود.
الف: رأی وحدت رويه ش��ماره 794 مورخ 21 مردادماه 

1399
يکی از گاليههای هميشگی مشتريان بانك ها، اين است 
كه بانك ها در پرداخت تسهيالت، نرخ سود مصوب شورای 
پ��ول و اعتبار و بانك مركزی را رعاي��ت نمی كنند و زياده 
از نرخ های مصوب از مردم س��ود می ستانند كه نتيجه اين 
رفتار، ع��دم رعايت دقيق  مصوبات بان��ك مركزی خواهد 
بود. در حال حاضر براس��اس مقررات موجود، مرجع تعيين 
و تصويب نرخ س��ود علی الحساب انواع تس��هيالت بانکی، 
ش��ورای پول و اعتبار و مرجع ابالغ اين مصوبات به شبکه 
بانکی كش��ور و نظارت بر اجرای آنها، بانك مركزی اس��ت. 
بانك ه��ا و موسس��ات اعتباری معموال در مورد نرخ س��ود 
علی الحس��اب تس��هيالت و اينکه هزينه تمام ش��ده منابع 
تس��هيالتی بانك ها بيش از نرخی اس��ت كه بانك مركزی 
ابالغ می كند، دارای نقطه نظرات فنی خاص خود هس��تند 
و به زبان ساده و غيرتخصصی، حرف آنان اين است كه اگر 
هزينه تمام شده منابع تسهيالتی بانك ها بيش از نرخ سود 
مصوب شورای پول و اعتبار باشد، آنگاه پرداخت تسهيالت 
همراه با حاش��يه سود به ضرر بانك ها خواهد بود. اما به هر 
حال، تصميم نهايی در اين زمينه در صالحيت شورای پول 
و اعتبار اس��ت. با وجود اي��ن مباحث تکنيکی، ديوان عالی 
كش��ور در اين زمينه موض��وع را از نظر قضايی حل كرد و 
در مردادماه امس��ال به منازعات حقوقی و قضايی راجع به 
نرخ سود و مصوبات بانك مركزی خاتمه و طی رأی شماره 
794 چني��ن حکم داد: »بانك مركزی جمهوری اس��المی 
ايران، تنظيمکننده نظام پولی و اعتباری كش��ور و ناظر بر 
حس��ن اجرای آن اس��ت و مصوبات بان��ك مذكور راجع به 
حداقل و حداكثر سهم س��ود بانك ها و مؤسسات اعتباری 
اع��م از دولتی و غيردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و 
با عنايت به ماده ۶ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی مصوب 1379، ش��رط مندرج در 
قرارداد اعطای تس��هيالت بانکی نس��بت به س��ود مازاد بر 

مصوبات مذكور باطل است.«
از نظ��ر تحليل حقوقی، خالصه پيام اين رأی به ش��بکه 
بانکی كش��ور آن اس��ت ك��ه: اوال مصوبات بان��ك مركزی 
الزم االجراس��ت. ثاني��ا بانك ه��ا بايس��تی در قراردادهای 

تس��هيالت، نرخ سود را براس��اس مصوبات ابالغ شده بانك 
مرك��زی تعيين كرده و به همان ميزان از تس��هيالتگيرنده 
س��ود دريافت كنند. ثالثا س��ود مازاد بر نرخ مصوب بانکی 
ني��ز باطل اس��ت. در اين نکته كه مصوب��ات بانك مركزی 
به عنوان مرج��ع قانونی ناظر بر فعالي��ت بانك ها راجع به 
مباحث مختلف عمليات بانک��ی از جمله مصوبه مربوط به 
نرخ های مصوب س��ود تسهيالت بايس��تی توسط بانك ها و 
موسس��ات اعتباری كام��ال رعايت ش��ود، هيچگونه ترديد 
حقوقی نيس��ت. پس همکاران بانکی بايستی بيش از پيش 
در رعايت مصوب��ات بانك مركزی اهتمام بورزند و از مردم 
سود مازاد بر مصوبات بانك مركزی را مطالبه نکنند، اما در 

اين زمينه توجه به نکات زير نيز ضروری است:
اول؛ براس��اس روي��ه فعلی، نرخ س��ود انواع تس��هيالت 
مبادله ای و مش��اركتی كه توس��ط ش��ورای پ��ول و اعتبار 
تعيين می ش��ود، در واقع نرخ »س��ود علی الحس��اب مورد 
انتظار« اس��ت. س��ود مورد انتظ��ار براس��اس مبانی قانون 
عمليات بانکی بدون ربا بدان معناست كه مشتری در زمان 
درخواس��ت كتبا به بانك اع��الم می كند كه در صورتی كه 
بانك به وی تس��هيالت دهد، براساس شروط درج شده در 
قرارداد تس��هيالت، بانك به عنوان شريك يا طرف معامله 
می تواند انتظار داش��ته باشد كه حداقل اين ميزان سود كه 
توسط مش��تری به بانك اعالم شده، درآمد يا سود خواهد 
داشت بنابراين بانك ها با هدف و اميد كسب حداقل سودی 
كه مش��تری به بانك ارائه می دهد حاضر به سرمايهگذاری 
و پرداخت تس��هيالت مورد درخواس��ت مشتری می شوند. 
پس اگر تس��هيالت پرداخت ش��د ولی به هر دليلی س��ود 
مورد انتظار به دست نيامد، تس��هيالتگيرنده در چارچوب 
قرارداد تس��هيالت در مقابل بانك تعهد دارد كه سود مورد 
انتظار را ولو از اموال خود به بانك ارائه دهد، زيرا آن طرف 
اين موضوع، تعهد بانك در مقابل س��پرده گذاران است كه 
بايس��تی سود قانونی س��پرده ها را به طور مرتب به حساب 
سپرده گذاران واريز نمايد. بدين ترتيب براساس رأی ديوان 
عالی، توافق بين بانك و مشتری در مورد نرخ سود مازاد بر 

مصوبات بانك مركزی محکوم به بطالن است.
دوم؛ ب��ا توج��ه به توضيحات ارائه ش��ده، در تس��هيالت 
بانکی دو نوع س��ود مطرح اس��ت: نخس��ت، »س��ود مورد 
انتظار« كه مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و توس��ط 
بانك مركزی به بانك ها و موسس��ات اعتباری ابالغ رسمی 
می شود و در قرارداد تسهيالت بين بانك و تسهيالتگيرنده 
توافق می ش��ود. دوم، »سود قطعی معامله« كه تابع نتيجه 
معامله ای اس��ت كه بين بانك و تسهيالتگيرندگان توافق و 
منتهی به كس��ب سود شده است. ميزان دقيق سود قطعی 
تسهيالت پس از اتمام پروژه و حسابرسی مشخص می شود 
بنابراين اگر پس از پايان مدت قرارداد تسهيالت در نتيجه 
حسابرس��ی مشخص شود كه س��ود حاصل شده به مراتب 
بيش از نرخ س��ود علی الحساب اس��ت، مبنای تقسيم سود 
بين بانك ها و تس��هيالتگيرندگان، »س��ود قطعی« است و 
نه »س��ود مورد انتظار«. اين نکته ای بس��يار كليدی است 

كه اخيرا توسط بانك مركزی به كانون اعالم شده و انتظار 
می رود كه كارشناس��ان محترم رس��می منتخب دادگاه و 
نيز مراجع رس��می ثبت در زمان ارزيابی و محاس��به سود 
تس��هيالت پرداخت شده، تفاوت های بنيانی بين دو مفهوم 
»س��ود مورد انتظار« و »سود قطعی حاصل از معامالت« را 
دقيقا رعايت و در نظر بگيرند و در اين محاس��به از تبديل 
تس��هيالت مشاركتی به تس��هيالت مبادله ای و اعمال نرخ 
سود تسهيالت مبادله ای در تسهيالت مشاركتی خودداری 

كنند.
س��وم؛ براس��اس مقررات قانون عمليات بانک��ی بدون ربا، 
بانك در تس��هيالت مش��اركتی با پرداخت تسهيالت شرعا و 
قانونا شريك تس��هيالتگيرنده می شود. شريك نيز حق دارد 
سهم الشركه خود را به ميزانی كه در قرارداد تسهيالت تعيين 
ش��ده و به توافق طرفين قرارداد رس��يده را مطالبه نمايد يا 
به ن��رخ روز بفروش��د بنابراين نبايد انتظار داش��ت كه يکی 
از ش��ركای اين مش��اركت و س��رمايهگذاری به جای مطالبه 
سهم الشركه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود 
م��ورد انتظار از تس��هيالتگيرنده مطالبه نماي��د. فرض كنيد 
يك بانك در س��ال گذش��ته با پرداخت تسهيالت ميلياردی 
در يك پروژه ساختمانی ش��ريك شده است. در سال جاری 
سهم الش��ركه بان��ك از پ��روژه موردنظر به مرات��ب چندين 
براب��ر تس��هيالت پرداخت��ی ارزش افزوده پيدا كرده اس��ت. 
در اي��ن حالت نمی توان انتظار داش��ت ك��ه بانك از نصيب و 
سهم الشركه خود چشم پوشی نمايد و برخالف شرايط قرارداد 
فقط به دريافت س��ود علی الحساب تسهيالت مشاركتی قانع 
باش��د. چنين راهکار حقوقی مس��لما مغاير با حقوق شرعی 

سپرده گذاران خواهد بود و نوعی بانکداری ربوی است.
چه��ارم؛ آرای وحدت رويه ديوان عالی كش��ور در حکم 
قانون اس��ت و رعايت آن بر كليه مراجع قضايی الزم الرعايه 
اس��ت، اما بايد بدين نکته توجه داش��ت كه بن��ا بر قاعده 
شناخته شده حقوقی، اثر قانون نسبت به آتيه است. بر اين 
اس��اس اعالم شده اس��ت: »...چنانچه پرونده ای در جريان 
رسيدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازع فيه مربوط 
به چه زمانی باش��د، دادگاه رس��يدگی كننده ملزم است با 
لحاظ رأی وحدت رويه ش��ماره 794 م��ورخ 21 مردادماه 
1399 اتخ��اذ تصميم كند و درخص��وص قراردادهايی كه 
س��ابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ 
وج��ود قاعده اعتبار ام��ر مختوم، ورود ب��ه ماهيت دعوا از 
س��وی دادگاه قانونا مجاز نيست و اعمال رأی وحدت رويه 
فوق االش��عار موضوعا منتفی اس��ت؛ مگر آنکه رأی قطعی 
س��ابق  الصدور با اعم��ال ماده 477 قانون آيين دادرس��ی 
كيف��ری مصوب 1392 نقض ش��ود ك��ه در اين صورت در 
رس��يدگی های بعدی اتخاذ تصميم ب��ا لحاظ رأی وحدت 

رويه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.«
پنجم؛ اخذ س��ود مازاد فقط ش��رط مربوط��ه در قرارداد 
تسهيالت را باطل و بالاثر می سازد بنابراين نسبت به اصل 
قرارداد تس��هيالت فاقد اثر می باش��د و نمی تواند مس��تند 

ابطال كل قرارداد تسهيالت شود.

شش��م؛ در صورتی كه در مراحل ثبتی و عمليات اجرايی 
در ادارات ثبت، تس��هيالت گيرندگان بدهکار مدعی س��ود 
مازاد بر مصوبات بانك مركزی در قرارداد تس��هيالت شوند 
و با طرح اين ادعا درخواس��ت جلوگي��ری از ادامه تعقيب 
عملي��ات اجرايی از ادارات ثبت را داش��ته باش��ند، به نظر 
می رس��د كه بنا بر قواعد حقوقی، رس��يدگی بدين ادعا با 
وج��ود قرارداد منتهی به صدور اجراييه، در صالحيت اداره 
ثبت نيس��ت و نيازمن��د طرح دعوی در مراج��ع قضايی و 

اثبات ادعا توسط تسهيالتگيرنده بدهکار می باشد.
هفتم؛ به هر حال، ابهام حقوقی در اين موضوع، برداشت 
يا استنباط حقوقی از واژه »سود« در رأی مورد بحث است. 
به بيان ديگر، دقيقا مش��خص نيس��ت در اين رأی منظور 
از واژه »س��ود« آيا »س��ود علی الحس��اب« تسهيالت است 
كه مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت، يا »سود قطعی« 
تس��هيالت كه نتيجه حاصل از معاملهای است كه براساس 
قرارداد تسهيالت بين بانك و تسهيالتگيرنده واقع می شود. 
اميد اس��ت در اين زمينه توس��ط مراجع مسئول رفع ابهام 

شود.
ب: رأی وح��دت رويه ش��ماره 79۸ م��ورخ 15 مهرماه 
1399 دي��وان عالی كش��ور در مورد كاركن��ان بانك های 

خصوصی
ماده 59۸ قانون مجازات اس��المی، تصرف غيرقانونی در 
وج��وه و اموال دولتی و وج��وه و اموال عمومی را ممنوع و 
جرم اعالم كرده اس��ت. اين ماده قانونی تصريح دارد: »هر 
يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و 
يا شهرداری ها و موسسات و شركت های دولتی و يا وابسته 
به دولت و يا  نهادهای انقالبی و بنيادها و موسساتی كه زير 
نظر ولی فقيه اداره می شوند و ديوان محاسبات و موسساتی 
كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و يا دارندگان پايه 
قضائ��ی و به طور كل��ی، اعضا و كاركنان قوای س��ه گانه و 
همچنين نيروهای مسلح و مامورين به خدمات عمومی اعم 
از رسمی و غيررسمی،  وجوه نقدی يا مطالبات يا حوالجات 
يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به 
هر يك از س��ازمان ها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصی  كه 
بر حس��ب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده 
غيرمج��از قرار دهد بدون آنکه قصد تمل��ك آنها را به نفع 
خود يا ديگری داشته باش��د،  متصرف غيرقانونی محسوب 
و ع��الوه بر جبران خس��ارات وارده و پرداخت اجرت المثل 
به ش��الق تا )74( ضربه محکوم می ش��ود و در صورتی كه 
منتفع ش��ده باشد عالوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی 
معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد ش��د و همچنين است 
در صورتی كه به علت اهمال يا تفريط  موجب تضييع اموال 
و وج��وه دولتی گردد و يا آن را به مصارفی برس��اند كه در 
قانون اعتباری برای آن منظور نشده يا در غير مورد معين 

يا زائد بر اعتبار  مصرف نموده باشد.«
از ابتدای تصويب اين قانون در محافل و مجامع حقوقی 
و بانکی اين پرس��ش مطرح ب��ود كه آيا كاركنان بانك های 
خصوصی ج��زو »مامورين به خدمات عمومی« محس��وب 

می ش��وند يا خير؟ در صورت پاس��خ مثبت بدين س��وال، 
كاركن��ان بانك ه��ای خصوصی نيز مش��مول مقررات ماده 
59۸ قانون مجازات اس��المی در م��ورد تصرفات غيرمجاز 
در وج��وه و اموال دولتی و عمومی می باش��ند و در صورت 
ارت��کاب اين جرائ��م تحت تعقي��ب قرار خواهن��د گرفت. 
خوش��بختانه هيأت محترم ديوان عالی كشور به اين ابهام 

حقوقی خاتمه داد و چنين نظر داد:
»...مطاب��ق م��اده 59۸ قان��ون مجازات اس��المی بخش 
تعزيرات مص��وب 1375، مأمورين به خدمات عمومی اعم 
از رسمی و غيررسمی همانند كاركنان دولت، سازمان ها و 
مؤسس��ات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر درخصوص 
تصرف غيرقانونی نس��بت به وجوه يا س��اير اموال س��پرده 
ش��ده به آنها برحسب وظيفه هس��تند و با توجه به تعريف 
خدم��ات عمومی در بند ب ماده 1 قانون ارتقای س��المت 
اداری و مب��ارزه با فس��اد و نظر به مق��ررات پولی و بانکی 
بانك ه��ای غيردولتی از مؤسس��ات انتفاع��ی تحت نظارت 
بان��ك مركزی و دولت می باش��ند. بنا ب��ه مراتب كاركنان 
بانك های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گس��ترده پولی و 
بانکی به مردم از مصاديق بارز مأمورين به خدمات عمومی 
محسوب می شوند« بنابراين از اين پس، كاركنان بانك های 
خصوص��ی نيز بنا بر رأی ديوان عالی كش��ور جزو مامورين 
به خدمات عمومی محس��وب می ش��وند و مش��مول همان 
مقررات جزايی پيشبينی ش��ده ب��رای مامورين به خدمات 

عمومی در تصرفات غيرقانونی خواهند بود.
در ه��ر حال، گام های اخير قوه قضائيه به خوبی نش��ان 
می ده��د كه عزم اين قوه برای حفظ حقوق عامه و نظارت 
بر اجرای دقيق مصوبات بانك مركزی توس��ط شبکه بانکی 
كش��ور جدی است. بانك ها قانونا مکلف به رعايت مصوبات 
بانك مركزی هس��تند و بايس��تی اين نکت��ه حقوقی را در 
نظر داش��ته باشند كه توافق بر سود مازاد بر مصوبات بانك 
مركزی از نظر مرجع قضايی، باطل و بالاثر است، ولو اينکه 
متکی به توافق كامل بين تس��هيالتگيرنده و بانك باش��د. 
قطع��ا ش��ورای محترم پول و اعتبار و بان��ك مركزی نيز با 
بررسی دقيق علمی، سياس��تهايی را طراحی خواهند كرد 
كه در تعيين نرخ علی الحس��اب تس��هيالت، حاش��يه سود 
به ض��رر بانك ها و موسس��ات اعتباری ايجاد نش��ود، زيرا 
نتيجه آن، كاهش قدرت تسهيالتدهی بانك ها و موسسات 
اعتباری خواهد بود. ضمنا ش��ايان توجه اس��ت با توجه به 
رأی ديوان عالی كش��ور، كاركنان بانك های خصوصی نيز 
زين پس همانند كاركنان بانك های دولتی در مورد تصرف 
غيرمجاز در وجوه و اموال، جزو مامورين به خدمات عمومی 
محسوب می شوند و در صورت تخلف مشمول مقررات ماده 
59۸ قانون مجازات اس��المی خواهند بود بنابراين به عموم 
هم��کاران محترم بانکی توصيه می ش��ود كه به عزم جدی 
قوه قضائيه در نظم بخشی به عمليات بانکی و نظارت قانونی 
بر عملک��رد بانك ها، توجه و دقت كاف��ی نمايند و همواره 
حقوق قانونی و ش��رعی مش��تريان بانکی را بيش از پيش 

پاس بدارند.

گام های مثبت قوه قضائیه برای نظم بخشی حقوقی به عملیات بانکی



فرصت امروز: بانك جهاني در جديد ترين گزارش چش��م انداز اقتصادی 
جهان پيش بيني كرد كه رش��د اقتصاد جهانی در سال 2021 ميالدی به 
حدود 4درصد می رس��د. همچنين اقتصاد ايران پس از س��ه سال از دامنه 
رش��د منفی خارج می شود و در س��ال 2021 به رشد 1.5 درصدی دست 
می يابد. به گفته بانك جهانی، رشد منفی اقتصاد ايران با وجود كارزار فشار 
حداكثری دولت ترامپ و شيوع باالی كرونا كه ايران را به اصلی ترين كانون 
درگيری با كوويد19- در منطقه خاورميانه تبديل كرده، پس از س��ه سال 
به پايان خواهد رسيد و اقتصاد ايران در سال 2021 به رشد 1.5 درصد و 

در سال 2022 به رشد 1.7 درصد دست خواهد يافت.
بحران كرونا در حالی اقتصاد جهان را در سال 2020 حدود 4.3 درصد 
كوچك تر كرده اس��ت ك��ه ابعاد اين بحران به هيچ وجه قابل مقايس��ه با 
ركود بزرگ دهه 1930 نيست و كرونا دورنمای رشد اقتصادی را دست كم 
برای يك دهه كاهش داده است. به اعتقاد بانك جهاني، بحراني كه كرونا 
براي جهان ايجاد كرده، بدتر از بحران »ورشکس��تگي بزرگ« در دهه 30 
ميالدی است و حتي ممکن است پيش بيني ها با اعالم موارد جهش يافته تر 
كرونا، كندتر ش��وند. در گزارش اين نهاد بين المللي، رش��د دو قدرت برتر 
اقتص��اد جهان يعنی آمريکا و چين نيز به ترتيب 3.5 درصد و 7.9 درصد 

پيش بينی شده است.
سناریوهای رشد اقتصادی در بحران کرونا

تع��داد مبتاليان به كرونا تا روز گذش��ته )جمعه( به ۸۸ ميليون و 50۶ 
هزار نفر رس��يده و بيش از يك ميليون و 90۶ هزار تن نيز بر اثر ابتال به 
وي��روس كوويد19- جان باخته اند. در حالی كه واكسيناس��يون كرونا در 
بس��ياری از كشورها آغاز شده و اميدواری بش��ر برای پايان پاندمی كرونا 
بيش��تر شده است، اما شيوع نوع جهش يافته كرونا در بريتانيا باعث شده 
تا نگرانی ها همچنان ادامه داشته باشد. حتی اگر همه گيری كرونا با شروع 
واكسيناس��يون همين امروز نيز به پايان برسد، تبعات و آثار اين بحران تا 

سال ها باقی خواهد ماند.
در اين راستا، بانك جهاني پيش بيني كرده است كه بيماری كرونا تا مدت 
طوالني كه هيچ كس نمي داند تا چه زماني است، فعاليت هاي اقتصادي را 
كاه��ش خواهد داد و به تب��ع آن درآمدها نيز افت خواهن��د كرد. به باور 
اين نهاد بين المللي، اولويت سياست گذاران و دولتمردان بايد جلوگيري از 
گسترش ويروس كوويد19- و واكسيناسيون سريع و عمومي باشد، چراكه 
هر تصميمي در نهايت بايد با توجه به شرايط كرونا در كشورها اتخاذ شود. 
به اعتقاد بانك جهانی، براي حمايت از اقتصاد و گام برداش��تن در مس��ير 

بهبودي، بايد يك چرخه اي از سرمايه گذاري ها با هدف رشد پايدار اقتصاد 
كه وابس��تگي كمي ب��ه دولت دارد، بنيان نهاد. هرچن��د اين توصيه براي 
بس��ياري از كشورها به خصوص كش��ورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي 
نوظهور كارايي نخواهد داش��ت، چراكه در اين اقتصادها دولت ها همه كاره 
هستند و در اقتصادهاي توسعه يافته نيز با تصويب بسته هاي حمايتي مالي 
عمال نقش دولت ها در اقتصاد بيش��تر ش��ده و به نظر مي رسد كه همين 
امر مي تواند زمينه تش��ديد كسري بودجه در بيشتر كشورها را پديد آورد. 
ديويد مالپاس، رئيس گروه بانك جهاني معتقد اس��ت در حالي كه س��ال 
جاري، نويدبخش يك بهبودي در اقتصاد جهاني است، اما سياست گذاران 
و تصميم س��ازان با مشکالت عديده اي در اين س��ال روبه رو خواهند شد؛ 
سالمت عمومي، مديريت بدهي، سياست هاي بودجه، بانکداري مركزي و 
اصالحات ساختاري بخشي از مشکالت پيش روي دولت ها خواهد بود. اين 
مس��ائل مي تواند آنچه از اقتصاد پيش روي اقتصادهاي نوظهور و در حال 

توسعه است، شکننده و غيرقابل انعطاف كند.
همچنين با وجود اينکه واكسن هاي مختلفي براي مقابله با كرونا مجوز 
تزريق دريافت كرده اند، اما بانك جهاني همچنان ش��يوع شديدتر كرونا و 
كاهش يا توقف واكسيناسيون عمومي را جدي ترين و بدبينانه ترين سناريو 
براي رشد اقتصادي كش��ورها مي داند. اين رخداد مي تواند رشد اقتصادي 
را ت��ا 1.۶ درص��د كاهش دهد، ام��ا در س��ناريوي خوش بينانه كه همان 
قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا و واكسيناس��يون گسترده تر است، رشد 
اقتصادی را تا 5 درصد )يك درصد بيشتر از پيش بيني( افزايش مي دهد. 

ارقام رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان
پيش بيني بانك جهاني از رش��د اقتصادي دو ق��درت برتر جهان يعنی 
آمريکا و چين به ترتيب 3.5 درصد و 7.9 درصد اس��ت. رش��د اقتصادي 
منطقه يورو نيز كه در س��ال گذش��ته كاهش��ي 7.7درصدي داش��ته، در 
س��ال جاری به 3.۶درصد مي رس��د. ژاپن نيز 2.5درصد در اين سال رشد 
خواهد داش��ت. به گفته بانك جهاني، همچنين توليد ناخالص داخلي در 
اقتصادهاي نوظهور و در حال توس��عه پس از انقباض 5درصدي در س��ال 

گذشته ميالدي، در سال پيش رو 3.4درصد رشد را تجربه خواهند كرد.
بانك جهاني معتقد است منطقه خاورميانه نيز پس از مشکالت عديده اي 
كه در س��ال 2020 ب��ا آن درگير بود، س��ال جاري را با رش��د اقتصادي 
2.1درصدی به پايان مي رس��اند. با توجه به اينکه كش��ورهاي اين منطقه 
در حال توس��عه هستند، نفت تاثير تعيين كننده اي بر رشد اقتصادي اين 
كشورها خواهد گذاشت، به گونه اي كه احتمال عادي شدن تقاضاي نفت و 

ب��ه تبع آن افزايش قيمت ها، پايان يافتن توافق كاهش توليد اوپك پالس 
در 2021 و برداش��تن تدريجي محدوديت هاي س��فر از مهمترين عوامل 
بهبود دهنده رشد اقتصادي 1.۸درصدي كشورهاي صادركننده نفت است. 
با اين وجود به دليل كاهش درآمدهاي نفتي در سال 2020، خطر تشديد 
كس��ري بودجه همچنان براي اقتصادهای نفتی خاورميانه وجود دارد. به 
گفته بانك جهاني، رشد اقتصادي عراق، عربستان و امارات در سال جاری 
ميالدی به ترتيب با 2 درصد، 2 درصد و 3 درصد از ديگر كشورهاي منطقه 
خاورميانه بيشتر خواهد بود. مهمترين دليل اين افزايش رشد اقتصادي به 

دليل پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري نفتي و تقويت تقاضاي نفت است.
در بخ��ش ديگری از گزارش بانك جهاني، پيش بيني ش��ده اس��ت كه 
اقتصاد ايران در س��ال جاری ميالدی رشد مثبت 1.5درصد داشته باشد. 
عمده دليل اين افزايش رشد اقتصادي به دليل كنترل شيوع كرونا، افزايش 
مصرف و بهبود صنعت توريسم خواهد بود. پس از سه سال رشد اقتصادي 
منف��ي ۶درصدي در س��ال 201۸، منفي ۶.۸درصدي در س��ال 2019 و 
منفي 3.7درصدي در سال گذشته، اين پيش بيني مي تواند تا حدي نشان 
دهد اقتصاد ايران در مس��ير ريکاوري قرار دارد. هرچند نبايد از مشکالتي 
كه كس��ري بودجه مي تواند بر اقتصاد و رش��د اقتصادي آورد، غافل ش��د. 
پيش بين��ي اين نهاد بين المللي از رش��د اقتصادي ايران در س��ال 2022 

ميالدی نيز 1.7درصد است.
بحران بدهی با اقتصاد جهان چه خواهد کرد؟

بانك جهاني اعتقاد دارد كه همه گيري كرونا يك خطر جدي براي تمام 
جهان داش��ته و آن افزايش و تجميع بدهي هاس��ت. تلنبار شدن بدهي ها 
البته زماني نگران كننده تر مي ش��ود كه ممکن اس��ت اصالحات اقتصادي 
را س��خت تر و رون��د بهبود اقتصادي را كندتر كن��د. در اين صورت تالش 
سياستمداران و تصميم سازان براي هماهنگي اقتصادي، كارايي خود را از 
دست مي دهد. در واقع، بحران كرونا ريسك بدهي در بازارهاي نوظهور و در 
حال توسعه را تشديد مي كند كه اين امر مي تواند باعث افزايش فشار بدهي 
و كاهش توانايي وام گيرندگان در بازپرداخت بدهي ها شود. اين روند ممکن 
اس��ت يك دهه به طول بينجامد كه در اين صورت فاصله بين كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه و نوظهور بيشتر و بيشتر مي شود؛ چيزي كه 
كشورها نمي توانند آن را بپذيرند. بانك جهاني معتقد است كه براي كاهش 
فشار بدهي بايد همه كشورها همکاري كنند، چراكه ممکن است بدهي در 
اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به اندازه 9درصد توليد ناخالص داخلي 

در سال 2020 بيشتر شود.

بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران و جهان گزارش داد

خروج از تنگنای ركود در سال 2021

در ميان پولسازترين مشاغل در سال گذشته، فعاالن حوزه پزشکی در 
رتبه اول فهرست قرار گرفته اند و پس از آنها، فعاالن حوزه های اقتصادی 

و حسابداری بيشترين درآمد را در سال گذشته از آن خود كرده اند.
ب��ه گزارش خبرآنالين، همه س��اله مش��اغل حوزه پزش��کی يکی از 
پولسازترين مشاغل دنيا شمرده می شوند، اما در سال گذشته به واسطه 
ش��يوع ويروس كوويد-19 فعاالن اين حوزه توانس��تند 11 رتبه باالی 
فهرست پولسازترين مشاغل جهان را به خود اختصاص دهند. در رتبه 
نخست اين فهرس��ت، متخصصان بيهوش��ی قرار گرفته اند؛ متخصص 
بيهوشی به پزشکی گفته می شود كه به بيهوشی و فرآيندهای مربوط به 
عمل جراحی می پردازد. به طور معمول، دوران دستياری يك متخصص 
بيهوش��ی چهار سال اس��ت كه بعد از اتمام تحصيالت پزشکی عمومی 
ب��ه يادگيری فعاليت های مرتبط به بيهوش��ی می پردازد؛ هر متخصص 
بيهوشی در كشورهای توسعه يافته دنيا به طور ميانگين در سال گذشته 

2۶7 هزار دالر درآمد داشته است.
در جايگاه دوم فهرس��ت پولس��ازترين مش��اغل جهان، جراحان قرار 
گرفته ان��د و درآمد فع��االن اين حوزه به طور ميانگين در كش��ورهای 
توس��عه يافته در سال گذش��ته 255 هزار دالر تخمين زده شده است. 
پس از آنها، جراحان فك و صورت س��ومين گروه از افرادی هستند كه 
در سال گذشته ميالدی بيشترين درآمد را به دست آورده اند، به طوری 
كه ميانگين درآمد جراحان فك و صورت در كشورهای توسعه يافته در 

سال گذشته 242 هزار دالر تخمين زده شده است.
چهارمين گروه پردرآمدترين ش��غل ها در س��ال گذشته، متخصصان 
زنان و زايمان هس��تند، به طوری كه اين گروه در سال گذشته به طور 

ميانگين در كشورهای توسعه يافته 23۸ هزار دالر پول به دست آورده اند. 
پس از آنها نيز پنجمين گروه پردرآمدترينهای سال گذشته متخصصان 
ارتودنس��ی بوده اند و ميانگين درآمد اين افراد طی س��ال گذش��ته در 

كشورهای توسعه يافته 225 هزار دالر تخمين زده شده است.
همانطور كه گفته شد، جايگاه برتر پردرآمدترينها در سال گذشته به 
فعاالن حوزه پزشکی اختصاص يافته است و بر اين اساس روانپزشکان با 
درآمد به طور ميانگين 220 هزار دالر در سال گذشته در جايگاه ششم 
فهرست پولسازترين مشاغل جهان قرار گرفته اند. همچنين پس از آنها 
جايگاه هفتم و هش��تم اين فهرس��ت به پزشکان عمومی و متخصصان 
لثه اختصاص يافته اس��ت، چرا كه اين افراد به طور ميانگين در س��ال 
گذش��ته در كش��ورهای توس��عه يافته به ترتيب 19۶ و 191 هزار دالر 
كس��ب درآمد كرده اند. س��رانجام نهمين و دهمين گروه پردرآمد اين 
حوزه نيز متخصصان كودک و دندان پزشکان هستند كه درآمد آنها در 

سال گذشته به ترتيب 1۸3 و 175 هزار دالر تخمين زده شده است.
يازدهمين گروه افراد پردرآمد در س��ال گذشته نيز كماكان در حوزه 
پزشکی فعال بوده اند، به طوری كه پرستاران متخصص در سال گذشته 
به طور ميانگين در كشورهای توسعه يافته 174 هزار دالر درآمد كسب 
كرده اند و پس از آنها نوبت به مهندسان می رسد كه در جايگاه دوازدهم 
اين فهرس��ت قرار گرفته اند، چنانکه مهندس��ان پتروش��يمی در سال 
گذش��ته به طور ميانگين در كش��ورهای توسعه يافته و نفتی دنيا 15۶ 
هزار دالر به دست آورده اند. مهندسان آی تی نيز دومين گروه مهندسان 
هستند كه در سال گذشته بيشترين درآمد را كسب كردند و ميانگين 
درآمد آنها در سال گذش��ته در كشورهای توسعه يافته 152 هزار دالر 

تخمين زده ش��ده است. به جز مشاغل ذكرش��ده خلبانان نيز در سال 
گذشته جز پردرآمدترين مشاغل در كشورهای توسعه يافته بوده اند، به 
طوری كه ميانگين درآمد خلبانان در سال گذشته در اين كشورها 14۶ 
هزار دالر تخمين زده ش��ده اس��ت. همچنين وكال نيز در سال گذشته 
جزو پردرآمدترينها در كشورهای توسعه يافته بوده اند و ميانگين درآمد 
آنها در سال گذشته ميالدی در اين كشورها 144 هزار دالر تخمين زده 
شده است. البته كرونا تنها فهرست پولسازترين مشاغل جهان را تغيير 
نداد و فهرس��ت ثروتمندترين های جه��ان را هم جابه جا كرده، چنانکه 
هم اكنون ايالن ماسك با پشت سر گذاشتن جف بزوس به ثروتمندترين 
فرد دنيا تبديل ش��ده اس��ت. به گفته بلومبرگ، پس از چهار سال يك 
آمريکايی ديگر موفق ش��د به ثروتمندترين فرد دنيا تبديل ش��ود و به 
سلطه جف بزوس در اين رده بندی خاتمه دهد.  مديرعامل خودروسازی 
تس��ال و ش��ركت فضايی اس��پيس ايکس كه اكنون ثروتمندترين فرد 
ثروتمند جهان است، به لطف افزايش سهام تسال اكنون بيش از1۸597 
ميليارد دالر ثروت دارد. او در ابتدای امسال تنها 27 ميليارد دالر ثروت 
داش��ت و نفر پنجاهم اين رده بندی بود. اكنون هر س��هم تسال به 790 
دالر رس��يده و از زمان عرضه اوليه سهام شركت تسال در سال 2010، 
ارزش هر س��هم اين خودروس��از بيش از 140 براب��ر )14000 درصد( 
افزايش يافته است. انتظار می رود با وجود شيوع كرونا و كاهش تقاضای 
جهانی، سودآوری اين شركت كماكان مثبت باقی بماند. تسال پيشتر در 
يکم ژوئيه با پشت سر گذاشتن تويوتا به باارزش ترين برند خودروسازی 
جهان تبديل ش��ده بود و اكنون ش��مار زيادی از كسانی كه سهام اين 

شركت را در عرضه اوليه آن خريده بودند، ميليونر شده اند.

کرونا مشاغل پزشکی را به صدر فهرست پولسازترین شغل ها کشاند

پولسازترین شغل ها در بحران کرونا

دریچه

ترامپ حمله هوادارانش به ساختمان کنگره را محکوم کرد
شکست دموکراسی آمریکایی

هرچن��د دونالد ترامپ در بيانيه ای به شکس��ت خ��ود مقابل جو 
باي��دن در انتخابات رياس��ت جمهوری آمريکا اذع��ان كرد و حمله 
خش��ونت آميز هوادارانش به س��اختمان كنگره در روز چهارش��نبه 
را محک��وم كرد، ام��ا آنچه در اين روز در مقابل س��اختمان كنگره 
آمري��کا رخ داد، چنان غيرمنتظره و عجي��ب بود كه تمام جهان را 
به حيرت واداش��ت و هيچ يك از ناظران سياس��ی نتوانستند بهت 
و حيرت خود را از آنچه در واش��نگتن دی س��ی و توس��ط حاميان 
رئيس جمهور شکس��ت خورده می گذشت، پنهان كنند، اما همه بر 
يك چيز اتفاق نظر داشتند؛ اينکه ترامپ هيمنه دموكراسی آمريکا 

را شکسته است.
»بهت آور«، »عجيب«، »رقت انگيز«، »ننگين« و... اينها بيشترين 
عبارات��ی بودند ك��ه در توصيف اين روز بحرانی ب��ا حمله هواداران 
ترامپ به س��اختمان كنگره و اش��غال آن به كار برده شد؛ آنچنان 
كه اغلب فعاالن سياس��ی از سراس��ر جهان از ترام��پ و حاميانش 
خواس��تند تا نتايج انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر را بپذيرند 
و راه را برای انتقال نرم قدرت هموار كنند؛ هرچند س��اعتی پس از 
اي��ن رخداد ترامپ در پيامی ويدئوي��ی، پيروزی بايدن در انتخابات 
رياس��ت جمهوری را پذيرفت و حمله خش��ونت آميز هوادارانش به 
ساختمان كنگره را محکوم كرد. البته او هيچ اشاره ای به نقش خود 
در اين اتفاق نکرد و تنها گفت حاال كه كنگره آمريکا نتايج انتخابات 
را تاييد كرده، »دولت جديد در 20 ژانويه شروع به كار خواهد كرد 
و اكن��ون تمرك��ز او بر اطمينان حاصل ك��ردن از انجام يك انتقال 

هموار منظم و يکپارچه است.«
در جريان رخداد روز چهارشنبه كه بزرگترين تهديد دموكراسی 
آمري��کا از زمان جنگ داخلی اطالق ش��ده اس��ت، وفاداران ترامپ 
بدون توجه به تمامی هش��دارهای بينالمللی به كرسی دموكراسی 
آمريکا يعنی س��اختمان كنگره حمله كردند ت��ا بلکه مانع از تاييد 
رياس��ت جمهوری جو بايدن ش��وند، هرچند كنگ��ره نهايتا پس از 
وقف��ه ای كوتاه، به كار خود ادامه داد و ش��ايد اي��ن بار مصمم تر از 

هميشه مهر تاييد بر رياست جمهوری بايدن زد. 
ش��ايد حمله آشوبگران و اعتراضات پس��اانتخاباتی در بسياری از 
كشورها در قاره آفريقا، آسيا و آمريکای التين عادی باشد، اما كسی 
انتظار آن را برای دموكراس��ی های غربی نداشت. همه اين رخدادها 
پيامده��ای جدی برای آمريکا داش��ت و خواهد داش��ت. آمريکا و 
دولتمردانش همواره داعيه دموكراسی و دموكراسی خواهی داشتند 
و همواره در امور ديگر كش��ورها و مناقشات انتخاباتی آنها مداخله 
كرده اند، اما اي��ن بار به عبارت معروف، خياط در كوزه افتاد و يا از 
كوزه همان برون تراود كه در اوس��ت. اين بار از انتقال صلح آميز و 
ن��رم قدرت در آمريکا خبری نب��ود و عالی ترين مقام آمريکا به رغم 
به كارگيری ۶0 دادگاه و 90 قاضی حاضر نبود قدرت را به آس��انی 

واگذار كند. 
ترامپ از زمان اولين مبارزه انتخاباتی خود در انتخابات رياس��ت 
جمه��وری، طرفداران خود را تحريك كرد تا نظرات سياس��ی خود 
را از طري��ق تظاهرات فيزيکی و خش��ونت بيان كنن��د و او بارها و 
بارها از انکار اقدامات برتری طلبان سفيدپوس��ت، نئونازی ها و ساير 
افراط گرايان خودداری كرد. اطرافيان ترامپ او را به كس��ی ش��بيه 
دانس��ته اند ك��ه می داند بازی را باخته اما معتقد اس��ت باخت او به 

دليل داوری غلط بوده است.
ترامپ اولين رئيس جمهوری در آمريکا بود كه از طبقه نخبگان و 
سياسيون نبود؛ او مردی تاجرپيشه بود كه فقط با اعداد و ارقام كار 
می كرد، پوپوليس��تی كه با ج��ار و جنجال كار خود را پيش می برد 
و اي��ن بار نيز به هم��ان روش ديرينه خود عمل كرد. ويژگی اصلی 
او، صراحت بيان و عدم تمکين به چارچوب های سياسی حاكم بود 
و ش��ايد همين دليل اصلی عدم تحملش در جامعه سياسی آمريکا 
بود. او بدون آنکه به آستانه خشم مردمی توجه كند، برای تحريك 
احساسات مردم تا جايی پيش رفت كه ديگر از كنترل خارج شد و 
نماد و معبد دموكراس��ی آمريکا، كنگره را هدف قرار گرفت. حمله 
طرف��داران ترامپ به كنگ��ره به نوعی كودتای س��فيد ترامپ عليه 

سيستم حاكم آمريکا به حساب می آمد.
تا همين چند ماه قبل ايده كودتای ترامپ خيلی دور از ذهن بود، اما 
همين چند روز پيش بود كه 10 وزير دفاع سابق از جمله دو وزير دفاع 
سابق دولت ترامپ خواس��تار انتقال معمول قدرت شدند؛ آنها گفتند 
زمان زير س��وال بردن نتايج انتخابات گذشته و اكنون زمان شمارش 

رسمی آرای الکترال است همانطور كه در قانون اساسی آمده است.
آنچ��ه امروز بيش از هميش��ه نمايان ش��ده، جامع��ه دو يا چند 
قطبی در آمريکاس��ت. ش��ايد ترامپيس��م قطب ديگر آمريکا و نماد 
جريانی است كه با هوچی گری، ارعاب، تهديد و پول به دنبال پيش 
بردن كار اس��ت. آنها از الفاظ قش��نگ، محترمانه و سياس��تمدارانه 
دموكرات ه��ا و ي��ا جنگ طلبی آش��کار جمهوری خواهان اس��تفاده 
نمی كنن��د؛ آنها حمله می كنند و نابود می كنند. اكنون بخش��ی از 
جامعه س��عی در نجات وجهه آمريکا دارد؛ با درخواست استيضاح و 
ي��ا حتی بركناری ترامپ. ولی آيا واقعا می توان اذهان يك جهان را 

از آنچه در روز چهارشنبه رخ داد، پاک كرد؟
هرچند ترامپ عصر پنجش��نبه در بيانيهای به شکس��تش مقابل 
جو بايدن در انتخابات اذعان نمود و حمله هوادارانش به ساختمان 
كنگ��ره را محکوم ك��رد، اما اكنون همگان بر اي��ن نکته اتفاق نظر 
دارند كه ترامپ دموكراس��ی آمريکايی را ناب��ود كرد. روزی كه در 
تاريخ ثبت ش��د و رئيس جمهوری كه ش��ايد همواره در اذهان اين 
نسل از مردم جهان باقی بماند؛ كسی كه روی ديگر آمريکا را نشان 
داد. باي��دن 20 ژانويه به عنوان رئيس جمهور س��وگند ياد خواهد 
كرد؛ او كار مش��کلی پيش رو دارد؛ او بايد اين كشور اختالف زده و 

چند پاره شده را دوباره متحد كند.
اما حتی در حالی كه قدرت ترامپ در حال س��قوط بود، اوباشی 
متش��کل از پيروانش موفق به انجام يك كار حيرتانگيز شدند. آنها 
دولت قدرتمندترين كشور جهان را تعطيل كردند. ساختمان كنگره، 
عظيم و با ابهت، يکی از تأسيس��ات بسيار محافظت شده در جهان 
اس��ت. اينکه س��د دفاعی اش به راحتی و به سرعت شکسته شده و 
س��اكنانش تهديد ش��ده و فعاليتش توس��ط افرادی كه حضورشان 
پيشبينی ش��ده بود، مختل می شود، تصويری حيرتانگيز از ضعيف 
بودن امنيت دولت اياالت متحده است. در دوران ترامپ، شکنندگی 
بسياری از چيزهايی كه س��خت و استوار به نظر می رسيدند، ثابت 

شد از جمله خود دموكراسی آمريکا.
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فرص��ت ام��روز: بودجه س��ال 1400 با وج��ود تصويب كلي��ات آن در 
كميس��يون تلفيق مجلس همچنان خبرساز است و ميزان جرح و تعديل 
بودجه در بهارس��تان باعث ش��ده تا آخرين بودجه قرن كماكان در صدر 
خبرهای رسانه ها باشد، با اين حال يکی از مهمترين پيشنيازهای بررسی 
دقيق بودجه، داشتن تصويری واقعی از وضعيت اقتصاد ايران است. در اين 
راستا، نهاد پژوهشی مجلس در گزارش »تصوير اقتصاد ايران و چشم انداز 
آن در آس��تانه تصويب اليحه بودجه 1400« به بررس��ي وضعيت اقتصاد 
ايران پرداخت و از كوچك شدن 11 درصدی اقتصاد كشور نسبت به سال 
9۶ خبر داد. به اعتقاد مركز پژوهش ها، اقتصاد ايران در سال 99 وضعيتی 
دوگان��ه را تجربه كرده و تخليه اثر تحريمها تحت تأثير ش��يوع كرونا قرار 
گرفته اس��ت؛ البته اثرگذاری اين دو وضعيت متفاوت از يکديگر بوده و در 
حالی كه تحريمها عمدتا بخش نفت و صنايع بزرگی نظير خودروسازی را 
متأثر كرده، اما شيوع كرونا عمدتا بر بخش های خدماتی و صنايع كوچك 

اثرگذار بوده است.
هرچند انتظار نمی رود در نتيجه شيوع كرونا ارزش افزوده اقتصاد كاهش 
ش��ديدی داشته باش��د، ولی با توجه به سهم زياد اين بخش ها در اشتغال 
كشور به نظر می رسد آثار رفاهی آن بر خانواده ها بسيار نگران كننده باشد. 
با استناد به آنچه مركز پژوهش ها در گزارش خود نوشته، عالوه بر كاهش 
ميانگين كالري هاي دريافتي توسط خانواده ها، كيفيت كالري هاي دريافتي 
نيز كاهش يافته است. اين امر در كنار بيکاري ها و كاهش توليد به واسطه 
ش��يوع كرونا و همچنين كاهش 33 درصدي درآمد سرانه كشور در سال 
9۸ نس��بت به س��ال 90 )طبق اعالم بانك مركزی( مي تواند فقر كالري و 

سوءتغذيه را تشديد نمايد.
وقتی مخاطرات تورمي بیشتر مي شود

به گفته مركز پژوهش ها، تحريم و كرونا، صنايع بزرگ و كوچك و بخش 
خدم��ات را تحت تاثير ق��رار داده و با توجه به اينکه بي��ش از ۸0 درصد 
ش��اغالن كش��ور در اين بخش ها مش��غول به فعاليت هستند، پيش بيني 
مي ش��ود كه تغيير وضعيتي قابل توجهي در رفاه خانوارها مش��اهده شود. 
البته با توجه به كاهش 33 درصدي درآمد سرانه كشور در سال 9۸ نسبت 
به سال 90 حتي اگر رفاه خانواده ها با اعمال سياست هاي حمايتي افزايش 
پيدا كند، باز هم ش��رايط به ابتداي ده��ه 90 باز مي گردد. با وجود اينکه 
از اول آذرماه امس��ال محدوديت هاي تردد اعمال ش��ده و پيش بيني ها بر 
برقراري اين محدوديت ها تا پايان سال است، رشد اقتصادي سال 99 بدون 
نفت و با نفت 0.۸ و 0.5درصد برآورد مي ش��ود. بازوی كارشناسی مجلس 
معتقد اس��ت كه با وجود تداوم ش��يوع كرونا اما در سال آينده بخش هاي 
نفت، س��اختمان و صنعت رش��د اقتصادي مثبتي خواهند داشت. به نظر 
مي رس��د مهمترين پيش فرض اين مدعا، رفع تحريم ه��ا پس از روي كار 

آمدن دولت بايدن در آمريکا است.
مرك��ز پژوهش ها س��پس در بخش ديگري از گزارش خ��ود به ادامه دار 
ش��دن بي ثباتي در محيط كالن اقتصادي ب��ه دليل تنش هاي بين المللي 
اش��اره كرد كه مي تواند دامنه رشد اقتصادي را در محدوده منفي تا صفر 
قرار دهد. آنچه اين گزارش نشان مي دهد، دور از ذهن نبودن خطر ابرتورم 

اس��ت، چراكه منابع مالي دولت به  ش��دت محدود است و اگر درصدي از 
منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دس��ترس باشند، مخاطرات تورمي 

بيشتر هم مي شود.
اين نهاد پژوهش��ی به هدف گ��ذاری تورم 22 درصدی از س��وی بانك 
مركزی اشاره می كند و آن را صحيح نمی داند. به اعتقاد مركز پژوهش ها، 
هدف گذاري نرخ تورم در 22درصد صحيح نيس��ت، زيرا نرخ تورم ساالنه 
تحت تاثير 24 ماه ش��اخص قيمت ها قرار دارد و با رسيدن تورم ساالنه به 
30.5 درصد در آذرماه، رس��يدن به هدف 22 درصد عمال دس��ت يافتني 
نخواهد بود و با توجه به شرايط فعلي و اثر تحريم ها و شيوع كرونا ممکن 
اس��ت تورم س��االنه افزايش بيش��تري يابد. از مهمترين داليلي كه باعث 
مي ش��ود نرخ تورم به هدف گذاري خود نرسد، افزايش قابل توجه انتظارات 

تورمي، افزايش نرخ ارز و سياست پولي و مالي است.
مركز پژوهش ها ميزان تورم نقطه به نقطه تا پايان سال و تورم ساالنه را 
حدود 45 درصد و 3۸ درصد پيش بيني كرده و شيوه تامين كسري بودجه 
را به عنوان يکي از عوامل تغييرات زياد در نرخ تورم قلمداد كرده اس��ت. 
همچنين به دليل كمبود منابع ارزي دولت در 7 ماهه نخست سال جاري 
حدود 5 ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي و ذخاير بانك مركزي 
تهيه شده كه به افزايش پايه پولي دامن زده است. در اين مدت درآمدهاي 

نفتي نيز حدود 2 ميليارد دالر بوده است.
وقتی تحریم کیک اقتصاد را کوچک می کند

تجربه تحريم هاي بين المللي و نبود هماهنگي مناسب براي مديريت آن، 
آس��يب پذيري اقتصاد ايران را بيشتر كرد، به گونه اي كه شدت شوک هاي 
تحريمي كه از 97 شروع شد و در 9۸ به اوج خود رسيد، اقتصاد كشور را 
11درصد نسبت به س��ال 9۶ كوچك تر كرد. اين به معناي كاهش اندازه 

كيك اقتصادي و به تبع آن، كاهش سهم هر ايراني از آن است.
مركز پژوهش ها اعتقاد دارد كه در س��ال 99 رشد اقتصادي بخش هاي 
مختلف نوس��انات زيادي دارد؛ منفي 14.۶درصد و ۶.4 درصد كمترين و 
بيشترين اعدادي است كه انتظار مي رود بخش های اقتصادی به آن دست 
يابند. طبق گزارش اين نهاد پژوهشی، رشد اقتصادي بخش هاي كشاورزي، 
نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پايان سال 99 به ترتيب 2.1 درصد، 
منفي 1.۶ درصد، ۶.4 درصد، منفي 14.۶ درصد و صفر درصد برآورد شده 
است. البته مركز پژوهش ها در خالل پيش بيني رشد هاي اقتصادي تا پايان 
س��ال جاري، به دو نکته نگران كننده نيز اش��اره مي كند؛ نخست، كاهش 
واردات مواد اوليه به كش��ور در نتيجه نوس��ان ارزي و دوم، كاهش شديد 
سرمايه گذاري در بخش ساختمان است. اين دو نکته نشان مي دهد كه اگر 
نوسان ارزي ادامه يابد عالوه بر اينکه رشد اقتصادي پيش بيني شده كاهش 

مي يابد، رفاه خانواده ها نيز افت بيشتري خواهد داشت.
بخ��ش بعدی گزارش مرك��ز پژوهش ها به وضعيت اش��تغال و بيکاري 
اختصاص دارد و می نويس��د: با اس��تناد به گزارش هاي رسمي از سال 93 
تا 9۸ به  طور متوس��ط 700 هزار نفر در هر سال به جمعيت فعال كشور 
اضافه شد، با اين حال شيوع كرونا نشان داد بازار كار تا چه اندازه تحت تاثير 
رخدادهای ناگهاني است. در زمستان 9۸ نسبت به زمستان سال 97 حدود 

430 هزار نفر از جمعيت فعال كاسته شدند، اما در بهار و تابستان امسال 
نس��بت به فصول مشابه سال گذش��ته كاهش ها شديدتر و به ترتيب يك 

ميليون و 990 و يك ميليون و ۶۶2 هزار نفر گزارش شده است.
به اعتقاد نويس��ندگان اين گزارش، زمس��تان 9۸ بازار كار ايران را به دو 
بخش پيش و پس از شيوع كرونا تقسيم كرده است، چراكه پاييز 93 تا 9۸ 
حدود ۸5 درصد جمعيت اضافه ش��ده به فعالين اقتصادي شاغل شدند و 
در هر فصل نيز نسبت به فصل قبل ۶21 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه 
ش��د. اين در حالي است كه روند اش��تغال زايي پس از شيوع كرونا قطع و 
در بهار و تابس��تان 99 يك ميليون و 500 و يك ميليون و 209 هزار نفر 
از جمعيت ش��اغالن كاسته ش��دند. نکته مهم ديگر، بيکاري 50 درصد از 
جمعيت دانشگاهي كشور است و اين امر در ميان مدت مي تواند بر ساختار 
بازار كار تاثير مخربي بگذارد. همچنين كاهش نرخ بيکاري در س��ال 99 
نبايد نکته مثبتی تلقي شود، چراكه اين امر به معناي خروج جمعيت فعال 

از بازار كار است.
وقتی اقتصاد به سال 96 عقبگرد می کند

به گفته مركز پژوهش ها، از س��ال 91 تا 9۸ به جز دو س��ال 93 و 9۶ 
تشکيل سرمايه ثابت خالص در بخش ساختمان منفي بوده است. طي اين 
س��ال ها نيز تشکيل سرمايه در ماش��ين آالت به رقم هاي تجربه شده طي 
سال هاي ۸2 تا 90 نرسيده است. همچنين در سال هاي 90 تا 9۶ به  طور 
متوس��ط 2.2 درصد از انباشت سرمايه در بخش هاي ساختمان، صنعت و 
معدن، نفت و گاز كاهش داشته است. اين بدان معناست كه با تداوم اين 
شرايط ظرفيت هاي توليدي در اين بخش ها به  شدت كاهش خواهد يافت 
و حتي با فرض بهبود شرايط كالن اقتصادي، چندين سال طول مي كشد 

به سال هاي دهه ۸0 بازگردانده شود.
طبق آنچه مركز پژوهش ها در گزارش خود نوش��ته، افزايش هزينه هاي 
زندگي در كنار ركود اقتصادي باعث ش��ده تا خانواده هاي ايراني هنوز به 
سطح درآمد سال 9۶ خود نرسند. چنانچه رفاه خانوار ايرانی در يك دهه 
گذش��ته با كاهش قابل توجهی مواجه ش��ده و خانواده هاي ايرانی از سال 
1390 به بعد مرتبا كاهش در ميزان كالري دريافتی داشته اند و بيشترين 
كاه��ش نيز در س��ال 1397 با 4 تا 5 درصد كاه��ش در ميزان كالري رخ 
داده اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد كه ميانگين و ميانه كالري دريافتی 
خانواده هاي ايرانی از سال 1390 به طور پيوسته رو به كاهش بوده و عالوه 
بر كاهش كالري دريافتی، كيفيت كالري دريافتی نيز به دليل مصرف كمتر 
از مواد غذايی باكيفيت، كاهش يافته اس��ت. بيکاري هاي ناش��ی از شيوع 
كرون��ا، كاهش درآمد حقيقی، افزايش هزين��ه و درنتيجه كاهش مصرف 
از گروه هاي غذايی و كاه��ش كالري دريافتی افراد، به احتمال زياد باعث 
شده تا نرخ فقر در سال 139۸ افزايش قابل توجهی نسبت به سال 139۶ 

داشته باشد.
به باور  نهاد پژوهش��ی مجلس، مهمترين اولويت اقتصاد ايران در سال 
1400، افزاي��ش پيش بيني پذيري و ثبات اقتصاد اس��ت و ضروري اس��ت 
هرگونه سياست گذاري اقتصادي به ويژه در فرآيند تصويب بودجه با فرض 

تداوم وضعيت موجود صورت پذيرد.

اقتصاد ایران 11درصد نسبت به سال 96 کوچک تر شده است

بازخورد تحریم و كرونا در افق 1400

ش��امخ يا همان ش��اخص مديران خريد )PMI( مقياس��ی است كه 
مرك��ز پژوهش های اتاق ايران، از طريق دريافت پاس��خ بنگاه های نمونه 
در صنايع مختلف به س��واالت مشخص اس��تخراج می كند. اين شاخص 
كه اوايل هر ماه منتش��ر می ش��ود، رونق، ركود يا ثبات كسب وكارهای 
مورد بررسی و چشم انداز انتظاری آنها در ماه آينده را نشان می دهد. در 
جريان اس��تخراج اين ش��اخص، اگر عدد شامخ بيش از 50 واحد باشد، 
نشان می دهد كه اقتصاد در حال  توسعه است، درحالی كه هر رقمی زير 
50 واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حکايت دارد.

در آخرين تحوالت اين ش��اخص، ش��امخ كل اقتصاد ايران در آذرماه 
امس��ال به 47.77 واحد رسيده كه همچنان وضعيت ركود در فعاليت ها 
را نش��ان می دهد، اما شدت ركود آن نسبت به آبان )45.7 واحد( كمتر 
شده اس��ت. همچنين به طور ميانگين طی سه ماه گذشته، نرخ كاهش 
كمتری در ميزان فعاليت های اقتصادی وجود داشته است و روند نزولی 
ش��اخص كل طی ۶ ماه گذش��ته كمترين ميزان كاه��ش در فعاليت ها 
را ثبت كرده اس��ت. نتايج نش��ان می دهد درحالی كه در اين ماه برخی 
فعاليت ها در بخش خدمات و كشاورزی با ركود بيشتری نسبت به آبان 
روبه رو بودند )تعطيلی سراسری بسياری از مشاغل خدماتی در نيمه اول 
آذر(، اما ماليم تر ش��دن نرخ كاهش شاخص كل در آذر، به دليل بهبود 

فعاليت ها در بخش ساختمان و صنعت است.

ش��اخص موجودی مواد اوليه يا لوازم خريداری ش��ده در آذرماه 4۶.13 
اس��ت و نسبت به آبان )39.۸4( ش��دت كاهش آن بسيار كمتر است. اين 
شاخص علی رغم آنکه همچنان كمتر از 50 است اما نرخ كاهش آن نسبت 
به شدت كاهشی كه طی ماه های اخير داشته كمتر شده، به گونه ای كه طی 

14 ماه اخير )از مهر سال گذشته( كمترين نرخ كاهش را داشته است.
شاخص ميزان استخدام و به كارگيری نيروی انسانی در آذرماه 51.3 
به دس��ت آمده كه نس��بت به آبان ماه )4۶.11( روند افزايشی داشته و 
طی 10 ماهه گذش��ته بيشترين مقدار خود را به ثبت رسانده است كه 

چشم انداز روشن تری را برای ماه های پيش رو به همراه دارد.
ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداری شده )7۶.۶4( كه 
از ارديبهش��ت ماه روند افزايشی ش��ديدی داشته است، برای دومين ماه 
پياپی از ش��تاب اين روند افزايش��ی كاسته شده اس��ت. علی رغم اينکه 
براس��اس گزارش مركز آمار ش��اخص كل كااله��ا و خدمات مصرفی در 
آذرماه 2۸0.۶ بوده است و نسبت به آبان )275.0( افزايش داشته است، 
كندتر ش��دن روند افزايشی در شاخص قيمت خريد مواد اوليه متأثر از 
كاهش اندک نرخ ارز طی دو ماه گذشته است كه بيشتر بر قيمت مواد 
اوليه وارداتی مش��اهده می ش��ود. قيمت فروش محصوالت توليدشده يا 
خدمات ارائه ش��ده در آذرماه )5۶.73( نرخ افزايش بسيار ماليم تری را 
نس��بت به روند ۸ ماهه خود از ابتدای س��ال داش��ته است كه بيشتر به 

دليل كاهش قيمت مواد اوليه وارداتی و كاهش تقاضای مشتريان است.
همچنين ش��اخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادی در 
ماه آينده 5۶.3۸ اس��ت كه طی 7 ماهه اخير بيشترين مقدار خود را به 
ثبت رسانده است و نشان دهنده انتظارات خوش بينانه و چشم انداز بهتر 
اقتصادی در دی ماه اس��ت. به طوركلی با ادامه محدوديت های ناش��ی از 
كوويد-19 در آذرماه فعاالن اقتصادی بخش خدمات بار ديگر با كاهش 
در فعاليت ها روبه رو ش��دند اين در حالی اس��ت ك��ه وضعيت در بخش 
س��اختمان و خدمات بهتر شده است و افزايش شاخص ميزان استخدام 

نيز چشم انداز روشن تری را نسبت به ماه های پيش رو نشان می دهد.
در آذرماه امس��ال همچنين ش��اخص مديران خريد بخش صنعت به 
49.3 واحد رسيده كه بعد از ركود آبان ماه )47.۶3(، سيگنال قوی تری 
را نس��بت به بهب��ود فعاليت صنايع نش��ان می ده��د. در بخش صنعت 
مالحظه می شود كه به دليل اثر نوسانات قيمتی كاهش نرخ ارز و اثرات 
تورمی ش��ديد طی ماه های ميزان تقاضای مش��تريان را به شدت تحت 
تأثير قرار داده و اكثر صنايع با كاهش سفارش��ات جديد روبه رو هستند. 
همچنين تداوم تعطيلی ناش��ی از ش��يوع كرونا، تأثي��ر كاهش تقاضا را 
دوچندان كرده اس��ت. از سوی ديگر در بسياری از صنايع ترخيص مواد 
اوليه توس��ط گمرک و تخصيص ارز به ش��ركت های توليدی كماكان با 

موانعی روبه روست.

شامخ آذرماه با 2 واحد افزایش به 47.77 واحد رسید

کاهش دامنه رکود در اقتصاد ایران

خبرخوان

رهبر انقالب در سالروز قیام 19 دی:
 ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی

ممنوع است
رهبر معظم انقالب با تاكيد بر اينکه غرب موظف است تحريم عليه ايران را 
فورا متوقف كند، افزودند آمريکايی ها اگر توانسته بودند واكسن توليد كنند اين 
افتضاح كرونايی در كشورش��ان به وجود نمی آمد كه در يك روز حدود 4 هزار 
نفر تلفات داشته باشند. ضمن اينکه اساساً به آنها اعتمادی نيست و گاهی اين 

واكسن ها را برای آزمايش بر روی ملت ها است.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل 
خامنه ای صبح جمعه در سخنانی تلويزيونی به مناسبت سالروز قيام 19 دی 
135۶ م��ردم قم، بر ضرورت حراس��ت از ياد و نام اي��ن قيام تعيين كننده و 
مضمون دينی و ضّدآمريکايی آن تأكيد كردند و با افتخارآميز خواندن توليد 
واكس��ن كرونا در كشور، گفتند: حضور منطقه ای و ثبات آور و افزايش قدرت 
دفاعی و موش��کی ايران ادام��ه خواهد يافت، در مورد برج��ام هم ما اصرار و 
عجله ای برای بازگشت آمريکا نداريم مهم اين است كه تحريم ها بايد فوری و 

كامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بيان مباحث اصلی خود درباره حماسه 19 دی 
135۶ مردم قم و برخی مس��ائل روز، از حضور حماس��ی و خودجوش مردم 
در تجليل از س��ردار شهيد حاج قاسم سليمانی و شهيد ابومهدی قدردانی و 
تأكيد كردند: اين فعاليت خودجوش و حماسه گونه، ناشی از عواطف، بصيرت و 

انگيزه های عالی مردم بود و روح تازه ای در كالبد كشور و ملت دميد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به چهلمين روز شهادت دانشمند بزرگ 
كش��ور ش��هيد فخری زاده افزودند: دو ش��خصيت بزرگ علمی كه اين اواخر 
از دس��ت داديم يعنی ش��هيد فخری زاده و آيت اهلل مصباح ي��زدی، هر دو در 
عرصه ه��ای كاری خويش، چهره های برجس��ته ای بودند كه باي��د از ميراث 

ارزشمند آنها مراقبت شود و راه آنان به بهترين وجه ادامه يابد.
رهبر انقالب با اش��اره به اوضاع در هم ريخته بت بزرگ اس��تکبار گفتند: 
»افتضاح انتخاباتی«، »حقوق بشری كه هر چند روز يك سياهپوست قربانی 
آن می ش��ود«، »بر مال ش��دن ماهيت ارزش های ادعاي��ی آمريکا كه موجب 
تمس��خر دنيا حتی دوستان آمريکا ش��ده«، »اقتصاد فلج«، و »ده ها ميليون 
بيکار و گرس��نه و بی خانمان« نش��ان دهنده اوضاع نابسامان آمريکا است كه 
البته عجيب نيس��ت، اما عجيب اين اس��ت كه عده ای هنوز آرزو و قبله شان 

آمريکا است.
ايش��ان با اشاره به حوادث روزهای اخير در آمريکا مانند حمله به كنگره و 
فرار نمايندگان از تونل های مخفی افزودند: آنها در فتنه ۸۸ به دنبال ناامنی و 
ايجاد آشوب و جنگ داخلی در ايران بودند كه موفق نشدند و خداوند همين 

مسئله را در سال 99 بر سر خودشان آورد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای بخش ديگری از سخنان ش��ان را به پاسخ قطعی 
و پايانی نظام اس��المی به ادعاهای جبهه استکبار به سركردگی آمريکا عليه 
جمهوری اس��المی در 3 موضوع »تحريم«، »حضور منطقه ای ايران« و »توان 
دفاعی و قدرت موش��کی كش��ور« اختصاص دادند. ايشان درخصوص مسئله 
تحريم تأكيد كردند: جبهه غرب و دشمنان موظفند حركت خباثت آميز تحريم 
عليه ملت ايران را كه واقعاً يك خيانت، جنايت و دشمنی بی جهت عليه مردم 

است، فوراً متوقف كنند و همه تحريم ها را بردارند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته بارها تأكيد كرده ايم كه بايد اقتصاد را با 
فرض برداشته نشدن تحريم ها جوری برنامه ريزی كنيم تا كشور به خوبی اداره 
شود و با رفتن و آمدن تحريم و با بازيگری های دشمن دچار مشکل نشود كه 
اين كار با اتکا به ظرفيتهای داخلی و اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی ممکن 
است. اگرچه تحريم ها نيز به تدريج در حال بی اثر شدن هستند بنابراين اين 
حرف طرف مقابل كه فالن كار را بکنيد يا نکنيد، بيخود است و تحريم ها كه 

خيانت و جنايت در حق ملت است، بايد برداشته شود.
رهبر انقالب اس��المی در بخش ديگری از سخنان ش��ان به مسئله پرتکرار 
ديگری در افکار عمومی يعنی برجام و كنار گذاشتن بخشی ديگر از تعهدات 
و آغاز غنی سازی 20 درصد اشاره كردند و گفتند: اين بحث را مطرح می كنند 
كه آمريکا به برجام برگردد يا برنگردد؟ جمهوری اسالمی هيچ اصرار و عجله ای 
برای بازگشت آمريکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحريم ها و 
بازگرداندن حق غصب ش��ده ملت اس��ت كه اين وظيفه آمريکا و اروپايی های 

دنباله  رو آن است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: اگر تحريم ها برداشته شد بازگشت آمريکا 
به برجام معنا می دهد البته مس��ئله خسارت ها كه جزو مطالبات ما است در 
مراحل بعدی دنبال خواهد ش��د، اما بدون رفع تحريم ها بازگش��ت آمريکا به 

برجام حتی ممکن است به ضرر كشور هم باشد.
ايشان خاطرنشان كردند: در اين موارد به مسئوالن در قوای مجريه و مقننه 

گفته شده كه با دقت و رعايت كامل ضوابط پيش بروند.
رهب��ر انقالب اس��المی تصميم مجلس و اقدام دول��ت برای كاهش بخش 
ديگری از تعهدات برجام را كامالً درس��ت و عقالنی دانس��تند و گفتند: عمل 
كردن جمهوری اسالمی به همه تعهدات خود در شرايطی كه طرف مقابل به 

همه تعهدات خود عمل نمی كند، بی معنی است.
ايش��ان افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند ما نيز برمی گرديم، 
همچنان كه بنده از ابتدای برجام گفتم اقدامات بايد به صورت متناظر و »كار 
و تعهد آنها در مقابل كار و تعهد ما« باشد كه البته اين، اوِل كار انجام نگرفت 

اما اكنون بايد انجام شود.
بخش پايانی سخنان رهبر انقالب به مسئله كرونا اختصاص داشت. ايشان 
با تش��کر از وزارت بهداشت و دست اندركاران توليد واكسن آزمايش شده برای 
مقابله با كرونا، اين واكس��ن را مايه افتخار و عزت كشور خواندند و با انتقاد از 
افرادی كه هر كار بزرگ در كشور را انکار می كنند، به سوابقی از اين انکارها در 
مقابل پيشرفتهای علمی اشاره و خاطرنشان كردند: سال ها قبل وقتی جوانان 
كشور دستگاه های سانتريفيوژ را درست كرده بودند، عده ای نامه نوشتند كه 
مب��ادا فريب اين ادعاها را بخوريد، همچنين پس از موفقيت مرحوم كاظمی 
و جوانان همکار او در س��لول های بنيادی پيغام های مشابهی داده شد اما آن 

پيشرفتها واقعاً قابل باور بود و پس از آن نيز پيشرفتها 10 برابر شد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در ادامه، ورود واكس��ن آمريکايی و انگليس��ی به 
كش��ور را ممنوع اعالم كردند و گفتند: آمريکايی ها اگر توانسته بودند واكسن 
تولي��د كنند اين افتضاح كرونايی در كشورش��ان به وجود نمی آمد كه در يك 
روز حدود 4 هزار نفر تلفات داشته باشند. ضمن اينکه اساساً به آنها اعتمادی 

نيست و گاهی اين واكسن ها برای آزمايش بر روی ملت ها است.
ايش��ان افزودند: البته با س��ابقه ای كه فرانسوی ها در قضيه خون های آلوده 
دارند، به آنها هم خوش بين نيس��تم، اما تهيه واكسن از كشورهای ديگر هيچ 

مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اس��المی با تأكيد بر لزوم استمرار مراقبت های بهداشتی مردم 
و انجام وظايف مسئوالن برای مقابله با كرونا، گفتند: برخی تجربه های خوب، 
موفق و امتحان پس داده دارويی در زمينه كرونا وجود دارد كه مس��ئوالن هم 
آنها را تصديق می كنند، اين موارد نبايد انکار ش��ود بلکه بايد مورد بررس��ی 

قرار بگيرد.
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از نوسان 600 تومانی ارز تا رشد 300 هزار تومانی سکه
 تحوالت بازار ارز و سکه
در هفته ای که گذشت

در هفت��ه ای كه گذش��ت هرچند ارزه��ای عمده ب��ازار مقاومت يك 
ماهه كانال ه��ای قيمتی خود را حفظ كردند، اما معامالت بازار ش��اهد 
ش��تاب گيری نوسانات بودند، تا جايی كه برای دالر و يورو در بازار آزاد، 
نوس��ان ۶00 تومان ثبت ش��د. اين نوسان در حالی ايجاد شد كه در دو 
روز ابتدايی معامالت به نظر می رسيد بازار تمايل دارد تا روند كم نوسان 
هفته گذش��ته خود را ادامه دهد و دالر در دو روز ش��نبه و يکشنبه در 
محدوده 25 هزار و ۶00 تومان تا 25 هزار و 700 تومان معامله شد. اين 
مح��دوده برای فروش دالر در صرافی های بانکی 25 هزار و 570 تومان 
تا 25 هزار و ۶70 تومان ثبت شد و محدوده قيمت در اين دو روز برای 

يورو از 31 هزار و 300 تومان تا 31 هزار و 400 تومان بود.
اما از روز دوش��نبه بازار با روندی صعودی مواجه ش��د. روندی كه در 
نهايت منجر به آن ش��د كه در س��اعات پايانی معامالت روز سه ش��نبه 
قيمت دالر به كانال 2۶ هزار تومانی هم ورود كند و در روز چهارش��نبه 
تا قيمت 2۶ هزار و 50 تومان هم افزايش پيدا كند. البته در صرافی های 
بانک��ی مقاومت برای حفظ كانال 25 تومانی بيش��تر بود و دالر حداكثر 
قيمت 25 هزار و 900 تومان را ثبت كرد. اتفاق قابل توجهی كه در اين 
هفت��ه در معامالت صرافی های بانک��ی رخ داد، افزايش قيمت خريد در 
اين صرافی ها از كانال 24 هزار تومان به 25 هزار تومان بود؛ اتفاقی كه 

در يك ماه گذشته بی سابقه بود.
از آغاز روند كاهش قيمت ارز در بازار در اواخر مهرماه تاكنون همواره 
در صرافی ه��ا بانکی قيم��ت خريد دالر و يورو 1000 توم��ان ارزانتر از 
قيم��ت فروش آنها بر تابلوها درج می ش��د، اما اتفاق خالف عادت هفته 
گذش��ته، كاهش تدريجی فاصل��ه ميان قيمت خري��د و فروش در اين 
صرافی ها از 1000 تومان در اولين ساعات معامالت هفته تا ۶00 تومان 

در آخرين روز هفته بود.
كاهش فاصله قيم��ت ميان خريد و فروش دالر در صرافی های بانکی 
در حالی رخ داد كه بازار ارز از نيمه روز معامالتی چهارش��نبه تا آخرين 
معامالت روز پنجش��نبه ش��يب نزولی قابل توجهی به خود گرفت و در 
پايان هفته قيمت دالر و يورو به كمترين نرخ خود در هفته رس��يد. بر 
اين اس��اس فروش دالر در صرافی ه��ای بانکی 25 هزار و 550 تومان و 
بهای فروش هر يورو 31 هزار و 550 تومان ثبت ش��د. در بازار آزاد هم 
معامله دالر با بهای 25 هزار و 450 تومان و يورو نيز به قيمت 31 هزار 

و 200 تومان انجام شد.
به اعتقاد بسياری از كارشناسان، فعاالن بازار ارز در هفته های گذشته 
در انتظ��ار خبری مهم به س��ر می برند؛ انتظاری كه به ب��اور اين افراد 
بيش��تر از آنکه در اخبار سياس��ی به دنبال هدف خود بگردد، در عالم 
سياس��ت آن را جس��ت وجو می كند. خبر آغاز غنی سازی 20 درصدی 
اورانيوم توس��ط ايران، توقي��ف نفت كش كره جنوب��ی و حتی اقدامات 
مش��کوک دولت آمريکا و متحدين اين كشور برای ايجاد جرقه جنگی 
خانمان س��وز در پيرامون ايران، همگی اخبار مهم سياسی بودند كه در 
هفته گذش��ته توجه فعاالن اقتصادی كش��ور را به خود جلب كرد. اما 
رون��د تحوالت بازار نش��ان می دهد هيچ كدام از اي��ن اخبار، با واكنش 

بازار مواجه نشدند.
در خصوص علت ش��کل گيری اوج قيمتی روز سه شنبه و چهارشنبه 
نيز داليل متفاوتی مطرح می شود، اما به نظر می رسد اين افزايش قيمت 
تحت تاثير اعالم خبر افزايش نرخ تسعير دالر در بودجه 1400 براساس 
مصوبه كميسيون تلفيق مجلس باشد؛ مصوبه ای كه بالفاصله با واكنش 

رئيس كل بانك مركزی مواجه شد.
اي��ن مصوبه، فرصت مناس��بی را ب��رای معامله گرانی ك��ه در ماه های 
گذش��ته ارز را با قيمت های باالتر خري��داری كرده بودند، فراهم آورد تا 
ب��اری ديگر برای افزايش قيمت ها تالش كنن��د و مجددا قيمت دالر را 
پس از يك هفته وقفه به كانال 2۶ هزار تومان برس��انند. البته به اعتقاد 
گروهی از كارشناسان، هراس از تکرار تجربه سه هفته قبل كه بازار پس 
از ورود به كانال 2۶ هزار تومانی با فش��ار فروش مواجه ش��د، اين روند 
صعودی متوقف شد و بازار به سرعت با عقب نشينی قيمت ها مواجه شد.
به هر ترتيب شکست مجدد موج افزايش قيمت دالر در آستانه كانال 
2۶ ه��زار تومانی، اين نويد را به فع��االن اقتصادی می دهد كه مقاومت 
بازار در مقابل افزايش قيمت بس��يار جدی است. اين نشانه مثبت البته 
در كنار اظه��ار اميدواری رئيس كل بانك مركزی، اميد به ايجاد آرامش 

بيشتر در بازار ارز و تعديل قيمت ها را تقويت كرده است.
همچنين قيمت طال در هفته گذش��ته، ب��ا افزايش 52 دالری اونس 
جهانی آغاز شد و از روز چهارشنبه به بعد، در پی اتفاقات آمريکا، ريزش 
5۸ دالری را تجرب��ه كرد. اين نوس��ان طبيعتا بازاره��ای داخلی را هم 

تحت الشعاع قرار داد و سبب تغييرات قيمتی شد.
نادر بذرافش��ان درباره تحوالت هفته گذش��ته بازار سکه و طال گفت: 
در مجموع از روز دوشنبه كه آغاز فعاليت ها در بازارهای جهانی پس از 
س��ال نو ميالدی بوده است تا نزديك به اواخر هفته افزايش 52 دالری 
اونس جهانی وجود داشته است كه اين افزايش به تبع در بازارهای اخلی 
ما نيز تاثيرگذار بود. از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه، حدود 300 هزار 
تومان افزايش قيمت س��که، قريب به 3۸ هزار تومان افزايش قيمت هر 
گرم طالی 1۸ عيار، 150 هزار برای قطعه نيم س��که، تقريبا 100 هزار 
تومان در ربع سکه و در سکه های يك گرمی نيز حدودا 50 هزار تومان 

افزايش قيمت ايجاد شد. 
دبي��ر هي��أت مديره اتحاديه طال و جواهر ته��ران ادامه داد: اما از روز 
چهارشنبه باتوجه به اتفاقات آمريکا و بحث ها درگيری ها كاهش قيمت 
برای اونس جهانی آغاز ش��د و در نهاي��ت از به يکباره از بعداز ظهر روز 
پنجش��نبه روند كاهش جدی تر شد و حدودا 5۸ دالر، هر اونس جهانی 

كاهش يافته است. 
ب��ه گفته وی بناب��ر تغييرات و افزايش قيمت اونس  جهانی و س��پس 
ريزش آن از اواخر هفته، بازار سکه و طالی داخلی نيز از ابتدای هفته تا 
اواسط هفته، قيمت سکه نيز افزايشی پيش رفته و تا 12 ميليون و 250 
هزار تومان هم رس��يد اما در حال حاضر مجدد كاهش قيمت داش��ته و 
به 11 ميليون و 750 رسيده است. سکه طرح قديم نيز كه 11 ميليون 
و ۸50 ه��زار توم��ان اوج قيمتی اش در طول هفته ب��ود، در پايان هفته 
به 11 ميليون و 450 هزار تومان رس��يد. نيم س��که نيز در طول هفته 
ت��ا ۶ ميليون و 350  هزار توم��ان هم پيش رفت و اكنون ش۶ ميليون  
150 ه��زار تومان قيمت دارد. همچنين ربع س��که از 4 ميليون و 350 
هزار تومان در طول هفته به 4 ميليون و 1۸0 هزار تومان در آخر هفته 
رسيد و سکه های يك گرمی نيز 2 ميليون و 350 هزار تومان در پايان 

هفته، قيمت گذاری شده اند.

بانکنامه

فرصت امروز: رئيس كل بانك مركزی در تازه ترين يادداشت اينستاگرامی 
خود از كاهش تورم و ثبات قيمت ها در اقتصاد ايران پس از دوره رياس��ت 
جمه��وری ترامپ خب��ر داد و اب��راز اميدواری كرد كه ب��ا فروكش كردن 
انتظارات و هيجانات سياس��ی و رش��د صادرات نف��ت در ماه های اخير و 
گشايش ها در برخی منابع بانك مركزی به تدريج شاهد آرامش بيشتر در 

بازارها، ثبات قيمت ها و كاهش تورم باشيم.
عبدالناصر همتی در صفحه ش��خصی اينس��تاگرام خود نوشت: »امروز، 
وعده الهی تحقق يافت و دشمن شماره يك مردم ايران با آبروريزی مطلق 
ب��ه انتهای پرونده رذالت بار خود رس��يد. از 15 م��رداد 97 كه تحريم ها و 
فش��ار حداكثری آغاز شد، تا 15 آبان كه تحريم بانك مركزی و بانك های 
كشور را شامل شد، بی سابقهترين تحريم غيرقانونی وضع شده عليه اقتصاد 
كشورمان بود؛ تاحدی كه هيچ يك از بخش های اقتصاد و تجارت خارجی 

ايران نبود كه مشمول تحريم ها واقع نشده باشد.«
به نوش��ته همتی، »در س��ال 9۸ و س��ال 99 )تاكنون( درآمد ناشی از 
ص��ادرات نفت ايران جمعا كمت��ر از 20 ميليارد دالر و دسترس��ی بانك 
مركزی به آن نيز بسيار كمتر بود. اين در حالی است كه درآمدهای ارزی 
ساالنه ناش��ی از صدور نفت در س��ال های قبل، همراه با دسترسی به آن 
س��االنه بيش از 40ميليارد دالر بوده است. بی ش��ك ملت بزرگ ايران، با 
مقاومت تحس��ينبرانگيز و علی رغم سختی ها و مشکالت ناشی از گرانی ها 
عمدتا برخاسته از آثار تحريم ها، پيروز اين ميدان است. با فروكش كردن 
انتظارات و هيجانات سياس��ی و رش��د صادرات نفت و فرآورده در ماه های 
اخير از يك طرف و گش��ايش های آغاز شده درخصوص برخی منابع بانك 
مركزی، همانگونه كه قبال اعالم كردم، اميدوارم به تدريج ش��اهد آرامش 

بيشتر در بازارها، ثبات قيمت ها و كاهش تورم باشيم.«
آمریکا چطور قربانی سیاست های تجاری خود شد؟

پس از آنچه در روز چهارشنبه گذشته در مقابل ساختمان كنگره آمريکا 
در ش��هر واش��نگتن رخ داد و هواداران ترامپ به آنچه نماد دموكراس��ی 
آمريکايی است يعنی كنگره حمله كردند، دونالد ترامپ در پيامی تصويری 
به شکس��ت خود مقابل جو بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوری اذعان 
كرد و حمله خشونت آميز هوادارانش به ساختمان كنگره را محکوم نمود. 
هرچند برخی از تحليلگران از اثرات س��وء و منفی اين رخداد در بازارهای 
مالی ابراز نگرانی كردند، اما بورس های جهانی واكنشی به اين موضوع نشان 

ندادند و به روند صعودی خود ادامه دادند.
حاال با تاييد رس��می نتايج انتخابات رياس��ت جمهوری آمريکا توس��ط 
كنگره در روز چهارشنبه، جو بايدن از بيستم ژانويه )ابتدای بهمن( رسما 
كار خود را به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا آغاز خواهد كرد. اين مهم 
نه فقط ب��رای اقتصاد آمريکا بلکه برای تمام اقتصادهای جهان و از جمله 
اقتصاد ايران نويدبخش آغاز دوره ای تازه است كه در آن نه خبری از تحريم 
و جنگ اقتصادی اس��ت و نه درگيری و تنش های سياسی. آنچه همتی از 

آن با عنوان »انتهای پرونده رذالت بار« ياد كرده است.

با اينکه ترامپ آخرين روزهای رياس��ت جمه��وری خود را می گذراند و 
كمت��ر از دو هفته ديگر با كاخ س��فيد خداحافظی می كن��د، اما جهان از 
بيم سياس��ت های تج��اری او هنوز در امان نيس��ت. در اين زمينه، ديويد 
داول، رئيس مطالعات سياست تجاری در موسسه ايپك در هنگ كنگ در 
»چاينا تودی« می نويسد: »اگر يك مسئله باشد كه دونالد ترامپ و دولتش 
هميش��ه موضع ثابتی روی آن داشتند، تمركز وسواس گونه روی تجارت و 
آلرژی ش��ديد آنها به كسری تجاری های دوجانبه است. البته توجه داشته 
باشيد كه در قاموس اين دولت، تجارت فقط به كاالهای توليدشده اطالق 
می ش��ود، نه به خدمات. ترامپ هرگز به خودش زحمت نداده كه موضوع 
تج��ارت خدمات را بفهمد و اهميت اين مس��ئله در اقتصاد آمريکا هم از 

چشم او افتاده است.

من هرگز نتوانستم درک كنم كه چرا او اين قدر درباره تجارت »كاالها« 
هيجان زده می شود. شايد عينی بودِن كاالها باعث می شود دنيای پيچيده 
امروزی برای او ساده تر تعريف شود. به هر حال، آن روايتی كه آمريکايی ها 
از كس��ری تجاری كاالها تعريف كرده اند باعث ش��ده كه به ترامپ نوعی 
حس قربانی ش��دگی دست بدهد. او در س��ال 201۸ موضوع را به وضوح 
در س��خنرانی خود مطرح كرد: »ما مملکتی هستيم كه همه سرمان كاله 
گذاشته اند. تقريبا همه كش��ورهای دنيا موقع تجارت و كسب و كار با ما، 

كاله مان را برداشته اند.«
همان طور كه حدس می زنيد، نقطه اصلی توجه او در اين موضوع هم چين 
اس��ت. ترامپ می گويد: »چين ساالنه 500 ميليارد دالر يا حتی بيشتر از ما 
كالهبرداری می كرد، اما من اين وضع را تغيير دادم.« اينجاست كه ريشه های 
ماموريتی كه انگار او برای خودش تعريف كرده بود مشخص می شود اما همين 
وسواس توهم گونه با مسئله قربانی شدگی باعث شد كه ترامپ خودش را محق 
بداند كه در مس��ائل تجاری تقريبا با همه ش��ركای آمريکا وارد دعوا بشود. از 
كره ای ها و ژاپنی ها و اروپايی ها بگيريد تا مسئله خودرو و آلومينيوم و فوالد و 
حتی لبنيات. ترامپ هميشه هم توجيهی برای اين دعواها داشته؛ مثالً گفته كه 
مکزيك بيش از اندازه از معاهده تجارت آزاد آمريکای شمالی سود برده و آمريکا 

نمی تواند اين را تحمل كند.
قربانِی يکی از اخيرترين حمالت به ش��ركای تجاری آمريکا هم كش��ور 

ويتنام بوده و به نظر نمی رس��د آمريکا قصد داش��ته باشد به اين زودی ها 
دست از سر ويتنام بردارد. آمريکا ويتنام را متهم كرده كه ارزش واحد پول 
خود را دس��تکاری كرده تا تراز تجاری اش ب��ا آمريکا به هم بخورد. رابرت 
اليتايزر كه دست راست ترامپ در امور تجاری است گله كرده كه افزايش 
م��ازاد تجاری كاالهای ويتنام با آمريکا اصاًل در حالت عادی امکاِن رخداد 
نداشته و حتماً دستکاری در ارزش واحد پول ويتنام باعث ايجاد اين وضع 
ش��ده اس��ت. ترامپ حتی پا را از اين هم فراتر گذاشته و ويتنام را بدترين 

سوءاستفاده كننده از تجارت با آمريکا خوانده است.
درس��ت اس��ت كه ويتنام در يك دهه اخير نقش خود را به عنوان يك 
صادركننده توليدی )به خصوص به آمريکا( به وضوح افزايش داده اس��ت، 
اما لزوماً معنی اش اين نيست كه ويتنام در ارزش واحد پول خود دستکاری 
می كند. هرچه باش��د، ويتنام در حال حاضر هفتمين تأمين كننده كاال به 
مقصد آمريکاس��ت. از سال 2009 تا 2019، صادرات اين كشور به آمريکا 
پنج برابر ش��ده و به ۶۶.۶ ميليارد دالر رس��يده است. از آن سو، ويتنام با 
جمعيت صد ميليون نفری اش همچنان كشوری نسبتاً فقير است و طبعاً 
اش��تهای وارداتش از آمريکا آن قدر زياد نيست بنابراين تعجبی ندارد كه 
مازاد تجاری 55 ميليارد دالری با آمريکا پيدا كرده باشد. اگر اين رقم را با 
مازاد تجاری چين كه 300 ميليارد دالر است مقايسه كنيم، می بينيم تازه 
وضع ويتنام خيلی هم عجيب نيست اما ظاهراً اين ارقام به شدت مقامات 

آمريکايی را ناراحت می كند.
وقتی همه راه ها به چین ختم می شود

جالب اينجاس��ت كه بخش مهمی از اين مازاد، به دليل انتقال كارخانه 
برندهای غربی از خاک چين به خاک ويتنام صورت گرفته اس��ت كه آن 
هم در درجه اول، برای فرار از جنگ تجاری ترامپ با چين صورت گرفته 
بود بنابراين آن استراتژی معروف آمريکا مبنی بر اينکه »آمريکا در اولويت 
است« خيلی هم به سود آمريکا نيست. در واقع، تعداد كارخانه هايی كه به 
جای بازگشت به خاک آمريکا ترجيح داده اند به ويتنام يا كشورهای مشابه 
نقل مکان كنند اصال كم نيست. در اكثر موارد، دستمزدهای كارگران اين 
كارخانه ها پايين است و اصال نمی توان تصور كرد كه چنين دستمزدی در 
خاک آمريکا به نيروی كار ارائه ش��ود. پس اين هم يك مانع ديگر در راه 

كاهش مازاد تجاری كشوری مثل ويتنام با آمريکا است.
نکته ديگر هم اين است كه نظرسنجی های انجام شده حاكی از آن است 
كه بسياری از كارخانه ها اصال قصد خروج از چين را هم ندارند و بنابراين 
بخش مهمی از برنامه تجاری ترامپ به نتيجه نرس��يده است. اصوال هدف 
اصل��ی از جنگ های تجاری ترامپ اين بود كه چين از اقتصاد آمريکا جدا 
شود، اما شايد حتی اين هدف هم برآورده نشده باشد. برای تسال و والمارت 
و جنرال موتورز و غيره، هيچ راهی برای چشم پوش��ی از بازار بزرگ چين 
وجود ندارد و نخواهد داشت. با اين اوصاف، آمريکا با جنگ های تجاری اش 
ه��م خودش و هم ديگ��ران را قربانی كرده و هيچ كس از اين مهلکه جان 

سالم به در نخواهد برد.«

وعده همتی درباره آینده بازارها پس از ترامپ

تورم كاهش می یابد؛ قیمت ها به ثبات می رسد

با همه گيری كرونا، تمايل به فينتك ها در جهان بيش��تر ش��ده اس��ت. 
خدم��ات فينتك، از كارت ها و خودپردازها تا تراكنش های موبايلی و كيف 
پول ديجيتال به س��رعت تبديل به امری عادی در زندگی ما ش��ده است. 
اما اين تازه آغاز راه اس��ت. صنعت فينتك در ادغام با فناوری های ديگر با 
سرعت بيشتری نسبت به گذشته در سال های آينده رشد می كند. هرچند 
با پاندمی كرونا، بخش عمده ای از كس��ب وكارها س��قوط كردند، اما تنها 
بخش��ی از كس��ب وكارها به اندازه كافی برای عبور موفق از بحران كرونا 
هوش��مند بود و يکی از اين كسب وكارهای هوشمند، صنعت فينتك بود. 
هم مش��تريان و هم كسب وكارها با همه گيری كرونا و برای حفظ فاصله 
اجتماع��ی به پرداخت بدون تم��اس روی آوردند. براس��اس يك مطالعه، 
استفاده از اپليکيشنها برای پرداخت در اروپا از زمان همه گيری كرونا 72 
درصد رشد كرده است بنابراين آينده از آن فينتك هاست و پنج فناوری در 

ادغام با فينتك ها، زيرساختهای مالی جهان را تغيير می دهد.
* بانک��داری ديجيت��ال: خدمات بانکداری ديجيتال درحال گس��ترش 
است. اين نوع بانکداری خدماتی مثل مستركارت های بدون تماس، انتقال 
حوالجات بينالمللی و همچني��ن خريد ارزهای مجازی مثل بيت كوين و 
اتريوم را عرضه كرده است. بانکداری ديجيتال اين فرصت را يافت كه مدت 
زمانی كوتاه به محبوبيتی كم س��ابقه برسد. دليل عمده اين مسئله حذف 
فرآيند خس��ته كننده تاييد مدارک و حضور فيزيکی در بانك هاست. طبق 
يك گزارش، نرخ تبديل مشتريان حضوری بانك ها به كاربران آنالين آنها 
از س��ال 2017 تا 2020 ميالدی به 3۶ درصد می رس��د. در سال 2021، 
بانکداری ديجيتال جهش می كند و مش��تريان حضوری بانك ها به ميزان 

قابل توجهی كاهش پيدا می كند.
* بالكچين: 4۸ درصد نمايندگان بان��ك باور دارند فناوری بالک چين 
در آينده زيرس��اختهای مالی جهان را تغيي��ر می دهد. انقالب در صنعت 
فينتك، ناشی از نوآوری در فناوری بالک چين است. تراكنش ها با توسعه 
اين فناوری پيش��رفته با روش های امن و مطمئن انجام می ش��ود. فناوری 
بالک چي��ن همچنين فرآيند متمركز در تراكنش های مالی را به كمترين 
ميزان ممکن می رساند. اين فناوری باتوجه به امنيت فرآيند انتقال از آغاز 
تا پايان، مورد اطمينان مشتريان خواهد بود. با توسعه فناوری بالک چين 
ام��کان معام��الت پولی در تراكنش های P2P بيش��تر می ش��ود. كاهش 
هزينهها، جلوگيری از بروز كالهبرداری و توس��عه بخش های مالی از ديگر 

پيامدهای توسعه فناوری بال ک چين است.
* سيس��تمهای امنيت بيومتريك: استفاده از موبايل بانك، خودپرداز و 
كيف پول الکترونيکی درحال عادی ش��دن اس��ت، اما ادغام سيستمهای 
امنيت بيومتريك با صنعت فينتك است كه در نهايت فاصله همه كارها تا 
انجام آن را به كمتر از يك اثر انگشت می رساند. بخش عظيمی از مشکالت 
امنيتی با اين ادغام حل می ش��ود و بروز جرائم سايبری به كمترين ميزان 
می رس��د. س��ازمان هايی كه با معامالت حجيم سروكار دارند، بايد تا جای 
ممک��ن درباره امنيت كارها اطمينان حاصل كنن��د. فناوری احراز هويت 
بيومتريك  نقش اساس��ی در جلوگيری از تقلب ايفا می كند. در سال های 
پيش رو، پيش��رفتهای بيش��تر در احراز هويت با اتکا به هوش مصنوعی، 
س��طح امنيت در صنعت فينتك را چندگام باالتر می برد. حتی امروز هم 
راه حل های احراز هويتی كه با تماس فيزيکی همراه اس��ت، در بين مردم 
محبوبيت ندارد. راه های احراز هويت بدون تماس با اتکا به سيس��تمهای 

بيومتريك، در آينده جای احراز هويت با اثر انگشت را می گيرد.
* هوش مصنوعی: احراز هويت مشتری نقش مهمی در كاهش فعاليتهای 
مخرب در معامالت مجازی دارد. خوش��بختانه، هوش مصنوعی به مديريت 
جرائم سايبری كمك كرده و در صنعت فينتك موثر بوده است. يك پيشبينی 
می گويد تا س��ال 2030، هزينه تراكنش های مالی با اتکا به هوش مصنوعی 
23 درصد كمتر می ش��ود. هوش مصنوعی، زيرس��اختهای مالی مشتريان را 
با دقت بيش��تری تنظيم می كند و همين به معنای بهبود فرآيند ثبت داده 
هاست. بانك ها و ديگر بخش هايی كه با تراكنش های مالی درگيرند، بر توسعه 
فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی و يادگيری ماشين سرمايهگذاری كرده اند.
* رگ تك: پولش��ويی، حمله س��ايبری، فعاليتهای مجرمانه در بس��تر 
تراكنش ه��ای مال��ی، از نگرانی های فين تك هاس��ت. فن��اوری رگ تك 
)Regulatory technology( مجموع��ه ای از نظارت ه��ا را بر فرآيند 
معامالت مالی در فضای س��ايبری اعم��ال می كند. نظارت، گزارش دهی و 

تطبيق، سه كاری اس��ت كه فناوری رگ تك انجام می دهد. ازآنجايی كه 
تقاضا برای پلتفرم های بر پايه فناوری كلود در س��ال 2021 برای كاهش 
ميزان تماس در فضای مالی افزايش يافته اس�ت، رگ تك بيش از هميشه 

مورد توجه موسسات مالی جهان قرار گرفته است.
هوش مصنوعی فرصت های بی نظيری را در س��ال 2021 ميالدی رقم 
می زند. همه گيری كرونا، لزوم انجام كارها بدون تماس فيزيکی در آينده را 
تقويت كرده است و هوش مصنوعی، كارهای بزرگی برای تحقق آرزوهای 
بشر در اين باره دارد. شفافيت در تراكنش های مالی و روابط بين مشتريان 
و كس��ب وكارها، افزايش تجربه مشتريان، راه حل های بيومتريك و تاييد 
هويت ديجيتال از  داليل توجه فين تك ها به هوش مصنوعی است. ادغام 
نوآوری در فناوری های بالک چين و هوش مصنوعی با فينتك، ساختارهای 
مالی در جهان را تغيي��ر می دهد و بانکداری ديجيتال را وارد عصری تازه 

خواهد كرد.

فینتک ها چطور زیرساختهای مالی را تغییر می دهند؟

5 تحول در صنعت فینتک
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برنامه قانون جدید برای چک های بی محل
دسته چک های جدید امروز توزیع می شوند

در قانون جديد چك محدوديت های بيش��تر و ش��ديدتری برای دارندگان 
چك های برگش��تی در نظر گرفته شده  اس��ت به گونه ای كه برای متقاضيان 
دس��ته  چك براس��اس عملکرد اقتصادی و مالی آنها يك سقف اعتباری مجاز 
تعيين و هر دفعه كه صادركننده چك از دسته چك خود استفاده كند، از سقف 
اعتباری وی كم می ش��ود.  به گزارش ايس��نا، نگاهی به آمارها نشان می دهد 
كه در بهار سال 1395، چك برگشتی پنجمين مانع جدی فضای كسب وكار 
از نظ��ر بنگاه های اقتصادی بوده كه اين عامل در نهايت با افزايش ريس��ك و 
معامالت و ناامنی در فضای كس��ب وكار، مانع رونق توليد و اشتغال زايی شده 
است. برای رفع اين عامل مخرب، قانون چك با اشکاالت قانونی كه داشت در 
چندين مرحله مورد اصالح قرار گرفت كه آخرين اصالح قانون چك به س��ال  
1397 برمی گردد و توس��ط كميسيون قضايی و حقوقی مجلس و با همکاری 
نمايندگان ش��بکه بانکی كشور، مورد بازبينی و اصالح قرار گرفت و در نهايت 
13 آبان ماه همان سال به تصويب نهايی رسيد. پس از ابالغ اين قانون تاكنون 
بخشی از آن  به صورت تدريجی اجرا شده و بخش ديگر نيز در حال اجراست 
كه مسئوالن بانك مركزی يکی از ثمرات اجرای قانون جديد را در اين می دانند 
كه در انتهای سال 139۶، نسبت  تعداد چك های برگشتی به كل چك ها 15.4 
درصد برآورد ش��ده بود كه به تازگی با اجرای بخش هايی از قانون جديد، اين 
نسبت به ۸.3 درصد كاهش  يافته است. از نظر مبلغ نيز نسبت مبلغی چك های 
برگشتی به مبلغ كل چك ها  از 21.5 درصد در سال 139۶، با اجرای بخشی 
از قانون جديد به 9.9 درصد رسيده است. از سوی ديگر، بررسی قانون جديد 
بيانگر اين اس��ت كه تمركز آن بر اعتبار و شفافيت در صدور و وصول چك ها 
اس��ت و برای رس��يدن به اين هدف، يکی اقدامات در نظر گرفته در اين قانون 
اين است كه محروميت ها و محدوديت های بيشتر و شديدتری برای دارندگان 
چك های برگشتی تعيين كرده است.  همچنين، قانون جديد برای اعتبارسنجی 
متقاضيان دس��ته چك، »س��قف اعتباری مجاز« تعيين كرده است كه در اين 
راستا از گزارش های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. به 
اين ترتيب كه برای متقاضيان دسته چك براساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها 
يك سقف اعتباری مجاز تعيين و هر دفعه كه صادركننده چك از دسته چك 

خود استفاده كند، از سقف اعتباری وی كم می شود. 

بیشتر متقاضیان بیمه بیکاری قرارداد موقت هستند
جغرافیای کرونایی بیمه بیکاری

نتايج يك پژوهش نشان می دهد كه بيشترين متقاضيان بيمه بيکاری كرونا 
را مردان 30 تا 40 س��اله تش��کيل می دهد كه 7۸ درصد آنه��ا دارای قرارداد 
موقت بوده و در بخش های خدماتی اشتغال به كار داشته اند. به دنبال گسترش 
ويروس كرونا و تاثيرگذاری آن بر بسياری از مشاغل مقرر شد تا بيمه بيکاری 
سه ماه اسفند 9۸ و فروردين و ارديبهشت 99 كه ماه های اوج شيوع كرونا بود، 
به كارگران آسيب ديده از كرونا پرداخت شود. بر همين اساس وزارت كار اعالم 
كرد متقاضيان و كسانی كه در اين مدت دچار بيکاری و توقف فعاليت شدند 
به سامانه bimebikari.mcls.gov.ir مراجعه كنند و اطالعات و درخواست 
بيمه بيکاری خود را به ثبت برس��انند. دولت نيز به منظور حمايت از كارگران 
آس��يب ديده و صنوف خدماتی و كسب و كارهای خرد و كوچك، مبلغ 5000 
ميلي��ارد تومان اعتبار برای كمك به صندوق بيمه بيکاری اختصاص داد. برابر 
اعالم معاونت اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نزديك به 70 درصد 
زنان ش��اغل تحت تاثير كرونا ش��غل خود را از دس��ت داده و بيکار شدند كه 
نش��ان می دهد زنان بيشترين آسيب ديدگان كرونا هستند؛ اين در حالی است 
كه براس��اس گزارش موسس��ه عالی پژوهش تامين اجتماعی بيشترين ثبت 
درخواس��ت برای دريافت مقرری بيمه بيکاری كرونا در س��امانه بيمه بيکاری 
وزارت كار از س��وی مردان 30 تا 40 س��اله بوده است به نحوی كه در فاصله 
ما ه های اس��فند 9۸ و فروردين و ارديبهشت 99 كه اوج شيوع كرونا در كشور 
بود، مردان 30 تا 40 س��اله و عمدتا ساكن در نقاط شهری بيشترين متقاضی 
بيم��ه بيکاری بودند ك��ه 7۸ درصد آنها دارای قرارداد موق��ت بوده و بيش از 
۶1 درصد در بخش های خدماتی اش��تغال به كار داشته اند. استان های تهران، 
اصفهان، آذربايجان ش��رقی، خراس��ان رضوی و فارس پنج استانی هستند كه 

بيشترين ميزان پراكندگی جمعيت مذكور به آنها اختصاص دارد.

خبرخوان

هفته ای كه گذشت هرچند برای شاخص بورس تهران دلسردكننده بود 
و نماگر بازار س��رمايه بازدهی منفی ۶ درص��دی را ثبت كرد، اما برخالف 
هوای س��رد و زمس��تانی اين روزها، هفته داغی در بورس كاال با استقبال 

گسترده از صندوق كاالی كشاورزی رقم خورد.
بازار س��رمايه ايران در دو س��ه هفته گذش��ته از آغاز زمستان، روزهای 
پرنوس��انی را پش��ت س��ر گذاش��ت و در حالی كه در ابتدای هفته ای كه 
گذشت شاهد كاهش شاخص بورس تهران بوديم، اما در روزهای يکشنبه 
و دوشنبه شاخص كل به مدار رشد بازگشت و تا رقم يك ميليون و 374 
هزار واحدی هم رس��يد، اما روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه بنا به داليل 
مختلف، شاخص بورس تهران دوباره افت چشمگيری كرد و به مرز سقوط 
در كانال يك ميليون و 200 هزار واحدی رس��يد. در اين هفته ش��اخص 
فرابورس هم به كف كانال 19 هزار واحدی خود بس��يار نزديك ش��د. به 
اي��ن ترتيب، بورس تهران برای دومين هفت��ه متوالی با افت نماگر اصلی 
خود مواجه شد و اين بار با كاهش ۶.2 درصدی، بيشترين افت هفتگی از 
ابتدای آبان ماه را تجربه كرد. كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه عواملی 
همچ��ون كاهش نقدينگی در بازار، تنش های منطقه ای، اختالف نظرها بر 
سر مسئله بازارگردانی و برخی اختالف نظرهای سياسی و اقتصادی ديگر از 

عوامل اصلی كاهش شاخص بورس در روزهای گذشته هستند.
در اين زمينه، پويا بهمنی، كارشناس بازار سرمايه در تحليل روند بورس 
ته��ران و فراب��ورس ايران، به ايرنا گفت: »در اي��ن هفته گروه های غذايی، 
دارويی، بيمه، كاش��ی س��راميك و انبوه سازی ش��اهد بيشترين ورود پول 
حقيقی بوده اند. علت اس��تقبال س��رمايهگذاران حقيق��ی از اين گروه ها، 
وضعيت مناس��ب بنيادی و برنامه های افزايش س��رمايه و همچنين تعداد 
زياد نمادهای كوچك در اين گروه ها بوده است كه تا حدی از ريسك های 
سياسی و سيستماتيك موجود در بازار مصون هستند. در اين ميان گروه 

دارويی با توجه به اخبار مثبتی مبنی بر احتمال توليد ايرانی واكسن كرونا 
و همچنين حذف احتمالی دالر 4200 تومانی در اين صنعت، مورد توجه 

ويژه سرمايهگذران حقيقی بوده است«.
اين كارش��ناس بازار سرمايه ادامه داد: »صنايع سنگين و دالرمحور اين 
روزه��ا كمتر مورد توجه بخش حقيقی بازار بوده اند در حالی  كه ثبات در 
بازارهای موازی و روند رو به رشد قيمتها در بازارهای جهانی با شروع سال 
ميالدی جديد همچنان ادامه دارد؛ به ش��کلی كه در بازار فلزات پايه مس 
پس از ۸ س��ال توانس��ت به باالی ۸000 دالر در هر تن برسد و روی هم 
به آس��تانه كانال 3000 دالری بسيار نزديك شده است. نفت برنت هم با 
تثبيت بر فراز 54 دالر ركورد جديدی را به ثبت رساند و به باالترين قيمت 

پس از شيوع ويروس كرونا رسيد.«
او در تحليل عوامل افزايش قيمت های جهانی نيز گفت: »از جمله داليل 
رشد قيمتهای جهانی می توان به افزايش احتمال بازگشت اقتصاد جهانی 
به روند عادی پس از كشف واكسن كرونا و همچنين كاهش شديد شاخص 
جهانی دالر به دليل سياستهای فدرال رزرو و افزايش شديد نقدينگی در 
اقتصاد آمريکا پس از اجرای طرح بس��ته های حمايتی دولت آمريکا اشاره 

كرد.«
بهمنی سپس به روند قيمتی نماد »پااليش يکم« اشاره كرد و گفت: »در 
تحوالت هفته اخير افت چش��مگير ارزش صندوق پااليشی يکم از جمله 
موضوعات داغ مورد بحث بود. اين نماد تا پايان آخرين روز معامالتی هفته 
حدود 23 درصد نسبت به قيمت پايه افت داشته است. اين كاهش قيمت 
در نتيجه افت نمادهای اين صندوق همزمان با افت ديگر ليدرهای بازار رخ 
داده است كه مربوط به شرايط كلی بازار است و هيچ عامل بنيادی در اين 
نمادها تضعيف نش��ده و همچنان می توان با توجه به ركوردشکنی قيمتی 
نفت جهانی، چش��م انداز مثبتی برای اين نمادها و صنعت پااليش متصور 

بود.« به اعتقاد وی، »افت قيمت نماد پااليش يکم مربوط به شرايط كلی 
بازار است و هيچ عامل بنيادی در نمادهای پااليشی تضعيف نشده است و 
با توجه به ركوردش��کنی قيمت نفت، چشم انداز مثبتی برای اين نمادها و 

صنعت پااليش كشور قابل تصور است.«
اما از جمله اتفاقات مهم هفته گذش��ته، عرضه اوليه جديد يك نماد در 
بازار و در روز چهارشنبه 17 دی ماه بود. بهمنی در اين ارتباط نيز گفت: 
»آن چيزی كه در مورد عرضه های اوليه مش��هود اس��ت، كاهش بازدهی 
اين عرضه ها در موج اول رش��د آنها اس��ت به ش��کلی كه سرمايهگذاران 
ب��ا كوچك ترين عرضه ای دس��ت به فروش می زنند و موجب افت س��ريع 
قيمت ها می شوند. علت اين امر عالوه بر عوامل روانی حاكم بر بازار، كاهش 
شديد قيمتی برخی از عرضه های اوليه به زير قيمت اوليه است كه موجب 

بی اعتمادی بازار به صحت ارزش گذاری اين نمادها شده است.«
اين كارش��ناس بازار س��رمايه همچنين در تحليل وضعيت هفته جاری 
نيز گفت: »با توجه به رش��د مناس��ب درآمد و س��ودآوری ش��ركت ها در 
گزارش های ماهانه و فصلی، ركوردشکنی های پی در پی نرخ های جهانی و 
از بين رفتن ريسك های سياسی داخلی و بينالمللی در ميان مدت می توان 
ب��ه روند روبه رش��د بازار اميدوار بود. ش��اخص كل و نمادهای دالر محور 
فلزی، پتروش��يمی و پااليش��ی كه در روزهای اخير با افت مواجه شده اند، 
هم اكنون به سطوح حمايتی بسيار جذابی رسيدهاند كه در صورت بهبود 
فضای روانی بازار و كاراتر شدن عمليات بازارگردانی در جهت حفظ منافع 

سهامداران می توانند به روند مثبت خود بازگردند.«
هفته ای كه گذش��ت )هفته منتهی به 17 دی ماه(، هفته ای جذاب در 
بورس كاال بود و با عرضه اولين صندوق  كااليی كشاورزی قابل معامله در 
بازار، زمينه برای حمايت از محصوالت كش��اورزی در بازار سرمايه فراهم 
ش��د، به ويژه آن كه ظرفيت پذيره نويس��ی يك صندوق كاالی كشاورزی 
ظرف مدتی كوتاه و كمتر از يك روز نش��ان از اس��تقبال س��رمايه گذاران 
از اي��ن صندوق ها دارد. در هفته گذش��ته نرخ برخی محصوالت نيز دچار 
نوس��ان ش��د و بازار تحت تاثير برخی اختالف نظرها بر سر قيمت گذاری 

فوالد قرار گرفت.
همچني��ن در بازار معامالت آتی نيز تحوالتی مش��اهده ش��د. س��مانه 
حسينی، كارشناس بازار سرمايه در اين ارتباط گفت: »اين هفته معامالت 
قراردادهای آتی زعفران با ش��يب ماليم سير صعودی را طی كرد، اين در 
حالی اس��ت كه در معامالت گواهی سپرده زعفران معامالت آتی تا اواسط 
هفته روند رو به رش��دی را داش��ت، اما در روز چهارش��نبه معامالت اين 
گواهی س��پرده بدون توجه به روند كلی معامالت آتی دچار ريزش ش��د. 
از مهمترين اخبار معامالت آتی و گواهی س��پرده می توانيم به بازگشايی 
صندوق های مبتنی بر كاالی كشاورزی اشاره كنيم كه كل واحدهای يك 
صندوق در روز بازگشايی به فروش رسيد. اين صندوق ها تاثير بسيار زيادی 
بر توسعه معامالت گواهی س��پرده و بازار آتی خواهند داشت و می توانند 
باعث استانداردسازی بيشتر محصوالت كشاورزی شده و به قيمت گذاری 
شفاف تر معامالت گواهی سپرده اين محصوالت بينجامند. اين صندوق ها 
همچنين باعث رونق صنعت كشاورزی و كمك به كشاورزان خواهند شد.«

شاخص بورس تهران برای دومین هفته متوالی افت کرد

هفته داغ بورس كاال
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شماره 1702

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

شماره 99/59 - 99/60 - 99/61 - 99/62
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد اقالم به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای ، از فروشندگان ، تولید کنندگان و 
واجدین شرایط و از طریق فروش اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان، فروشندگان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید، طی 
مدت 5 روزازتاریخ انتشارآگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشانی اینترنتی WWW.setadiran.ir ، نسبت به واریزمبلغ 
400000 ریال به حساب سپهرشماره    0205682793007نزد بانك صادرات شعبه مهدیه همدان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و 

خریداسنادمناقصه اقدام نمایند. 

شماره تعدادشرحردیف
مناقصه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی 
مبلغ ضمانت نامه پاکات

توضیحاتبانکی )ریال (
جالف و ب

11804099/59 عددانواع یراق آالت کابل خودنگهدار1

99/11/09
تا ساعت 12

99/11/14
ساعت 10

99/11/20
ساعت 10

1.071.516.000

سایر اطالعات و 
جزئیات در 

اسناد  مناقصه 
مندرج است

40099/60400.000.000 عددجعبه انشعاب کابل خودنگهدار2

 کابل مسی تك رشته 3
1600099/61360.000.000 متر6+6*1 میلی متر مربع 

کلید فیوز هوایی کابل 4
38099/62390.000.000 عددخودنگهدار160آمپر و 250آمپر

توضیحات:
1- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان  وخارج ازسامانه ستادواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
2- به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش کمتر از مبلغ مقرر،چك شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- اسناد در سایت ذیل قابل دسترس می باشد ، لذا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081 تماس حاصل فرمایید.             
www.setadiran.ir  )نشانی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

درصورت عدم ثبت نام وعضویت مناقصه گران درسامانه ستاد ، ضروری است مراحل ثبت نام وعضویت در سامانه مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی 
امضاالکترونیك ازدفاترمنتخب اسنادرسمی اقدام گردد. بدیهی است درصورت عدم اخذگواهی امضا الکترونیك ، امکان ورودبه سامانه ستاد و شرکت 

درمناقصه فوق وجودنخواهدداشت.

نوبت اول

روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان همدان   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20



جدیدترین قیمت گوشت، مرغ، ماهی، تخم 
مرغ و میوه در میادین

هركيلو مرغ تازه 1۸ هزار و 900 تومان، هركيلو تخم مرغ 1۶ هزار و 
900 تومان، يك شانه 30 عدد تخم مرغ با وزن يك كيلو 900 گرم با 
قيمت 32 هزار و 100 تومان در ميادين ميوه و تره بار عرضه می شود.

به گزارش ايس��نا، براس��اس نرخنامه س��ازمان ميادين ميوه و تره 
ب��ار قيمت هر كيلو ران تازه گوس��اله در ميادي��ن 10۸ هزار تومان، 
ران تازه گوس��فندی 12۶ هزار تومان، سردس��ت تازه گوس��اله 10۶ 
هزارتومان، سردس��ت تازه گوس��فندی 104 هزارتومان، مخلوط تازه 
گوس��اله 99 هزار تومان، كف دست تازه گوسفندی 125 هزارتومان، 
شقه گوسفندی 103 هزارتومان، ران منجمد گوساله ۸4 هزارتومان، 
ران منجمد گوسفندی 93 هزارتومان، سردست منجمد گوساله ۸2 

هزارتومان، سردست منجمد گوسفندی ۸1 هزارتومان است.
قيمت مرغ تازه نيز در ميادين 1۸ هزارو 900 تومان و هر كيلو تخم 
مرغ 1۶ هزار و900 تومان، يك ش��انه 30 عدد تخم مرغ با وزن يك 
كيلو و 900 گرم 32 هزار و 100 تومان، شقه بوقلمون 33 هزارو200 

تومان است.
ماه��ی قزل آالی رنگين كمان نيز با قيمت هر كيلو 44 هزار و 500 
تومان و قزل آالی گوشت نارنجی نيز با قيمت هر كيلو 47 هزار و 500 

تومان در ميادين عرضه می شود.
همچنين در بخش ميوه و صيفی جات نيز قيمت هر كيلو س��يب 
قرم��ز در ميادين ۸500 تومان، س��يب زرد 9900 توم��ان، پرتقال 
تامس��ون شمال 9900 تومان، پرتقال تامسون جنوب 12 هزارو200 
توم��ان، نارنگی ش��مال 13 ه��زارو500 تومان،نارنگ��ی جنوب 11 
هزارتومان، ليموشيرين 9900 تومان، انار ممتاز 14 هزارو200 تومان، 
گالبی 17 هزارو900 توم��ان، انگور 12 هزارو500 تومان، كيوی 12 
هزارو700تومان، خرمالو 14 هزارتومان، خيار رس��می ۸۶00 تومان، 
خيار گلخانه 9950 تومان، گوجه فرنگی بوته ای ۶200 تومان، گوجه 
فرنگ��ی گلخانه ۸900 تومان، بادمجان ممتاز 4500  تومان، س��يب 
زمينی 4500 تومان، پياز زرد 4۸00 تومان، پياز سفيد 5100 تومان، 

لوبيا سبز 9700 تومان و سبزی های برگی 4۶00 تومان است.

3 واحد مرغ تخم گذار گرفتار آنفلوآنزا شدند
 معدوم سازی اخیر تاثیری در تولید تخم مرغ 

نداشت
معاون بهداشتی و پيشگيری سازمان دامپزشکی گفت طبق آخرين 
آمار سه واحد مرغ تخم گذار در استان خراسان جنوبی درگير بيماری 
آنفلوآنزای حاد پرندگان ش��دند كه عمليات مهار و معدوم س��ازی به 

پايان رسيده است.
بهمن نقيبی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ش��يوع 
آنفلوآن��زای حاد پرن��دگان در واحد طيور صنعتی خب��ر داد و گفت: 
بنابر آخرين آمار س��ه واحد مرغ تخم گذار در استان خراسان جنوبی 
شهرستان بيرجند درگير اين بيماری شدند كه عمليات مهار و معدوم 
س��ازی به پايان رسيده و هم اكنون مش��غول پايش واحد های اطراف 

هستيم.
وی افزود: در حال حاضر اين احتمال وجود دارد كه اطالع رس��انی 
درخصوص تلفات دير رسيده باشد و تا زمانی كه پايش ها تمام نشود، 
نمی توان اظهار نظر دقيقی راجع به بيماری داشت چراكه هم احتمال 

توقف يا ابتالی چند واحد ديگر به بيماری وجود دارد.
نقيبی با تاكيد بر رعايت توصيه های دامپزشکی بيان كرد: با وجود 
آنکه خري��د و فروش پرندگان به صورت دوره گ��ردی يکی از عوامل 
اصلی انتقال بيماری اس��ت، از مردم تقاض��ا داريم كه به هيچ عنوان 
از دوره گ��ردان خريداری نکنند، محل نگهداری طيور بومی را مرتب 
ضدعفون��ی كنند و از نگهداری طيور بومی با پرندگان آزاد پرواز جدا 
خودداری كنند، همچنين در صورت مواجه شدن با تلفات غيرعادی و 

غيرمتعارف موضوع را به 1512 اطالع رسانی كنند.
معاون بهداشتی و پيشگيری سازمان دامپزشکی ادامه داد: با توجه 
به روند شيوع بيماری در واحد های مرغ تخم گذار به مرغداران صنعتی 
توصيه می ش��ود كه تاخير يکروزه در اعالم تلفات ممکن است شيوع 
بيماری در آن منطقه را به حدی افزايش دهد كه پيشگيری را دچار 

مشکل كند.
وی در پايان با اش��اره به اينکه معدوم سازی اخير تاثير چندانی در 
توليد تخم مرغ نداشته اس��ت، تصريح كرد: معدوم سازی اخير تاثير 
زيادی بر توليد تخم مرغ نداش��ته اس��ت چراكه در خراسان جنوبی، 
توليد بيش از مصرف است، اما به طور كلی بايد منتظر ماند و ديد كه 

در روز های آتی چه اتفاقی می افتد.

اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی به کجا رسید؟

مصوبه الگوی كشت با اصالح قانون خريد تضمينی قابل اجراست
امسال با وجود اعتراض های شديد كشاورزان به اجرای قانون خريد 
تضمينی، دولت در 12 آذرماه قانون اصالح خريد تضمينی را ابالغ كرد 

كه متاسفانه تاكنون خبری از تشکيل شورای قيمت گذاری نيست.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طی س��ال های اخير، نرخ خريد 
تضمينی محصوالت كش��اورزی با بی اعتنايی به قانون خريد بعد از زمان 
كش��ت، ب��دون توجه به هزينه ه��ای توليد و تورم اعالم می ش��د كه اين 
امر با واكنش ش��ديد جامعه كش��اورزی رو به رو بود چرا كه كش��اورزان 
به رغم مش��قت های فراوان توليد، عايدی چندانی ندارند. امسال با وجود 
اعتراض های ش��ديد كشاورزان به اجرای قانون خريد تضمينی، در نهايت 
دول��ت در 12 آذرماه قانون اصالح خريد تضمين��ی را ابالغ كرد و اجرای 
اين قانون در سال زراعی جديد را الزم االجرا دانست كه متاسفانه تاكنون 
خبری از تشکيل شورای قيمت گذاری نيست. بسياری از مسئوالن بر اين 
باورند كه برای نخس��تين بار در س��ال جهش توليد، كشاورزان در تعيين 
سرنوشت خود به طور قانونی صاحب رأی و تضميم شدند كه اين موضوع 
در استمرار پايداری توليد و خودكفايی محصوالت استراتژيك تاثير بسزايی 
دارد، چرا كه طی سال های گذشته اعالم نامناسب قيمت خريد تضمينی 
محصوالت كشاورزی بدون توجه به هزينه های توليد زمينه را برای خروج 
غيرقانونی محصوالت و اس��تفاده به عنوان خ��وراک دام و طيور به همراه 
داش��ت و كار را به جايی رس��اند كه دولت برای تامين ذخاير استراتژيك 

خود مجبور به واردات گندم از كشور ها بيگانه و خروج ارز از كشور شد.

اخبـــار

نرخ گ��ذاری فوالد در بورس، ص��ادرات، دالل ب��ازی و افزايش قيمت به 
معمای تقريبا الينحلی تبديل شده و در اين بين هر بخش براساس منافع 
خود به آن می نگرد؛ قيمت فوالد و محصوالت پيرامونی آن هم در اين گير 

و دار هر از گاهی يك پله صعود می كنند.
به گزارش ايس��نا، با افزايش قيمت فوالد در روزهای اخير، كشمکش بر 
سر نرخ گذاری و نحوه عرضه اين كاال در بازارها كماكان ادامه دارد و به نظر 
می رس��د هر بخش براساس منافع، چالش ها و تجربياتی كه چرخه عرضه 
اي��ن كاال با آن مواجه بوده، به آن می نگ��رد. اين واكنش ها پس از تعيين 
 CIS قيمت عرضه شمش فوالدی در بورس كاال براساس 70 درصد قيمت
كه روز 1۶ دی ماه 1399 از سوی رزم حسينی � وزير صمت � اعالم شد، 

شدت گرفت.
بورس��ی ها كه بيشتر از منظر منافع س��هامداران به فوالد نگاه می كنند 
معتقدند نهادهای باالدستی نبايد در فرآيندهای بازار رقابتی دخالت كنند، 
اما س��ازندگان با اين استدالل كه بخش س��اختمان 35 درصد اقتصاد را 
دربرمی گي��رد و مس��کن يکی از مهمتري��ن نيازهای خانوارها محس��وب 
می ش��ود، می گويند كه با دميدن به تنور رش��د قيمت فوالد، قيمت تمام 

شده مسکن را باال نبريم.
در اين بين، مجلس و دولت هم به دنبال چاره جويی هس��تند و به نظر 
می رسد اتخاذ تصميم بينابينی مشکل شده است! سازندگان، عرضه مصالح 
ساختمانی در بورس، صادرات، دپوی محصوالت در كارخانجات توليدی و 

فضای داللی در بازار آزاد را در رشد قيمت فوالد موثر می دانند.
طی ماه های اخير برای كنترل بازار مصالح س��اختمانی، جلسات متعدد 
كارشناسی در كميسيون های مجلس برگزار شده و عوامل مختلف اثرگذار 
بر بازار فوالد بررس��ی شده اس��ت. برآورد جلسات اين بود كه اوال مازاد بر 
مصرف داخلی، صادر شود، دوما صادرات منوط به عرضه در بورس باشد و 
قيمت فوالد بيش از ۸500 تومان نباشد. در نهايت پارلمانی ها طی روزهای 

اخير پيش��نهاد كرده اند كه صادرات تمام زنجيره فوالد، مشروط به عرضه 
در بورس باشد. فعاالن صنعت ساختمان هم می گويند كه مازاد نياز داخلی 
بايد صادر شود. البته بنا به گفته مسئوالن 30 ميليون تن فوالد در كشور 
توليد می شود كه 20 ميليون تن به مصرف داخلی و 10 ميليون تن صادر 
می شود بنابراين مقادير قابل توجهی فوالد بيش از نياز مصرف داخلی در 

كشور وجود دارد.
داريوش اسماعيلی � معاون امور معدن و صنايع معدنی وزارت صمت � 
با بيان اينکه در اين شرايط مردم انتظار قيمت پايين برای فوالد دارند و در 
اين راس��تا قيمت فوالد به ويژه از خردادماه به بعد، قيمت های قابل قبولی 
نداشته اس��ت، گفت: واقعيت به گونه ای بود كه قيمت ها قابل قبول نبود. 
س��تاد اقتصادی دولت در هفتم مرداد سال جاری يك مصوبه 5 بندی در 
ارتباط با كاهش قيمت محص��والت فوالدی صادر كرد؛ تمام اينها در اين 

راستا بود تا محصوالت فوالدی با قيمت مناسب به دست مردم برسد.
بهرام س��بحانی- رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران- هم معتقد 
اس��ت: تا دو سال گذشته بورس كاال همچون ساعت كار می كرد اما از دو 
سال گذشته تاكنون بورس بازيچه دست سياست گذاران شده است. بورس 
با دستورالعمل رقابت به قيمت عادالنه نمی رسد؛ لذا به نوعی قيمت سازی 
ص��ورت می گي��رد. زمانی كه قيمت پايه را مش��خص می كنيم و همزمان 
قيمت جهانی باال می رود و ما قيمت پايه را كاهش می دهيم، در حقيقت 
به نوعی قيمت سازی می كنيم. از يك سو می گوييم كاال بايستی به دست 
مردم برس��د اما از سوی ديگر قيمت شمش را پايين آورده و سپس آن را 

رها می كنيم.
سه روز قبل هم رسول خليفه سلطانی � دبير انجمن فوالد � اعالم كرد 

كه فوالدسازان برای اجرای كامل شيوه نامه دولت به ميدان آمده اند.
اما حس��ن قاليباف اصل � رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار � چندی 
پي��ش با يادآوری پيامدهای منفی قيمت گذاری دس��توری در عرضه های 

بورسی، نتيجه اين اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه اين محصوالت 
در بازار آزاد به قيمت های گزاف و نيز س��رازير ش��دن درآمدهای كالن به 
جيب واسطه ها و به زيان مردم دانست و از »نهادهای باالدستی« خواست 
برای مقابله با چنين پيامدهای ناخواس��ته ای، در فرآيندهای بازار رقابتی 

دخالت نکنند.
از طرف ديگر، س��ازندگان كه ص��ادرات، دپوی كاال، دالل بازی و عرضه 
فوالد در بورس را از عوامل رشد قيمت عنوان می كنند، معتقدند اگر قرار 
است صادرات داشته باشيم بايد توليد را افزايش دهيم. ايرج رهبر � نايب 
رئيس انجمن انبوه سازان اس��تان تهران � در اين خصوص به ايسنا گفت: 
¬در تصميم گيری برای فوالد بايد منافع همه مردم و متقاضيان مس��کن 
كه از رش��د قيمت ها متضرر ش��ده اند را در نظر بگيري��م؛ نه اينکه منافع 
عده ای سهامدار. اينکه دائما فوالد را صادر كنيم تا شركت های فوالدی سود 
بيشتری ببرند و قيمت اين كاال در بورس رشد كند راه حل مناسبی نيست.
وی با بيان اينکه توليدكنندگان فوالد از انرژی ارزان قيمت براساس نرخ 
ريال استفاده می كنند و محصوالت خود را با دالر می فروشند، افزود: طبق 
جلساتی كه در كميسيون عمران مجلس داشتيم براساس محاسبات تمامی 
هزينه های توليد، فوالد بايد كيلويی ۸500 تومان به دس��ت مصرف كننده 
برسد؛ تازه ما دست باال را گرفتيم. اما می بينيم كه در يك حركت انتقالی 
به بورس، قيمت ها دو برابر می شود تا جايی كه هر كيلو فوالد در بازار آزاد 
طی روزهای اخير به 14 تا 15 هزار تومان رسيده و البته هر كس هر چقدر 

دلش می خواهد می فروشد.
رهبر گفت: ابتدای صبح از فروش��ندگان فوالد قيمت ها را می پرس��يم 
و عن��وان می كنن��د بگذاريد س��اعت 11 به بعد قيم��ت می دهيم. يعنی 
می خواهند ببينند قيمت فوالد در بورس چگونه اس��ت و براساس آن نرخ 
بدهند. قبال فقط طال به طور روزانه قيمت گذاری می شد اما حاال می بينيم 

كه مصالح ساختمانی هم به اين گرفتاری دچار است.

كالف سردرگم قیمت گذاری فوالد باز می شود؟

پس از آنکه رئيس س��ازمان هواپيمايی كش��وری گران فروش��ی بليت 
هواپيم��ا را تاييد و دس��تور معرفی و برخورد با آنه��ا را صادر كرد، چهار 
آژانس های مس��افرتی تعليق شده و دو سايت  غيرقانونی فروش اينترنتی 

بليت هواپيما به دستگاه قضايی معرفی شد.
به گزارش ايس��نا، چندی پيش برخی از نمايندگان مجلس نسبت به 
گران فروشی بليت هواپيما انتقاد كردند و سازمان هواپيمايی كشوری را 
به عنوان متولی نظارت بر آنها مسئول رسيدگی و برخورد با اين تخلفات 

دانستند.
در پ��ی اين اظهارات تورج دهقان زنگنه - رئيس س��ازمان هواپيمايی 
كش��وری - ضمن تاييد موضوع گرانفروشی بليت هواپيما از سوی برخی 
س��ايت ها و آژانس های هواپيمايی از صدور دس��تور برای معرفی آنها به 

دستگاه قضايی برای برخورد با اين تخلفات خبر داد.
وی در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گران فروشی بليت هواپيما گزارش 
ش��ده و وجود دارد اما اين اتفاق ربطی به شركت های هواپيمايی ندارد و 
آنها اين كار را انجام ندادند، بلکه اين تخلف از س��وی برخی از س��ايت ها 
و آژانس های هواپيمايی رخ داده و بر اين اس��اس دس��تورات الزم برای 

شناسايی و معرفی آنها به دستگاه قضايی صادر شده است.
پس از پيگيری های خبرنگار ايس��نا، سازمان هواپيمايی كشوری اعالم 
كرد كه پروانه فعاليت چهار ش��ركت خدمات مس��افرت هوايی به علت 

گرانفروش��ی بليت هواپيما تعليق شد. اين س��ازمان در بيانيه خود اعالم 
كرد كه پيرو رصد درگاه های فروش بليت هواپيما توس��ط اين سازمان و 
دريافت گزارش مبنی بر فروش باالتر از نرخ مصوب بليت، پروانه فعاليت 
ش��ركت های خدمات مسافرت هوايی مقتدر سير ايرانيان كيش در شهر 
كيش، عتيق گش��ت اصفهان در شهر اصفهان، آرش پرواز آذرآبادگان در 
ش��هر اروميه و سپند پرواز شرق در ش��هر تهران به مدت سه ماه تعليق 
شدند. همچنين به ش��ركت های هواپيمايی داخلی و خارجی اعالم شد 
فروش بليت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم آن شركت ها توس��ط دفاتر فوق 

غيرقانونی بوده و متخلفان مورد پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
لذا از هموطنان گرامی تقاضا می ش��ود با توجه به تعليق فعاليت دفاتر 
فوق به مدت 3 ماه، از خريد بليت از اين دفاتر خودداری كنند. همچنين 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، خارج از نرخ نامه مصوب 
و مندرج در س��ايت انجمن ش��ركت های هواپيمايی، مراتب را از طريق 
سايت سازمان هواپيمايی كشوری به آدرس cao.ir اعالم تا با متخلفين 

برخورد قانونی انجام شود.
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت كه فعاليت مجدد دفاتر فوق منوط به 
رعايت كامل مقررات و صدور گواهی توسط سازمان هواپيمايی كشوری 

است.
سازمان هواپيمايی كشوری در بيانيه ای ديگری از پيگيری قانونی برای 

برخورد قضايی با دو سايت غيرمجاز فروش بليت هواپيما خبر داد.
در اين اطالعيه نيز سازمان هواپيمايی كشوری اعالم كرد: پيرو دريافت 
گزارش مبنی بر گرانفروشی بليت هواپيما و رصد اين سازمان، سايت های 
غيرمج��از فروش بليت چارتر 724 و safarme.com، بدون اخذ مجوز 
از سازمان هواپيمايی كش��وری اقدام به فروش غيرقانونی و باالتر از نرخ 
مصوب كرده بودند كه در راستای تکاليف قانونی اين سازمان به دستگاه 

قضايی جهت پيگرد حقوقی معرفی شدند.
همچنين به شركت های هواپيمايی داخلی و خارجی اعالم شد فروش 
بليت مس��تقيم يا غيرمستقيم آن شركت ها توس��ط سايت های نامبرده 

غيرقانونی بوده و متخلفان مورد پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
لذا از هموطنان گرامی تقاضا می شود با توجه به فعاليت غيرمجاز سايت 
چارتر 724 و safarme.com ، از خريد بليت از اين دو سايت خودداری 
كنند. همچنين در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، خارج از 
نرخ نامه مصوب و مندرج در سايت انجمن شركت های هواپيمايی، مراتب 
را از طريق س��ايت سازمان هواپيمايی كشوری به آدرس cao.ir اعالم تا 

با متخلفين برخورد قانونی انجام شود.
س��ازمان هواپيمايی كشوری در پايان اين گزارش خود نيز تاكيد كرد 
كه هرگونه س��ايت فروش بليت هواپيما با پيش��وند يا پسوند  724 نيز 

غيرقانونی است.

دارايی نژاد از افت 10 هزار تومانی قيمت موز در بازار خبر داد و گفت 
قيم��ت كنونی هر كيلو موز هندی در مي��دان مركزی 21 تا 23 هزار 

تومان و موز فيليپين 2۶ هزار تومان است.
مصطفی دارايی نژاد، رئيس اتحاديه بارفروش��ان ميدان مركزی ميوه 
و ت��ره بار در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از كاهش 10 هزار 
تومانی قيمت موز در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخير قيمت 
موز در ميدان مركزی ميوه و تره بار به 35 تا 37 هزار تومان رس��يده 
بودكه به واردكنندگان اعالم كرديم كه اگر موز را به نرخ قبل در بازار 

برنگردانند، اجازه فروش در ميدان را ندارند.
وی قيم��ت كنونی هر كيلو موز اكوادور و فيليپين در ميدان مركزی 
را 2۶ ه��زار تومان، موز هندی 21 تا 23 هزار تومان و موز داخلی 15 

تا 17 هزار تومان اعالم كرد.

دارايی نژاد از كاه��ش قيمت آناناس در بازار خبر داد و گفت: قيمت 
ه��ر كارتن آناناس ۶ تاي��ی از يك ميليون تومان ب��ه 700 هزار تومان 

كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه ميوه و س��بزی با اش��اره به اينکه كمبودی در توليد 
مركب��ات داخل نداريم، بيان كرد: بناب��ر آمار در مازندران 2 ميليون و 
700 هزار تن و جنوب فارس 500 هزارتن مركبات توليد ش��ده كه با 

اين وجود كمبودی در توليد داخل نداريم.
وی مجموع توليد سيب امسال را يك ميليون و ۸00 تا يك ميليون 
و 900 هزار تن اعالم كرد و افزود: گرچه امسال تا حدودی توليد سيب 
دماون��د كاهش يافت، اما مابقی اس��تان ها همچون س��لماس، اروميه، 
پيرانشهر، مراغه، مهاباد كيفيت سيب ها در كنار كميت بسيار باالست.

دارايی ن��ژاد قيمت هر كيل��و پرتقال را 7 تا 11 هزار تومان، س��يب 

درختی قرمز ۸ تا 9 هزار تومان و س��يب درختی س��فيد 9 تا 14 هزار 
تومان اعالم كرد. رئيس اتحاديه ميوه و سبزی با اشاره به اينکه نيازی 
به ذخيره س��ازی ميوه ش��ب عيد نداريم، بيان كرد: همه ساله سيب و 
پرتقال جز اقالم پرمصرف ش��ب عيد اس��ت كه امسال به علت كرونا و 
كاهش مهمانی ها و ميزان مناسب توليد، مصرف پايين می آيدكه با اين 

وجود نيازی به ذخيره سازی نيست.
اين مقام مس��ئول در پاي��ان قيمت كنونی موز در ب��ازار را منطقی 
دانس��ت و گفت: با توجه ب��ه واردات موز ب��ا ارز آزاد و افزايش قيمت 
كرايه های حمل و نقل، قيمت تمام شده واردات 22 تا 23 هزار تومان 
اس��ت كه درنهايت واردكنندگان با احتس��اب سود 2 تا 3 هزار تومانی 
اق��دام به عرض��ه می كنند و از طرفی اتحاديه اج��ازه افزايش قيمت را 
نمی دهد چرا كه اين موضوع بر نرخ ساير ميوه ها در بازار اثرگذار است.

با گرانفروشان بلیت هواپیما برخورد شد

کاهش محسوس قیمت موز در بازار

نیازی به ذخیره سازی میوه شب عید نداریم
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خودروی شاهین تا پایان سال در کشور 
عرضه می شود

اس��تاد دانش��گاه علم و صنعت گفت خودروی ش��اهين س��ايپا 
تا پايان س��ال عرضه خواهند ش��د، البته درب��اره قيمت گذاری در 
ب��ازار خودروی ايران همچنان بحث وجود دارد و سياس��ت گذاران 
می گويند ك��ه قيمت خودرو را خودروس��ازان تعيين كنند اما در 

نهايت مشخص نيست چه تصميم های اتخاذ خواهد شد.
به گزارش مرور نيوز، اس��تاد دانش��گاه علم و صنعت با اشاره به 
اينکه اهداف توليدی س��ايپا در س��ال 99 در حال تحقق اس��ت، 
گفت: خودروی شاهين سايپا تا پايان سال عرضه خواهد شد، البته 
درباره قيمت گ��ذاری در بازار خودروی ايران همچنان بحث وجود 
دارد و سياست گذاران می گويند كه قيمت خودرو را خودروسازان 
تعيين كنند اما در نهايت مش��خص نيست چه تصميم های اتخاذ 

خواهد شد.
اميرحس��ن كاكايی با بيان اينکه ش��ورای رقاب��ت قيمت گذاری 
خودرو را به روز كرده اس��ت، افزود: سياس��ت گذاران برای تعيين 
قيمت خودرو هر چند وقت يك بار دستورالعملی را اعالم می كنند 
ك��ه كامال گنگ و مبهم اس��ت، ب��رای نمونه فرمولی كه ش��ورای 
رقابت تعيين كرده قيمت 45 درصد از خودروهای توليد برمبنای 
تورم بخشی و... اعالمی بانك مركزی انجام خواهد شد اين در حالی 
اس��ت كه هنوز آمار تورمی بانك مركزی منتشر نشده و اين نشانه 

ضعف در تصميم گيری هاست.
او افزود: طبق برآوردها در شرايط كنونی خودروسازها 50 درصد 
از عمليات شان را زيان می كنند و در دو سال گذشته زيان انباشته 
آنه��ا به ۶0 هزار ميليارد تومان رس��يده كه ادام��ه آن امکان پذير 
نيس��ت، از اين رو خودرو يا بايد در حاشيه بازار قيمت گذاری شود 

يا در بورس به فروش برسد.
كاكاي��ی با اعالم اينکه برخی خودروها تيراژ باال دارند كه حدود 
55 درصد از مجموع توليد دو خودوساز را شامل می شوند، تصريح 
كرد: اين خودروها قرار اس��ت همچنان با قيمت گذاری های قبلی 
عرضه ش��وند اما مابقی خودروها متنوع تر هستند و قيمت باالتری 

دارند كه شامل قيمت گذاری جديد خواهند شد.
فروش خودرو در حاشیه بازار یا بورس کاال

اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه فروش خودرو در 
حاش��يه بازار يا بورس كاال می تواند زيان انباش��ته خودروسازها را 
حذف كند، تصريح كرد: در حال حاضر سياست گذاران تصميم های 
فنی نمی گيرند و خودروس��ازها همچنان در زيان هستند و صف 5 

تا ۶ ميليون نفری برای التاری خودرو وجود دارد.
او افزود: در يك ماه و نيم گذشته شاهد كاهش قيمت خودرو در 
بازار بوده ايم كه علت اصلی آن اين بود كه بانك مركزی افسار دالر 
را كش��يد و قيمت ارز از 30 هزار تومان به 25 هزار تومان رسيده 
و همين مسئله باعث اميدواری بيشتر مردم شد و در واقع كاهش 
قيمت خودرو ربطی به عملکرد خودروس��ازها نداش��ت و ناشی از 

سياست گذاری كالن بود.
کاهش نرخ ارزی محرکی برای کاهش قیمت خودرو

اين اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اينکه دالر 25 هزار تومانی 
همچن��ان باالس��ت ام��ا كاه��ش ن��رخ ارزی محرك��ی برای 
كاه��ش قيمت خودرو ش��د، تصريح كرد: در ش��رايط كنونی 
سياس��ت گذاری ها به جای اينکه مش��کل صنع��ت خودرو را 
حل كنن��د طرح تحقيق و تفحص از صنع��ت خودرو را كليد 
زده ان��د، آيا وزارت صنع��ت از صنعت خودرو خبری ندارد؟ آيا 
مديرعامل اين خودروس��ازی ها توسط وزارت صنعت و دولت 

تعيين نمی شوند؟

 آزادشدن واردات خودرو
در مصوبه کمیسیون تلفیق

آخرين مصوبات كميس��يون تلفيق بودجه نش��ان می دهد، 
واردات رس��می خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلی مجاز 

خواهد شد.
به گزارش پ��دال نيوز، نگاهی به مصوبه كميس��يون تلفيق 
اليحه بودجه س��ال 1400 درباره ميزان تعرفه تعويض پالک 
خودروه��ا نش��ان می دهد، تعرف��ه واگ��ذاری و تعويض پالک 
خودرو برای خودروهای با قيمت تا 200 ميليون تومان، 200 
هزار توم��ان و برای خودروهای باالی 200 ميليون تومان هم 
300 هزار تومان تعيين ش��د كه صددرصد مابه التفاوت درآمد 
حاصله به نيروی انتظامی اختصاص می يابد، همچنين تعيين 
قيم��ت خودرو برمبنای فهرس��ت بهای اعالمی س��ازمان امور 

مالياتی است.
از س��وی ديگر، دولت ب��ه منظور تنظيم ب��ازار خودروهای 
واردات��ی مکلف ش��د، ضمن شناس��ايی خودروه��ای خارجی 
غيرآمريکاي��ی موجود در مناطق آزاد ب��ا اخذ حقوق گمركی 
و س��ود بازرگانی متناس��ب با معيارهای مشخص شده، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت سفارش 
و اج��ازه واردات خودروهای غيرآمريکاي��ی موجود در مناطق 

آزاد تجاری و صنعتی اقدام كند.
همچنين نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال 
ساخت بايد به گونه ای تنظيم شود كه در مقايسه با قيمت های 
كف بازار، منجر به س��ود غيرمتعارف بيش از 20 درصد برای 
واردكنندگان نش��ده و در صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت 
ميان قيمت های كف بازار و وارداتی، دولت می تواند نسبت به 

تجديدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام كند.
 واردات خودروه��ای موضوع اين تبصره برای س��ازمان های 
مناط��ق آزاد تج��اری و صنعتی و ش��ركت های تابع��ه آنها و 
دس��تگاه های موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری 
و نهادهای عمومی غيردولتی و ش��ركت های تابعه آنها ممنوع 
اس��ت، همچني��ن واردات هرگونه خودرو در س��ال 1400 به 

مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.
چندی قبل نيز اعالم ش��د  كه نرخ حق��وق ورودی خودرو 
نس��بت به وضعيت فعلی كاهش قابل مالحظه ای يافته و اين 

موضوع مقدمه ای برای واردات خودرو است.

فعاالن بازار خودرو واقعی كردن قيمت ها و نزديك شدن قيمت كارخانه 
و بازار را عاملی برای تعادل قيمت ها عنوان و تاكيد می كنند كه قيمت ها 
می تواند به ثبات برسد و تا اندازه ای از التهاب بازار كاسته شود به شرط آن 
كه عرضه از سوی خودروسازان به ميزان كافی انجام شود. در اين شرايط 

شاهد تركيدن حباب قيمت ها در بازار خواهيم بود.
ب��ه گزارش پدال نيوز، هفته گذش��ته و همزمان ب��ا اعالم فرمول جديد 
قيمت گ��ذاری خودرو، بازار خودرو كه پس از ماه ه��ا روی آرامش را ديده 
بود دوباره دچار التهاب ش��د و قيمت ها ش��اهد رش��د 10 تا 15 درصدی 
ش��دند به طوری ك��ه پرايد پس از مدت ها دوباره ب��ه كانال 100 ميليون 

تومان نزديك شد.
هرچند اين فرمول به دليل ايرادهای وارده از س��وی س��ازمان بازرسی 
و همچنين كارشناس��ان صنعت خودرو به خودروس��ازان ابالغ نش��ده اما 
ش��نيده ها حاكی از آن است كه خودروس��ازان از اول بهمن ماه نسبت به 
اجرايی كردن اين فرمول اقدام می كنند و به طور قطع بايد از 10 روز آينده 

شاهد موج جديد افزايش قيمت ها و التهاب بيشتر در بازار خودرو باشيم.
نگاهی به بازار خودرو نش��ان می دهد كه هم اكنون هر دستگاه پژو 20۶ 
تي��پ دو در بازار به 200 ميليون تومان رس��يده و پراي��د 132 نيز با 99 

ميليون تومان به مرز 100 ميليون تومان نزديك شده است.

پژو 405 با قيمت 194 ميليون تومان رس��يده و پژو 20۶ تيپ 5 نيز با 
قيمت 243 ميليون تومان در بازار عرضه می شود. تيبا صندوقدار هم اكنون 
123 ميليون تومان و تيبا دو نيز 134 ميليون و 500 هزار تومان در بازار 
خريد و فروش می شود. ساينا 137 ميليون، كوييك معمولی 144 ميليون، 
كوييك آر 151 ميليون همچنين پژو 207 دستی معمولی 29۶ ميليون، 
سمند دوگانه سوز 234 ميليون، سمند EF7 بنزينی 205 ميليون و سمند 
ال ايک��س 1۸5 ميليون توم��ان از ديگر خودروهای پرتي��راژ بازار خودرو 
هس��تند كه در هفته گذشته نوس��ان 10 تا 15 درصدی قيمت را تجربه 
كرده اند. اين شرايط در حالی است كه نگاهی به سايت های خريد و فروش 
نشان از وارد شدن قيمت ها دارد به طوری كه برخی از خودروها با قيمت 
اعالمی از س��وی خريدار آگهی شده اند كه نشان می دهد منع درج قيمت 
در اين س��ايت ها برداشته شده است. در مقابل، بازار خودروهای وارداتی با 
عدم نوسان نرخ ارز روزهای باثبات تری را تجربه می كنند و با قطعی شدن 
ممنوعيت واردات خودرو در سال آينده، خريداران اين خودرو دست به كار 
شده و نسبت به تامين نياز خود اقدام كرده اند چرا كه انتظارها برای رفع 
ممنوعيت و شکس��تن قيمت ها از بين رفته و در اين ميان نگرانی ها بابت 
پرداخ��ت ماليات خودروهای باالی 2 ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. 
بر اين اس��اس ش��اهد رونق خريد و فروش خودروهای كمتر از 2 ميليارد 

تومان هستيم. در همين حال نعمت اهلل كاشانی نسب، نايب رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان خودروی تهران در گفت و گو با خبرنگار خودروكار با اشاره 
به برنامه ريزی انجام ش��ده با هدف واقعی ش��دن قيمت ها در بازار خودرو 
می گويد: در صورت نزديك شدن قيمت خودروها به قيمت بازار به صورت 
طبيعی شاهد به تعادل رسيدن قيمت ها در اين بازار پرالتهاب خواهيم بود.
وی با تاكيد بر فروكش كردن قيمت ها در بازار خودرو و رسيدن به يك 
ثبات نسبی می افزايد: در حال حاضر قيمت خودرو در بازار قابل پيش بينی 

نيست و ممکن است هر لحظه شاهد تغييرات قيمتی باشيم.
كاشانی نسب قيمت های فعلی بازار خودرو را در حال حاضر دارای حباب 
می داند و اظه��ار می كند كه در صورت افزايش عرضه، قيمت ها به مراتب 
كاهش خواهد يافت اما در بازار فعلی، ركود تا اندازه ای از بين رفته و خريد 

و فروش در ميان خريداران واقعی ديده می شود.
تاكي��د بر افزايش عرضه از س��وی خودروس��ازان در حالی اس��ت كه با 
وجود برنامه ۶ ماهه افزايش توليد از س��وی خودروس��ازان هنوز برنامه ای 
برای افزايش عرضه عنوان نش��ده و طرح ه��ای فروش فوق العاده همچنان 
با ظرفيت های پايين انجام می ش��ود اين در حالی اس��ت كه از زمان اعالم 
فرمول جديد قيمت ها نيز طرح فروش فوق العاده متوقف و طرح های فروش 

يك ساله در حال انجام است.

دلیل توقف فروش فوق العاده خودروسازان چیست؟

مديرعام��ل س��تاد معاينه فن��ی خودرو ه��ای تهران گف��ت تمامی 
دوربين ه��ای س��طح ش��هر تهران چ��ه در مح��دوده ط��رح كاهش، 
دوربين ه��ای س��رعت، دوربين ه��ای چراغ قرمز و … ب��ه صورت 24 
س��اعته و در هفت روز هفته، خودرو های فاقد معاينه فنی را شناسايی 
می كنند. بنا بر اعالم پايگاه خبری ش��هرداری تهران، حس��ين مقدم، 
مديرعامل ستاد معاينه فنی خودرو های تهران در پاسخ به اين پرسش 
كه در اين روزها، چه اقدامات س��خت گيرانه ای نس��بت به معاينه فنی 
صورت می گيرد؟، توضيح داد: انجام معاينه فنی مربوط به ستاد معاينه 
فنی می شود و موضوع نظارت بر معاينه فنی و جريمه به پليس راهور 
برمی گردد. تمامی دوربين های س��طح ش��هر تهران چ��ه در محدوده 
طرح كاهش، دوربين های س��رعت، دوربين های چ��راغ قرمز و … به 
صورت 24 س��اعته و در هفت روز هفته، خودرو های فاقد معاينه فنی 
را شناس��ايی می كنند. وی افزود: طی پروتکل مش��خصی، مشخصات 

خودرو به منظور اعمال قانون برای پليس راهور ارجاع داده می شود.
مديرعام��ل س��تاد معاينه فن��ی خودرو های تهران ضمن اش��اره به 
ط��رح LEZ، گفت: سيس��تم LEZ كه برای كنت��رل آلودگی هوا در 
كالنش��هر ها بر دوربين های ثبت تخلفات نصب ش��ده نسبت به اعمال 
قان��ون اين موارد اقدام ك��رده و برای دوربين فرقی ندارد كه خودرو يا 

موتورسيکلت از مقابل آن رد می شود.
به گفته مقدم با توجه به مصوبه جديد كارگروه اضطرار آلودگی هوا 
و تأكيدات محس��نی بندپی، اس��تاندار تهران و همچنين گفته سردار 
هاديان ف��ر، فرمانده راه��ور تهران بزرگ، پليس راهور مکلف ش��ده تا 
كنت��رل موتورس��يکلت های دودزا و فاقد معاينه فن��ی را در اولويت و 

دستور كار خود قرار دهد.
وی ضمن اش��اره به تردد 2 ميليون و 500 هزار موتورس��يکلت در 
س��طح شهر تهران، گفت: از ابتدای امس��ال تا آذر، حدود 30 دستگاه 

موتورس��يکلت به مراك��ز معاينه فنی ش��هر تهران مراجع��ه كرده اند. 
براساس تشديد نظارت پليس راهور، مراجعه موتورسيکلت ها به مراكز 
معاينه فنی افزايش يافته اس��ت. آمار مراجعه موتورس��يکلت ها تا 14 
دی برابر با ۶0 دس��تگاه ش��ده اس��ت. مقدم در ادامه بيان كرد: البته 
نمی ت��وان گفت كه اين آم��ار به معنای افزايش 200 درصدی اس��ت 
چراك��ه اي��ن عدد به يك ه��زارم آن چيزی كه در ش��هر تهران وجود 
دارد، نرس��يده است. در نتيجه اين افزايش قابل توجه نيست. اگر هزار 
دس��تگاه موتورس��يکلت هم به مراكز معاينه فنی شهر تهران مراجعه 
كنند در برابر 2 ميليون و 500 هزار دس��تگاه موتورس��يکلت درحال 
تردد، باز هم عدد قابل توجهی نيس��ت. مديرعامل س��تاد معاينه فنی 
خودرو ه��ای تهران در پايان مراجعه موتورس��يکلت ها به مراكز معاينه 
فنی با حجمی كه در س��طح شهر درحال تردد هستند را قابل مقايسه 

و توجه ندانست.

اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی گفت شورای رقابت صنعت 
خودرو را نمی شناس��د و مشکالت اين صنعت با تصميم گيری های آن 
قاب��ل حل نيس��ت.  به گزارش تي��ن نيوز، در حالی ك��ه طی هفته ها 
و ماه های گذش��ته بازار خ��ودرو در خواب عميقی ف��رو رفته و بهبود 
ش��رايط را انتظار می كش��يد، افزايش چند ميليون تومانی قيمت ها در 
بازار، نخستين عکس العمل بازار به اعالم چگونگی قيمت گذاری جديد 

خودروها از سوی شورای رقابت بود.
پس از اعالم نحوه قيمت گذاری های جديد خودروها از سوی شورای 
رقاب��ت ك��ه اكثر كارشناس��ان آن را گنگ و نامفه��وم ارزيابی كردند، 
ش��اهد روند صعودی قيمت ها در ب��ازار بوديم. اين عکس العمل بازار با 
ابراز ناراحتی ش��ديد مشتريان واقعی خودرو همراه بود كه در ماه های 
گذشته به اميد بهبود شرايط دست از خريد كشيده و خريد خود را به 

آينده موكول كرده بودند.
رئيس ش��ورای رقابت هفته گذشته طی نشس��تی با برخی رسانه ها 
خاطرنش��ان كرد: مطابق برنامه ريزی خودروس��ازان 55 درصد ظرفيت 
توليد به خودروه��ای اقتصادی و تيراژ باال كه قيمت پايين تری دارند، 
اختصاص داده می شود كه از دستورالعمل گذشته شورای رقابت يعنی 
»س��قف قيمتی« تبعي��ت می كنند و خودروهای جدي��د و ويژه تر كه 
45 درص��د تيراژ را تش��کيل می دهند، از دس��تورالعمل جديد تبعيت 

خواهند كرد.

برپايه اعالم رضا ش��يوا، خودروهای پژو i 207 اتوماتيك )هاچ بك(، 
پژو 207 پانوراما دس��تی )هاچ بك(، سمند سورن پالس، رانا پالس با 
موتور EC5،  رانا پالس با موتور TU5، دنا پالس توربوش��ارژ دستی، 
  S7 دستی، هايما توربو S5 دنا پالس توربوشارژ اتوماتيك، هايما توربو
اتوماتيك، K131، س��اينا s، كوئيك، شاهين، آريا، برليانس، چانگان و 

زوته مشمول فرمول جديد می شوند.
امراهلل امينی، اس��تاد دانش��گاه در اين زمينه ب��ه »ايرنا«، گفت: در 
ش��رايط حاضر كه خودروس��ازان با مسائل و مشکالت عديده ای دست 
و پنجه نرم می كنند، تصميم گيری ش��ورای رقابت برای آنها مش��کلی 

ديگر است.
به گفته وی، مشکالت صنعت خودرو در كشور با شورای رقابت قابل 
حل نيس��ت  زيرا خودروس��ازان عالوه بر عملکرد انحصاری، خود نيز با 

مشکالت ساختاری، مديريتی و توليد مواجه اند.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی خاطرنشان كرد: خودروسازان 
داخلی در ش��رايط ويژه ای به سر می برند، زيرا مطابق آمارهای بورس 
با زياندهی مواجه شده، همچنين با تحريم های ظالمانه دست و پنجه 
گرم می كنند، از طرفی بدهی های زيادی به ويژه به قطعه سازان داشته 

و سرمايه گذاری های زيادی از آنها در گذشته از بين رفته است.
امينی يادآور ش��د: بسياری از سياس��ت ها در گذشته ناكارآمد بوده 
و بيش��ترين حمل��ه را به توليد از جمله در صنع��ت خودرو وارد كرده 

اس��ت، در حالی كه رهبر معظم انقالب دس��ت كم در س��ال های اخير 
مضامين ش��عارهای سال را براساس توليد و توجه هرچه بيشتر به آن 

قرار داده اند.
وی گفت: اين ش��ورا بايد كارشناس��ان متخصص داشته باشد كه با 
موضوع��ات به��ره وری، بازدهی و هزينه های س��ربار در صنعت خودرو 
آش��نا باشند، اما اعضای شورای رقابت صنعت خودرو را نمی شناسند و 
هيچ وقت يك آناليز كامل از قيمت های توليد خودروها ارائه نکرده اند.

اين استاد دانشگاه، در عين حال مشکالت صنعت خودرو را مشخص 
و قابل حل برش��مرد و افزود: پيشکسوت هايی در اين صنعت داريم كه 

راهکارهای خوب برای خروج از مشکالت می توانند ارائه دهند
وی يادآور ش��د: دو دهه پيش صنعت خودرو حركت شتابانی را آغاز 
كرده بود، اما برخی سياس��ت گذاری های اش��تباه و عملکرد نامناسب 

خودروسازان و قطعه سازان آن را به حاشيه برد.
امينی گفت: زمانی در گذش��ته ش��ركتی با نام س��اپکو س��اماندهی 
قطعه س��ازان و ارتباط آنان با خودروس��ازان را برعهده داش��ت، اما در 
ادامه رها شد و اكنون بايد مجدد به سازماندهی قطعه سازان بازگرديم.
وی ادامه داد: در عين حال قطعه سازان نيز اشتباهاتی مرتکب شدند، 
از جمل��ه زمانی كه قيمت ارز پايين بود قطعات چينی را به نام ايرانی 
وارد كردند و همه اين مس��ائل، س��بب ش��ده كه امروز كمتر كسی به 

دنبال توليد باشد.

تمامی دوربین های پایتخت، خودرو های فاقد معاینه فنی را شناسایی می کنند

شورای رقابت، صنعت خودرو را نمی شناسد
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مديرعامل اپل سال گذشته ميالدی نزديك به 15 ميليون دالر حقوق گرفته 
ك��ه با وجود كرونا افزايش تقريباً 2۸ درصدی را در مقايس��ه با س��ال 2019 

نشان می دهد.
به گزارش ديجياتو، اپل اعالم كرد حقوق تيم 
كوک، مديرعامل اين ش��ركت در سال 2020 با 
افزايش حدوداً 2۸ درصدی به 14.7 ميليون دالر 
رسيده اس��ت كه افزايش قابل مالحظه ای را در 
مقايسه با سال 2019 )11.5 ميليون دالر( نشان 

می دهد.
پنج مدير ارشد اپل كه شامل مديرعامل، مدير 
ارشد مالی، رئيس حقوقی، رئيس خرده فروشی و 
مدير ارش��د عمليات می شوند، سال 2020 روی 
هم رفته 119.۸ ميليون دالر حقوق گرفته اند كه 
به طور ميانگين نسبت به سال 2019 حدوداً 13 

درصد افزايش داشته است.
اوت س��ال 2020 )م��رداد م��اه 99(، ك��وک 

به لطف افزايش درآمدهای ش��خصی و باال رفتن ارزش س��هام اپل به كلوپ 
ميلياردها پيوس��ت. افزايش دس��تمزد كوک در حالی رخ داده است كه اپل با 
وجود همه گيری كرونا س��ال پردرآمدی را پشت سر گذاشت. اين شركت در 

سال 2020 با مشکالت متعددی از جمله تعطيلی فروشگاه ها در سراسر دنيا، 
مختل شدن زنجيره تأمين و نهايتاً عرضه آيفون 12 با چند هفته تأخير مواجه 
بود. پايه حقوق كوک در سال قبل 3 ميليون دالر بوده كه تفاوتی با سال های 
قبل نکرده اس��ت. وی همچنين از حداكثر 12 
ميليون دالر بس��ته های تش��ويقی كه مجاز به 
دريافت ب��وده، 10.7 ميلي��ون دالر را دريافت 

كرده است.
اپل همچنين بيش از يك ميليون دالر صرف 
هزينه ه��ای مربوط به اس��تخدام مديرعاملش 
كرده است كه شامل 470 هزار دالر هزينه های 
امنيتی و 430 هزار دالر هزينه سفرهای هوايی 
شخصی می شوند. هيأت مديره اپل سال 2017 
ك��وک را موظف كرد تا به دالي��ل »امنيتی و 
بهره وری« فقط با هواپيمای شخصی مسافرت 

كند.
اپل می گويد كوک س��ال گذش��ته ميالدی 
25۶ برابر بيشتر از يك كارمند متوسط اين شركت )با حقوق 57 هزار و 7۸3 
دالر( حقوق گرفته است. برای مقايسه كوک يك سال قبل )2019( دويست 

برابر بيشتر از يك كارمند معمولی اين شركت حقوق گرفته بود.

آيين بهره برداری از طرح های ملی توسط حجت االسالم والمسلمين دكتر 
حسن روحانی رئيس جمهوری و با حضور معاون علمی و فناوری انجام شد.

در اين مراس��م دو واكس��ن دام و طيور در اس��تان البرز، بزرگ ترين سايت 
پرتوده��ی گاما در چهارمح��ال و بختياری و دو 
كارخانه نوآوری در مشهد و شيراز به بهره برداری 
رس��يد. برای تکميل اين طرح ه��ا 452 ميليارد 
تومان س��رمايه گذاری شده و برای 7هزار و 150 

نفر اشتغال ايجاد شده است.
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئيس 
جمهوری در اين مراس��م گفت: معاونت علمی و 
فناوری از سال های گذش��ته برنامه گسترده ای 
را ب��رای تغيير نگرش و فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنيان در كش��ور آغاز كرد. می دانيم بودجه 
كش��ور س��ه پايه اصلی دارد كه ب��رای آموزش، 
بهداشت و دفاع است. كشور در حوزه آموزش كم 
خرج نمی كند و اگر در اين حوزه سرمايه گذاری 

می كنيم بايد نتيجه آن را در اقتصاد مشاهده كنيم.
س��تاری ادامه داد: اگر اين اتفاق نمی افتد پس مش��کلی وجود دارد. كمتر 
كشوری مثل ما در حوزه آموزش خرج می كند. هدف از آموزش اين است كه 

مردم زندگی و اقتصاد بهتری را تجربه كنند.
معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری همچنين بيان كرد: معاونت علمی 
سعی كرد در اين سال ها اين فرهنگ سازی و تغيير نگرش  را در تمام دستگاه ها 
به وجود آورد. نمون��ه آن همکاری ما با وزارت 
كش��اورزی است. همکاری گسترده ای را با اين 
وزارتخان��ه در حوزه امنيت غذايی آغاز كرديم. 
برای توليد تمام نهاده های كشاورزی )بذر، كود 
و سم( برنامه ريزی ش��د. تعداد زيادی شركت 
خصوصی در ح��وزه توليد واكس��ن دام طيور 
و آبزيان توس��عه يافته اند و باعث تحول جدی 

شده است.
طرح خط توليد واكس��ن تب برفکی )دامی( 
ب��ا ظرفي��ت توليد س��االنه 30 ميلي��ون دوز 
واكس��ن، طرح توليد واكس��ن آنفلوآنزای فوق 
ح��اد )پرندگان( با ظرفيت توليد 300 ميليون 
دوز واكس��ن در سال در اس��تان البرز رونمايی 
شد. همچنين سامانه پرتودهی صنعتی چندمنظوره گاما برای استريل كردن 
تجهيزات پزش��کی، مواد غذايی و محصوالت كش��اورزی در شهر شهركرد در 

استان چهارمحال و بختياری به بهره برداری رسيد.

ستاری: برای فرهنگ سازی و تغییر نگرش در جامعه تالش کردیم و تحول جدی با حقوق تیم کوک در سال 2020 با افزایش 28 درصدی به 15 میلیون دالر رسید
کمک دانش بنیان ها ایجاد شد

كرونا با روش های مختلفی بر گروه های گوناگون جهان و ش��رايط اقتصادی 
تاثيرگ��ذار بود و يکی از مهمترين تاثيراتش را ب��ر جابه جايی های بين المللی 

نمايان كرد.
مهاجرت يکی از پديده های اجتماعی مهمی اس��ت كه به شدت تحت ثاثير 
ش��رايط جديد حاصل از محدوديت های اين همه گيری قرار گرفته است. اين 
تاثيرات از طريق اعمال قوانين و مقررات جديد در جابه جايی، سفر، اعطای ويزا 
و مجوزهای اقامت يا از طريق تاثير بر حوزه های فعاليت مهاجران مانند بازار كار 
آنها، يا در مورد دانشجويان بين المللی در مقررات پذيرش و آموزش دانشجويان 

بين المللی بوده است.
ب��ه طور كلی جريان های مهاجرتی در دهه گذش��ته افزايش چش��مگيری 
داشته اند و همراه با آن شرايط ادغام مهاجران در كشورهای ميزبان در بسياری 
از موارد بهبود يافته است، اما برخی از اين دستاوردها تحت تاثير همه گيری و 
ركود اقتصادی حاصل از آن درحال از دست رفتن است. چرا كه برای دولت ها 
حمايت از مشاغل مهاجران و هزينه كرد برای ادغام اجتماعی، اقتصادی آنان تا 

حد زيادی سخت شده است.
در موج نخست همه گيری، كشورها اكثراً از پذيرش افراد خارجی خودداری 
كردن��د بنابراين انتش��ار ويزاه��ا و اج��ازه اقامت ها در همه كش��ورها كاهش 

چشمگيری يافت.
»مهاجران« قشر آسیب پذیر در رویارویی با کرونا

مهاجران به دليل آسيب پذيری بيشتر در حوزه های مختلف، مانند زندگی و 
كار در محيط های اغلب پرتراكم تر كه رعايت فاصله فيزيکی دشوار است، نسبت 
به افراد بومی بيشتر در معرض خطرات كرونا بوده اند. مطالعات انجام شده در 
كش��ورهای OECD احتمال ابتالی مهاج��ران را حداقل دو برابر افراد بومی 
نش��ان داده است. به تبع آن نرخ مرگ و مير ناشی از كرونا نيز برای مهاجران 

نسبت به بوميان قابل توجه بوده است.
مهاجران در بازار كار نيز به صورت بالقوه، به دليل شرايط شغلی با ثبات كمتر 
و سابقه كار اغلب پايين تر، در موقعيت های آسيب پذيرتری قرار دارند. مطالعات 
همچنين حاكی از آن است كه تبعيض عليه مهاجران در زمان ركود بازار كار 
به شدت افزايش می يابد، همچنين برای يافتن شغل در دوره ركود، شبکه های 
ارتباطی اهميت زيادی می ياب��د كه مهاجران كمتر از آن برخوردارند و از اين 
جهت هم در موضع ضعف قرار می گيرند. اين درحالی اس��ت كه مهاجران در 
كش��ورهای اصلی مهاجرپذير هنوز نقش مهمی در رش��د اقتصادی و نوآوری 
ايفا می كنند، همچنان كه در پاس��خگويی س��ريع به تغييرات بازار كار نقش 

مهمی دارند.
نيروی كار مهاجران در بسياری از اين كشورها در خط مقدم مقابله با بحران 
بوده اند. آنها س��هم بزرگی از نيروی كار س��المت در كشورهای OECD را به 
خود اختصاص داده اند، در حدود يك چهارم از پزشکان و يك ششم پرستاران 
در اين كش��ورها مهاجر هستند. در برخی از كشورهای OECD بيش از يك 
س��وم نيروی كار در ديگر مشاغل كليدی مانند حمل و نقل، بهداشت، صنايع 
غذايی و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات را مهاجران تشکيل می دهند، با 
اين حال مهاجران دوران سختی را در بازار كار طی می كنند. همه پيشرفتی كه 
در دهه گذشته درخصوص كاهش نرخ بيکاری مهاجران به دست آمده بود، در 

دوره پاندمی از دست رفت.
همچني��ن اثر پاندمی بر بازار كار مهاج��ران از آن جهت كه تعداد زيادی از 
آنها در بخش هايی از اقتصاد كه به ش��دت تحت تاثير كرونا قرار گرفته اس��ت 
اشتغال داشته اند، بيشتر افزايش يافته است. به عنوان مثال در صنعت هتلداری 
و توريسم كه آسيب جدی ديده است، يك چهارم شاغلين در اروپا نيروی كار 
خارجی هس��تند، كه اين نسبت تقريباً دو برابر نسبت كل اشتغال نيروی كار 

خارجی در بازار كار اروپا است.

 افزایش نرخ بیکاری
با وجود اينکه هنوز برای ارزيابی كامل اثرات همه گيری كرونا بر ابعاد مختلف 
بازار كار، به ويژه در كش��ورهای اروپايی OECD ، كه طرح های حفظ شغل، 
تأثير سريع قرنطينه ها بر مشاغل را تا حد خوبی كاهش داده است، زود است؛ 
شواهد موجود در مورد تأثيرات اوليه، درخصوص كشورهايی كه داده های آنها 
در دس��ترس بوده است، عوارض نامناسب منفی زيادی در بازار كار مهاجران، 
به ويژه در كشورهای جنوب اروپا، ايرلند، نروژ، سوئد و اياالت متحده را نشان 
می دهد. در همه اين كش��ورها بيکاری مهاجران بيش از بوميان افزايش يافته 
است. بيشترين بيکاری در كشورهای كانادا، نروژ، اسپانيا، سوئد و آمريکا بوده 

است.
همچني��ن با توجه به افزايش نرخ بيکاری در كش��ورها و نقش س��فرهای 
بين المللی در گسترش اوليه بيماری همه گير، واكنش شديد افکار عمومی عليه 
مهاجران در برخی از كشورها افزايش يافت. اين امر نگرانی هايی از گسترش و 
مقبوليت سياس��ت ها و برنامه های ضد مهاجرتی دولت های دست راستی را به 
وجود آورده اس��ت. همچنين به دليل كاهش ارتباطات و تغيير در برنامه های 
طراحی شده برای ادغام اجتماعی مهاجران، روند ادغام و پيوستگی اجتماعی 

آنها نيز كند شده است.
 دانشجویان بین المللی و تاثیرات ناشی از پاندمی

همه گيری كرونا بر آموزش عالی و دانش��جويان بين المللی نيز تاثير زيادی 
داش��ته اس��ت، و عالوه ب��ر آنکه روش ه��ای تدريس و يادگيری را به س��مت 
آموزش ه��ای آنالي��ن و بر بس��تر وب تغيير داده اس��ت، رونده��ای پذيرش 
دانش��جويان را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت، بسياری از كشورهای دانشجو 
پذير مانند آمريکا و آلمان از صدور يا تمديد ويزا برای دانش��جويان بين المللی 
كه همه دوره آنها به صورت آنالين برگزار می ش��ود، خ��ودداری كرده اند و در 
بس��ياری از كشورها ورود دانشجويان بين المللی در حال تحصيل كه از كشور 
خارج ش��ده بودند به داليل قرنطينه عمومی به مدت زيادی ناممکن ش��د و 
بسياری از دانشجويان بين المللی ترم تحصيلی گذشته خود را از دست دادند 
و ي��ا داوطلبانی كه برای ثبت نام و حضور در دانش��گاه های خارجی برای ترم 
جديد برنامه ريزی كرده بودند، به دليل شرايط رشته های تحصيلی در برگزاری 
آنالين همه دروس يا عدم امکان حضور در كشور مقصد، از ثبت نام در اين ترم 

تحصيلی صرف نظر كردند.
در اين ميان اقتصاد آموزش عالی بين المللی نيز به ويژه در دانشگاه هايی كه 
تعداد زيادی دانشجويان بين المللی داشته اند و نتوانسته اند مقررات خود را برای 
حضور دانشجويان بين المللی با مقررات كشوری همگام سازند به شدت تحت 

تاثير قرار گرفته است.
آمارها نش��ان می دهد جريان مهاجرت پناهجويی ني��ز در اين دوره كاهش 
چشمگيری داشته است و ثبت پناهجوی جديد در دوره شيوع كرونا نسبت به 

دوره مشابه قبلی كاهش يافته است.
البته پيش بينی می ش��ود اين كاهش جريان های مهاجرتی در جهان كه با 
دوره ركود و كاهش رش��د اقتصادی به دليل اثرات محدوديت های كرونا و به 
ويژه در كشورهای كمتر توسعه يافته همراه است، در دوره پس از همه گيری به 

نوعی با فشار مضاعف جريان های مهاجرتی همراه شود.
همچنين با توجه به فاصله زمانی و ش��کاف بين كشورهای مختلف 
در دستيابی به واكسن كرونا و برنامه ريزی آنها در تزريق و ايمن سازی 
افراد، جريانی از س��فرها و فش��ار مهاجرتی از كشورهای دارای تاخير 
در دستيابی به كشورهای پيش��رو در برنامه واكسيناسيون با توجه به 
برنامه های اين كشورها در فراهم سازی امکانات ايمن سازی برای اتباع 

خارجی وجود داشته باشد.
 منبع: رصدخانه مهاجرت ایران

افزایش قیمت سرسام آور سهام تسال باعث شد ایالن ماسک با پیشی گرفتن از جف 
بزوس،  مدیرعامل آمازون به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شود.

به گزارش دیجیاتو، براساس رتبه بندی  بلومبرگ،  ایالن ماسک با ثروت 188 میلیارد 
دالری خود، ثروتمندترین فرد جهان است و پس از وی جف بزوس با 187 میلیارد دالر 

در رتبه دوم قرار دارد.
سرمایه گذاری مهم ایالن ماسک،  شرکت های تسال و اسپیس ایکس است که تاکنون 
به موفقیت های چشمگیری دسـت یافته است. دلیل اصلی افزایش سرمایه وی، بهبود 
عملکرد تسـال و رشد چشـمگیر ارزش سهام آن است. نزدیک به سـه چهارم دارایی 
خالص ماسـک را سهام تسال تشـکیل می دهد که چهار برابر ارزش بیشتری نسبت به 

سهم آن در اسپیس ایکس دارد.
ایالن ماسـک در آبان ماه با عبور از بیل گیتـس به دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل 
شـد. ثروت شـخصی مدیرعامل تسال در سـال 2020 بیش از 150 میلیارد دالر افزایش 

داشت که مجددا به افزایش ارزش سهام تسال مربوط می شود.
سـهام تسال طی سال گذشـته میالدی به شکل باورنکردنی رشـد کرده است. ایالن 
ماسک با تغییر استراتژی  خود، این شرکت را از حالت جهنم تولید خارج کرده و فروش 
خودروهای الکتریکی را به صورت چشمگیری افزایش داده است. یکی از این خودروها 
سـدان مدل 3 مدل Y SUV است که باعث شد سرمایه گذاران بسیاری به خودروهای 

جدید روی خوش نشان دهند.

از دامنه تاثیر شیوع کرونا بر مهاجرت های بین المللی چه می دانیم

ایالن ماسک با عبور از جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان شد

دریچــه

در اين برنامه آموزش ها بيشتر بر توانمندسازی شركت ها و مسائل مهمی همچون بازاريابی 
و توسعه محصول و آموزش های تجاری و مديريتی متمركز است تا اين شركت ها بتوانند، 
ب��ه صورت مجموعه های اقتصادی پويا و كام��اًل موفق به فعاليت بپردازند. به گزارش بنياد 
ملی نخبگان در اين راس��تا، برنامه توس��عه زيست بوم ش��ركت های خالق، وابسته به ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع نرم و خالق، بخشی از برنامه تخصيص 
بس��ته حمايتی به دوره ها و س��مينارها را برعهده خواهد گرفت. در اين برنامه 50 درصد از 
هزينه  هر دوره آموزشی تا سقف 5 ميليون ريال، به صورت كمك هزينه، پرداخت می شود. 
ب��ا توجه به برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزش��ی در حوزه های مختلف كس��ب وكار كه 
به عنوان ش��الوده اصلی برنامه های توانمندسازی، نقش مهمی در راستای رشد و بالندگی 

كسب وكارها به عهده دارد. 

برگزاری دوره ها و سمینارهای خالق 
حمایت می شود

شنبه
20 دی 1399

شماره 1702
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برگزيدگان فراخوان ملی شناخت و تحليل گفتمان و رفتار جامعه ايرانی در 
بحران كرونا با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری 
تقدير شدند. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 

رياس��ت جمهوری اين فراخوان را منتشر كرد تا 
مطالع��ه ای دقيق در حوزه اثر ش��رايط كرونا بر 
ديناميك رفتاری، نگرش و گفتمان جامعه باشد.

در اين مراس��م س��يد كمال خرازی مش��اور 
معاون علمی و فناوری در حوزه علوم شناختی، 
پرويز كرمی دبير س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بني��ان و توس��عه صناي��ع ن��رم و خالق و 
مجيد نيلی احمدآبادی دبير س��تاد توسعه علوم 
و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 

رياست جمهوری حضور داشتند.
 پرويز كرمی مش��اور  معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهوری در اين مراسم از اصحاب رسانه 
ب��رای حضور پررنگ و موثر پوش��ش برنامه های 

حوزه علم و فناوری قدردانی كرد و گفت: اهالی رسانه مشوقی برای گسترش 
فعاليت ها در حوزه علم و فناوری هس��تند، چراكه اگر نويس��ندگان اين حوزه 
نبودند اين موضوع همه گير و برجس��ته نمی ش��د. از حضور اين افراد در اين 

برنامه نيز قدردانی می كنم.
در ادامه  مجيد نيلی احمدآبادی دبير س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در اين مراسم گفت: اكنون 
در دورانی به سر می بريم كه دادگان عظيمی از 
فضای مجازی در دس��ترس محققان قرار دارد. 
تاكن��ون اين داده ها صرفاً با اس��تفاده از هوش 
مصنوعی و عل��وم داده تحلي��ل و ويژگی های 
انسان كمتر مد نظر قرار می گرفت، اما در حال 
حاضر با ورود مدل های شناختی و با استفاده از 
روش های تلفيقی می توان اين دادگان را برای 
درک بهتر ذهنيت جامعه  به اين حوزه نو »داده 

كاوی هوشمند به توان شناختی« گوييم.
 نيلی با بيان اينکه داده كاوی هوش��مند به 
توان ش��ناختی به عنوان فن��اوری جديدی در 
حال ظهور است، ادامه داد: پس می توان گفت 
كه ما در حال ورود به دوران پسا AI و فراهوش 
مصنوعی هستيم. دورانی كه ما را به سمت درک عميق تر و معنايابی از تحليل 
گفتمان ذهنيت افراد جامعه س��وق می دهد. هدف ستاد توسعه نظام نوآوری 

مناسب در اين دوران جديد است.  داده شود.

يك شركت دانش بنيان موفق شد با توليد داخلی پری بيوتيك ها در داخل، 
كشور را از واردات اين گونه محصوالت بی نياز كند.

محس��ن نيك خواه مديرعامل ش��ركت دانش بنيان بهان كيميا آنزيم گفت: 
پری بيوتيك ها به زبان ساده، برخی افزودنی های 
طبيعی برای افزايش سالمت محصوالت حيوانی 
و تقويت سيس��تم ايمنی او و همچنين افزايش 
بهره وری محصول هستند. در واقع افزودنی های 

پری بيوتيك، باعث افزايش بهره وری می شود.
وی همچنين بيان كرد: با اين محصول مصرف 
آنتی بيوتيك در حي��وان كاهش می يابد و باعث 
می ش��ود در نهايت غذای س��الم تری به مصرف 
انس��انی برس��د. اين محصول در پ��رورش دام و 
طي��ور، زنبورداری و برای هر نوع حيوانی كاربرد 
دارد و انس��ان ها ني��ز از پری بيوتيك، اس��تفاده 

می كنند.
مديرعامل ش��ركت دانش بني��ان بهان كيميا 

آنزيم ادامه داد: اين محصول بين 40 تا ۸0 درصد از محصول مش��ابه خارجی 
ارزان ت��ر اس��ت و با توجه ب��ه اينکه خدمات گس��ترده ای در اين ش��ركت به 
دامداری ها و مصرف كنندگان، ارائه می ش��ود، محصول ما برتری های بسياری 

نسبت به محصول و رقيب مشابه خارجی دارد.
ب��ه گفته وی، ه��ر اقليم و منطقه آب و هوايی كش��ور، نياز به مصرف  نوع 
و ميزان مش��خصی از اينگونه محص��والت دارد و با توجه به اين حقيقت اين 
شركت به هر منطقه، خدمات خاص و موردنياز 

آن منطقه را ارائه می كند.
نيك خواه ضمن اش��اره به تحقيقات صورت 
گرفته در اين ش��ركت گفت: ب��ه دليل اينکه 
هنوز برخی مجوزها صادر نشده است و كارهای 
اداری انجام نگرفته اس��ت، علی رغم داش��تن 
ظرفيت های باالی صادراتی، موفق به صادرات 
نش��ده ايم، اما به خاطر كيفيت خوب محصول 
ايران��ی در داخ��ل، ب��ازار قابل توجه��ی برای 

محصوالت اين شركت وجود دارد.
اين فع��ال دانش بنيان در ادام��ه افزود: اين 
ش��ركت حاصل همکاری چند فعال باس��ابقه 
حوزه صنعت و حس��ن س��اجدی عضو هيأت 
علمی دانشگاه تربيت مدرس اس��ت. اين همکاری موجب شد تا يك شركت 
دانش بنيان تمام عيار شکل بگيرد و در حال حاضر چند نوع محصول مختلف 

توسط اين شركت توليد می شود.

افزودنی های طبیعی ایران ساخت بهره وری محصوالت را باال بردبرگزیدگان »تحلیل رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا« تقدیر شدند

س��امانه چند منظوره پرتودهی گاما با فرمان حجت االسالم والمسلمين دكتر 
حسن روحانی رئيس جمهوری و با حضور معاون علمی و فناوری كار خود را آغاز 
كرد. اين فرمان بهره برداری رسمی از طريق ويدئوكنفرانس انجام شد. گسترده ترين 
سرمايه گذاری بخش خصوصی و يك شركت دانش بنيان در حوزه انرژی هسته ای 
برای »طرح كالن ملی فناوری سامانه پرتودهی گاما« اتفاق افتاد. طرحی كه باعث 
اشتغال زايی مستقيم ۶0 نفر و غيرمستقيم حدود 3 هزار و 500 نفر نيروی انسانی 
شده است. همچنين ايجاد اين سايت به كاهش ارزبری 10 ميليون دالری انجاميد. 
اين طرح در سايت شهيد دكتر مجيد شهرياری، در منطقه ويژه اقتصادی استان 
چهارمحال و بختياری با تالشی دانش بنيان به عنوان يك طرح كالن ملی فناوری 
راه اندازی شد. طرحی كه به تامين امنيت غذا، اقدامات درمانی و ذخاير راهبردی 
و مورد نياز كش��ور می انجامد. همچنين در دوران شيوع ويروس كرونا، اين سايت 
توانس��ته است با پرتودهی و استريل عام المنفعه بيش از 3 ميليون قطعه ماسك، 

شان و گان بيمارستانی، اهميت خود را بيش از پيش نمايان كند.
 تامین غذای موردنیاز مردم سرعت گرفت

با توجه به افزايش جمعيت، تامين غذای موردنياز مردم، انبار و نگهداری صحيح 
و بدون ضايعات اين مواد، افزايش س��طح بهداش��ت عمومی و جلوگيری از بروز 
عفونت در بدن افراد س��الم به يکی از دغدغه های اصلی دولت ها بدل ش��ده است. 
اين هدف مهم در ايران هم با تالش��ی دانش بنيان و راه اندازی بزرگترين س��ايت 
پرتودهی گاما ميسر شد. اي��ن سايت از اساسی ترين زيرساخت ها در تحقق بند 7 
سياست های كلی اقتصاد مقاومتی در حوزه »تامين امنيت غذا و درمان« و »ايجاد 
ذخاير راهبردی برای افزايش كمی و كيفی توليد« به حساب می آيد. اي��ن مرك��ز 
تحت نظارت مرك��ز نظ��ام ايمن��ی هس��ته ای كش��ور و ب��ا حماي��ت معاون��ت 
علم��ی و فن��اوری رياس����ت جمه��وری اح��داث شده اس��ت. همچنين در 
مسير احداث اين طرح كالن ملی، 3.500.000 دالر منابع ارزی و همچنين مبلغ 

24 ميليارد تومان منابع ريالی صرف شده است.
آسیب های حوزه عفونت های بیمارستانی کمتر می شود

سيستم پرتودهی گاما با قابليت چند منظوره بودن آن، با توان، ظرفيت و سرعت 
باال در زمينه های زير به طور موثر كاربرد دارد:

1-استريل كردن تجهيزات يك بار مصرف بيمارستانی و جراحی و ملزومات اتاق 
عمل و كاهش آسيب های وارده در حوزه عفونت های بيمارستانی.

2-اس��تريل كردن مواد غذايی و افزايش زمان نگهداری و ماندگاری: اين روش 
در كنترل ميکروارگانيس��م هاي امل فساد با منشأ غذايي موثر بوده و مواد غذايي 
را ع��اري از وجود باكتري هاي بيماريزا، مخمر ها، كپك ها و حش��رات مي كند. در 
نتيجه رس��يدگي، پيري و جوانه زني ميوه ها و سبزي هاي تازه را كنترل و تركيب 
مواد غذايي را در جهت بهبود كيفيت تغيير مي دهد. 3-صنايع پليمر ،كامپوزيت 
وكارخانجات توليد قطعات پايه پليم��ری و كامپوزيتی مربوط به صنعت خودرو، 
نظير باک بنزين و تجهيزات پليمری نسوز در راستای بهبود خواص نهايی فيزيکی، 

مکانيکی و حتی بيولوژيکی با ايجاد تغييراتی در ساختار شيميايی آنها.
 مصرف سموم شیمیایی کاهش می یابد

 اين مجموعه فناور با انعقاد تفاهم نامه همکاری با ش��ركت های هندوس��تانی، 
روس��يه ای و مجارس��تانی و با همت كارشناسان و متخصصان خود به عنوان تنها 
دارنده دانش فنی طراحی، س��اخت و بهره برداری از سامانه های پرتودهی گاما در 

بخش خصوصی كشور معرفی شده است.
اين سامانه مصرف سموم ش��يميايی كه برای ماندگاری و استريل مواد غذايی 
استفاده می شود را كاهش می دهد و زيرساخت مهمی برای افزايش ماندگاری اين 
مواد اس��ت. همچنين تالش اين ش��ركت در كاهش مصرف آب و ضايعات پس از 

توليد در حوزه كشاورزی و مواد غذايی هم اثرگذار است.

كارخانه های نوآوری مشهد و شيراز گشايش يافت
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانی رئيس جمهوری دستور افتتاح 
كارخانه های نوآوری در دو استان  را با حضور معاون علمی و فناوری صادر كرد. اين 
افتتاح از طريق ويدئوكنفرانس در اس��تان های خراسان رضوی و فارس انجام شد. 
اين كارخانه ها كه با مش��اركت و سرمايه ¬گذاری فعال بخش خصوصی و هدايت 
و حمايت معاونت علمی راه اندازی ش��دند محلی برای تجمع كسب وكارهای نوپا 
وش��ركت های خالق و تيم¬ های نوآور و ارائه خدمات متمركز به آنها هس��تند و 
مفهوم نوينی از هم¬افزايی را برای استارت آپ¬ها به همراه دارند. با بهره برداری از 
كارخانه نوآوری مشهد و شيراز برگ تازه ای در زيست بوم نوآوری اين شهرها رقم 
 خورد و ظرفيتی تازه برای تبديل ايده های نوآورانه به كسب وكارهای دانش بنيان 

و خالق فراهم شد.
کارخانه ای برای گرد هم آوردن نوآوران مشهد

كارخانه نوآوری مشهد با گرد هم آوردن استارت آپ ها، شركت های دانش بنيان، 
شتاب دهنده های نوآوری، شركت های خالق و صنايع نرم و فرهنگی و ديگر اجزای 
زيست بوم نوآوری سعی دارد خالقيت را در سطح شهر جاری و تمام مسيرهای دور 
يا پراكنده اشتغال زايی را در يك جا متمركز كند. برای راه اندازی كارخانه نوآوری 
مشهد كه توسط شهرداری مشهد و در زمينی  در 3.7 هکتار احداث شده است، 
فعاليت های عمرانی گوناگونی صورت گرفته كه بخش��ی از اين اقدام ها به دس��ت 
ش��ركت های دانش بنيان به سرانجام رسيده اس��ت. در اين كارخانه نوآوری، با در 
نظر گرفتن 2.7 هکتار فضای سبز، دو سوله نوآوری به مساحت 1 هکتار فضايی 
است تا گروه های دانش آموخته، جوان و خالق بتوانند از ايده های شان محصول و 

خدمت فناورانه حاصل كنند.
 از نوشابه تا نوآوری!

نخستين كارخانه نوآوری در محل پيش��ين يکی از كارخانه های توليد نوشابه 
راه اندازی ش��ده اس��ت. اين فضا كه برای مدت ها بدون استفاده مانده بود، توسط 
ش��هرداری مشهد و با حمايت معاونت علمی با بهس��ازی و تحول در ساختار، به 
محلی برای پرورش ايده های اس��تارت آپی و نوآورانه، ش��تابدهی ايده ها و رسيدن 
آنها به بازار كسب و كار می شود. ايده راه اندازی كارخانه نوآوری مشهد، نخستين 
بار سال 1397 با حمايت های معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و توسط 
شهرداری مشهد شکل گرفت و با پيگيری ها و حمايت از آغاز اجرای طرح كارخانه 
نوآوری در سال 139۸، پس از يك سال كار مستمر، اين كارخانه اكنون با شکل، 

ماهيت و ساختاری نو آماده بهره برداری است.
در كارخانه نوآوری مشهد، عالوه بر اينکه 400مترمربع به سالن اجتماعات، 120 
مترمربع س��الن ارائه، ۶20 مترمربع فضای كار اش��تراكی و بالغ بر 127 مترمربع 
آزمايشگاه ساخت اختصاص يافته است. در كارخانه نوآوری مشهد، تمام امکانات 
برای رفع نيازهای كسب و كار خالق و نوآورانه مهيا است. در اين كارخانه، چگونگی 
شروع كسب و كار، انتخاب مسيرهای توسعه اشتغال، استفاده از فضاهای اشتراكی، 
بازاريابی خدمات، معرفی بهترين راه های تبليغات و ساير نيازهايی كه يك شهروند 

خالق در جهت ايجاد اشتغال نوآورانه نياز دارد، فراهم است.
 گردهم آمدن نوآوران شیرازی

كارخانه نوآوری ش��يراز نيز در 17 هزار متر مربع زيربنا  با حمايت كارخانجات 
مخابراتی ايران و حمايت معاونت علمی راه اندازی شد تا محلی برای تجمع فعاالن 
حوزه ه��ای فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات،  فناوری های ن��رم و صنايع فرهنگی 

،كشاورزی، سالمت، گردشگری ، اقتصاد دريا و انرژی باشد.
كارخانه ای كه در محل كارخانه های مخابراتی ايران- شهر شيراز راه اندازی شد. 
اين كارخانه ظرفيت استقرار 500 استارت آپ، شركت فناور و شتاب دهنده را دارد. 

ميزان اشتغال زايی مستقيم برای 4 هزار و 100 نفر برنامه ريزی شده است.

سهم آن در اسپیس ایکس دارد.
ایالن ماسـک در آبان ماه با عبور از بیل گیتـس به دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل 
شـد. ثروت شـخصی مدیرعامل تسال در سـال 2020 بیش از 150 میلیارد دالر افزایش 

داشت که مجددا به افزایش ارزش سهام تسال مربوط می شود.
سـهام تسال طی سال گذشـته میالدی به شکل باورنکردنی رشـد کرده است. ایالن 
ماسک با تغییر استراتژی  خود، این شرکت را از حالت جهنم تولید خارج کرده و فروش 
خودروهای الکتریکی را به صورت چشمگیری افزایش داده است. یکی از این خودروها 
سـدان مدل 3 مدل Y SUV است که باعث شد سرمایه گذاران بسیاری به خودروهای 

جدید روی خوش نشان دهند.

افزایش ارزش سهام این مدیرعامل میلیاردر همچنان ادامه دارد. ثروت ایالن ماسک 
نیز مانند اکثر میلیاردرهای جهان، در جریان همه گیری کرونا افزایش یافت.

ثروت ایالن ماسـک عمدتا به سهام تسال و سایر شرکت های خصوصی مانند اسپیس 
ایکس و بورینگ وابسـته است و پیشتر نیز گفته که از کمبود نقدینگی برای طرح های 

سرمایه گذاری خود در تنگنای مالی قرار دارد.
ایالن ماسـک معتقد اسـت به دارایی های منقول نیازی ندارد و اعالم کرده اسـت که 
می  خواهـد زندگی خود را وقف سـفر به مریـخ و ماه کند. او به دنبال محقق سـاختن 
رویای بزرگ تری است و قصد دارد دارایی های امالک و مستغالت خود را بفروشد تا در 

کارهای بزرگ تری سرمایه گذاری کند.

بزرگترین سایت پرتودهی گامای کشور کار خود را آغاز کرد

ایالن ماسک با عبور از جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان شد

یادداشـت

شركت بيمه آی ای جی استراليا اعالم كرده هوش مصنوعی را در روندهای 
مختلف محاسبه خس��ارت پرداختی بعد از وقوع تصادف های رانندگی به كار 
می گيرد. به گزارش مهر، هوش مصنوعی اين ش��ركت با بررس��ی اس��ناد يك 
تصادف به اين جمع بندی می رس��د كه آيا خس��ارت وارده ب��ه يك خودرو تا 
بدان حد جدی اس��ت ك��ه اعزام آن به تعميرگاه ب��رای تعمير قبل از ارزيابی 
فنی مقدار خسارت وارده ضروری باشد يا خير. بر اين اساس احتمال فريب و 
كالهبرداری كارشناسان ارزيابی خسارت اين شركت بيمه به حداقل می رسد.

همچني��ن از اين طريق مدت زمان موردنياز برای تخمين خس��ارات وارده و 
برآورد مبلغ قابل پرداخت به مالکان خودروها نيز از بيش از سه هفته به تنها 

چند روز كاهش می يابد.

استفاده از هوش مصنوعی برای 
محاسبه خسارت پرداختی تصادفات



س��ال 2020 با تمام اتفاقات عجيب و غريب اش به پايان رسيد. عرصه 
بازاريابی در نهايت با عملکرد مناس��ب برخی از برندها س��ال گذشته را به 
خاطرات معی مشتريان اضافه كرد. بدون ترديد وضعيت فعاليت بازاريابی 
در طول يك سال اخير به طور مداوم تغيير كرده است. بحران كرونا تمام 
برنام��ه های بازاريابی و كاری برندها را با مش��کل مواجه كرد. با اين حال 
چنين امری مانع از عملکرد مناس��ب برخ��ی از برندها در زمينه بازاريابی 
نشد. سال 2020 عالوه بر بحران كرونا با عملکرد مطلوب برخی از برندها 
در زمينه بازاريابی نيز به ياد آورده خواهد شد. در ادامه به بررسی برخی از 
عملکردهای موفق در زمينه بازاريابی از سوی برندها در سالی كه گذشت 

خواهيم پرداخت. 
Ben & Jerry .1: تالش برای اصالح وضعیت عدالت 

شركت بستتنی سازی Ben & Jerry در طول سال های اخير كمپين 
های بازاريابی بس��يار جذابی را راه انازی كرده اس��ت. يکی از كمپين های 
جذاب اين برند در طول س��ال گذشته به بحث عدالت اجتماعی پرداخت. 
ش��ايد كمتر مش��تری انتظار چنين كمپينی از سوی يك شركت بستنی 
سازی واقع در ورمانت را داشته باشد. درست بع همين خاطر كمپين مورد 

نظر با استقبال مناسب كاربران مواجه شد. 
برن��د Ben & Jerry در ط��ول تبليغات انتخاباتی نامزدهای رياس��ت 
جمهوری اياالت متحده در س��ال گذشته به طور مداوم به اهميت برنامه 
های مربوط به عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق اقليت ها و همچنين بحران 
تغييرات آب و هوا اش��اره داش��ت. يکی از اتفاقات بحث برانگيز در س��ال 
گذشته مربوط به كمپين دفاع از حقوق سياه پوستان بود. اين امر با كشته 
ش��دن جورج فلويد در اياالت متحده شروع شد. برند Ben & Jerry نيز 
در ادامه روند حمايت از مشتريان دست به اعتراض نسبت به تبعيض نژادی 
 Ben & Jerry سيس��تماتيك در اين كشور زد. بر اين اساس در كمپين
تقاضا برای رفع تبعيض نژادی و سلطه سفيد پوستان در برابر ديگر گروه 
ها دس��ت زد. اين كمپين به دليل زمان بندی درست به طور گسترده ای 

مورد توجه كاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
كمپين Ben & Jerry به اندازه كافی برای بازنش��ر گس��ترده در ميان 
كاربران ش��بکه های اجتماعی ساده بود. بر اين اساس كاربران در اعتراض 
به تبعيض سيس��تماتيك و سلطه سفی پوستان اقدام به بازنشر شعارهای 
ضد نژادپرس��انه می كردند. اين امر در طول مدت زمانی اندک ميليون ها 
محتوا در سراس��ر دنيا را پديد آورد. عملکرد برند Ben & Jerry در اين 
ميان نمونه بارز حضور در كنار مشتريان به هنگام زمان های سخت است. 

2. رایان رینولدز: بازاریابی با چاشنی طنز
رايان رينولدز در طول س��ال های اخير حضور فعالی در عرصه بازاريابی 
داشته است. وی به عنوان يك هنرمند توانايی جلب نظر ميليون ها نفر را 
دارد. همين امر موجب همکاری برخی از برندها با رينولدز شده است. رايان 
رينولدز از مدت ها قبل در زمينه كسب و كار نيز فعال بوده است. بنابراين 
وی جزو آن دس��ته از هنرمندان دارای كسب و كار مستقل محسوب می 
ش��ود. وی با تکيه بر ش��مار باالی فالوورهای اش در شبکه های اجتماعی 

اقدام به تبليغ برای محصوالت و خدمات شركت اش می كند.
شايد مشاهده يك سلبريتی در زمينه تبليغات امری رايج محسوب شود. 
نکته مهم در اين ميان داس��تان های جذاب در تبليغات رايان اس��ت. اين 
امر موجب جلب نظر مخاطب هدف به داستان ويدئوی بازاريابی و تماشای 
يك كليپ كوتاه می شود. در نهايت نيز تاثير گذاری مورد نظر برای ترغيب 
مخاطب هدف به س��وی خري��د روی خواهد داد. بس��ياری از برندها بايد 
مانند رايان رينولدز عمل نمايند. متاسفانه برخی از برندها در عمل توانايی 
پيگيری اين عملکرد جذاب را ندارند. دليل ای امر فقدان ايده مناسب برای 
داس��تان سرايی است. با اين حس��اب در آينده نيز شاهد عملکرد مناسب 

رينولدز در زمينه بازاريابی خواهيم بود. 
يک��ی از نکات جذاب در مورد عملک��رد رينولدز مربوط به توجه اش به 
موضوعات اجتماعی اس��ت. وی بارها از ش��خصيت محبوب ِدد پول برای 
جلب نظر مخاطب به مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی استفاده كرده است. 
همين امر موجب توجه گسترده كاربران به عملکرد وی در ساير حوزه های 

بازاريابی شده است. 
3. نتفلیکس: اوقات خوش

نتفليک��س در زمينه بازاريابی يک��ی از بهترين تيم ها را در اختيار دارد. 
عملکرد آنها در زمينه بازاريابی در طول چند سال گذشته به خوبی بيانگر 
اين موضوع اس��ت. نتفليکس هميش��ه در اس��تفاده از ميم های جذاب و 
ترندهای برتر برای كاربران مهارت داشته است. دليل اين امر ارزيابی دقيق 
رفتار كاربران در ش��بکه های اجتماعی و توليد محتوا درس��ت بر اس��اس 
سليقه آنهاس��ت. همين امر نتفليکس را بدل به يکی از برندهای محبوب 

برای مخاطب هدف در طول سال های متمادی كرده است.
تيم بازاريابی نتفليکس برعمس ساير برندها در تالش برای تحقق اهداف 
بلند پروازانه نيس��ت. اهداف نتفليکس برای بازاريابی بسيار ساده و كوتاه 
مدت تعيين می ش��ود. نکته جالب اينکه جمع اهداف كوچك نتفليکس 
بای سرگرم ساختن مخاطب هدف در نهايت موجب تاثير گذای شگرف بر 
روی مخاطب هدف می شود. نتفليکس با عملکردی خيره كننده در زمينه 
بازاريابی موفق به جلب 73 ميليون فالوور در فيسبوک و 2۶ ميليون فالوور 
در اينستاگرام شده است. اين امر به خوبی تحقق مناسب اهداف بازارايبای 

نتفليکس را نشان می دهد. 
4. توییتر: حفظ وجه واقعی

توييتر در طول يك سال اخير مورد ارزيابی و داوری های بسيار زيادی 

قرار گرفته اس��ت. هرچه به زمان برگزاری انتخابات رياس��ت جمهوری در 
اياالت متحده نزديك می ش��ديم، اهميت توييتر بيش��ر نمايان می شد. 
بسياری از رهبران و سياستمداران مهم برای اظهار نظر از توييتر استفاده 
می كنند. اين امر موجب حساسيت گسترده بر روی وضعيت فعاليت اين 
برند ش��د. بر اين اساس حتی برخی از ناظرات خواهان بسته شدن توييتر 
برای يك ماه به منظور برگذاری بهتر انتخابات شدند. در نهايت نيز توييتر 
با اعمال محدوديت های گسترده بر روی انتظار محتوا در زمينه انتخابات 

رياست جمهوری به فعاليت اش ادامه داد.
يک��ی از نکات مهم در خصوص توييتر عدم مس��دود س��ازی اكانت ها 
به دليل انتش��ار اخبار پيرامون انتخابات ب��ود. اين امر به گردش اطالعات 
و دسترس��ی كارب��ران به اطالعات تازه كمك م��ی كرد. همچنين موجب 
پايبندی توييتر به ارزش ها و ش��عارهای اصلی اش نيز ش��د. بدون شك 
توييتر در طول سال های اخير اكانت های بسيار زيادی را بن كرده است، 
اما اين استراتژی به دليل انتشار محتوای غير اخالقی يا توهين آميز بوده 
است. در غير اين صورت توييتر هيچ كاربری را به دليل اظهار نظر يا ارائه 
برخی از اطالعات بن نمی كند. همين امر بدل به بهترين مزيت بازاريابی 
برای توييتر شد. بسياری از برندها در طول يك سال اخير از توييتر برای 
بازاريابی اس��تفاده كرده اند. همچنين ماجرای انتخابات رياست جمهوری 
اياالت متحده نيز بر دامنه محبوبيت توييتر افزود. با اين حس��اب وضعيت 
توييتر در مقايس��ه با رقبای اش در زمينه ش��بکه های اجتماعی به طور 
قابل مالحظه ای بهبود يافته اس��ت. اين امر با توجه به ماجراهای امنيتی 
و درز اطالعات فيس��بوک افق بسيار روش��ن تری نيز در اختيار اين برند 

قرار داده است. 
5. چیپوتل: توجه به فرهنگ های مختلف

برندهای بزرگ به طور مداوم با مشتريان دارای فرهنگ ها و سليقه های 
مختلف در تعامل هس��تند. گاهی اوقات بازاريابی ها تالش برای توجه به 
وضعيت تغيير سليقه مشتريان را كافی ارزيابی می كنند. نکته مهم در اين 
ميان ضرورت توجه به تفاوت های فرهنگی اس��ت. اين امر در بسياری از 
اوقا موجب ايجاد تفاوت های معنادار در حوزه بازاريابی برندها شده است. 
چيپوت��ل در ميان برندهای مختلف يک��ی از بهترين عملکردها در زمينه 
توجه به تفوت های فرهنگی در عرصه بازاريابی به طور كلی كسب و كار را 
داشته است. اين برند در زمينه استخدام كارمندان در تالش برای گردآوری 
تركيبی از فرهنگ های مختلف اس��ت. بنابراين امکان ساماندهی امور به 
صورت مناسب فراهم می ش��ود. وقتی اعضای تيم بازاريابی دارای تفاوت 
های فرهنگی مش��خصی باش��ند، كار بر روی عرصه كسب و كار و توليد 

محتوا بسيار ساده تر خواهد شد. 
تيك تاک در طول چند سال گذشته يکی از پلتفرم های مناسب برای 
بازارياب��ی بوده اس��ت. اين امر مزيت های بس��يار زيادی ب��رای برندها در 
راس��تای بازاريابی و تاثير گذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داش��ته 
است. همکاری برندها با اينفلوئنسرها و كاربران مشهور در تيك تاک بيشتر 
حالت غير مستقم دارد. دليل اين امر دشواری های توليد محتوای جذاب از 
سوی برندها به طور مستقيم است. تيك تاک در اين راستا بر روی كاربران 
و اينفلوئسرهايی با فرهنگ های متفاوت سرمايه گذاری كرده است. درست 
به همين خاطر كمپين های بازاريابی آنها مورد پس��ند دامنه وس��عيی از 

مشتريان قرار می گيرد. 
بسياری از برندها در زمينه بازاريابی با مشکل ناتوانی در درک تفاوت های 
فرهنگی مواجه هس��تند. اين امر موجب نوعی تبعيض در زمينه بازاريابی 
می ش��ود. بنابراين برخی از مش��تريان به طور مداوم محتوای هماهنگ با 
فرهنگ بومی شان دريافت می كنند، اما دامنه ديگری از مشتريان چنين 
تجربه ای را نخواهند داشت. ريزس مشتريان در اين وضعيت امری طبيعی 
محسوب می شود. مگر اينکه يك برن در تالش برای ايجاد تغييرات سريع 

و كاربردی باشد. 
6. اورئو: خالقیت برتر سال 

اورئو به عنوان يك ش��ركت توليد بيکويت و ان��واع تنقالت ميان وعده 
در زمينه بازاريابی و توليد محتوادر ش��بکه های اجتماعی عملکرد بسيار 
مطلوبی از خود بر جای گذاش��ته است. اين امر شامل استفاده از ترندهای 
بازاريابی جذاب و همجنين استفاده از ميم های خالقانه است. بدون ترديد 
بازاريابی درچنين ش��رايطی برای هر برندی دشوار خواهد بود. با اين حال 
اورئو موفق به تركيب ايده های خالقانه با سليقه منحصر به فرد مشتريان 

اش شد.
بح��ران كرونا وضعيت كس��ب و كار و بازاريابی برنده��ا را به طور قابل 
مالحظه ای تحت تاثير قرار داده است. اورئو در اين ميان به استفاده هرچه 
بهتر از مس��ائل مهم برای مشتريان در طول دوران كرونا روی آورده است. 
اين امر موجب نمايش تالش های اين برند برای حفاظت از مش��تريان در 
طو اين دوران س��خت شده است. بنابراين ميزان اعتماد مشتريان به برند 

اورئو در طول يك سال اخير افزايش قابل مالحظه ای داشته است. 
عملکرد مناسب در حوزه بازاريابی هميشه بر اساس معيار افزايش فروش 
سنجيده نمی شود. بسياری از برندها به حای فروش از طريق بازاريابی بايد 
به دنبال جلب اعتماد مشتريان باشند. اگر يك برند موفق به جلب اعتماد 
مشتريان شود، در نهايت شانس باالتری برای تاثير گذاری بر روی آنها در 
تمام زمينه ها خواهد داش��ت. نمونه اورئو و تالش اش در طول يك س��ال 

اخير به خوبی اين مفهوم را بيان می كند. 
7. وندیز: ایجاد جلوه ای جوان پسند از کسب و کار

اگر يك ترند تازه در ش��بکه های اجتماعی ايجاد شود، به احتمال زياد 
بازارياب های وديز در تالش برای استفاده از آن خواهند بود. امروزه شمار 
بس��يار بااليی از بازارياب ها در ت��الش برای تاثير گذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام به استفاده از ايده های تازه می كنند، اما در اين ميان بسياری 

از كس��ب و كارها موفق به كس��ب نتايج دلخواه نمی شوند. دليل اين امر 
ارزيابی اشتباه عرصه بازاريابی و سرمايه گذاری بر روی ترندهای نادرست 
اس��ت. بدون ترديد در عرصه بازاريابی ترندهای بسيار زيادی در دسترس 
اس��ت. نکته مهم در اين ميان تالش برای استفاده از بهترين ترندهاست. 
اين امر به معنای ارزيابی شمار باالی ترندها و سپس استفاده از چند ترند 

برتر است. 
ونديز با راه اندازی يك تيم بازاريابی ويژه برای ارزيابی ترندهی مختلف 
در ش��بکه های اجتماعی به خوبی ترندهای كاربردی را از ديگر نمونه ها 
تفکيك می كند. درس��ت به همين خاطر اغلب كمپين های بازاريابی اين 

برند تاثير گذاری بااليی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
شايد استفاده از تويچ به عنوان يك پلتفرم اجتماعی مخصوص استريم 
گيم از س��وی ونديز يك نکته عجيب باش��د. با اين حال ونديز در عمل از 
توي��چ به عنوان يکی از پلفترم های محبوب در ميان كاربرن نس��ل جوان 
س��ود می برد. اين امر موجب تاثير گذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 
ش��ده است. همکاری با گيمرهای حرفه ای وجه جذابی به ونديز در ميان 
مشتريان نسل جوان داده است. بسياری از مشتريان اين برند به طور مداوم 
ويدئوهای انحصاری ونديز با گيمرهای مش��هور جهان در تويچ را مشاهده 
می كنند. بدون شك انتخاب تويچ يك گزينه استراتژيك برای ونديز بود. 
اين امر موجب جلب نظ دامنه تازه ای از مش��تريان به برند ونديز ش��د. بر 
اين اساس ونديز ديگر به عنوان يك برند قديمی و مناسب برای مشتريان 
ميانسال شناخته نمی شود. برخی از برندها برای ايجاد چنين چشم اندازی 
و تغييری در وضعيت شان نيازمند سرمايه گذاری گسترده و سال ها انتظار 
هستند. با اين حال ونديز با سرمايه گذاری مناسب در اين عرصه موفق به 

انجام اين امر در مدت زمانی بسيار كوتاه شد. 
8. استیک اوم: اطالع رسانی مناسب

ش��ايد در نگاه نخست برند استك اوم به عنوان يك كسب و كار محلی 
فقط مش��غول فروش استيك های منجمد باش��د، اما در زمينه بازاريابی 
عملکردی فراتر از يك برند كوچك داش��ته است. امروزه مرز ميان كسب  
كارهای بزرگ و كوچك برداشته شده است. بر اين اساس شمار بااليی از 
برندهای كوچك با فعاليت مناس��ب در زمينه بازاريابی تاثير گذاری حتی 

بيشتر از كسب و كارهای بزرگ ايجاد كرده اند. 
اس��تيك اوم در نگاه نخست حتی فالوورهای پرش��ماری نيز ندارد. اين 
برن��د با 173 ه��زار فالوور در توييتر و 93 هزار فال��وور در تيك تاک يك 
كسب و كار معمولی محسوب می شود. همين امر بازارياب های اين برند 
را به س��وی فعاليت منحصر به فرد در عرصه بازاريابی و تالش برای جلب 
نظر مخاطب هدف س��وق داد. يکی از دغدغه های مهم در عرصه بازارياب 
مربوط به گردش اطالعات نادرس��ت در ميان كاربران است. اين امر اغلب 
اوقات شايعات بس��يار عجيبی را دامن می زند. فعاليت اصلی استيك اوم 
در زمينه ترغيب كارب��ران برای مطالعه اخبار و دريافت اطالعات از منابع 
مطمئن است. اين امر موجب توجه دامن وسيعی از كاربران در شبکه های 
اجتماعی به فعاليت اين برند ش��د. س��ال 2020 از نظر گسترش ويروس 
كرون��ا در بخش های مختلف جهان برای تمام مردم آزار دهنده بود. نکته 
مهم در اين ميان تالش استيك اوم برای اطالع رسانی درست به مخاطب 

هدف بود. 
بدون ترديد فعاليت در زمينه اطالع رس��انی درس��ت به مخاطب هدف 
فراتر از انتظار مشتريان نسبت به يك كسب و كار فعال در زمينه استيك 
های منجمد اس��ت. شايد درس��ت به همين خاطر توجه دامنه وسيعی از 
مشتريان را جلب كرد. استفاده از عنصر غافلگيری نقش مهمی در عرصه 
بازاريابی دارد. بنابراين شايد شما نيز در كسب و كارتان نياز به استفاده از 

چنين استراتژی داشته باشيد. 
9. مون پای: سرگرمی و دیگر هیچ

يکی از انتظارات مشتريان از برندها مربوط به حوزه سرگرمی است. اگر 
يك برند جذابيت كافی برای مشتريان از نقطه نظر سرگرمی نداشته باشد، 
به احتمال زيادی اس��تقبال چندانی از ان نخواهد شد. مون پای به عنوان 
يك برند فعال در زمينه توليد انواع كيك و شيرينی استراتژی های جذابی 
برای تعامل با مش��تريان اش در پيش گرفته اس��ت. سال 2020 همراه با 
اوقات فراوانی از انه نشينی برای تمام مردم دنيا بود. يکی از استراتژی های 
جذاب مون پای در اين ميان برگاری اواع مسابقه در شبکه های اجتماعی 
بود. همچنين به برخی از مناطق محروم ش��مار قابل مالحظه ای از بسته 

های خوراكی توزيع كرد.
تعه��د مون پای به ايج��اد لحظاتی خوش برای مش��تريان و همچنين 
كمك به مردم مختلف در ش��رايط س��خت كرونايی موجب افزايش قابل 
مالحظه محبوبيت اين برند در طول سال اخير شد. بسياری از كارشناس 
ها نس��بت به عملکرد اين برند ديد بس��يار خوش بينان��ه ای پيدا كردند. 
هرچا باشد، مون پای در طول سال 2020 به خوبی شرايط كرونايی را در 
عرصه بازاريابی مديريت كرد. با توجه به محبوبيت باالی اين برند در ميان 
مشتريان بايد منتظر غافلگيری های بيشتر از سوی تيم بازاريابی اين برند 

در سال 2021 باشيم.
امروزه بازاريابی بدل به كاری دشوار و پيچيده شده است. يکی از نکات 
مهم در اين ميان تالش برای الگوبرداری از برندهای بزرگ و موفق است. 
بررسی نمونه های مندرج در اين مقاله شروع مناسبی برای بازارياب ها و 
برندهای تازه كار خواهد بود. بسياری از كارشناس های كسب و كار سال 
2020 را از نظ بازاريابی فاجعه بار توصيف كرده اند. نکته مهم در اين ميان 
موفقيت بازاريابی برخی از برندهای بزرگ و كوچك در اين ميان است. با 
اين حساب سرمايه گذاری درست در عرصه بازاريابی، حتی در سال فاجعه 

باری مانند 2020، نيز امکان كسب موفقيت را به همراه دارد. 
adage.com :منبع
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موفقیت بازاریابی شیائومی در نیویورک

ش��يائومی يکی از برندهای محبوب در حوزه تکنولوژی است. اين 
برند چينی در طول چند س��ال اخي��ر با معرفی محصوالت ديجيال 
كاربردی و باكيفيت دامنه وس��يعی از مش��تريان جهانی را به خود 
جلب كرده اس��ت. اگر از طرف��داران پاوربانك های جديد باش��يد، 
ب��ه خوبی از ظرفيت ب��االی آنها خبر داريد. امروزه ش��يائومی يکی 
از برنده��ای معتبر در زمين��ه توليد انواع پاور بانك محس��وب می 
ش��ود. اين برند برای بازاريابی در طول كريسمس برنامه منحصر به 
فردی داش��ت. محور اصلی اين برنامه بازارياب��ی نارضايتی كاربران 
از نگهداری ش��ارژ پايين گوش��ی های شان بود. بر اين اساس سری 
جديد پاورپانك های ش��يائومی در س��ال 2021 با ظرفيت بيش��تر 
و وزن كمتر به بازار معرفی ش��دند. كمپين رس��می شيائومی برای 
كريس��مس با محوريت ش��هر نيويورک برگزار شد. اين امر به دليل 
اهميت اين بازار برای شيائومی و به طور كلی تمام كسب و كارهای 

سراسر دنياست. 
كمپين رس��می شيائومی برای پاوربانك های 2021 به طور ويژه 
ای بر روی سنت های مرسوم كريسمس تکيه داشت. بر اين اساس 
از يك بابائول در ويدئوی رسمی اين كمپين استفاده شد. همچنين 
صحنه درخواس��ت كودكان از بابانئول برای دسترسی به پاورپانکی 
ب��ا حجم باالت��ر نيز يادآوری خاط��رات خوش كودكی بس��ياری از 

مشتريان اين برند است. 
يکی از نکات جالب بازاريابی ش��يائومی تمركز بر روی تيك تاک 
اس��ت. بدون ترديد بس��ياری از كاربران تيك تاک را به عنوان يك 
پلتفرم موزيکال می شناس��ند. مس��ئله مهم در اين ميان س��رمايه 
گ��ذاری بازاريابی برخ��ی از برندها در تيك تاک اس��ت. باتوجه به 
مالکي��ت تي��ك تاک از س��وی يك ش��ركت چينی و دفتر رس��می 
ش��يائومی در اين كشور مانعی بر س��ر همکاری نزديك ميان اين 2 

برند وجود ندارد. 
يکی از ويژگی های كمپين بازاريابی ش��يائومی برای سال 2021 
تمركز بر روی ويدئوهای كوتاه در تيك تاک اس��ت. بر اين اس��اس 
عالوه بر ويدئوی رس��می بازاريابی اين برند در تيك تاک نيز شمار 
باالي��ی از ويدئوهای كارب��ران پيرامون پاوربانك ه��ای اين برند در 
دسترس اس��ت. همکاری با اينفلوئنس��رهای مختلف در تيك تاک 
يک��ی از بخش های جداي��ی ناپذير كمپين ای بازاريابی ش��يائومی 
محس��وب می ش��ود. در اين رابطه كمپين بازاريابی شيائومی برای 

كريسمس نيز همين ويژگی را دارد. 
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همکاری تبلیغاتی باجت دایرکت و استودیو 
مولن لُو

باجت دايركت به عنوان يك موسس��ه فعال در حوزه بيمه ش��ايد 
جذابيت چندانی برای مشتريان در حالت معمولی نداشته باشد، اما 
مه��ارت قالب مالحظه ای برای تبديل اي��ده های كوچك به مزيت 
ه��ای بازاريابی و تبليغات قابل مالحظ��ه دارد. يکی از فعاليت های 
جالب اين موسس��ه بيمه هکاری با استوديو مولن لُو است. استوديو 
م��ورد نظر در زمينه طراحی و اج��رای برنامه های تبليغاتی كارنامه 
موفقی دارد. همکاری با برخی از برندها معتبر در سراسر دنيا اعتبار 

مولن لُو را به طور قابل مالحظه ای افزايش داده است. 
يک��ی از نگرانی های مداوم مردم در زمينه بهره مندی از خدمات 
بيمه مربوط به مشکالت پرداخت خسارت يا جبران ضرهای مختلف 
اس��ت. دايركت باجت در اي��ن ميان با همکاری اس��توديو مولن لُو 
دس��ت به طراحی ويدئويی جذاب زده اس��ت. بر اين اساس صحنه 
حمله دايناس��ورها، مانند آنچه از پارک ژوراس��يتك در ذهن داريم، 
نمايش داده می شود. سپس كارشناس های بيمه باجت دايركت در 
صحنه حاضر ش��ده و به خانواده ای كه خودروی شان آسيب ديده 
كمك می كنند. در نهايت نيز ش��عار تبليغاتی اين برند نمايان می 
ش��ود: در زمان صدمه خودروی تان تا هن��کام تعمير كامل از يکی 
از خودروه��ای باجت دايركت اس��تفاده نماييد. اي��ن ويدئو در عين 
جذابيت های بصری دارای پيامی جذاب و س��اده اس��ت. همين امر 
موجب تاثير گذاری مناسب اش بر روی مخاطب هدف شده است. 
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بازاريابی در سال های اخير دستخوش تغييرات بسيار زيادی شده است. 
اي��ن امر موجب بيگانگی برخ��ی از بازارياب ها با فضای كل��ی بازاريابی و 
تبليغات ش��ده است. مش��اهده ترندهای تازه در عرصه بازاريابی برای هر 
كارشناسی امری جذاب است، اما بازارياب ها در عمل بايد نسبت به ارزيابی 
ترندهای تازه حساسيت بسيار زيادی نشان دهند. اين امر در كنار بحران 
كرونا در طول يك س��ال اخير ش��رايط بازارياب ها را به شدت دشوار كرده 
است. بدون ترديد در اين ميان استفاده از كمك های بازارياب های حرفه ای 

انتخاب مناسبی خواهد بود. 
امروزه برخی از بازارياب های حرفه ای در وبالگ يا اكانت رسمی شان در 
ش��بکه های اجتماعی برخی از توصيه های مهم را به اش��تراک می گذارند. 
هدف اصلی در مقاله كنونی بررس��ی برخی از توصيه های برتر بازاريابی از 
سوی كارشناس های حرفه ای و بازارياب های موفق است بنابراين در ادامه 

تکنيك های طاليی بازاريابی ديجيتال را با هم مرور خواهيم كرد. 
راند فیشکین: موسسه بازاریابی اسپارک تورو

س��ال 2021 با شرايط ويژه ای شروع ش��ده است. بسياری از بازارياب ها 
نسبت به چشم انداز آتی احساس ناخوشايندی دارند. دليل اين امر شرايط 
ويژه س��ال پيش روی است. بسياری از كس��ب و كارها سال گذشته را با 
ش��رايط بسيار نامناس��بی به پايان رس��انده اند. همين امر موجب كاهش 
هزينه های بازاريابی و تبليغات در س��ال كنونی ش��ده است. اگر اين امر تا 
مدت های طوالنی ادامه پيدا كند، بسياری از بازارياب های ديجيتال مجبور 
به تغيير حوزه فعاليت ش��ان خواهند شد. نکته مهم در اين ميان ضرورت 

تقويت مهارت های بازاريابی برای بقا در چنين بازاری است. 
ش��ناخت دوباره مخاطب هدف يکی از نيازهای اصلی هر كسب و كاری 
محسوب می  ش��ود. امروزه برخی از بازارياب ها نسبت به توانايی شان برای 
شناخت مخاطب هدف اطمينان بيش از اندازه ای دارند. اين امر اغلب اوقات 
موجب بروز مش��کالت بسيار جدی می شود بنابراين بازارياب ها در صورت 
تمايل برای ادامه فعاليت در اين عرصه بايد به طور مداوم شناخت تازه ای 

از مشتريان پيدا كنند. 
داگ کسلر: موسس برند ولوسیتی

اگر ش��ما نيز مانند من در عرصه بازاريابی B2B فعاليت داريد، ماه های 
آت��ی دارای اهمي��ت حيات��ی برای كس��ب و كارتان خواهد ب��ود. يکی از 
مهمترين نکات در زمينه بازاريابی در ش��رايط كنونی مربوط به برندسازی 
اس��ت. س��طح رقابت در زمينه بازاريابی B2B در طول يك سال اخير به 
طور قابل مالحظه ای افزايش يافته اس��ت. برندسازی فقط در حوزه كسب 
و كارهای معمولی يا سنتی كاربرد ندارد، در حوزه بازاريابی نيز موسسه ها 

بايد نسبت به بهبود وضعيت كاری شان اقدام نمايند. 
سرمايه گذاری برندها در حوزه B2B، برخالف حوزه B2C، مانند ساير 
حوزه ها نيس��ت. اين امر ش��ايد در نگاه نخس��ت موجب شگفتی شود، اما 
تعداد پيشنهادهای همکاری يا فرصت های طاليی پيش روی بازارياب های 
B2B به ش��دت كمتر اس��ت، با اين حال ميزان س��ود نهايی هر پيشنهاد 
كمبود ع��ددی را جب��ران خواهد كرد. با اين حس��اب برندس��ازی برای 
دريافت پيشنهادهای هرچه بهتر ضروری خواهد بود. اگر اين نکته مدنظر 
بازارياب ها قرار نداشته باشد، به زودی با ريزش مشتريان و در نهايت كمبود 

منابع مالی مواجه خواهند شد. 
یان کلیری: موسس برند ریزر اودیت

بازارياب��ی ديجيتال ب��ه معنای ضرورت حضور در فضای آنالين اس��ت. 
بس��ياری از برندها حضور مناس��بی در فضای آنالين ندارند. بدون ترديد 
تکنيك های بسيار زيادی برای بازاريابی ديجيتال به صورت كاربردی وجود 
دارد. اگر يك كسب و كار نسبت به استفاده از چنين توصيه هايی بی توجه 
باش��د، در نهايت وضعيتش در فضای آنالين به شدت تاسفبار خواهد بود. 
ساالنه بسياری از مردم در تعطيالت كريسمس تعهدات تازه ای برای خود 
ايجاد می كنند. اين تعهدات ش��امل برخی از اهداف ش��خصی و همچنين 
حوزه كاری می شود. بازارياب ها و برندها نيز در اين بازه زمانی بايد نسبت 

به ايجاد تغييرات اساسی در نحوه فعاليت شان اقدام نمايند. 
ساالنه شمار بااليی از كس��ب و كارها در طول دوران سخت ورشکسته 
می شوند. اين امر در طول يك سال اخير به طور بسيار رايجی تکرار شده 
اس��ت. مهمترين مسئله در اين ميان استفاده از تکنيك های بازاريابی تازه 
برای كاهش احتمال مواجهه با شکست است. اين امر شايد در ابتدا بسيار 
سخت باش��د، اما به مرور زمان برای اجرا س��اده تر خواهد شد. مهمترين 
مس��ئله در اي��ن ميان تالش برای حف��ظ ديد مثبت به عرص��ه بازاريابی 
ديجيتال و همچنين انگيزه كافی برای ايجاد تغييرات كاربردی است. اگر 
اين نکات مدنظر بازارياب ها قرار داشته باشد، فرآيند ارتقای سطح عملکرد 

بازاريابی شان به خوبی دنبال خواهد شد. 
دیوید اسکات: بازاریاب و خبرنگار وال استریت ژورنال

بازاريابی و روابط عمومی شاخه های اصلی تبليغات و تعامل با مشتريان 
هس��تند. بسياری از كس��ب و كارها برای فعاليت مناس��ب در اين حوزه 
س��رمايه گذاری بس��يار زيادی انجام می دهند. س��ال گذش��ته با افزايش 
حساسيت ها نسبت به مسائل نژادپرستانه نياز به توجه به اين حوزه افزايش 
يافته است. برخی از كسب و كارها در طول چند سال گذشته به طور مداوم 
دچار اش��تباهات نژادپرستانه شده اند. اين امر مشکالت بسيار زيادی برای 
كس��ب و كارها ايجاد می كند. حتی اگر اشتباهات موردنظر غيرعمدی نيز 
باشد، مشتريان برخوردهای بسيار سختی با برندها خواهند داشت بنابراين 
كس��ب و كارها بايد تالش ش��ان برای بهبود شرايط را انجام دهند. در غير 
اين صورت ش��ايد به زودی با برخوردهای بسيار سختی از سوی مشتريان 

مواجه شوند. 
بازاريابی ديجيتال به دليل ماهيت آنالين دارای س��هولت بازنشر بسيار 
زيادی اس��ت. برخی از كاربران برای بازنشر محتوای مربوط به برندها نياز 
به دليل محکمی دارند. اگر در اين ميان يك برند محتوای نژادپرستانه ای 

را توليد نمايد، دليل موردنظر در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت. امروزه 
رهايی از ش��هرت منفی برای برندهای امر بسيار دشواری است بنابراين از 

همان ابتدا بايد نسبت به رفع پرهيز از اين امر اقدام كرد. 
دیوید برکویتز: موسس برند سریال مارکتینگ

بازاريابی ديجيتال همواره در تعامل با ارزش های مختلف اس��ت. دامنه 
ارزش های موردنياز برای توليد محتوای جذاب به طور مداوم در حال تغيير 
اس��ت. همين امر حوزه بازاريابی را بدل به يکی از دش��وارترين حوزه های 
فعاليت كرده است. اگر بازارياب ها نسبت به عملکرد مطلوب در اين زمينه 
توجه نداشته باشند، محتوای شان پس از مدت زمانی كوتاه برای مخاطب 

هدف جذاب نخواهد بود. 
بس��ياری از برنده��ا با  صرف هزينه های گزاف اق��دام به توليد محتوای 
بازاريابی می كنند. اين امر در صورت عدم توجه به اس��تفاده از ارزش های 
مناسب در حوزه بازاريابی همراه با مشکالت بسيار زيادی خواهد بود. برخی 
از برندها در طول زمان برای به روز رس��انی كيفت محتوای بازاريابی شان 
اقدام به آپديت محتوای قديمی می كنند. ش��ايد اين امر در ابتدا بس��يار 
زمانبر باشد، اما موجب تقويت و ماندگاری بيشتر محتوای قديمی می شود. 
برنده��ا به اين ترتيب توانايی توليد محتوای جذاب برای مخاطب هدف را 
پيدا می كنند. نکته جالب اينکه به روز رس��انی محتوای قديمی هزينه های 
به مراتب كمتری برای كسب و كارها به همراه دارد بنابراين از اين نظر نيز 

جايی برای نگرانی نخواهد بود. 
کریستوفر پن: رئیس موسسه آمری دیتا ساینتیست

استفاده از داده های معتبر در حوزه بازاريابی دارای اهميت بسيار زيادی 
اس��ت. امروزه بسياری از برندها نسبت به استفاده از داده های معتبر اقدام 
می كنند. اگر اين امر به درستی مورد استفاده قرار گيرد، بازارياب ها توانايی 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��يوه ه��ای كاربردی تر را خواهند 
داش��ت. نکته مهم در اين ميان استفاده نادرست از شيوه های موردنظر در 
عرصه بازاريابی است. بسياری از برندها در زمينه استفاده از داده های معتبر 
در عمل از داده های قديمی استفاده می كنند. همچنين فرآيند استخراج و 
دسترسی به داده ها نيز بسيار بحث برانگيز است. اگر برندها به اين نکته مهم 
توجه كافی نداش��ته باشند، امکان مواجهه با شکست علی رقم استفاده از 
داده های كاربردی را خواهند داشت بنابراين پيش از هر نکته ای بايد نسبت 
به استفاده از داده های مناسب در حوزه بازاريابی اقدام نماييم. در غير اين 

صورت مشکالت بسيار زيادی برای برند ايجاد خواهد شد. 
بهترين توصيه در زمينه استفاده از داده های معتبر تالش برای دسترسی 
به چنين داده هايی براس��اس اس��تفاده از منابع دس��ت اول است. اين امر 
شامل طراحی انواع نظرخواهی از مشتريان و همچنين توجه به شيوه های 
گزينش داده های مختلف است. اگر اين 2 شيوه فوق به طور درستی مدنظر 
برندها قرار گيرد، امکان پرهيز از كاربرد داده های نامناسب يا قديمی فراهم 

خواهد شد. 
آماندا میلیگان: مدیر اجرایی موسسه فرکتل

اگر كس��ب و كار شما در زمينه مواجهه با ويروس كرونا فعاليت دارد، 
بايد نس��بت به پوش��ش مناس��ب اقدامات تان توجه نماييد. بسياری از 
برندها در زمينه مقابله با كرونا فعال هستند، اما تمام آنها دارای شهرت 
مناس��بی در عرصه كس��ب و كار نيس��تند. اين امر مشکالت زيادی در 
زمينه جلب اعتماد مخاطب هدف ايجاد خواهد كرد. يکی از مزيت های 
اصلی فضای آنالين امکان اطالع رس��انی دقيق به مخاطب هدف اس��ت 
بنابراي��ن برندهای فع��ال در عرص��ه بازاريابی بايد دس��ت كم اقداماتی 
محدود برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس اطالع رسانی 

كاربردی داشته باشند.
يکی از فاجعه های عرص��ه بازاريابی مربوط به مخابره اخبار يك برند از 
س��وی كسب و كارهای ديگر يا حتی خبرگزاری هاست. اين امر به معنای 
ناتوانی برند موردنظر برای اطالع رس��انی مناسب به مخاطب هدف است. 
كس��ب و كارها در صورت مواجهه با اين ش��رايط باي��د ارزيابی دوباره ای 
درباره اس��تراتژی های بازاريابی ش��ان داش��ته باشند. بس��ياری از كسب و 
كارها در اين ش��رايط با مش��کالت عمي��ق مواجه می ش��وند بنابراين در 
صورت ناتوانی برای ارزيابی درس��ت شرايط بايد دست كم نسبت به كمك 
گرفتن از كارشناس های بيرون برندتان اقدام نماييد. همچنين همکاری با 
كارشناس های حرفه ای در بخش روابط عمومی نيز شرايط را بهتر خواهد 

كرد. 
میشل لین: رئیس بخش طراحی استراتژی منتیس

طراحی اس��تراتژی های بازاريابی بايد در اولويت هر برندی قرار داش��ته 
باش��د. بسياری از موسس��ه های بازاريابی درست به همين خاطر در ميان 
برندهای بزرگ و كوچك ش��هرت دارند. اگر يك كس��ب و كار در زمينه 
طراحی اس��تراتژی از شکس��ت يا موفقيت های قبلی اش درس نگيرد، به 
زودی با مشکالت عميقی مواجه خواهد شد. نکته مهم در اين ميان تالش 
ب��رای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. بدون ترديد كار با برنامه 
دارای اهميت بس��يار زيادی اس��ت. اگر برنامه مناسبی در زمينه فعاليت 
كاری در دس��ترس نباش��د، در نهايت تمام تالش ها و زحمات افراد نقش 

بر آب خواهد شد. 
طراحی اس��تراتژی كار س��اده ای نيست. بس��ياری از بازارياب ها در اين 
حوزه با مش��کالت زيادی مواجه هس��تند بنابراين اس��تفاده از كمك های 
ديگران امری ضروری خواهد بود. يك نکته جالب در اين ميان تالش برای 
الگوبرداری از برندهای موفق است. اگر اين امر مدنظر برندها قرار نداشته 
باش��د، بايد فرآيند آزمون و خطای كسب و كارهای موفق را دوباره تکرار 
نمايند. بدون شك اين فرآيند هزينه و زمان بسيار زيادی را طلب می كند. 

لو هافمن: رئیس و مدیرعامل آژانس بازاریابی هافمن
نمايش نکات و ارزش های مختلف به مخاطب هدف امری حياتی است. 
امروزه مشتريان ديگر حوصله مشاهده پيام های تبليغاتی مختلف و بدون 
هرگونه اقدام عملی از س��وی كسب و كارها را ندارند بنابراين برندها بايد 
تجديدنظر اساسی در زمينه فعاليت شان صورت دهند. در غير اين صورت 

كمتر كسب و كاری حاضر به همکاری با آنها برای بازاريابی خواهد شد. 

عرصه بازاريابی ديجيتال هماهنگی بس��يار زيادی با اهداف برندها برای 
پوش��ش رسانه ای اقدامات شان دارد بنابراين هر كسب و كار پس از اجرای 
يکی از تعهداتش بايد نسبت به پوشش مناسب آن در فضای آنالين اقدام 
نمايد. در غير اين صورت مشکالت بسيار زيادی برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در سال پيش روی خواهد داشت. اغلب كاربران حتی نسبت 
به مشاهده محتوای بازاريابی برندها نيز حساسيت به خرج می دهند. دليل 
اين امر عدم عالقه كاربران برای مشاهده محتوای بازاريابی كم ارزش است. 
ارزيابی هر محتوای بازاريابی از سوی كاربران براساس ميزان هماهنگی اش 
با اصل »عمل به جای حرف زدن« است بنابراين بازارياب ها و برندها بايد 

بيشتر به دنبال عمل كردن، به جای حرف زدن صرف باشند. 
کیتی پین: مدیرعامل موسسه پین

تکرار اشتباهات گذشته امری دردناک است. بسياری از برندها در زمينه 
بازاريابی و كس��ب و كار به دنبال بهبود ش��رايط كلی كس��ب و كارش��ان 
هس��تند. اين امر ش��امل تالش برای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
براساس استفاده از هر تکنيك كاربردی است. وقتی از عبارت هر تکنيکی 
برای بازاريابی بهتر استفاده می كنيم، هميشه احتمال بروز خطا وجود دارد. 
اگر كسب و كار به اين نکته مهم توجه كافی را نداشته باشند، به طور مداوم 

با مشکل مواجه خواهند شد. 
اش��تباهات گذشته در زمينه بازاريابی هميش��ه به داليل مشابهی روی 
نمی ده��د، اما يکی از نکات مهم در اين مي��ان ارزيابی بازارياب ها از حوزه 
كس��ب و كارش��ان به عنوان امری س��اده اس��ت. اين نکته موجب تالش 
بازارياب ها برای كاربس��ت هر نوع تکنيك بازاريابی می شود. با اين حساب 
اگر وضعيت بازاريابی برندها در زمينه درس گرفتن از اشتباهات ديگران و 
تالش برای پرهيز از تکرار آنها به سرعت عملياتی نشود، مشکالت عرصه 

بازاريابی ادامه خواهد يافت. 
مهمترين مسئله در زمينه اس��تفاده از تکنيك های كاربردی در زمينه 
بازاريابی نياز به يادگيری اصول تازه است. اين امر به معنای ناتوانی بسياری 
از بازارياب ها برای اجرای طرح های قبلی در عرصه بازاريابی است بنابراين 
اگر برندها در زمينه بازاريابی اقدام درستی نکنند، بايد در بلندمدت تاوانش 

را پس دهند. 
فرانک استرانگ: موسس و مدیر آژانس مشاوره ای اسکریپت

دريافت مشاوره در حوزه بازاريابی امر رايجی است. مهمترين مسئله در 
اين ميان توجه به منبع دريافت مشاوره است. اگر كسب و كارها در زمينه 
دريافت مشاوره اقدام مناس��بی انجام ندهند، پس از مدت زمانی اندک با 
مش��کالت بسيار زيادی مواجه خواهند ش��د. اين امر اغلب اوقات كسب و 
كارها را به سوی همکاری با موسسه های مشاوره ای ترغيب می كند. ارزيابی 
كيفيت و اعتبار هر موسسه مشاوره ای نيازمند صرف زمان قابل مالحظه ای 
است. بدون ترديد كمتر برندی دارای زمان كافی برای ارزيابی شرايط است 
بنابراين بايد به دنبال راهکارهايی مطمئن برای يافتن برندهای مناس��ب 
در كمترين زمان ممکن باشيم. اين امر شامل تالش برای ارزيابی شرايط 
بازاريابی برندها براس��اس سابقه همکاری ش��ان با برندهای مختلف است. 
همچنين توجه به ميزان رضاي��ت برندهای قبلی از چنين همکاری هايی 
ض��روری خواهد بود. اگر اين نکته مدنظر برندها قرار نداش��ته باش��د، به 
احتمال فراوان در نهايت به سوی همکاری با موسسه ای غيرحرفه ای تمايل 
پيدا خواهند كرد. هزينه های از دست رفته در اين حوزه نيز برای هر برندی 

گزاف خواهد بود. 
دوروتی کرنشاو: موسس برند روابط عمومی کرنشاو

عرصه روابط عمومی و بازاريابی در طول سال های اخير شباهت بسيار 
زي��ادی به هم پيدا كرده اند. اي��ن امر موجب افزايش تمايل برندها برای 
ايجاد هماهنگی هرچه بيش��تر ميان اين دو بخش ش��ده است. كسب و 
كارها در طول س��ال های اخير نياز اساس��ی به بازاريابی ديجيتال پيدا 
كرده ان��د. اين امر همراه ب��ا موج انتقال خدمات رواب��ط عمومی و امور 
مش��تريان به شبکه های اجتماعی همراه بوده اس��ت. اگر برندها به اين 
نکته مهم توجه الزم را نداش��ته باش��ند، درگي��ر مديريت عرصه روابط 
عمومی به ش��يوه های س��نتی خواهند ش��د. امروز اغلب مشتريان برای 
پيگيری درخواست های ش��ان از برندها به اكانت رس��می آن كس��ب و 
كار در ش��بکه های اجتماعی مراجعه می كنند. اي��ن امر همراه با انتظار 
مشتريان از دريافت پاس��خ های دقيق در كمترين زمان ممکن از سوی 
كسب و كارهاس��ت بنابراين اگر در زمينه ارائه پاسخ تاخير ايجاد شود، 

عواقب بسيار خطرناكی برای كسب و كارها خواهد داشت. 
کریستینا گارنت: طراح استراتژی بازاریابی در موسسه ویزیت

فهم نيازها و س��ليقه منحصر به فرد هر گروه از مشتريان دارای اهميت 
است. برخی از برندها در اين رابطه به طور مداوم با مشکل مواجه هستند. 
برخی از برندها پس از يك بار پژوهش درباره سليقه و نيازهای مشتريان شان 
ديگر به دنبال تعامل با آنها نيستند. اين امر در بلندمدت مشکالت بسيار 
زيادی ايجاد می كند. ارزيابی وضعيت مشتريان كار ساده ای نيست. درست 
به همين خاطر بس��ياری از برندها نس��بت به اجرای آن بی توجه هستند. 
مهمترين مس��ئله در اينجا فهم تاثير شناخت درست و دقيق مخاطب بر 
روی فعاليت بازاريابی است. اين امر به بيانی ساده موجب تاثيرگذاری بهتر 
و سريع تر بر روی مخاطب هدف خواهد شد، با اين حساب هرچه تعامل و 
شناخت نزديك تری از مشتريان داشته باشيم، سطح تاثيرگذاری نهايی مان 

بهبود خواهد يافت. 
امروزه عرصه بازاريابی س��ختی های بسيار زيادی به همراه دارد. اين امر 
موجب چشم پوش��ی برخی از برندها نس��بت به حضور در عرصه بازاريابی 
ديجيتال می ش��ود. مهمترين مسئله در اين ميان استفاده از تکنيك های 
كاربردی برای ساده سازی و افزايش تاثيرگذاری بازاريابی برندمان بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. برخی از بازارياب های موفق در طول سال های اخير 
در بخش های فوق بهترين ايده ها و توصيه های بازاريابی ديجيتال را مرور 
كردند بنابراين اگر ش��ما در اين حوزه با مشکل مواجه هستيد، استفاده از 

توصيه های مورد نظر بهتری ايده خواهد بود. 
prdaily.com :منبع

ایستگاهبازاریابی برترین بازاریاب های دیجیتال توضیح می دهند:
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6 تکنیک قدردانی از مشتری

اگر به دنبال جلب رضات بيش تری از مش��تريان خود نباش��يد، 
بدون شك بازار را از دست خواهيد داد. در اين راستا فراموش نکنيد 
كه قدردانی يکی از س��اده ترين اقدامات محسوب شده و تاثير فوق 
العاده ای را به همراه دارد. در ادامه ۶ نمونه ساده برای موفقيت در 

اين زمينه را بررسی خواهيم كرد. 
1-بر اساس اصل پارتو اقدام نمایید 

برطب��ق اين قانون ۸0 درصد از نتايج در هر زمينه ای تنها از 20 
درصد اقدامات به دست می آيد. برای مثال ۸0 درصد سود شركت 
تنها از 20 درصد از مش��تريان ش��ما خواهد بود. تحت اين ش��رايط 
نگاهی يکسان به مشتريان، اشتباهی بسيار بزرگ بوده و الزم است 
تا قدردانی ش��ما نيز تفاوت هايی را داشته باشد. درواقع 20 درصد 
اصلی، بايد در مركز توجهات ش��ما و باالترين سطح اقدامات باشند. 
با اين دس��ته بندی، انجام هر اقدامی ش��انس كسب باالترين نتايج 
را خواهد داش��ت. در نهايت چنين رفتاری خود باعث خواهد شد تا 

مشتريان ديگر، مايل داشته باشند تا در دسته خواص قرار گيرند.
2-منحصر به فرد باشید 

اگرچه توجه به اقدامات انجام ش��ده از س��وی س��اير برندها يك 
اقدام منطقی محس��وب می ش��ود، با اين حال نکته ای كه بايد به 
آن توجه داش��ته باشيد اين اس��ت كه باالترين حد تاثيرات را تنها 
از اقدام��ات منحصر به فرد می توان انتظار داش��ت. دراقع اقدامات 
تکراری، مزيت رقابتی برای ش��ما ايجاد نکرده و اين امر بدون شك 
ش��رايط را سخت خواهد كرد. در اين راستا فراموش نکنيد كه برای 
قدردانی الزامی به اقدامات پزهزينه وجود نداش��ته و با خالقيت می 

توان فوق العاده ظاهر شد. 
3-دست نوشته ارسال کنید 

متن هايی كه تايپ شده اند قادر به انتقال احساسات نيستند. در 
اين راس��تا اگر قادر به پر كردن تمامی نامه ها با خط خود نخواهيد 
بود، توصيه می ش��ود كه از ي��ك نمونه آن كپی گرفته و تنها نام را 
ع��وض كنيد. درواقع اين نامه بايد ح��اوی پيام قدردانی بابت خريد 
مش��تری باش��د. برای اين اقدام نيازی به چاپ كردن موارد نبوده و 
حتی ارسال آن از طريق ايميل نيز كامال مناسب خواهد بود. درواقع 
شيوه انتقال آن موضوعی فرعی بوده و اصل مهم، محتوا خواهد بود.

4-از دیدار مستقیم غافل نشوید 
اگرچ��ه اينترنت س��رعت را افزايش داده و فاصل��ه را نيز بی معنا 
س��اخته است. با اين حال شما نبايد صر فا به آن محدود باشيد. در 
اين راس��تا توصيه می ش��ود كه مش��تريان را در گوره های مختلف 
قرار داده و اقداماتی برای ديدار مستقيم داشته باشيد. در اين راستا 
الزم اس��ت تا به دنبال بهانه ای باش��يد. برای مثال می توانيد افراد 
را براس��اس ماه تولدشان، دس��ته بندی كرده و يك جشن مشترک 
بگيريد. درواقع ارتباط مس��تقيم، ضامن وفاداری مشتری نسبت به 
برند ش��ما خواهد ش��د. با اين حال اين نمونه، تنها يك مثال بوده 

و شما می توانيد اقدامات به مراتب بيش تری را نيز انجام دهيد. 
5-از اعیاد غافل نشوید

هر بهانه ای برای تبريك گفتن، خود باعث اس��تحکام ارتباط شما 
با مش��تری خواهد ش��د. در اين راس��تا توصيه می شود كه اعياد را 
م��ورد توجه جدی خود ق��رار داده و حداقل يك تبريك دوس��تانه 
را داش��ته باش��يد. با اين حال اگر در اين زمينه بودجه ای را جهت 

اقدامات بزرگتر تعيين نماييد، بدون شك ضرر نخواهيد كرد. 
6-از تاثیر سورپرایز های کوچک غافل نشوید 

انج��ام يك اقدام هنگامی كه افراد توقع ندارند، بدون ش��ك تاثير 
بس��يار خوبی را به همراه خواهد داش��ت. در اين راس��تا توصيه می 
ش��ود كه از موارد بس��يار كوچك، يك س��ورپرايز ايجاد نماييد. اين 
م��وارد برای برند هزينه ای را در بر ن��دارد، با اين حال تاثير آن ها 

بسيار زياد است. 
در نهايت نکته ای كه بايد بهر ان توجه داش��ته باش��يد اين است 
كه تاثير تمامی اقدامات را بس��نجيد. اين امر باعث خواهد شد تا در 
تصميمات آتی خود بتوانيد از آن ها اس��تفاده كرده و با اش��تباهات 

كم تری مواجه شويد. 
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5 پیش بینی در مورد تغییرات سیستم حمل و 
نقل در دوران پسا کرونا

حدود يك سال است كه همه گيری كرونا تغييرات بسياری در 
نحوه زندگی اكثر شهروندان كره زمين ايجاد كرده اما در دوران 
پساكرونا شاهد چه تغييراتی در زندگی شهروندان مردم سراسر 

جهان خواهيم بود؟
پاندمی كرونا طی يك س��ال گذش��ته تاثير زيادی بر شرايط 
اقتصادی و زندگی مردم سراس��ر جهان گذاشته است. اميد آن 
می رود همه گيری كرونا از ش��رايط بحرانی خارج شود و زندگی 
ب��ه روال عادی خ��ود بازگردد؛ اما آيا همه چيز به ش��رايط قبل 
كرونا بازخواهد گش��ت؟ چه تغييراتی ممکن اس��ت در س��بك 
زندگی مردم در دوران پس��اكرونا به وجود بيايد؟ در اين مطلب 

5 پيش بينی د رمورد دوران پسا كرونا ارائه شده است.
کاهش ترافیک در مرکز شهرها

در ش��رايط كرونا بس��ياری از كس��ب و كارها مجبور ش��دند 
نيروه��ای انس��انی خود را تعدي��ل كرده يا از بقي��ه بخواهند به 
صورت دوركار و پاره وقت فعاليت كنند. ممکن اس��ت در دوران 
پساكرونا نيز مجددا همين روال ادامه داشته باشند. برخی كسب 
و كارها با تعداد نيروی انسانی كمتر و مجددا به صورت دوركار، 
فعاليت ها را پيش ببرند. در نتيجه انتظار می رود در دوران پس��ا 

كرونا حجم ترافيك در مراكز شهری كاهش پيدا كند.
احتم��ال دارد بع��د از كرون��ا نيز مجددا رس��توران ها و خرده 
فروشی ها مشتری كمتری داشته باشند. هرچند به نظر می رسد 
برنامه هايی مثل كنسرت ها و جشنواره ها رونق خوبی پيدا كنند 
و پيش بينی می شود با رفع محدوديت های كرونايی، بسياری از 

شهروندان از حضور در چنين برنامه هايی استقبال كنند.
سرويس های آنالين رونق بيشتری پيدا می كند

ش��رايط همه گيری كرونا باعث ش��د بس��ياری از مشاغل به 
س��مت دوركاری و ارائه خدم��ات از راه دور روی بياورند. برخی 
مش��اغل از رويکرد جديد اس��تقبال كردند و به نظر می رسد در 

دوران پسا كرونا نيز با همين روال كار را پيش ببرند.
بس��ياری از رس��توران ها، مراكز خريد و فروش��گاه ها در حال 
حاض��ر خدمات خ��ود را به صورت آنالين و غي��ر حضوری ارائه 
می دهند و ش��هروندان بسياری از اين روال خريد رضايت دارند. 
پيش بينی می ش��ود بس��ياری از مش��اغل همين روند را بعد از 

كرونا نيز ادامه بدهند.
در حال حاضر كارمندان بس��ياری از شركت ها برای دوركاری 
و ارائ��ه خدمات آنالي��ن آموزش ديده ان��د و می توانند به خوبی 
مسايل مربوط به چنين ش��رايطی را مديريت كنند. هرچند در 
دوران پس��ا كرونا برخی ديگر از مش��اغل وضعي��ت متفاوتی را 
تجربه می كنند. مراكز ورزشی، تفريحی كتابخانه ها و آرايشگاه ها 
احتم��اال به روال قبلی باز می گردند. البته پيش بينی می ش��ود 
برخی از اين مشاغل به صورت سيار و بدون اختصاص دفتر ثابت 

به كار خود ادامه بدهند.
كرونا باعث ش��د بسياری از اين مش��اغل دفاتر كاری خود را 
تعطيل كنند. شايد در دوران پساكرونا چنين كسب  و كارهايی 
به اين نتيجه برس��ند ك��ه به جای تجهيز مج��دد دفتر كار، به 

صورت سيار يا در دفاتر اشتراكی به كار خود ادامه بدهند.
تغییراتی در روند پروازهای هوایی رخ می دهد

در دوران كرونا حجم س��فرهای هوايی به شدت كاهش يافت. 
آژانس ه��ای هوايی تدابيری برای مواجه با كرونا در نظر گرفتند. 
قبل از كرونا برخی اوقات مسافران مجبور بودند ساعت ها منتظر 
بمانند ولی در ش��رايط كرونا، بس��ياری از فرآيندها تغيير كرد و 

اصالح شد.
به نظر می رس��د در دوران پس��اكرونا نيز مسافران راحت تر از 
دوران قبل كرونا می توانند س��فر كنند. شايد ديگر شاهد حجم 

زياد مسافران در صف های ورود به هواپيما نباشيم.
تغییراتی در بازرسی امنیتی فرودگاه ها

ن��ه تنها انتظ��ار می رود بعد از كرونا ش��اهد صف های طوالنی 
مس��افر در فرودگاه ه��ا نباش��يم و احتم��اال فرآينده��ای كاری 
فرودگاه ها بهتر از قبل خواهد شد؛ بلکه تغييراتی در پروسه های 

بازرسی امنيتی نيز رخ می دهد.
كرون��ا باعث ش��د فرآيندهای جديدی برای بازرس��ی امنيتی 
فرودگاه ها در نظر گرفته ش��ود. انتظار می رود همين روندها در 

دوران پسا كرونا نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
به شهروندانی تمیزتر تبدیل می شویم

همه گيری كرونا باعث شد كه مردم سراسر جهان به پاكيزگی 
توجه بيشتری نشان بدهند. بسياری از دفاتر كاری، رستوران ها 
و مراكز ورزشی بهداشت را به شکلی كه بايد رعايت نمی كردند. 
دوران كرونا تغييراتی بنيادی در توجه ش��هروندان به پاكيزگی 
ايجاد كرد. به نظر می رسد در دوران پساكرونا نيز كماكان بيشتر 

مردم به تميزی و پاكيزگی توجه نشان بدهند.
fastcompany/digiato :منبع

رهبری
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همه ما می دانيم كه س��ال 2020، سالی سرشار از چالش های مختلف 
در فضای كارآفرينی و كس��ب و كار در سراس��ر جهان بوده است. آنچه در 
ادامه آورده ش��ده، 15 كاری است كه به عنوان كارآفرين در سال 2021، 

بهتر است از آن ها اجتناب كنيد:
1- از دست دادن تمرکز

زمان كه شما به نقطه ای برسيد كه فراموش كنيد چرا از ابتدا وارد اين 
كسب و كار شده ايد، در واقع در نقطه شکست كسب و كار خود ايستاده 
ايد. به عنوان مثال می توان به عدم توانايی در پاسخگويی به نگرانی ها و 
نيازهای مش��تريان و در نهايت از دست دادن آنها اشاره كرد. تالش كنيد 
كه همواره نياز مشتريان خود را در مركز توجه قرار دهيد و اين نکته را به 
واحد توسعه ی محصوالت و خدمات شركت هم گوشزد كنيد. هم چنين 
مطمئن ش��ويد كه به طور مداوم شركت شما در حال تماس با مشتريان 
خود بوده و دائما ارزيابی كنيد كه آيا در مس��ير درستی حركت می كنيد 

يا خير؟
2- عدم توانایی در رهبری کسب و کار

رهبری س��ازمانی مفاهيم و آرمان های بی ش��ماری را در بر می گيرد، 
مفاهيمی مانند فروش، بازاريابی، عملکرد و مديريت پرس��نل فقط بخش 
كوچکی از اين مفهوم را می رساند، مانند آنچه در قله كوه يخ قابل ديدن 
اس��ت! زمانی كه سازمان ها و رهبران آن ها شروع به تصميم گيری های 
اشتباه می كنند، درست در آغاز يك مسير رو به شکست قرار دارند. پس 
در س��ال 2021 برای ايجاد ارزش و درک مفاهيم رهبری سازمانی، زمان 

بگذاريد.
3- عدم توجه به کارکنان و تیم های کاری

به عنوان يك كارفرما، بايد اين مس��ئله را بدانيد كه اگر كارمندان شما 
خوش��حال، با انگيزه و درگير كار نباش��ند، غير ممکن است كه هر روز با 
پش��تکار و انرژی باال به مشتريان شما خدمات رسانی كنند. به ياد داشته 
باشيد كه موفق ترين سازمان ها، پيش از شروع هرگونه فعاليت به منظور 
كس��ب درآمد و مقابله با اهداف بزرگتر، روی س��اختار داخلی و ارتباطات 

درونی كارمندان خود تمركز می كنند. 
4- عدم همکاری با شرکا

س��ازمان های موفق همواره به دنبال فرص��ت هايی برای كار با ديگران 
هستند. هم چنين رهبران موفق می دانند كه پيروزی در گرو همکاری با 
افراد موفق ديگر است. در اين زمينه می توانيد كار خود را با جست و جوی 
10 فرصت مشاركت با شركای بالقوه آغاز كنيد و برای شروع كار در زمينه 
های كوچك، با ديگران همکاری كنيد! فراموش نکنيد كه سازگاری، كليد 

پيروزی در كسب و كار و تجارت جهانی است.
5- ساختن دیوار بین خود و سهام داران شرکت

 سازمان های موفق تالش می كنند تا ديوارها و سدها را از ميان بردارند، 
پس هرگز بين خود و س��هام داران شركت، ديوار نسازيد! اين بحث شامل 
رقابت ها، سازمان های صنعتی، انجمن ها، رسانه ها و هر سازمان ديگری 
است. تالش كنيد تا تبديل به كسی شويد كه ديوارهای مانع را خراب می 
كند تا صنعتی بهتر و يکپارچه ايجاد كند. رهبری باش��يد كه ديگران می 
توانند به عملکرد او نگاه كنند و از او كمك بخواهند، زيرا آن ها به ش��ما 

برای از بين بردن سدها و موانع اعتماد پيدا می كنند.
6- نادیده گرفتن مشتریان

هرگز از مشتريان خود غافل نشويد! بسياری از اوقات، سازمان ها بيش از 
اندازه روی مسائل داخلی شركت تمركز می كنند. به عنوان مثال شركتی 
را در نظ��ر بگيريد كه مدام بر روی بهتر ش��دن محصوالت و فرآيند های 
داخلی خود، كه بس��يار پيچيده تر از حد نياز است، زمان می گذارند. اين 
امر س��بب می شود تا اين شركت كم كم از گوش دادن به مشتريان خود 

غافل شده و به آنچه كه در نهايت بر طرف كننده ی نيازهای مشتری است، 
توجه نکنند! اما نتيجه چه خواهد بود؟ كاهش درآمد و تخريب سازمانی!

7- از دست دادن بازخورد مشتریان
مس��ئوليت پذيری، كليد موفقيت س��ازمانی اس��ت! كارشناسان اعتقاد 
دارن��د كه پاس��خگويی يکی از مهمترين داليل موفقيت كس��ب و كار ها 
اس��ت. بر اساس آخرين تحقيقات مشخص ش��ده است كه تعهد به كار و 
مسئوليت پذيری ۶5 درصد شانس دستيابی به هدف را افزايش می دهد. 
همچنين مطالعات بسياری نشان داده است كه مسئوليت پذيری شخصی، 
مسئوليت پذيری س��ازمانی و استفاده از مربيان پاسخگويی برای آموزش 
نحوه پاسخگويی به مشتريان توسط كارمندان، احتمال رسيدن به اهداف 
كسب و كار را به نحو چشمگيری بيشتر می كند. شما می توانيد با ايجاد 

فرهنگ پاسخگويی، مسئوليت پذيری سازمان خود را باال ببريد.
8- عدم توجه به محدودیت زمانی برای اجرای برنامه ها:

تعهد به زمان تعيين شده برای انجام كارها، احتماال مهمترين عنصر در 
دستيابی موفقيت آميز به هدف است. بسياري از كارآفرينان بي وقفه برنامه 
ريزي مي كنن��د و اين امر بخش زيادي از زمان اجرا را به خود اختصاص 
می دهد تا آنجا كه ديگر برای اجرای برنامه ها زمان زيادی باقي نمی ماند!
پس با پايبندی به تعهد زماني از آن به عنوان ابزاري براي پيشي گرفتن 
و بکارگيری بهينه منابع استفاده كنيد. هم چنين تالش كنيد به قول هايي 
كه به مشتريان، كارمندان و سهام داران خود داده ايد، با اجراي درست و 

به موقع وظايف خود عمل كنيد.
9- ترس و فرار از ریسک های کسب و کار:

امروزه بسياري از صنايع و كسب و كارها، به دليل فضای بی ثبات ناشي 
از ش��يوع كرونا در س��طح جهان، از ريسك گريزی خود رنج مي برند! هم 
چنين برخي كسب و كارهاي خدماتي مانند خدمات حقوقي و حسابداري، 
در حال مبارزه ي بي وقفه با فناوري و مقاومت در برابر مدل هاي كس��ب 
و كار مدرن هستند. اين سازمان ها معموال از انطباق با روش هاي جديد 

براي انجام كارها خودداري مي كنند.
به ياد داشته باشيد كه منظور از ريسك كسب و كار، صرفا ريسك های 
مالي نيس��ت، بلکه كش��ف و ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار، ايجاد 
جريان هاي درآمدی جديد و كاوش در مس��يرهايي است كه پيش از اين 

تجربه نشده اند نيز به نوعی ريسك كسب و كار محسوب می شوند.
10- عدم توجه به تدوین استاندارها:

آيا تاكنون نام ش��ركت خودرو س��ازی را ش��نيده ايد كه استانداردهای 
ايمنی برای آن تعريف نش��ده باشد؟ يا ش��ركت هواپيمايی كه استاندارد 
عملياتی نداشته باشد؟ رعايت نکردن استانداردهای مشخص، برای برخی 
صنايع غير ممکن است، زيرا فقدان استاندارد می تواند عواقب ناگواری را 

به دنبال داشته باشد.
 هميش��ه در فرايندهای كاری خود اين اطمينان را حاصل كنيد كه در 
سطح استانداردهای مناسب كار می كنيد! اين امر به معنای انجام بهترين 
عملکرد، انتظار بهترين نتيجه، ايجاد طرز تفکر با كيفيت و حفظ حداقل 
استانداردهای قابل قبول در داخل سازمان و در سراسر هيئت مديره است.

11- بی تفاوتی نسبت به عملکرد قلدرهای سازمانی:
قلدرهای سازمانی، افرادی هستند كه هميشه راه خود را می روند. شايد 
اين افراد در سازمان شما موقعيتی قوی داشته و عادت كرده اند از عملکرد 
در چهارچوب اس��تانداردها و قوانين شركتی طفره بروند. زدودن زورگويی 
های اين افراد از فرهنگ س��ازمان، می تواند برای رهبران وظيفه سختی 

باشد.
با اين حال، مسئله مهم اين است كه همه ی كسانی كه به نوعی درگير 
و عضوی از كس��ب و كار شما هستند، بايد از ارزش ها و فرهنگ سازمانی 
شما آگاه باشند و به آن عمل كنند. افراد بايد در برابر استراتژی های كسب 
و كار، چشم انداز رهبری و آنچه كه شما به عنوان رهبر يا مدير ارشد ايجاد 

كرده ايد رفتار محترمانه داشته باشند.

12- تمرکز بیش از حد بر رقابت:
برخی صنايع بر بازار رقابتی بيش از اندازه متمركز می شوند. در يك بازار 
كوچك كه مملو از ش��ركت هايی است كه محصوالت يکسانی را ارائه می 
دهند و اساس��ا تعداد بس��يار كمی از جامعه ی مشتريان را هدف قرار می 
دهند، رقابت و پيش��ی گرفتن از يکديگر، به نوعی مسئله مرگ و زندگی 

است.
با اين حال اگر تمام تمركز شما صرفا بر روی رقابت با ديگران باشد، از 
تفکر نوآورانه و خارج از چارچوب عقب می مانيد. در اين حال بهتر اس��ت 
همه توجه خود را به مس��اله رقابت معط��وف نکنيد! بلکه بر عملکردهای 
درون سازمانی، توسعه ی محصول و كشف راه حل های جديد برای ايجاد 
ارزش افزوده و جذب مش��تری بکوشيد و در نهايت استانداردهای خود را 

در بازار ارتقا دهيد.
13- نادیده گرفتن منتقدان خود

آيا تاكنون منتقدانی داشتيد كه مشتاقانه عملکرد شما در بازار را بررسی 
كنند؟ اگر جواب منفی اس��ت پس بايد بدانيد كه در واقع تاثير خاصی در 
صنعت خود نداشته ايد! مسلما اين طرز تفکر كمی با تفکر سنتی، متفاوت 
است. هميشه بايد منتقدانی داشته باشيد و در كنار آن ها افرادی كه شما 
را به مس��ير درست راهنمايی می كنند و به شما كمك می كنند كه هم 
زمينه هايی را شناسايی كنيد كه در آن ها با چالش های كسب و كار خود 
روبرو هس��تيد و هم زمينه هايی كه در آنها فرصت رشد برای شما وجود 
دارد. به كس��انی كه پيگير كار شما هس��تند توجه كنيد. اين امر به شما 

كمك می كند مسير صحيح را پيدا كنيد.
14- بی توجهی به مسوولیت اجتماعی کسب و کار!

در س��ال 2021، شما می بايس��ت به سازمانی تبديل شويد كه بيش از 
پيش به مسووليت اجتماعيش توجه دارد. معنای اين جمله اين است كه 
بايد در كسب و كار خود، حامی اهداف اجتماعی باشيد، با افرادی با عاليق 
مشابه خود مالقات كنيد، به كارمندان خود در تغييرات جامعه كمك كنيد 
و در ابتکارات و ايده هايی كه فراتر از عملکرد شما به عنوان يك كسب و 

كار مستقل و حرفه ای است، مشاركت كنيد.
به عنوان مثال در يك س��طح محلی، ممکن اس��ت يك تيم ورزشی را 
در يك مدرس��ه پيدا كنيد كه نياز به پشتيبانی دارد، يا پروژه های دانش 
آم��وزی يا فردی كه برای كمك های داوطلبانه نياز به حمايت دارند. اين 
پروژه ها و حمايت ها، وس��يله ای اس��ت برای جذب كارمندان شما و هم 
چنين همکاری نزديك شما را با جامعه ای فراهم می سازد كه می تواند از 

شما به عنوان يك سازمان حمايت كند.
پس درگير جامعه باش��يد و تالش كنيد به سازمانی غير قابل انطابق با 

فضای جامعه تبديل نشويد.
15- توقف در فرایند یادگیری:

اگر به عنوان كارآفرين يا كسب و كار سازمانی، فرايند يادگيری را متوقف 
كرديد، نمی توانيد كار زيادی برای پيشرفت تان انجام دهيد. اگر به جامعه 
كسب وكارها نگاه كنيد، متوجه صنايع و مشاغلی می شويد كه دچار مرگ 
تدريجی شده اند، مثال مشاغل حسابداری! موسسه های حسابداری سنتی 
برای بقا در محيط كس��ب و كار، مراحل دش��واری را پيش رو دارند، زيرا 
فناوری تهديد بزرگی برای ش��ركت هايی اس��ت كه از تغيي��ر و انطباق با 

شيوه های جديد تجارت خودداری می كنند.
هميش��ه به عنوان كسب و كار برای يادگيری حريص باشيد و اطمينان 
حاصل كنيد كه كارمندان ش��ما در ح��ال يادگيری مفاهيم و مهارت های 

جديد هستند.
برای موفقيت سازمان ها و كسب و كارها در سال 2021 موارد مختلفی 
وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند. اما در مجموع بايد گفت فرصت 
های زيادی برای پيشرفت وجود دارد كه با كشف آنها می توانيد در سال 

2021 به عنوان كارآفرين يا كسب و كار موفق شناخته شويد.
entrepreneur.com/modirinfo :منبع

توصیه های کارآفرینی

در سال 2021 این كارها را انجام ندهید! 

مترجم: عاطفه جوالنی 
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: راه های افزایش مبادله کاال و مسافر 
از طریق راه آهن دو کشــور ایران و ترکیه در نشست کاری اجالس 
روســای راه آهن های مرزی دوکشور در تبریز مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
در ایــن نشســت کاری که به مــدت دو روز برگزار می شــود، 
محمدرضا قربانی، مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان از طرف ایران و 
مظفر کوچ، مدیر راه آهن منطقه ماالتیا از طرف ترکیه باتفاق هیئت 
های همراه، مسایل مربوط به مشکالت فنی در تبادل واگن قطارهای 
باری، تخلیه و بارگیری و اجرای دقیق مفاد موافق نامه منعقده بین 

دو کشور را بررسی کردند   .
در این نشست که چهلمین اجالس روسای راه آهن های مرزی 
دو کشــور بعد از موافقت نامه منعقده بین دو کشور در سال ۱۹۸۹ 
میالدی محسوب می شد، در خصوص مشکالت مربوط به گمرک، 
بازاریابی و مشکالت مربوط به نحوه انتقال کاالهای تجاری بین دو 
کشور و راههای توسعه و روانسازی حمل و نقل ریلی بحث و بررسی 
شد. محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان در حاشیه 

این اجــالس گفت: تالش برای افزایش حجم مبادالت کاال بین دو 
کشور ایران و ترکیه از طریق راه آهن از جمله اهداف این نشست بود.
قربانی افزود: حجم مبادالت کاال از طریق راه آهن بین دو کشور 
در ۹ ماهه سال جاری میالدی ۵۰۰ هزار تن کاال بوده است که ۳۳۵  
هزار تن  آن واردات از کشور ترکیه و ۱۵۵ هزار تن آن صادرات کاال 

به ترکیه بوده اســت که نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ 
درصد افزایش داشــته اســت. وی اظهار امیدواری کرد با تالش دو 
کشــور میزان جابجایی کاال بین دو کشور را به یک میلیون تن در 
سال برسانند و حجم مبادالت کاال بین دو کشور از سال های آینده 

به بیش از دو برابر حجم کنونی افزایش یابد.
"مظفــر کوچ" مدیرکل راه آهن ناحیــه ۵ ماالتیای ترکیه نیز با 
مثبت ارزیابی کردن چهلمین نشســت مقامات و کارشناســان راه 
آهن های مرزی دو کشور نسبت به اجرای  دقیق مفاد موافقت نامه 
منعقده بین دو طرف قول مســاعد داد و از تالش راه آهن ترکیه به 
افزایش مبادالت به میزان یک میلیون تن کاال در سال بین دو کشور 
اظهار امیدواری کرد. در این نشست مدیران راه آهن های دو طرف 
نسبت به توسعه خطوط ریلی در ایستگاههای رازی و کاپیکوی بر 
دستیابی به اهداف این جلسه و جابجایی یک میلیون تن کاال در سال 
را ضروری اعالم کردند. اجالس مقامات راه آهن های مرزی ایران و 
ترکیه از ســال ۱۹۸۹ میالدی تاکنون هر شش ماه یکبار در مرکز 

استان های مرزی دو طرف برگزار شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری 
قم با تأکید برساخت سازه های طبیعی کشاورزی برای جلوگیری از 
وقوع سیالب در شهر از مکث ۱۵۰ مترمکعب پشت سازه های ساخته 
شده منابع طبیعی خبر داد. سید امیر سامع در گفت و گو با روابط 
عمومی شــهرداری قم با اشاره به تدوین برنامه جامع جمع آوری و 
دفع آبهای سطحی قم اظهار داشت: رویکرد کلی اقدامات شهرداری 
در راســتای جمع آوری آبهای سطحی تا سالهای گذشته بر هدایت 
آب بود اما در طرح مطالعاتی جدید رویکرد به جذب آب تغییر کرده 
اســت. سامع افزایش میانگین بارندگی در مدت زمان اندک را یکی 
از دالیل این تغییر رویکرد دانســت و افزود: با توجه به تغییر الگوی 
بارش ما ۲۰ میلیمتر بارندگــی را در چند دقیقه ثبت کرده ایم که 
برای این میزان از بارندگی نیاز به کانال ها ی با قطر دو تا ســه متر 
وجود دارد. وی بر استفاده از ظرفیت کشاورزها در جمع آوری و دفع 
آبهای سطحی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورها کشاورزها 
خودشان در این زمینه مطالعه دارند و گوراب هایی را برای جمعآوری 
آب ایجاد می کنند. سامع بر ضرورت ایفای نقش جهاد کشاورزی در 

این زمینه تأکید کرد و گفت: اقداماتی در همین راستا هم انجام شد و 
آبی که قرار بود از رینگ منطقه دو به حرکت دربیاید در همه مناطق 
بچرخد و از شهر خارج شود با هماهنگی هایی که با جهاد کشاورزی 
به وجود آمد و  با ایجاد خروجی هایی در کانال، به زمین کشاورزها 
در طول مســیر هدایت شد که اتفاقاً کشاورزها هم به این امر هیچ 
اعتراضی نداشــتند. وی افزود: این امر می تواند به عنوان یک برنامه 

هماهنگ بین شهرداری و جهاد کشــاورزی مطرح شود که از این 
طریق از موضوعی که فکر میکنیم یک آسیب است استفاده درستی 
داشــته باشیم. معاون خدمات شهری شهرداری قم بابیان اینکه در 
تدوین طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی این موضوعات 
دیده شده اســت، ادامه داد: منابع طبیعی هم سازه هایی با همین 
رویکرد ایجاد کرده است که به جای اینکه اجازه دهیم آب برسد به 
رودخانه و از این طریق از شهر خارج شود می توانیم به گونه طراحی 
را پیش ببریم که آب در یک ســری نقاط نگهداشــته شوند. سامع 
افزود: این اتفاق هم از وقوع سیالب جلوگیری می کند هم اکوسیستم 
و محیط طبیعی خوبی هم برای حضور پرندگان ایجاد می کند و هم 
گاهی محلی برای تفریح مردم خواهد بود. وی بابیان اینکه با همین 
اقدام منابع طبیعی بخشی از خطر سیالب در شهر رفع شده است 
تأکید کرد: ظاهراً ۱۵۰ مترمکعب از ســیالبی که در صورت وقوع 
بارندگی های شدید وارد شهر میشد از این طریق پشت این سازه ها 
متوقف می شوند که هم تاالبی ایجاد خواهد شد و هم امکان تزریق و 

نفوذ آب به سفره های آب زیرزمینی ایجاد می شود.

 بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان در ســفر به شهرستان خمیر با حجت االسالم 

والمسلمین صالحی امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، امام جمعه شهرســتان خمیر در این دیدار با بیان اینکه 
فعالیت شرکت آب و فاضالب ملموس است، افزود: وضعیت فعلی آب 
در این شهرســتان نشان می دهد که فرایند خوبی برای خمیر رقم 
خورده که با وجود دغدغه آب در جای جای استان هرمزگان، منطقه 

خمیر شرایط مطلوب تری نسبت به دیگر مناطق دارد.
حجت االسالم والمســلمین صالحی، شرایط فعلی آب خمیر را 
ناشی از مدیریت خوب شــرکت آب و فاضالب عنوان کرد و گفت: 
خوشــبختانه با ورود مدیرعامل آبفا و عملکرد مناسب مدیر آب و 

فاضالب شهرستان خمیر، منطقه کشار نیز به نقطه رضایت بخشی 
در تامین آب رسیده است که امیدواریم با برنامه های در دستور کار 
و اضافه شدن ظرفیت های جدید، تحول بزرگی در این شهرستان 
رخ دهد. در ادامه این دیدار، امین قصمی مدیرعامل شــرکت آب و 

فاضالب هرمزگان با بیان اینکه جلب اعتماد مردمی یکی از دالیل 
تحقق برنامه های رفع تنش آب شهرستان خمیر بوده است، افزود: 
تا دو ســال پیش شهرستان خمیر با مشکالت زیادی در تامین آب 
مواجه بود که با ایجاد ظرفیت های جدید، مسئله آب خمیر مرتفع 
شــد. وی با بیان اینکه طی یک و نیم ســال گذشته بیش از 4۵۰ 
میلیارد ریال پروژه های آبرسانی در شهرستان خمیر اجرا شده است، 
تصریح کرد، مــردم با دیدن فعالیت های عمرانی آب و فاضالب به 

آینده امیدوار و در راستای تحقق برنامه ها با ما همراهی می کنند.
  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از مطالبه گری مردم 
شهرستان خمیر با عنوان مطالبه گری معقوالنه و منطقی یاد کرد و 
گفت: این نوع مطالبه گری انگیزه مضاعف به مجموعه آب و فاضالب 

می دهد تا کارها با سرعت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

آذربایجان شرقی - فالح: فرمانده سـپاه ناحیـه امامت تبریـز 
گفت: این مجموعه از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا تاکنون در ۱4 
مرحله بیش از ۷۲ هزار بســته معیشــتی با کمک خیرین و گروه 
های جهادی بین نیازمندان توزیع کرده است. ســـرهنگ پاسـدار 
حسـن صفـدری در مراسم آغاز توزیع ۶ هزار بسته معیشتی توسط 
سپاه امامت تبریز، افزود: از ابتدای شـــیوع ویـروس کرونا و فرمان 
مقام رهبری مبنی بر لزوم توجه به معیشـــت افراد آســـیب دیده 
از این شـرایط، سـپاه پاسـداران در خط مقدم جمع آوری و توزیع 
بسـته هـای معیشـتی در مناطـق آسـیب پذیـر و محروم حضـور 
یافته اســت و این حرکت همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه این 
حرکت عظیـم و تأثیـرگـذار کـه آوازه آن در آن سـوی مرزهـا هـم 
بازتـــاب وسـیعی داشـت، بـار دیگـر بـر نوع دوسـتی مـردم ایران 
صحه گذاشـت، اظهار داشت: در سـطح شهر تبریز هم توسط ارگان 
ها و نهادهای مختلف، تشکل های مردمـــی و خیریـن دهها هزار 

بسـته معیشـتی برای خانواده های کم بضاعت توزیـع شده است. 
صفدری ادامه داد: با شـهادت سـردار سلیمانی، هـزاران حاج قاسـم 
در عرصه های مختلف رشـد و تربیت خواهند یافت که نقشـه های 
شـوم دشمنان اسالم را نقش بر آب خواهند کرد. وی اضافه کرد: در 
قرارگاه »لبیـــک یا امام خامنه ای« سـپاه ناحیـه امامت تبریز هم 

قسـم شـــده ایم کـه راه حـاج قاسـم را زنده نگه داریـم و لحظـه 
ای در دفـاع از این آرمان هـا درنـگ نخواهیم کرد. مسـئول دفتـر 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در 
این مراسم، اظهار داشـت: تأثیرگذاری که انقالب اسالمی و شخصیت 
های انقالبی بـــر مردم جهان گذاشـته، در تاریخ جهان بی سـابقه 
اســـت که یکی از این شخصیت ها سردار سلیمانی است. حجت 
االسالم علی فقیه گفـت: یکی از شخصیت های برجسـته انقالب که 
در دنیا، راه و روش او به الگو تبدیل شـده اسـت، سردار رشید اسالم 
قاسـم سـلیمانی اسـت کـه اینک همـه آزادی، خواهان افسـوس 
فقدان ایشـــان را می خورند. وی با قدردانی از فعالیت های سـپاه 
ناحیـه امامـت در رزمایـش کمک مؤمنانـه، افزود: همه ارگان ها به 
خصوص سـپاه در شـرایط بحرانی کرونـا بـا جـان و دل بـه کمـک 
محرومـان آمدند و این همت و حمیت نمونه ای از نوع دوستی مردم 

ایران زمین است.

در اجالس مدیران راه آهن های مرزی ایران و ترکیه مقرر شد؛

افزایش حجم مبادالت کاال میان دو کشور تا ساالنه یک میلیون تن

استفاده از سازه های کشاورزی برای جلوگیری از وقوع سیالب در شهر قم

در دیدار مدیرعامل آبفا با امام جمعه شهرستان خمیر مطرح شد:

مطالبه گری منطقی مردم خمیر برای مجموعه آبفا انگیزه کار بیشتر می دهد

از ابتدای شیوع ویروس کرونا و در 14 مرحله؛

سپاه ناحیه امامت تبریز ۷۲ هزار بسته معیشتی توزیع کرد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد :
صرفه جویی 444 مگاوات ساعت توزیع  برق مازندران با تعدیل حدود 18 هزار 

المپ روشنایی معابر 
ســاری – دهقان : مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران از 
برنامه ریزی برای کاهش مصرف برق در اســتان با برنامه ریزی برای کاهش 
مصرف در مصارف عمومی و دستگاه های اداری خبر داد و گفت که تعدیل 
هزاران المپ از روشــنایی معابر استان یکی از این موارد است. قطعی های 
برق که طی روزهای اخیر در برخی نقاط استان و همچنین سایر استان های 
کشــور رخ داد سبب شده اقدامات فوری و گسترده ای از سوی وزارت نیرو 
و سایر نهادهای مرتبط برای کاهش مصرف برق در بخش مصارف عمومی 
انجام شــود که به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، در 
این استان نیز منجر به تعدیل ۱۷ هزار و ۸۷۹ المپ در معابر استان شد. فرامرز سپری در جلسه ستاد اضطراری مدیریت سوخت 
نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی با مدیران شرکت توانیر برگزار شد اظهار کرد: با توجه 
به این که در مازندران چند شهر با وضعیت قرمز کرونایی داریم و وضعیت استان نیز در موضوع کرونا مساعد نیست، تالش کردیم 
که مدیریت مصرف را جدی بگیریم تا از بروز هر گونه مشکل برای شهروندان در بحث انرژی برق جلوگیری شود. وی افزود: یکی از 
اقدامات مهمی که انجام شد تعدیل روشنایی معابر طی چند روز اخیر بود. با شناسایی نقاط دارای قابلیت تعدیل المپ ها در معابر 

سراسر استان، ۱۷ هزار و ۸۷۹ المپ حذف شد که حاصل این تعدیل ها 444 مگاوات- ساعت صرفه جویی بود.
خاموشی بامدادی/ این مسئول با بیان این که برای کنترل بار ادارات بود هماهنگی های الزم با استانداری انجام شد، خاطرنشان 
کرد: خاموشی در ساعات کِم مصرف برق هم از دیگر اقداماتی است که طبق برنامه زمان بندی اجرا می شود. بامداد امروز طی سه 
نوبت خاموشی در نقاط مختلف استان از ساعت صفر تا 4:4۸ بامداد ۳۱۳ مگاوات-ساعت در مصرف برق صرفه جویی شد. مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران تصریح کرد: با توجه به اجرای خاموشــی در برخی نقاط استان طی ساعات کم مصرف، برای 
پیشگیری از سرقت شبکه برق عالوه بر افزایش گشت های مربوطه، هماهنگی های الزم با نیروی انتظامی و استانداری انجام شد. 

خوشبختانه در ساعات خاموشی بامداد امروز هیچ سرقتی از شبکه برق استان رخ نداد.
افزایش مصرف گاز عامل کاهش تولید برق/ این مسئول در تشریح دالیل ایجاد این شرایط با بیان این که حدود ۷۰ درصد 
گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود، اظهار کرد: افزایش شدید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، تحویل گاز 
به نیروگاه ها را با محدودیت مواجه کرده و به ناچار در نیروگاه ها، سوخت مایع جایگزین گاز شده است. از طرفی با توجه به شرایط 

کرونایی، آلودگی هوا و محدودیت های تنفسی و به منظور تامین برق پایدار، مصرف انرژی کشور باید کاهش یابد.
روش های مدیریت مصرف در زمستان/ این مسئول خاطرنشان کرد: عالوه بر صرفه جویی در مصرف گاز، درست مصرف 
کردن انرژی برق نیز از دیگر نکاتی است که همواره برای پیشگیری از خاموشی های شبکه برق بر آن تأکید می شود. انتخاب دمای 
مناســب برای سیستم گرمایشــی اعم از گازی و برقی در منازل کمک زیادی به کاهش مصرف انرژی و پیشگیری از خاموشی ها 

می کند. این موضوع به ویژه در منازل و اماکنی که از سیستم گرمایشی اسپلیت یا شوفاژ استفاده می کنند حائز اهمیت است.

رایزنی های شهردار رشت در تهران جهت جذب اعتبارات ملی برای پروژه های 
بازآفرینی و پسماند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: رایزنی های شهردار رشت در تهران 
جهت جذب اعتبارات ملی برای پروژه های بازآفرینی و پســماند  شهردار 
رشت در راستای جذب اعتبارات ملی برای پروژه های بازآفرینی و پسماند 
با مســئوالن مربوطه در وزارت راه  و شهرســازی و سازمان شهرداری  ها و 
دهیاری  های کشــور دیدار و گفت وگو کرد. ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت، سید محمد 
احمدی شهردار رشــت امروز )دوشنبه ۱۵ دی( در راستای انجام یکسری 
رایزنی ها جهت جذب اعتبارات ملی برای پروژه های بازآفرینی و پسماند در تهران با مسئوالن مربوطه در وزارت راه  و شهرسازی و 
سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور دیدار و گفت وگو کرد. شهردار رشت در نخستین جلسه خود با سید حبیب راضی مدیرکل 
دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شــهری سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور دیدار کرد. در این جلسه، دو طرف در مورد 
موضوعاتی شامل تخصیص اعتبار برای راه اندازی دستگاه زباله سوز سایت سراوان و پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی الکان 
مذاکراتی را انجام دادند. در همین راستا و با دعوت شهردار رشت، قرار شد سید حبیب راضی مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و 
خدمات شهری سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور هفته آینده جهت بازدید از پروژه های مرتبط با پسماند با تیم همراه خود 
به رشت سفر کند. سید محمد احمدی شهردار رشت همچنین رایزنی هایی هم با برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی داشت و در 
خالل آن قرار شد مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز اواخر همین هفته از 
رشت بازدید به عمل آورد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جذب اعتبارات ملی و بررسی 

پروژه های بازآفرینی شهری از جمله مهم ترین برنامه های سفر کاری معاون وزیر راه و شهرسازی به رشت است.

توضیحی در خصوص خاموشی بخش هایی از امیدیه
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان با ارائه توضیحی در خصوص حادثه 
رخ داده در پست برق امیدیه ۱، گفت: در کمتر از دو ساعت قطعات معیوب جدا و خاموشی که در بخش هایی از شهرستان امیدیه 
رخ داده بود، برطرف شد. محمد سلبی توضیح داد: شب گذشته به علت معیوب شدن کلید هوایی و کلید قدرت ۲۳۰ کیلو ولت 
پست 4۰۰ امیدیه ۱، کل پست مذکور خاموش و به تبع آن، پست های تابعه این ایستگاه نیز خاموش شدند. وی افزود: بالفاصله در 
محل حاضر و قطعات معیوب جداسازی و تعویض شد و در کمتر از دو ساعت پست امیدیه ۱ و دیگر پست هایی که خاموش شده 
بودند به مدار برگشتند و خاموشی های ایجاد شده برطرف شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان 

بیان کرد: در حال حاضر کلیه پست های ناحیه در مدار هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

پنجمین جلسه کارگروه انرژی و آب شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی 
در شرکت گاز استان برگزار شد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان مرکزی جلسه کارگروه انرژی و آب با حضور 
محمدرضا ســمیعی مدیرعامل شرکت گاز اســتان مرکزی واعضای این 
کارگروه از ادارات مختلف اســتان در ســالن اجتماعات این شرکت برگزار 
گردید.  برپایه این گزارش  در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاهای 
دولتی برگزار شد اعضای جلسه در خصوص پدافند غیرعامل ومقاوم سازی 
دستگاه های دولتی درخصوص مقابله با تهدیدات دشمن مطالبی را عنوان 
نمودند.الزم به ذکر اســت در این جلسه تصمیمات الزم در خصوص اتخاذ 
رویکرد و آمادگی جهت انجام عملیات پیشــگیرانه ، ارتقای هوشیاری در 

مقابله با مخاطرات و تهدیدات از سوی دشمن گرفته شد تا از غافلگیری عملیاتی جلوگیری بعمل آید.

واکسیناسیون پاکبانان شهرداری گرگان به طور رایگان 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری شهرداری گرگان اظهار کرد: تمامی ۵4۸ پاکبان مناطق 
سه گانه شهرداری به صورت رایگان واکسن آنفوالنزا تزریق خواهد شد.صفری افزود: عملیات واکسیناسیون این پاکبانان زحمتکش از 
روز گذشته آغاز شده و تا اواخر ماه جاری ادامه خواهد داشت.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح کرد: این واکسیناسیون 
در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز بهداشت و شهرداری گرگان آغاز شده است.صفری هدف از انعقاد این تفاهم 
نامه را ارتقای سالمت کارکنان خدمات شهری و همچنین کاهش هزینه پزشکی این زحمتکشان  از طریق واکسیناسیون آنفوالنزا ذکر 
کرد.به گفته وی، این تفاهم نامه مشترک به امضای دکتر دادبود شهردار گرگان و مرتضی غالمی سرپرست مرکز بهداشت رسیده است.

شهردار گرگان:
 فاز نخست شهربازی گرگان بهار 1400 به بهره برداری می رسد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در خصوص بازدید امروز از پروژه بزرگ شهربازی گرگان 
اظهار کرد: طبق قراردادی که با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( داریم به محل ساخت پروژه آمدیم و موضوعاتی که مربوط به آن 
است را مورد بررسی قرار دادیم.دادبود با بیان اینکه بخش اول پروژه شهربازی در حوزه زیرساخت های آن است گفت: امیدوارم با برگزاری 
جلسات هفتگی مستمر، مشکالت پروژه به طور کامل برطرف شود و سرعت ساخت آن شتاب بیشتری پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: 
قرار شد بخشی از تجهیزات الزم که در بضاعت شهرداری است را تهیه و نصب کنیم و تحت عنوان فاز اول شهربازی به بهره برداری 
برسانیم.شهردار گرگان در خصوص زمان بهره برداری پروژه تصریح کرد: عملیات خاکبرداری، خاکریزی، دیواره سازی و تراس بندی 

محوطه ۱۵ هکتاری و راه های دسترسی در حال اجراست و امیدوارم در بهار ۱4۰۰ بخش اول این پروژه را از قرارگاه تحویل بگیریم.

 شنبه
20 دی 1399

شماره 1703

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نشســت ســتاد اســتانی 
پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین با حضور دکتر حریرچی، 
معاون کل وزیر بهداشت و ناظر کشوری اجرای طرح محله و خانواده 
محور شهید ســلیمانی و اعضای این ستاد صبح شنبه ۱۳ دی ماه 
۹۹ در ســالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد. در این نشست 
که اســتاندار، نمایندگان مردم قزوین، البرز و آبیک و تاکستان نیز 
حضور داشتند؛ ابتدا دکتر پیمان نامدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، ضمن خیر مقدم، گزارشی از وضعیت استان، توانمندی ها، 
مشــارکت جمعی، و آمار بیماران و فوتی ها را همراه با تحلیل ارایه 
کرد، و معاون بهداشــت و درمان سپاه، مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر، مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی و جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامی گزارش فعالیت های خود در طرح شهید قاسم سلیمانی را 
بیان کردند. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت و ناظر 
کشــوری اجرای طرح محله و خانواده محور شهید قاسم سلیمانی 
نیز در این نشســت، هدف از دومین ســفر خود به استان قزوین از 
آغاز این طرح را بررسی روند کنترل و پیشگیری بیماری کرونا اعالم 
کرد و افزود: ما از طرف دو گروه از مبتالیان نگرانی نداریم، یکی آنان 
که در بیمارستان بستری هستند و  رفت و آمد نیروهای درمانی و 

خانواده ها تحت کنترل است و دیگری بیمارانی که در منزل قرنطینه 
هستند و ارتباطشان با بیرون محدود یا قطع است. معاون کل وزیر 
بهداشت، خطر انتقال و گسترش ویروس را در افرادی دانست که بی 
عالمت یا کم عالمت هســتند و در جامعه تحرک دارند و ادامه داد: 
ویروس در وضعیت عادی در بیــرون زیاد ماندگاری ندارد و بزرگ 
ترین خطر انتقال زمانی اســت که در بدن افراد فعالیت دارد و این 
افراد بی عالمت یا کم عالمت عامل اصلی گسترش و انتقال ویروس 
هستند و متاسفانه در همه جای جامعه نیز در حال تحرک هستند. 

ناظر کشوری اجرای طرح شهید سلیمانی در استان های شمال غرب 
کشور افزود: ویروس سوار آدم ها می شود و منتقل می گردد و اگر 
ما این افراد را با انجام تســت های ســرپایی شناسایی و  جابجایی 
آنــان را کنترل کنیم، می توانیم خیلی راحت تر و بی هزیرنه تر  از 
گســترش بیماری جلوگیری کنیم. دکتر حریرچی با اشاره به آمار 
بســتری بیماران کرونایی گفت: زمانی که بستری های ما کم می 
شــود، اگر چه برای حوزه سالمت خبر خوبی است، اما خطر انتقال 
بیشــتر اســت و بهترین راه ما برای مقابله این است که افراد را در 
مرحله اول شناسایی کنیم که اگر این کار را نکنیم، دوباره مجبوریم 
ممنوعیــت ها و محدودیت ها را اعمل کنیم. فاطمه محمدبیگی و 
رجب رحمانی نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
این نشست با تاکید بر الزام مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی از 
معاون کل وزیر بهداشت درخواست کردند تا ضمن تقویت سیستم 
بهداشتی استان و تداوم طرح محله و خانواده محور، نگاه ویزه ای به 
استان قزوین داشته باشند، زیر این استان چهار راه عبور یازده استان 
کشور است. گفتنی است از زمان همه گیری کرونا، معاون کل وزیر 
بهداشت  چهار بار به اســتان قزوین سفر داشت که این حضور در 

چهل روز گذشته، دومین بازدید ایشان از استان قزوین است.

چهارمین سفر معاون کل وزیر بهداشت به استان قزوین
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استارت آپ های جديد سيليکون ولی با انتخاب مدلی برای ارائه خدمات 
به ش��ركت های ديگر، جريان درآمدی مناس��بی در دوران س��خت دنيای 
فناوری ايجاد می كنند. وضعيت كنونی شركت های فعال در حوزه  فناوری 
ش��ايد در نگاه اول آنچنان مناسب به نظر نرس��د. غول های بزرگ بازار هر 
كدام درگير دعواهای حقوقی و تنظيم  قانون هس��تند و آينده  ای دش��وار 
پي��ش رو دارند. به عالوه، برخی از آنها در درگيری های سياس��ی نيز وارد 
شده اند. به هرحال در چنين وضعيتی، شايد خوش بين ترين كارشناسان و 
عالقه مندان به دنيای فناوری هم پيشرفت و موفقيت استارت آپ ها را دور 
از ذهن بدانند. در همين اوضاع، شرايط برای بسياری از كارآفرينان آسان 
به نظر می رسد؛ چراكه با مدل های درآمدی مناسب، روند رشد و موفقيت 

خود را تا حدودی تضمين كرده اند.
هنريك دوبوگراس و پدرو فرانچس��کی، دو كارآفرين 23 ساله  فعال در 
سان فرانسيس��کو هستند كه هر دو از دانش��گاه استنفورد انصراف داده اند. 
آنها استارت آپی به نام بركس )Brex( راه اندازی كرده اند كه درحال حاضر، 
به عنوان يکی از فعاالن خبرساز سيليکون ولی شناخته می شود. استارت آپ 
 بركس محصولی به صورت كارت اعتباری دارد كه برای ارائه  س��رويس به 
اس��تارت آپ های ديگر طراحی شده است. بنيان گذاران بركس به موفقيت 
استارت آپ خود بسيار باور داشتند و امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، 

به بازيگری شناخته شده در ميان شركت های نوپا تبديل شده اند.
مركز فعاليت اس��تارت آپ نوپای بركس در سان فرانسيسکو قرار دارد و 
بنيان گذاران آن با جذب ميليون ها دالر سرمايه در جديدترين دور جذب، 
ارزش��ش را به 2.۶ ميليارد دالر رس��انده اند. ارزش گذاری جديد ش��ركت 

دارايی هر يك از بنيان گذاران را به 430 ميليون دالر رسانده است.
بركس را می توان مثالی روش��ن از ان��رژی درخورتوجه در حال جريان 
در سيليکون ولی دانس��ت. با وجود روزهای نسبتا دشواری كه برای ديگر 
فعاالن دنيای فناوری، به ويژه ش��ركت های بزرگ س��پری می شود،  چنين 
اس��تارت آپ هايی نماد فرصت های بيش��ماری هس��تند كه هنوز در اين 
فض��ا وجود دارد. در نيمه  اول س��ال جاری ميالدی، اس��تارت آپ ها موفق 
ش��ده اند 55 ميليارد دالر س��رمايه جذب كنند كه از سال 2000 به  بعد، 
اين ميزان بی سابقه بوده است. نکته  جالب اين است كه حجم عظيمی از 
استارت آپ های كنونی در حال رش��د، بازار مهمی به نام »استارت آپ های 

ديگر« را هدف قرار داده اند.
استار ت آپ ديگری به نام Certa وجود دارد كه مانند بركس، اكوسيستم 
اس��تارت آپی را هدف قرار می دهد. آنها خدمات مديري��ت دارايی را برای 
كارمندان اس��تارت آپ ها عرضه می كنند و اكنون 1.7 ميليارد دالر ارزش 
دارند. از فعاالن مشابه ديگر می توان به Guideline با مأموريت خدمات 
بازنشس��تگی برای اس��تارت آپ ها و همچنين كپی هايی از بركس اش��اره 
كرد. اينترپرايم )InterPrime( از استارت آپ های مشابه ديگر محسوب 
می شود كه »سرمايه  ساكن« شركت های نوپا را مديريت می كند و اكنون 

بيش از 50مشتری دارد.
كانيشکا ماهشواری، از بنيان گذاران اينترپرايم، اعتقاد دارد استارت آپ ها 
بازار مناس��بی هستند و هنوز خدمات زيادی برای ارائه به آنها وجود دارد. 
او كه ش��ركتش را در منلوپارک كاليفرنيا تأس��يس كرده اس��ت، بازخورد 
مناس��ب كارمندان و مديران شركت های نوپا را هم از داليل مناسب بودن 

ب��ازار مذكور می داند. داس��تان بركس از برزيل، مح��ل تولد دوبوگراس و 
فرانچس��کی، شروع شد. فرانچسکی از 12س��الگی به طور جدی در دنيای 
نرم اف��زار فعاليت می كرد و اولين تجربه ها را هم در جيلبريك كردن آيفون 
به دس��ت آورد. دوبوگراس در 14 سالگی شركت بازی سازی تأسيس كرد 
كه بعدا به  دليل مش��کالت كپی رايت تعطيل ش��د. اين دو نفر در توييتر با 
هم آشنا شدند و استارت آپی فعال در حوزه  پرداخت به نام Pagar.me در 
سائوپائولو تأسيس كردند. استارت آپ آنها وقتی 20 ساله بودند، به شركت 

بزرگ پردازش كارت های اعتباری برزيل، Stone، فروخته شد.
بنيان گذاران بركس در سال 2015 به سيليکون ولی رفتند تا در دانشگاه 
اس��تنفورد ادامه  تحصيل دهند. تحصيل در استنفورد برای آنها مانند رؤيا 
بود. هر دو نفر به سريال تلويزيونی Chuck عالقه مند بودند كه شخصيت 
اصلی آن هکر فارغ التحصيل اس��تنفورد بود. البته آنها پس از هش��ت ماه، 
رؤي��ای تحصيل در اس��تنفورد را رها كردند. مقصد بعدی، ش��تاب دهنده  
وای كامبينيت��ور )Y Combinator( ب��ود كه دوس��تان برزيلی با ايده  

استارت آپی در حوزه  واقعيت مجازی به آن وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعاليت در فضای استارت آپی، به 
مشکالت مالی و اعتباری بنيان گذاران پی بردند. آنها به اين نتيجه رسيدند 
كه سيس��تم س��نتی برای اعطای اعتبار و امتيازهای بانکی به كارآفرينان 
كارآمد نيست. بانك ها از بنيان گذاران مواردی همچون ضمانت نامه و سابقه  
اعتبار درخواست می كردند كه با توجه به سن كم اكثر آنها، تأمين كردنی 
نبود. درنهايت، اس��تارت آپ دوستان برزيلی كه Veyond نام داشت، به 

حوزه  اعتبارات بانکی وارد شد و امروزه، نام بركس را يدک می كشد.
ايد ه  اوليه  بركس ارائه  خدمات اعتباری س��ريع به اس��تارت آپ ها بود تا 
بنيان گذاران بدون نياز به ارائه  اسناد سنتی، نيازهای بانکی خود را برطرف 
كنن��د. اولين همکاری بانک��ی بركس با بان��ك Sutton در اوهايو بود تا 
كارت های اعتباری از طريق آنها صادر ش��وند. ش��ركت برای حفظ اعتبار 
و امنيت خود به صورت دائمی حس��اب های بانکی مش��تريان را بررسی و 
محدوديت های اعتباری آنها را تنظيم می كند. به عالوه، استارت آپ ها بايد 
هزينه های اعتباری خود را به صورت ماهانه پرداخت كنند تا خللی در روند 

تأمين اعتبار ايجاد نشود.
هر استارت آپ تا پنج عضو يا كارمند را به  رايگان به سيستم بركس اضافه 
می  كن��د و پ��س  از آن، هر عضو جديد هزينه پنج دالری در س��ال خواهد 
داش��ت. كانال اصلی درآمد بركس دريافت كارمزد خريد از فروش��ندگان 
خدمات و محصوالت است. بنيان گذاران بركس اكنون به صورت اشتراكی 
مديريت ش��ركت را برعهده دارند. دوبوگراس وظيفه  مديريت قراردادهای 
ش��راكت و افزايش س��رمايه و ارتباطات و فرانچس��کی مديريت فناوری و 

عمليات را برعهده دارد.
آنو هاريهاران، از ش��ركای وای كامبينيتور كه در بركس سرمايه گذاری 
كرده اس��ت، رشد آنها را بس��يار س��ريع ارزيابی می كند. از نگاه او، تقاضا 
برای خدمات بركس با سرعت زيادی افزايش يافت و حتی مديريت تقاضا 
به نوعی از كنترل خارج ش��د. Hims، استارت آپ فعال در حوزه  خدمات 
پزش��کی آنالين و SoFi، اس��تارت آپ فعال در حوزه مديريت دارايی های 
شخصی وClassPass، استارت آپ فعال در حوزه  سالمت و تناسب اندام، 

از اولين مشتريان بركس بودند.

اس��تارت آپ Boxed يکی از مش��تريان اصلی بركس بود كه از س��ال 
گذشته، از كارت های اعتباری آنها برای خريدهای خود، ازجمله انبارداری 
 ،Boxedو تبليغات ديجيتال، استفاده می كنند. چی هوانگ، مدير اجرايی
می گويد امکانات خريد اعتباری در كنار فروش نقدی، س��رمايه  مناس��بی 
در اختيار آنها قرار داد كه روند رش��د را با س��رعت بيشتری پيش برد. او 
امکان استفاده از خدمات كار به صورت غيرفيزيکی را هم از مزيت های مهم 
بركس می داند. شايان ذكر است Boxed با سرمايه گذاری نزديك به 250 

ميليون دالری، اكنون درآمد ساالنه اش تقريبا 100 ميليون دالر است.
الريسا مارانهائو روكا، اولين كارمند استارت آپ بركس و مدير ارتباطات 
ش��ركت است. او اس��تخدام اولين مهندس��ان در اس��تارت آپ را چالشی 
بس��يار بزرگ می داند كه رقابت شديد برای جذب استعداد در اكوسيستم 
اس��تارت آپی، يکی از داليل آن بود. الريس��ا می گويد در روزهای ابتدايی، 
هيچ كس آنها را نمی ش��ناخت و در نتايج گوگل هم ظاهر نمی ش��دند؛ به  
همين دليل، جذب متخصصان حرفه ای برای توس��عه  كس��ب وكار بسيار 
دشوار بود. اولين سرمايه گذاری های مهم در بركس در فوريه و اكتبر سال 
گذشته  انجام شد. آنها تنها پس از شش ماه فعاليت، به ارزش يك  ميليارد 
دالر رس��يدند و اصطالحا يونيکورن ش��دند. از ميان سرمايه گذاران اصلی 

می توان به پيتر تيل و مکس لوچين، بنيان گذارهای پی پال، اشاره كرد.
بركس پس از جذب س��رمايه چش��مگير، تمركز خود را روی تبليغات 
گذاش��ت و در مکان ه��ای متنوع از ايس��تگاه های اتوب��وس و پايانه های 
فرودگاه ها تا بيلبوردهای ش��هری، لوگو و شعار خود را به استارت آپ های 
ديگ��ر نش��ان داد. دوبوگراس چن��د ماه بع��د در كنفرانس��ی اعالم كرد 
بيلبوردهای ش��هری روش ارزان تری در مقايسه با تبليغات ديجيتال برای 
جذب كارمندان و مش��تريان بالقوه بودند. او می گويد همين اظهارنظر به 
افزايش قيمت بيلبوردها در سان فرانسيسکو منجر شد. او امروز قانونی دارد: 

»هيچ گاه درباره  تبليغات مفيد و كارآمد صحبت نکنيد.«
بركس امروز 220 كارمند دارد و احتماال تا پايان سال جاری، تعدادشان 
به 400 نفر افزايش يابد. افزايش شهرت و اعتبار اوليه به مرور سرمايه گذاران 
بيش��تری را به آنها عالقه مند كرد كه البته بنيان گذاران، بس��ياری از آنها 
را رد كردند. نکته  جالب اينکه مديران بركس از جلس��ه با سرمايه گذاران 
خطرپذير برای نمايش خدمات خود به اس��تارت آپ های موردحمايت آنها 
استفاده می كردند. يکی از جلسه های بركس با استارت آپ ها در كافی شاپی 
در س��اوث پارک سان فرانسيسکو برگزار ش��د كه جمعيت مناسبی در آن 
حضور يافتند. استقبال مناسب از جلسه  معرفی باعث شد بركس سالنی را 

در باالی همان كافی شاپ برای رويدادهای خود در اختيار بگيرد.
بركس برای س��الن رويدادهای خود نام اتاق بيضی )Oval Room( را 
انتخاب كرد كه عالوه  بر وجه تس��ميه  ای شبيه به اتاق بيضی كاخ  سفيد، 
به شکل ساوث پارک نيز بی شباهت نيست. سالن مذكور در ميان خدمات 
بركس برای اس��تارت آپ ها ق��رار دارد. از س��رويس های ديگر می توان به 
اعتبار تهيه  فضای ابری و تخفيف در فضاهای كاری WeWork و حتی 

امتيازهايی برای اجاره  اسکوتر برقی اشاره كرد.
رش��د و موفقيت اس��تارت آپ بركس ب��رای بنيان گذارانش ب��ا درآمد و 
ثروت مناسبی همراه بود. بااين حال، ادامه  روند موفقيت و درآمدزايی آنها 
هنوز كامال روش��ن نيس��ت، چراكه درصد زيادی از استارت آپ ها شکست 

می خورند. به  بيان ديگر، مشتريان بركس با احتمال بسيار فراوان شکست 
و خارج ش��دن از روند كاری روبه رو هستند كه درنهايت، به كاهش درآمد 

آنها هم منجر می شود.
فرانچس��کی درباره  رفتار شركتش با اس��تارت آپ های در حال شکست 
اعتق��اد دارد كه رويکردی متفاوت با ش��ركت های اعتباری س��نتی انجام 
می شود. آنها برخالف شركت های سنتی در زمان كاهش اعتبار مشتريان 
و نزديك شدن شکست، اعتبار آنها را قطع نمی كنند. درواقع، بركس حتی 
كارآفرينان شکس��ت خورده را نيز به عنوان مشتريان بالقوه آتی می داند و 
آنها را از برنامه ريزی های خود خارج نمی كند. بنيان گذاران بركس می دانند 
هر كارآفرين اس��تارت آپی شايد روزی ديگر با ايده ای جديد به كسب وكار 

بازگردد.
دوبوگراس اعتقاد دارد سرمايه  گذاری خطرپذير هنوز به عنوان بازيگری 
مهم در اكوسيس��تم اس��تارت آپی و درنتيجه، در فهرس��ت مشتريان آنها 
حضور خواهد داشت. درواقع، تا زمانی كه بركس خدمات سريع و عالی به 
استارت آپ های موردحمايت سرمايه گذاران ارائه كند، بخت جذب مشتری 
دارد. به عالوه آنها با توجه به آمارهای اعتباری شركت  ها می توانند كاهش 
درآمد يا خطر شکس��ت آنها را متوجه ش��وند كه در برنامه ريزی های آتی 

مفيد خواهد بود.
بركس امروز استارت آپی غيرس��ودده محسوب می شود و تنها با جذب 
س��رمايه توانايی تأمين هزينه های خود را دارد و در جديدترين دور نيز از 
شركت هايی همچون DST Global و Kleiner Perkins حدود 100 
ميليون دالر س��رمايه جذب كرده  اس��ت. دور اخير، مجموع سرمايه های 
جذب شده در بركس را به 315 ميليون دالر رساند كه بدهی های شركت 

نيز جزو آن محسوب می شوند.
نيل متا، از س��رمايه گذاران Greenoaks Capital اس��ت كه در دور 
جذب س��رمايه  بركس در اكتبر حضور داش��ت. او اي��ده و تجربه كاربری 
عالی بركس را به عنوان دليلی اصلی س��رمايه گذاری بيان كرده و آن را با 
اولين رويارويی خود با اوبر يا خودروهای تسال مقايسه می كند. متا اعتقاد 
دارد بركس در ابتدای مس��ير فعاليت است و آينده  ای روشن انتظار آنها را 

می كشد.
در س��ال جاری، بركس بخش��ی از تمركز خود را به خدمت رس��انی به 
ش��ركت های تج��ارت الکترونيك اختص��اص داد كه اكن��ون 30درصد از 
كسب وكار آنها را پوشش می دهند. در ماه های گذشته، برخی شركت های 
سهامی عام پيش��نهادی برای كارت های اعتباری بركس ارائه كرده اند كه 
البته با مخالفت مديران روبه رو ش��ده است. فرانچسکی در پايان مصاحبه 
درب��اره  اس��تارت آپش، حفظ نظم و باقی ماندن در مس��ير اصلی را چالش 
و وظيفه   اصلی بركس می داند. او اعتقاد دارد بس��ياری از استارت آپ های 
س��يليکون ولی پس از مدتی مأموريت اصلی خود را فراموش می كنند كه 

به نوعی اولين قدم ها به سمت شکست را تشکيل می دهد.
مطالعه  داستان استارت آپ بركس نکته  مهمی درباره  ظرفيت چشمگير 
بازار B2B برای اس��تارت آپ ها دارد؛ بازاری كه در آن شركت ها هدف قرار 
می گيرند و در صورت ارائه  خدمات و محصوالت مناسب، جريان درآمدی 

پايدارتر و بزرگ تری برای استارت آپ فراهم می كنند.
NYTIMES/zoomit :منبع

خدمات به استارت آپ های دیگر؛ مدل درآمدی پرسود
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هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603008908 مورخ 1399/07/14 هیات موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای اسماعیل مشعوفی 
سیاه رودکناری فرزند حسین به شماره شناسنامه 1069 صادره از رشت در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 89092 متر مربع پالک 
فرعی 2411 از اصلی 58 مفروز مجزی از پالک 42 باقیمانده از اصلی 58 واقع در بخش 
چهار رشت خریداری از مالک رسمی کاس آقا زاهدی منگودهی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، میتوانند از تارخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/05 
حسین اسالمی کجیدی    
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
م الف :2873

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318001002307 مورخه 1399/09/25 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا 
یعقوبی باالگفشه به شناسنامه شماره 2424 کدملی 2591611165 صادره از رشت 
فرزند زلفعلی در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 502/45 متر مربع به 
شماره پالک فرعی 345 از پالک شماره 1 و 54 از اصلی 2 واقع در باالگفشه لشت نشاء 
بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه صدری خانم 
هاشمی کنارسری، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20 
تاریخ انتشار دوم: 1399/11/05

سید محمد فرزانه شال 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 
از طرف ایرج پور احمد کلشتری
م الف : 2850



واقعي��ت زندگ��ی ط��ی چن��د م��اه محتول كنن��ده و 
سرنوشت ساز، به كل تغيير كرده  است. اين واقعيت جديد، 
رواب��ط را نيز تغيير داده  اس��ت. برخ��ی از زوج ها به دليل 
قوانين س��فت و س��خت قرنطين��ه، نمی توانن��د يکديگر را 
ببينن��د. برخی ديگر نيز با يکديگ��ر زندگی می كنند و اين 

قرنطينه را باهم شريك هستند. 
و نتايج هم تركيبی اس��ت: به همان ميزان كه آمار تولد 
نوزادان در دوران كرون��ا افزايش يافته، به همان اندازه هم 
آم��ار طالق زوج ها باال رفته. اين طور كه معلوم اس��ت، آمار 
طالق در چين پس از قرنطينه به اوج خود رسيده  است. به 
همان ميزان هم تا سال 2033 با نسل جديدی از كودكانی 
كه در دوران قرنطينه به دنيا آمده اند روبه رو خواهيم شد.

قرنطين��ه، آزم��ون بس��يار بزرگی برای روابط اس��ت. آيا 
رابطه ی ش��ما پايدار خواهد ماند؟ پايداری رابطه تان به اين 
بس��تگی دارد كه بتوانيد اين 4 چالش اصلی را پش��ت  سر 

بگذاريد.
1.    تنش، همیشه وجود دارد

بس��ياری از روابط با وجود غنی، مفيد و دوست داش��تنی 
ب��ودن، محدوديت هاي��ی دارند. مثال ممکن اس��ت از قهوه 
خوردن با يکی از دوس��تانتان بسيار لذت ببريد، اما او را با 
خود به عنوان همس��فرتان به يك مسافرت طوالنی نبريد. 
هيچ گاه يك هم اتاقی  بهترين دوس��تتان نمی شود. هيچ دو 
رابطه ای يکس��ان نيس��ت، چرا كه هر ف��ردی، خصوصيات 
منحصر ب��ه فرد خ��ودش را دارد و رابطه اش با ش��ما نيز، 

منحصر به فرد است.
يکی از شوخی های رسانه ای كه اين روزها زياد به چشم 
می خورد، اين اس��ت كه بعد از قرنطينه، همه برای زندگی 
مش��ترک به اين فک��ر می كنند كه آي��ا می توانند با طرف 
مقاب��ل در قرنطينه بمانن��د يا نه. با اين ك��ه اين فقط يك 
ش��وخی است، اما حقيقت است. تعداد افرادی كه حاضريم 
هم��راه آنه��ا در قرنطينه بمانيم )اگر اصال كس��ی باش��د(، 
انگشت ش��مار است، چرا كه پيدا كردن فردی كه زندگی با 

او همراه با دعوا و درگيری نباشد ، بسيار كم است.
در نتيج��ه، هماهنگی رابطه ی ش��ما آزمايش می ش��ود. 
اگر بين شما مش��کلی وجود داشته باشد، نيازی به نگرانی 
نيس��ت. اما اگر اين مش��کالت، بخش هاي��ی از رابطه كه تا 
حاال مخفی بوده را آش��کار كنند، در اين صورت بايد كمی 
حواس��تان را جمع كنيد. اگر ش��ما بتوانيد در اين موقعيت 
پراس��ترس هماهنگ��ی خود را ب��ا يکديگر حف��ظ كنيد و 
نزديکی، صميميت و احساس باهم بودن را گسترش دهيد، 

يعنی رابطه ی شما خاص و عميق است.

2.    نامالیمات زندگی، ما را وادار به سوال و پرسش 
از خودمان می کند

همه ی ما هميشه به خودمان می گوييم كه زندگی ثبات 
دارد؛ می دانيم كه چه كس��ی هس��تيم، هويتی ثابت داريم 
و می تواني��م به آن تکي��ه كنيم. با هر اخت��الل بزرگی در 
ثبات زندگ��ی، مثل مرگ يکی از عزيزان، از دس��ت دادن 
شغل، يا يك بيماری همه گير جهانی، ناگهان همه ی هويت 
خود را زير س��وال می بريم. صورت های مختلف زندگی كه 
آنها را بخش��ی از خود پذيرفته بودي��م، ديگر آن قدرها هم 
قابل اعتماد نيست و ما شروع به زير سوال بردن كل كائنات 

می كنيم.
در ط��ول قرنطينه، ما مجبوريم با چهره های زندگی خود 
كه ت��ا حاال از آنها بی خبر بوديم، رو به رو ش��ويم. با زمان 
زي��ادی كه برای فکر ك��ردن به خودم��ان و عادت هايمان 
داريم، ممکن است از خود بپرسيم كه دقيقا كجای زندگی 
هس��تيم. آيا من از كار، انتخاب ها و حتی شريك زندگی ام 

راضی ام؟
اين چيزی نيست كه از آن بترسيم. هيچ رابطه ای زوری 
نيس��ت. اين كه ه��ر از گاهی چك كنيد ت��ا ببينيد آيا اين 
شخص، همان شريکی است كه واقعا می خواهيد، كار بسيار 
درستی است. زير سوال بردن يك رابطه ، نشانه ی رابطه ای 
بی سرانجام و بد نيس��ت. اين كار، حقيقت قلب را آزادنه و 
صادقانه جس��تجو می كند. آيا اين كار ش��ما را به ش��ريك 
زندگی تان نز ديك تر می كند يا از او دور می شويد؟ طبيعی 
اس��ت كه اين دوره، بازتابنده ی زمانی اس��ت كه با شريك 

زندگی تان سپری كرديد.
3.    وابستگی، ریسک انعکاس احساسات را به 

همراه دارد
ي��ك رابطه ی متعادل، رابطه ای اس��ت ك��ه در آن هردو 
طرف زندگی تأمينی دارند، احس��اس اس��تقالل می كنند 
و تصمي��م می گيرن��د در كن��ار يکديگر پيش��رفت كنند و 
پشتيبان هم باشند. با اين حال، اين كار اصال آسان نيست 
و بايد هميش��ه برای جلوگيری از مش��کالت وابس��تگی و 
انعکاس، آماده باش��يم. اگر نتوانيم روابط اجتماعی خود را 
با دوس��تانمان حفظ كنيم و روتين زندگی مان بهم بخورد، 
ممکن است فقط برای برآورده كردن نيازهايمان، به رابطه 

روی بياوريم.
با اينکه اين اصال چيز بدی نيس��ت و همين كه رابطه ی 
ش��ما می تواند تا اين حد از ش��ما حمايت كند و به ش��ما 
قوت قلب ببخشد، عالی است. اما بايد حواستان باشد كه از 
رابطه تان انتظارات غير واقعی نداشته باشيد. حتی اگر يك 

دفع��ه اتفاق غير قابل  پيش بينی هم افتاد، ش��ريك زندگی 
شما مسئول احساسات شما نيست و وظيفه ندارد كه شما 
را ش��اد می كند يا بيس��ت و چهار ساعت شبانه روز را پيش 

شما باشد. مسئول همه چيز، خود ما هستيم.
ع��الوه بر اين، همين وابس��تگی، به انعکاس احساس��ات 
م��ا نيز ختم می ش��ود. م��ا به ش��ريك زندگی خ��ود نگاه 
می كنيم و انتظار داريم او دقيقا متوجه احساسات ما بشود 
يا احساس��ات اضطراب ي��ا نا اميدی خودم��ان را به او نيز 
منعک��س می كني��م و او را به خاطر احساس��ی كه داريم، 

سرزنش می كنيم.
ح��اال اين چيزها نمك زندگی اس��ت و كمش مش��کلی 
ندارد، اما بايد توجه كنيد كه واقعيت شما با واقعيت شريك 
شما فرق دارد و نبايد از آن غافل شويد. راه  حلش هم پاک 
كردن صورت مس��ئله و فرار از مش��کالت نيست، بلکه بايد 
درباره ی احساس��اتتان با شريکتان صحبت كنيد و نيازهای 
خ��ود را خيلی صريح بيان كنيد. در اينجا واكنش دو طرف 

امتحان می شود.
4.    کیفیت ارتباطاتتان سنجیده می شود

ارتباط��ات ، هم��ه چيز يك رابطه اس��ت. ام��ا ارتباطات 
ضعيف بين دو عاش��ق، هميش��ه از هم��ان ابتدا، مخصوصا 
در دوران ماه  عسل مشخص نيست. معموال، كيفيت واقعی 
ارتباطات در سختی ها و بدبختی ها آشکار می شود. در طول 
قرنطينه، احساس��ات انسان فوران می كند و كسی ديگر به 
روتي��ن هميش��گی اش پايبند نيس��ت. اين يعن��ی كيفيت 

ارتباط كه اساس يك رابطه است، آزمايش می شود.
آي��ا رابطه ی ش��ما پايدار خواهد بود يا از هم می پاش��د؟ 
امکانش هس��ت كه در س��بك های ارتباط��ی، ثبات كاملی 
وجود داش��ته باش��د و بتوان با آن آين��ده ی رابطه را پيدا 
كرد. قرنطينه، مش��کالت پنهان رابطه را ترميم می كند. آيا 
قرنطين��ه ش��ما را از هم جدا می كند يا باعث می ش��ود به 

يکديگر نزديك تر شويد؟
این همیشه تالشی دو طرفه است

اگر هر دو طرف مايل به يادگيری باش��ند، مش��کالت را 
راهی برای رش��د و توس��عه  می بينند، چه ب��ا هم و چه به 
تنهايی. گاه��ی اوقات لحظات دش��وار، رابطه ای قدرتمند، 
پيون��د ی ناگسس��تنی يا يك عش��ق بی چون و چ��را را به 

ارمغان می آورد.
اگرچه زمان دش��واری اس��ت، اما به زودی برمی گرديد، 
به گذش��ته نگاه می كنيد و اگر توانستيد از آزمون قرنطينه 

سربلند بيرون بياييد، توانايی انجام هركاری را داريد.
GoalCast/ucan :منبع

قرنطینه به این 4 روش، کیفیت رابطه ی شما را مورد آزمایش قرار می دهد
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3 درس پاندمی کرونا برای مدیران 

بحران كورنا را می توان عجيب ترين بيماری همه گير تاريخ به حس��اب آورد كه تمام جهان را درگير 
خود كرده است. در اين راستا طبيعی است كه بسياری از مديران با شرايطی مواجه شوند كه بسيار گيج 
كننده محسوب می شود. با اين حال اگر از هر بحران، نکاتی را ياد نگيريد، همواره احتمال تکرار آن وجود 

دارد. در ادامه 3 مورد از درس های كرونا برای مديران را بررسی خواهيم كرد. 
1-تنوع در اقدامات الزامی است 

با نگاهی به برندهايی كه با مشکالتی مواجه شده اند، به اين نکته پی خواهيد برد كه تمامی آن ها تنها 
در ي��ك حوزه فعاليت دارند. درواقع تك محصولی بودن همواره با ريس��ك بااليی همراه بوده و به همين 
خاطر الزم اس��ت تا تنوع در اقدامات داش��ته باش��يد. با اين اقدام حتی اگر يك حوزه وارد بحران شودف 
سودآری شركت نابود نخواهد شد. همچنين فراموش نکنيد كه در جهان امروز، اينترنت حرف اول را می 
زند. به همين خاطر نيز ضروری اس��ت تا از اين بس��تر نهايت اس��تفده را كرده و فروش اينترنتی خوبی را 

داشته باشيد. درواقع برندهايی نظير آمازون، با اين ويژگی موفق به كسب سودهای كال شده اند.
2-ذخیره درآمدی نیاز هر برندی است 

برندهايی كه صندوقی برای مواقع بحرانی دارند، بدون ش��ك حتی كرونا نيز نتواس��نته اس��ت تا آن ها 
را وارد بحران نمايد. در اين راس��تا فراموش نکنيد كه به عنوان مدير ش��ركت الزم اس��ت تا همواره منابع 
مالی ش��ركت را در س��طح خوبی قرار دهيد. بنا بر يك استاندارد جهانی، شما بايد بتوانيد بدون هيچگونه 
درآمدی، با ذخاير مالی خود بتوانيد تا 2 س��ال هزينه ها را پرداخت نماييد. در اين راس��تا فراموش نکنيد 
كه اگرچه ممکن اس��ت تصور نماييد در ش��رايط بحرانی می توان با تعديل نيرو،؛ هزينه ها را كاهش داد، 
ب��ا اين حال چنين اقدامی رويه س��اير كارمندان را نيز تضعيف خواه��د كرد. با اين حال كاهش هزينه ها 
در هر ش��رايطی مهم بوده و باعث خواهد ش��د تا ثروتی را در اختيار داش��ته باش��يد كه پشتيبان شما در 

روزهای سخت خواهد بود. 
3-شناخته شده بودن یک مزیت بزرگ است 

در ش��رايط حال حاضر كم تر كس��ی حاضر اس��ت تا از برندهای ناش��ناخته خريد نمايد. علت اين امرد 
به اين خاطر اس��ت كه بحران الی برای مش��تريان نيز بوده و آن ها ترجيح می دهند تا دقت بيش تری 
را داش��ته باش��ند. همچنين احتمال رعايت پروتوكل های بهداشتی توسط اين برندها، بيش تر است. اين 
موضوع يك نکته مهم را نش��ان می دهد كه اگر برای ش��ناخته شدن در جامعه هدف خود، برنامه نداشته 
باش��يد، در روزهای س��خت ابدا نمی توانيد به بقای خود اطمينان داش��ته باشيد. در نهايت برندهايی كه 
به جای بيان مش��کالت، راه حل هايی را ارائه دهند، بدون ش��ك اعتماد مش��تری را نيز حتی در بدترين 

شرايط خواهند داشت. 
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پدیده دورکاری، ترند ماندکار دنیای کسب و کار

دوركاری در ميان كارمندان حوزه های ديجيتال امری رايج محس��وب می ش��ود. بروز بحران كرونا در 
طول يك سال اخير اين پديده را در ميان ديگر حوزه های كسب و كار نيز رونق داده است. اگرچه برخی 
از كس��ب و كارها نگران تاثير منفی دوركاری بر روی كيفيت نهايی فعاليت تيم های شان هستند، اما در 
ش��رايط بجرانی كنونی گزينه های ديگری در دس��ترس نيس��ت. تحليل ها در مورد امکان بازشت دوباره 
عرصه كس��ب و كار به وضعيت فعاليت حضوری مختلف اس��ت. با اين حال نکته اساس��ی و مورد اجماع 
ماندگاری طوالنی مدت ترند دوركاری در عرصه كس��ب و كار اس��ت. بنابراين برندها بايد آماده سازگاری 

هرچه بيشتر با اين ترند مهم شوند. 
دورکاری به چه معناست؟

اگرچه فرانيد دوركاری در طول سال های اخير به طور مداوم مد نظر برندها قرار داشته است، اما تعريف 
دقيقی از آن در دسترس نيست. بسياری از برندها نسبت به تعريف اين مفهوم با مشکل مواجه می شوند. 
ما در اينجا يك تعريف ساده و گسترده را مد نظر قرار می دهيم. بر اين اساس تععريف مد نظر ما در اين 
مقاله بر روی توسعه كسب و كارهای مختلف و افزايش رقابت به عنوان عامل اصلی تقويت دوركاری تاكيد 
دارد. دوركاری به هرگونه فعاليت كاری خارج از دفتر رسمی شركت، شامل خانه يا هر مکان ديگری، گفته 

می شود. بنابراين دانه وسيعی از كارها در اين تعريف قرار می گيرند. 
آیا دورکاری کاربردی است؟

پاس��خ به چنين پرس��ش هايی امر دشواری است. بس��ياری از حوزه های فعاليت در دنيای كسب و كار 
ب��دون كارآيی معنايی ندارند. عرصه دوركری نيز همين وضعيت را دارد. بدون ش��ك اگر دوركاری خالی 
از هرگونه مزيتی بود، كمتر برندی به س��وی آن كش��يده می ش��د. شايد در اين ميان وضعيت كرونايی را 
به عنوان يك بحران فلج كننده مد نظر قرار دهيم. اين امر بيانگر ضرورت اس��تفاده از دوركاری از س��وی 
برندهاست. با اين حساب برخی از كسب و كارها به اجبار و با آگاهی از معايب اين امر تن به آن داده اند. 
اين امر بدون ترديد مش��کالت بس��يار زيادی به همراه خواهد داشت. بنابراين كسب و كارها بايد بازنگری 

اساسی در زمينه فعاليت دوركاری انجام دهند.
يکی از ايرادات انتقاد به دوركاری بر اساس ارزيابی شرايط به صورت نامساعد و اجباری مربوط به رواج 
اين ترند حتی قبل تر از شيوع كروناست. بر اين اساس دوركاری امری رايج در عرصه كسب وكار محسوب 
می ش��ود. اين امر ارتباطی با ش��يوع كرونا نيز ندارد. مهم ترين مس��ئله در اين ميان تاثير كرونا بر روی 
ارزيابی كس��ب و كارها نسبت به نياز هرچه بيشترش��ان به دوركاری است. بنابراين در عمل بحران كرونا 

جهت گيری به سوی استفاده از اين ترند را سرعت بخشيده است. 
دوركاری امکان صرفه جويی در هزينه ها مديريت كسب و كار را به همراه دارد. اين امر دارای اهميت 
بسيار زيادی برای هر برندی است. با اين حساب در طول سال های آتی شاهد افزايش دوركاری در ميان 

كسب و كارها خواهيم بود. 
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