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بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه برآوردی از رشد اقتصادی ایران دارند؟

دورنمای 2021 
اقتصاد ایران

فرصت امروز: اقتصاد ایران در س��ال آینده و در افق 1400 بزرگ می ش��ود یا کوچک؟ صندوق بین المللی پول 
در پاسخ به این سوال، سال روشنی برای اقتصاد ایران پس از سال ها تورم، رشد منفی و دست و پنجه نرم کردن 
با تحریم ها متصور اس��ت. صندوق بینالمللی پول می گوید هرچند اقتصاد ایران س��ال ۲0۲0 را با رش��د منفی ۵ 
درصدی به پایان رساند، اما در سال ۲0۲1 با بازگشت به روند رو به بهبود، رش��د اقتصادی 3.۲ درصدی را ثبت 
خواهد کرد، اما بانک جهانی نگاه بدبینانه تر و شاید واقع بینانه تری نسبت به اقتصاد ایران دارد. بانک جهانی در...

برنامه بانک مرکزی برای »رمز پول« چیست؟

به سوی پول الکترونیکی ایران
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تورم نقطه ای در بهمن ماه امسال رکورد زد

مسیریابی تورم در میانه زمستان

ترندهای جدید صنعت رستوران داری
نکات تکمیلی برای نوشتن یک طرح کسب و کار خوب

چالش های مدیریت شهرت برند 
پیش بینی وضعیت تیک تاک در سال 2021

آمادگی فولکس واگن برای رقابت با اپل
کمپین بازاریابی لیز برای لیگ قهرمانان اروپا 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رد درخواست ایالن ماسک 
برای اعمال مالیات بر استفاده 

از کربن
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فرصـت امروز: شـاخص بورس تهـران در اولیـن روز کاری 
اسـفندماه، در حالی که در سـاعات ابتدایی معامالت تا یک 
میلیـون و 241 هزار واحد صعود کرده بود نتوانسـت به این 

رونـد صعودی ادامه دهد و در نهایت با افت بیش از 
5 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 232 هزار...

بورس تهران با چراغ قرمز وارد آخرین ماه سال شد

افت دسته جمعی شاخص ها

یادداشت
نیمه محروم جمهوریت

بیمه شدگان و مستمری بگیران 
نیمی  تامین اجتماعی  س��ازمان 
از جمعی��ت کش��ور را تش��کیل 
می دهند و اگرچه جزو اقشار مولد 
و زحمتکش جامعه هس��تند، اما  
در بهره من��دی از منابع عمومی و 
اعتبارات دولتی، جزو محروم ترین 
افرادند و  به طور معمول شهروند 
درج��ه دو محس��وب می ش��وند. 
کارگران متاس��فانه در هیچ یک 
از قوای س��ه گانه دارای نماینده، 
س��خنگو و مدافع نیس��تند و به 
واقعی  تش��کل های  فقدان  دلیل 
ب��ا ماهی��ت صنف��ی و حرفه ای 
برای نمایندگی مطالبات اعضای 
خ��ود، در عم��ل در نظام ه��ای 
تصمیم گی��ری،  تصمیم س��ازی، 
اجرایی و نظارتی کش��ور همواره 
سرش��ان ب��دون کاله می ماند و 
علی رغ��م اینکه نق��ش محوری 
در تولی��د محص��والت و خدمات 
دارند، ولیک��ن از منابع عمومی و 
اعتب��ارات دولت��ی حصه کمتری 
نصیب آنها می ش��ود.  س��ازمان 
تامین اجتماعی اگرچه مبتنی 
بر س��ه جانبه گرایی و مشارکت 
بیمه ش��ده )کارگ��ر، کارمند، 
کارپذی��ر و...(، کارفرما و دولت 
ش��کل گرفته و قوام یافته، اما 
منابع مالی که دولت و کارفرما 

س��ازمان  به حس��اب 
3تامین اجتماعی...

9 رجب 1442 - سـال هفتم
شماره   1731- 16صفحه - 50000 ریال

Sun.21 Feb 2021

فرصت امروز: پیش��نهاد اصالح قانون ات��اق بازرگانی به تازگی از 
س��وی تعدادی از نمایندگان مجلس به طرح تبدیل شده و در آن 
پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه 
غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد. این در حالی 
اس��ت که نماین��دگان بخش خصوصی در اتاق ایران مدت هاس��ت 
درخواس��ت اصالح قانون فعلی اتاق را دارند که در س��ال 1369 به 
تصویب رس��یده است. در آخرین گام نیز طبق تصمیم کمیسیون 
اقتصادی مجلس،  بررس��ی جزییات اصالحی��ه قانون اتاق بازرگانی 
به کارگروه مشترکی سپرده ش��ده که اعضای آن را نمایندگانی از 
مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های اتاق ایران، کمیسیون 
اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می دهند.
در همی��ن ح��ال، مرکز پژوهش ه��ای اقتصادی ات��اق ایران در 
گزارش��ی به بررسی طرح نمایندگان مجلس پرداخته و گفته است 
که با تغییر ساختار حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی 
به »موسس��ه عمومی غیردولتی« )مطابق با ماده ۵ قانون خدمات 
کشوری( اتاق تبدیل به یک »دستگاه اجرایی« می شود و دیگر یک 

نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهد بود.
در مقدمه توجیهی این طرح با عنوان »اصالح قانون اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن« به 11 چالش 
اش��اره شده و نتیجه گیری شده اس��ت که اتاق به دلیل عدم وجود 
نظارت های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعاالن بخش 
خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی رود، اما بررسی 
مواد پیشنهادی طرح نشان می دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند 
تبدیل ات��اق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن س��اختار 
شورای نظارت و سیاس��ی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت 
صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از 
بین می برد. این در حالی است که بسیاری از مشکالت نام برده شده 
در مقدم��ه طرح را می توان از طریق اصالح آیین نامه ها و رویه های 

داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.
به گفته بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، تغییر ساختار حقوقی اتاق 
از یک موسس��ه غیرانتفاعی به »موسسه عمومی غیردولتی« باعث 
می شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک 
»دستگاه اجرایی« ش��ود که به معنای اجازه مداخله بی حدوحصر 
نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران است. بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از 

بخش خصوصی نمایندگی می کند، نخواهد بود.

در ادامه این گزارش به قانون دائمی کردن »قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله با فس��اد« اش��اره ش��ده که در آن قانون )که 
پس از تایید مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام از حیث مطابقت با 
سیاس��ت های کلی نظام توسط ریاست مجلس شورای اسالمی در 
تاریخ س��یزدهم بهمن ماه امسال جهت اجرا به رئیس جمهور ابالغ 
ش��ده(، اذعان شده اس��ت که نهادهایی مانند اتاق ایران »موسسه 
خصوصی حرفه ای« هس��تند. همچنین در ترکیب جدید ش��ورای 
عال��ی نظارت اتاق بازرگانی، نقش نمایندگان اتاق بس��یار کمرنگ 
شده و به  جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیأت نظارت 
مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیوان 
محاس��بات، معاون ق��وه قضائیه، مع��اون وزارت اطالعات و معاون 
سازمان بازرسی کل کشور به  شدت حکومتی شده است که می تواند 

جایگاه اتاق را در نظام بین المللی به شدت تضعیف نماید.
براس��اس این گزارش، مطابق با قانون اتاق بازرگانی بین المللی، 
س��ازمان های محل��ی و مل��ی عضو این نه��اد باید قطع��ا نماینده 
کس��ب وکارها و مناف��ع حرفه ای اعضای خود ب��وده و برای مقاصد 
غیرسیاسی تشکیل  ش��ده باشند، حال آنکه س��اختار پیشنهادی 
در تضاد آش��کار با این قانون اس��ت بنابراین طرح کنونی با حرکت 

به س��مت پیچیده تر کردن فرآیند انتخ��اب هیأت نمایندگان اتاق 
از طریق همسان س��ازی آن به  نوعی انتخابات حزبی و سیاس��ی و 
ط��رح موضوعاتی نظیر اکثریت و اقلیت، ج��ز افزایش اعتراضات و 
تضادهای میان اعضا، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت. تجربیات 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که اتاق های 
بازرگانی در دنیا بیش ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود 
به دولت و حرکت به سمت حذف کمک های دولتی، همراه با ارائه 
خدمات مؤثر به  منظور جذب حداکثری اعضا و تمرکز بر نمایندگی 
بخش خصوصی هس��تند؛ در حالی که طرح پیشنهادی در خالف 
جهت این رویکرد جهانی و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به 

بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.
از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش از 130 
س��ال قدمت دارد. حال سوال این اس��ت که آیا چارچوب حقوقی 
فعالیت نهادی با قدمت بیش از 130 س��ال سابقه فعالیت می تواند 
بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی های دقیق علمی 
درباره فرصت ها و چالش های ساختار فعلی و بررسی های تطبیقی 
با سایر کشورها تغییر کند؟ باید در نظر داشت که از عمر برخی از 
قوانین موجود در کشور بیش از ۵0 سال می گذرد و شکی نیست با 

توجه به تغییر شرایط و نیازها، به روزرسانی این قوانین نیز ضرورت 
می یابد، اما عجله و ش��تاب زدگی در اصالح و تغییر قوانین بیش��تر 
به عقبگرد قانونی و رفتار غیرکارشناس��انه منتج شده و دستاوردی 
به همراه نخواهد داش��ت و می تواند آسیب های جدی نیز به همراه 
داش��ته باشد بنابراین در قبال انتقادهایی که به برخی کارکردهای 
اتاق وجود دارد، فرآیندهای پیش بینی شده در قانون اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی جمهوری اسالمی ایران می تواند فعال 
ش��ود و با اصالح آیین نامه های مرتبط توس��ط هیأت نمایندگان و 
شورای عالی نظارت، عمده ایرادهای مدنظر طراحان این طرح رفع 

شود.
اتاق بازرگانی ایران همچنین با تأسیس مرکز پژوهش ها، اولین و 
مهمترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها 
و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل هایی برای عضویت 
فراگی��ر صاحبان کس��ب وکار، تغیی��ر تدریجی مناب��ع درآمدی و 
جایگزین کردن آنها با روش های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات 
مؤثر و مفید به اعضا و ارتقای پاس��خگویی به اعضا قرار داده است. 
امید اس��ت نتیجه این بررس��ی ها تا قبل از پایان سال 1399 ارائه 
شود و مبانی علمی برای تغییرات الزم در قانون اتاق را فراهم کند.

رئیس جمهور با اش��اره به پشت سر گذاشته شدن موج اول، دوم 
و س��وم کرونا گفت موج سوم موج سختی بود ولی به هر حال عبور 
کردی��م و همه تالش ما این اس��ت که وارد موج چهارم نش��ویم و 
امیدوارم موفق ش��ویم تا اینکه در ش��ب عید مردم راحت باشند و 

بتوانند به زندگی خودشان بپردازند.
حجت االس��الم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با یادآوری گذش��ت یک سال از ورود رسمی کرونا به 
کشور گفت: ما از اولین روزی که فهمیدیم ویروس وارد کشور شده 
تصمیم گرفتیم به مردم اعالم کنیم. برخی شبهه داشتند که چون 
نزدیک به انتخابات است بگوییم یا نه و من گفتم تردید نکنید. چه 
انتخابات باشد چه هر مراسم دیگری این را باید به مردم گفت؛ چراکه 

این ویروس شوخی ندارد.
به گفته روحانی، ضدانقالبی که شبهه افکنی می کند این دولت به 
مردم گزارش نداد و نگفت که ویروس وارد کشور شده است، این یک 
دروغ محض است و ما از همان روزی که متوجه شدیم این موضوع را 
به مردم اعالم کردیم. از لحاظ ساختاری در کشور ما یک کار بسیار 
بزرگ صورت گرفت. یک س��تاد مقابله با این ویروس شکل گرفت. 
۵۸ جلسه تاکنون در این ستاد برگزار شده است و این غیر از جلسات 
کمیته های تخصصی و سایر بخش های مربوط به مقابله با کروناست.

رئیس جمهوری ادامه داد: شاید تشکیل این ستاد ناشی از تجربه 
دفاع مقدس بود که در همان زمان هم شورای عالی پشتیبانی جنگ 
به حکم امام ش��کل گرفت که مصوباتش همچ��ون قانون بود و به 
مجلس اعالم می ش��د که البته فقط درباره جنگ بود و این شورای 

عالی یک ستاد پشتیبانی جنگ هم راه انداخت.
او با تاکید بر اینکه در تجربه جدید هم شورای عالی امنیت ملی 

تصویب کرد که ستادی تشکیل شود که اختیاراتش در حد اختیارات 
ش��ورای عالی امنیت ملی باشد، گفت: یعنی مصوبات آن برای همه 
الزم االج��را و در حکم قانون باش��د و به همین صورت رهبر انقالب 
تایید کردند و این کار آغاز شد. این ستاد یک تجربه بسیار گرانقدر 
برای کشور است. البته این مصوباتی که تاکنون گذراندیم مربوط به 
کرونا اس��ت و برای بعد از این ش��رایط نافذ نیست، اما در عین حال 
می شود برخی مقررات و مصوبات را در مراجع دیگر بعدا تصویب کرد 

و به صورت مقررات دائمی درآورد.
روحانی با بیان اینکه یک تقس��یم کار بنیانی برای مبارزه با یک 
ویروس بی س��ابقه بود، گفت: مردم ما در 100 س��ال گذشته سابقه 
چنین ویروسی ندارند که تمام دنیا و کشور را تحت تاثیر قرار دهد و 
بر کسب و کار و آموزش و فرهنگ و همه چیز تاثیر بگذارد. روزهای 
اول فروردین در س��تاد گفتم باید این ویروس را به صورت یک بلیه 
یک س��اله مشاهده کنیم. بعضی از دوستان که بین شان پزشک هم 
بود به من گفتند که چرا گفتید یک س��اله، این ویروس یک س��ال 
طول نمی کش��د و در تابس��تان با گرما تمام می ش��ود. من گفتم ما 
که مطمئن نیس��تیم و باید احتیاط کنیم و برای یک س��ال آماده 
باش��یم و دیدیم که این ویروس خطرناک اس��ت و به سادگی کنار 
نرفت. االن هم که یک سال از آن گذشته، نه تنها این ویروس تمام 
نش��ده بلکه با نوع آفریقایی و انگلیس��ی و انواعی که گفته می شود 
مواجه هستیم و مشخص هم نیست که بشر چه زمان از این ویروس 
خالص ش��ود؛ هیچ کس نمی داند، اما باز هم باید برای س��ال آینده 

خود را آماده کنیم.
وی با تقدیر از تالش های مدافعان س��المت نیز گفت: ش��اید در 
کشورهای دیگر هم کادر درمانی فعالیت و فداکاری زیادی کردند که 

من زیاد مطلع نیس��تم که بخواهم مقایسه کنم ولی کاری که کادر 
درمان ما انجام داد انصافا قابل تحسین و تعظیم است. آنان جان خود 

را فدا کردند و بیش از ۲60 نفرشان شهید خدمت شدند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه صداوسیما انصافا در این یک سال 
تالش کرد و در کنار س��تاد و مدافعان سالمت بود، افزود: نیروهای 
مس��لح کار بس��یار بزرگی انجام دادند و از روز اول بیمارس��تان ها و 
نقاهتگاه های خود را تش��کیل دادند، به برخی از آنها نیاز ش��د و از 
آنها استفاده شد و به برخی هم نیاز نشد. کاری که نیروهای مسلح، 
بسیج سپاه، ارتش و نیروی انتظامی انجام دادند خیلی ارزشمند بود.

روحانی یادآور شد: ما در مجموع یک سال به یک کلمه رسیدیم 
و آن این است که برای مقابله با این بیماری باید سبک زندگی تغییر 
کند. مردم باید بدانند شرایط امروز ما شرایط عادی و معمولی نیست. 
برای خرید، بازار، مسافرت، آموزش، رفتن به سینما و مراکز مذهبی و 
مسافرت خارج از کشور، شرایط ما غیرمعمول است و در این شرایط 
ما باید س��بک زندگی مان را تغییر دهیم. راه حلش هم این است که 
باید ماسک بزنیم، دست های مان را بشوییم، فاصله را رعایت کنیم، 
دورهمی را تعطیل کنیم، تجمع��ات را کنار بگذاریم، ترددها را کم 
کنیم. همه اینها س��بک زندگی جدید در این شرایط است و همین 
یک کلمه را با همه ابعادش باید مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم به خوبی 

از این شرایط عبور کنیم.
او به پش��ت سر گذاشته ش��دن موج اول، دوم و سوم کرونا اشاره 
کرد و گفت: موج سوم موج سختی بود ولی به هر حال عبور کردیم 
و همه تالش ما این اس��ت که وارد موج چهارم نش��ویم و امیدوارم 
موفق ش��ویم تا اینکه در ش��ب عید مردم راحت باشند و بتوانند به 

زندگی خودشان بپردازند.

رئیس جمهوری با اش��اره به اقدامات دولت و س��تاد کرونا در یک 
س��ال اخیر، ادامه داد: ما در این س��تاد برخی از قوانین و مقررات را 
برای رفاه حال مردم و برای کمک به اقش��اری که تحت فش��ار قرار 
گرفتند تغییراتی دادی��م. وام اختصاص دادیم، یارانه ویژه  را در نظر 
گرفتیم، وام در اختیار کسب و کارهایی قرار دادیم که در این مدت 
دچار مشکل شدید شده بودند، وام در اختیار خانواده هایی قرار دادیم 
که برای اجاره مسکن دچار مشکل شده بودند و همه جا کمک های 

الزم را در حد توان انجام دادیم.
ب��ه گفته وی، از قب��ل هم به دنبال دول��ت الکترونیک و اقتصاد 
دانش بنیان بودیم، اما در عین حال در این وانفس��ای کرونا ضرورت 
این مس��ئله برای ما روشن تر شد و حرکتی که در این یک سال در 
دولت الکترونیک و در اقتصاد دیجیتال ش��روع شده، قابل قیاس با 
سال های قبل و با دهه قبل هم نیست. اگر ما یک دهه را با یک سال 

اخیر مقایسه کنیم، حرکت بسیار بزرگی انجام گرفته است.
روحانی به تالش های بخش تولید در یک سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: بخش تولید ما انصافا فداکاری کرد. در اسفندماه سال گذشته 
در همان روزهای خطر و همان روزهایی که مردم دلهره داشتند که 
چه اتفاقی افتاده، تولید ما دست نخورد و همه دستگاه های تولیدی 
به تولید خود ادامه دادند و پروتکل ها را مراعات کردند. شما دیدید 
خدمات هم یک لحظه قطع نش��د؛ به طور مثال اینکه آب و برق ۲ 
روز قطع ش��ود، گاز سه روز قطع شود، به هیچ عنوان چنین چیزی 
نبود. با همه این شرایط سخت همه آنهایی که ضرورت داشت، پای 

کار بودند.
او با بیان اینکه امروز در نیازمندی های بهداشتی تقریبا به بیرون 
نیازی نداریم، افزود: اوایل شیوع کرونا درباره ماسک مشکالت زیادی 

داشتیم و امروز روزانه بیش از 3۵ میلیون ماسک در کشور تولید و با 
قیمت ناچیز بین مردم توزیع می شود و این کار بسیار بزرگی است. 
امروز ۵۷00 ش��رکت دانش بنیان در حال فعالیت است در حالی که 

کل این شرکت ها در دولت یازدهم ۵۵ شرکت بود.
رئیس جمهور با اشاره به راه اندازی دعواهایی تحت عنوان دوراهی 
دین و علم یا جان و اش��تغال، اضاف��ه کرد: اینها فکر کردند فرصت 
طالی��ی برای ش��کاف و اختالف پیدا کرده ان��د در حالی که هم ماه 
رمضان، قرآن به سر گرفتن مردم، هم محرم، هم عبادت و هم نماز 
و هم پروتکل بود و چقدر فضای مجازی و صداوسیما در این زمینه 
کمک کرد تا مردم از نعمات آن ش��ب ها و روزها استفاده کرده و در 
عین حال پروتکل های بهداشتی را هم به طور کامل مراعات و اجرا 

کنند، این دوگانگی ها از بین رفت.
روحانی با بیان اینکه نقش زیرساخت های فضای مجازی در بخش 
دانش آموزی و دانشجویی زیاد است، گفت: 1۷ میلیون نفر از شبکه 
ش��اد استفاده می کنند. این سامانه با این عظمت در کشور تشکیل 
ش��د. البته قبول داریم که آموزش مجازی جای آموزش حضوری را 
نمی گیرد، اما آموزش صفر نشد و ۵0 درصد انجام شد و تحصیالت 
و آموزش در کش��ور تعطیل نشده است. ایران تنها کشوری بود که 
در کرونا، تحریم را هم داشته و هیچ کشوری در دنیا چنین حالتی 
نداشته است. برای خرید واکسن کرونا و برای وارد کردن و پرداختن 

پول کواکس خریداری شده با مشکالت زیادی مواجه شدیم.
او در انتها با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند تا دچار موج چهارم 
نشویم، گفت: باید سبک زندگی خود را برمبنای شرایط جدید تغییر 
داده، پروتکل ها را رعایت کنیم و تردد و اجتماعات کمتر و مراعات و 

فاصله گذاری اجتماعی داشته باشیم.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مراقبت کنیم تا دچار موج چهارم کرونا نشویم

چرا پارلمان بخش خصوصی با طرح مجلس مخالف است؟

مصائب تغییر ساختار اتاق بازرگانی

علی حیدری
نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی



فرص��ت ام��روز: اقتصاد ایران در س��ال آینده و در اف��ق 1400 بزرگ 
می شود یا کوچک؟ صندوق بین المللی پول در پاسخ به این سوال، سال 
روش��نی برای اقتصاد ایران پس از س��ال ها تورم، رش��د منفی و دس��ت 
و پنج��ه نرم ک��ردن با تحریم ها متصور اس��ت. صن��دوق بینالمللی پول 
می گوید هرچند اقتصاد ایران س��ال ۲0۲0 را با رش��د منفی ۵ درصدی 
به پایان رس��اند، اما در س��ال ۲0۲1 با بازگش��ت به رون��د رو به بهبود، 
رش����د اقتص��ادی 3.۲ درص��دی را ثبت خواهد کرد، ام��ا بانک جهانی 
نگاه بدبینانه تر و ش��اید واقع بینانه تری نسبت به اقتصاد ایران دارد. بانک 
جهانی در چش��م انداز جدید خود از رش��د اقتصادی خاورمیانه در سال 
۲0۲1 پیش بینی کرده اقتصاد ایران پس از تجربه رش��د منفی در سال 

۲0۲0 دوباره به مدار رشد در سال ۲0۲1 بازمی گردد.
در مجموع، صندوق بین المللی پول س��ال ۲0۲1 را سال بهتری برای 
ایران دانس��ته و پیش بینی کرده اس��ت که کش��ورمان به رشد اقتصادی 
بیش از 3 درصدی دس��ت خواهد یافت. در س��وی مقابل، بانک جهانی 
اگرچ��ه مانند صن��دوق بین المللی پول رش��د اقتصادی ای��ران را مثبت 
پیش بینی کرده، اما نگاهی بدبینانه تری نس��بت ب��ه صندوق بین المللی 
پول دارد و پیش بینی این بانک از رش��د اقتصادی ایران در سال ۲0۲1 

تقریبا نصف برآورد صندوق بین المللی پول است.
2 نگاه مختلف به اقتصاد ایران در سال 2021

ده��ه 1940 را می توان دهه ش��کل گیری نهاده��ای بین المللی نامید. 
بع��د از پایان یافتن جن��گ جهانی دوم، به مرور همه کش��ورها قائل به 
پذیرش نظم نوینی در جهان شدند و تاسیس دو نهاد بین المللی صندوق 
پول و بانک جهانی محصول این رش��د جمعی بود، چراکه در آن سال ها 
اقتصاد جهان شاهد رکود، سیاست های تجاری ناعادالنه و بی ثباتی ارزی 
ب��ود. اقتصاد ایران اما همواره و در همه این س����ال ها، برای ش����رکت 
در محاف��ل بین المللی منفعل عمل کرده اس��ت؛ ایران فاقد کرس��ی در 
هیأت مدیره بانک جهانی اس��ت، در س��ازمان آنکتاد حضور فعالی ندارد 
و تاکنون تمایلی نداش��ته که به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیاید. 
تنها س��ازمان اقتصادی که ایران مس��تقیما در می��ان اعضای اصلی آن 
نماینده ای دارد، صندوق بین المللی پول اس��ت. این در حالی اس��ت که 
در ش��رایط و نظام کنونی، حضور موثر در سازمان های بین المللی نه یک 

گزینه که یک انتخاب گریزناپذیر است.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر س��اله گزارش های مختلفی 
با رویک����رد تحلیل وضعیت موجود و پیش بین��ی آینده ارائه می دهند. 
گزارش های��ی که عموما براس��اس داده های منتشرش��ده توس��ط خود 

کشورها تهیه و تدوین می شوند اما نهایتا خروجی های متفاوتی به همراه 
دارند. یکی از مهمترین گزارش ه��ای این دو نهاد بینالمللی با محوریت 

پیشبینی رش��د اقتصادی کشورها منتشر می شود. 
طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، هرچند اقتصاد ایران س��ال 
۲0۲0 را با رش��د منفی ۵ درصدی به پایان رس��اند، اما س��ال آینده با 
بازگشت به روند بهبود، رش��د اقتصادی 3.۲ درصدی را به ثبت خواهد 
رس��اند. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران نسبت 
ب��ه گزارش قبلی که در فروردین ماه منتش��ر ش����د، ی��ک درصد برای 
۲0۲0 و یکدهم درصد برای ۲0۲1 بهتر شده است. در این گزارش نرخ 
تورم دو سال آینده اقتصاد ایران حدود 30 درصد پیش بینی شده و این 
در حالی است که همین نرخ در بهار امسال بین 33 تا 34 درصد تخمین 
زده ش��ده بود. این صندوق همچنین تراز حس��اب جاری ایران در سال 
۲0۲1 را 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی رشد پیش بینی کرده است.

بانک جهانی اما نگاه بدبینانه تری به اقتصاد ایران دارد. بانک جهانی در 
س��ال ۲0۲1 پیش بینی کرده اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی در 
س��ال ۲0۲0 در س��ال ۲0۲1 دوباره به رشد بازمی گردد. به اعتقاد بانک 
جهانی، رش��د اقتصادی ایران در سال ۲0۲1 با بازگشت مصارف داخلی، 
احیای صنعت توریس��م و کاهش اختالالت ناش��ی از بحران کرونا دوباره 
مثبت خواهد شد. بنابراین اقتصاد ایران پس از رشد منفی 6 درصدی در 
س��ال ۲01۸، رشد منفی 6.۸ درصدی در سال ۲019 و در نهایت رشد 
منفی 3.۷ درصدی در سال ۲0۲0، به رشد مثبت 1.۵ درصدی در سال 

مالی ۲0۲1 دست پیدا خواهد کرد.
بانک جهانی نس��بت به س��ال ۲0۲۲ نیز نگاه��ی خوش بینانه دارد و 
می گوید در س��ال مالی ۲0۲۲ هم احتمال ثبت رشد 1.۷ درصدی برای 
اقتصاد ایران وجود دارد. نرخ تورم ایران نیز ۲۷.4 درصد پیش بینی شده 
که حدود 3 درصد کمتر از نرخ تورمی است که صندوق بین المللی اعالم 
کرده است. همچنین تراز حس��اب جاری ایران برای سال ۲0۲1 مثبت 

0.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
چرا برآوردهای صندوق و بانک جهانی متفاوت است؟

هر دو نهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واش��نگتن و در 
دو سوی یک خیابان مستقر هستند. وظایف این دو نهاد از زمان تاسیس 
تاکنون تغییر ک��رده و مرزهایی برای جدا کردن این دو از یکدیگر بارها 
رسم ش��ده است. در حال حاضر صندوق بین المللی پول، وظیفه خود را 
مبارزه با بحران های مالی در جهان و کمک به کشورهای درگیر می داند. 
ای��ن صندوق بر وضعیت اقتصاد جهان نظارت می کند و به کش��ورهایی 

که عضو آن هس��تند سیاست های اجرایی پیشنهاد می دهد و البته برای 
وام دهی به آنها ش��روطی تعیین می کند که خیلی وقت ها مورد اعتراض 
درخواست دهنده واقع می شود. ولی بانک جهانی براساس آنچه در شرح 
وظایف خود نوشته است، در حال حاضر بر توسعه اقتصادی و کاهش فقر 
تمرکز دارد. این نهاد در تعدادی از کش��ورهای فقیر جهان، تامین مالی 

پروژه های مختلف با محور توسعه را برعهده گرفته است.
در هر دو نهاد 1۸9 کش����ور عضو هس��تند؛ صن��دوق بینالمللی پول 
۲۷00 کارمن��د دارد و در بان��ک جهان��ی 10 هزار نفر به کار مش��غول 
هس��تند. منابع مالی صندوق بین المللی پول از حق عضویت کشورهای 
عضو آن تامین می ش��ود که این مبلغ در س����ال ۲0۲0 میالدی، 6۷۵ 
میلیارد دالر برآورد ش��ده است، بانک جهانی اما با انتشار اوراق قرضه و 
اس��تفاده از پتانسیل سرمایه گذاران بین المللی منابع مالی خود را تامین 
می کند. طبق آماری که سی ان بی س��ی منتشر کرده، صندوق بین المللی 
پ��ول طبق تعه��دات خود تاکنون 160 میلی��ارد دالر وام پرداخت کرده 

است.
ش��اید بس��یاری از مخاطبان تصور کنند که س��ازمان هایی نظیر بانک 
جهان��ی و صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ابت��دا آمارگیری کرده و س��پس 
گزارش ه��ای تحلیل��ی خود را ارائ��ه می دهند، اما اینطور نیس��ت و این 
نهادها گزارش های خود را براس��اس آمارهای منتشرش��ده خود کشورها 
منتشر می کنند، اما اگر آمارگیری مستقلی توسط بانک جهانی و سازمان 
بین المللی پول انجام نمی شود، پس دلیل اختالف برآوردهای این دو نهاد 
چیست؟ به نظر می رسد پاس��خ این پرسش در نگاه متفاوت تحلیلگران 
به داده های یکسان و تکنیک های تخمین و پیش بینی مختلفی باشد که 

هر کدام از آنها استفاده می کنند.
سوال دیگر این اس��ت که این آمارها چقدر مستند هستند، مخصوصا 
در ارتباط با ایران که سال هاس��ت تحت تحریم های ش��دید، متغیرهای 
غیرکمی و تغییرات اقتصادی سیاست زده قرار گرفته و غیر قابل شمارش 
بودن این متغیرها، امکان اتکا به مدل های آماری را کم می کند، درحالی 
که محاس��بات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براساس مدل های 
صرفا کمی انجام می ش��ود بنابراین به نظر می رسد درباره اقتصاد ایران، 
مدل های طراحی شده این نهادها چندان کارکرد ندارد، چراکه آمارها در 
کش��ورهای دیگر عضو به شکل ماهانه و ساالنه اعالم شده و براساس آن 
سیاس��ت های یک کش��ور تغییر می کند. ولی در ایران نهادهای آماری با 
وقفه های طوالنی و بدون آنکه نیاز به پاسخگویی و التزام به تقویم آماری 

را حس کنند، گزارش های آماری خود را منتشر می کنند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه برآوردی از رشد اقتصادی ایران دارند؟

دورنمای 2021 اقتصاد ایران

از اواخر بهمن ماه سال گذشته )فوریه ۲0۲0( بود که واقعیت دنیای 
پیشین ما تغییر کرد. ویروسی کوچک و مهیب، دنیایی را که می شناختیم 
ناگهان درنوردید و آن را دگرگون کرد. س��المت در درجه اول اهمیت 
در تمامی کشورها قرار گرفت و خانه ها به سنگر شهروندان تبدیل شد. 
س��پس با گذر از شوک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به زندگی از طریق 
فضای مجازی مطرح ش��د و دانش آموزان، دانش��جویان و کارمندان از 
طریق مانیتورها به کالس های درس و محل های کار بازگشتند. در یک 
س��الی که از همه گیری کووید-19 می گذرد، تکنولوژی بس��ان منجی 
وارد عمل ش��ده و امکان برگزاری کالس های آنالین، ویدئوکنفرانس ها، 
دورکاری و خری��د آنالی��ن را فراهم کرده اس��ت. هرچند در این مدت 
میلیون ها نفر کار و درآمدش��ان را از دس��ت دادند، اما کسب و کارهای 

اینترنتی در ایران و جهان سود فراوانی کردند.
حاال تازه ترین آماری که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده 
اس��ت، نش��ان می دهد که ارزش معامالت الکترونیکی در نیمه نخست 
امس��ال نسبت به پارس��ال 4 برابر شده و با رشد ۲۸4 درصدی به 639 
هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه 
۵ درص��د، ضریب نفوذ تلفن همراه هوش��مند ۲0 درصد، ضریب نفوذ 
اینترن��ت 9 درصد، تعداد مش��ترکین اینترنت پهن بان��د )میلیون نفر( 
10درصد، تعداد گواهی صادرشده امضای الکترونیک )هزار عدد( 1۲3 
درصد، ارزش حقیقی معامالت تجارت الکترونیک )میلیارد تومان( ۲1۷ 

درصد، تعداد تراکنش های تجارت الکترونیک )میلیارد عدد( ۵۲ درصد، 
نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲0۵ درصد و 
تعداد اینماد اعطاشده به واحدهای تجارت الکترونیکی )هزار عدد( 196 

درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر، متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در این دوره شش 
ماهه 41۷ هزار تومان )با رش��د 1۵3 درصدی نسبت به شش ماهه اول 
پارس��ال( اس��ت. تعداد معامالت الکترونیکی 1.۵ میلیارد عدد )رش��د 
۵۲ درص��دی(، تع��داد معام��الت الکترونیکی دولت��ی 1۵۲ هزار عدد 
)رش��د 3۵ درصدی( و تعداد وب س��ایت های تجارت الکترونیکی 333 
هزار عدد )رش��د 11 درصدی( رشد داش��ته اند. همچنین ۲3 درصد از 
وب س��ایت های تجارت الکترونیکی )با رشد 10 درصدی نسبت به سال 
گذش��ته( دارای اینماد هستند و حدود 46  درصد از صاحبان واحدهای 

تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین 30 تا 40 سال قرار دارند.
برآیند همه این اعداد و ارقام نش��ان دهنده بازار داغ کسب و کارهای 
اینترنتی در هنگامه شیوع بیماری کرونا است. به طوری که گردش مالی 
تجارت الکترونیک در شش ماهه نخست امسال نسبت به همین زمان 
در س��ال گذش��ته نزدیک به 4 برابر شده است که نشان می دهد تعداد 
و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کش��ور گردش خوبی 
بوده اس��ت. تعداد تراکنش های الکترونیکی نیز به 1.۵ میلیارد رسید و 
در صدور اینماد برای کسب و کارها نیز شاهد رشد 3 برابری بودیم. اکثر 

کس��ب وکارها در حوزه فروش کاال فعالیت می کنند که این امر نش��ان 
می دهد کاربران از فروش کاال بیش از ارائه خدمات استقبال کرده اند.

13 درصد از صاحبان کس��ب وکارها را خانم ها و ۸۷ درصد را مردان 
تشکیل می دهند. همچنین ۷۵درصد کل مالکان کسب وکارهای دارای 
اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت ها صرفا ۲۵ درصد از کل مالکین 
را تش��کیل می دهند. بررسی های مرکز پایش نیز نشان می دهد که ۸0 
درصد از کس��ب وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه اندازی و 
ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده اند. به عبارت دیگر، 
این واقعی��ت که حدود ۸0 درصد از واحده��ای تجارت الکترونیکی از 
س��رمایه ش��خصی خود جهت راه اندازی و توسعه کسب و کار استفاده 
می  کنند، نش��ان می دهد راه اندازی کسب وکار اینترنتی نیاز به سرمایه 

هنگفتی ندارد و ورود به آن دشوار و غیرممکن نیست.
نهایتا اینکه با در نظر گرفتن آمارهای ارائه شده می توان نتیجه گرفت 
که هرچند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار 
دارد اما همچنان با موانع و چالش هایی دست به گریبان است. از جمله 
این موانع می توان به ش��رایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت های 
متعدد، سیاستگذاری های نادرست و عدم آموزش و اطالع رسانی کافی 
به عموم مردم درخصوص تجارت الکترونیکی اش��اره کرد که بایس��تی 
برای رفع آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاست گذاری، فرهنگ  سازی 

و آموزش پرداخت.

گردش مالی تجارت الکترونیک در نیمه نخست امسال 4 برابر شد

بازار داغ کسب و کارهای اینترنتی در بزنگاه کرونا

باشگاهاقتصاددانان

نگاهی به اندیشه جان راجر کامنز
همه چیز از کنش جمعی می آید

ش��اید اقتصاد برای بسیاری از مردم، علمی خشک و زمخت است و 
تنها کس��انی از آن لذت می برند که بیش از ه��ر چیز به اعداد و ارقام 
عش��ق می ورزند، با این حال افرادی هستند که نه به خاطر توانایی یا 
کنجکاوی علمی خود، بلکه به خاطر حس تکلیف به این علم گرایش 
پیدا می کنند. یکی از این افراد، جان راجر کامنز است، یعنی شخصی 
که حس انجام تکلیف را به دیگ��ران القا می کرد. کامنز در خانواده ای 
کامال مذهبی پرورش پیدا ک��رده بود و به همین خاطر بخش زیادی 
از عمر خود را صرف پیوند دادن دیدگاه های مس��یحی اش با مطالعات 

اقتصادی خود کرد.
این رویکرد باعث ش��د کامنز به دیدگاهی مترقی در علم اقتصاد و 
مکتب اقتصادی نهادگرا برس��د. در این مکتب بود که او توانس��ت به 
شکلی نظام مند از تغییراتی اجتماعی دفاع کند که به نظر او منجر به 
دنیایی بهتر می شدند. همانطور که می توان حدس زد این اقتصاددان 
آمریکایی در ابتدای راه با مخالفت بس��یار گسترده ای روبه رو شد، زیرا 
افراد بس��یاری فکر می کردند آرا و عقاید او بیش از حد رادیکال است. 
با این همه او نهایتا به کرس��ی استادی دانشگاه ویسکانسین-مدیسون 
رس��ید. کامنز یکی از افرادی اس��ت که تاثیر بسیار زیادی در درک ما 
از تاریخ علم اقتصاد دارن��د. او اولین تاریخدان و نظریه پردازی بود که 
صورتبندی جامعی از جنبش کارگری ایاالت متحده آمریکا ارائه کرد.

ج��ان راجر کامن��ز در پاییز 1۸6۲ در اوهای��وی آمریکا به دنیا آمد. 
تربیت مذهبی باعث شد او به یکی از مدافعان عدالت اجتماعی تبدیل 
ش��ود. کامنز که در زمان کودکی در هنگام مطالعه مشکل ذهنی پیدا 
می کرد، از دید بس��یاری از معلمان دانش آموزی ضعیف در نظر گرفته 
می شد. او درنهایت به هر سختی ممکن فارغ التحصیل شد و تبدیل به 
یکی از مدافعان اقتصاد »تک مالیاتی« هنری جرج شد. او این دیدگاه 
جرجیستی یا ریکاردویی را در نظرات خود حفظ کرد. کامنز که نهایتا 
موفق ش��د در س��ال 1904 به عنوان استاد وارد دانشگاه ویسکانسین 
شود، پس از س��ال ها دفاع از چانه زنی جمعی در اواخر بهار 194۵ در 

فلوریدا درگذشت.
دفاع او از اتحادیه های کارگری به عنوان وسیله ای نهادی باعث شد 
که او در ردای رهبری جنبش نهادگرای ویسکانسین درآید. او در ادامه 
راه خ��ود نظریه کاملی از اقتصاد نهادگرا ایج��اد کرد که این نظریه او 
نظر مجموعه ای گسترده از بدنه اتحادیه های کارگری را به خود جلب 
کرد. دلیل این استقبال از نظریه او هم این بود که کامنز از حقوقی نام 
می برد و حفاظت شان می کرد که به صورت سنتی در اقتصاد کالسیک 
به افراد مختلف داده ش��ده بودند، اما تعریف کامنز از نهاد چه بود که 
باعث می شد تا این حد زندگی خود را وقف دفاع از آنها کند؟ خود او 
پاسخ این سوال را چنین می دهد: »نهاد نوعی کنش جمعی در راستای 
کنترل، آزادس��ازی و گس��ترش دایره کنش افراد اس��ت.« حال که به 
عبارت کنش جمعی رسیده ایم بد نیست که این مفهوم اقتصادی را به 

شکلی جامع تر بررسی کنیم.
منظور از کنش جمعی، کنشی است که توسط گروهی از افراد انجام 
می ش��ود و هدف این گروه بهبود وضعیت خود و رس��یدن به نقطه ای 
مش��ترک اس��ت. این عبارت جدای از بحث اقتصاد سیاس��ی در علوم 
اجتماعی گوناگونی نظیر روانشناس��ی، جامعه شناسی، مردم شناسی و 
علوم سیاسی هم کاربرد گسترده ای دارد. دکتر محمود مشهدی و دکتر 
محمود متوسلی در مقاله ای با عنوان »اقتصاد نهادگرای اصیل؛ تأملی 
در اندیشه های کامنز و رویکرد مبادالتی او« با نگاهی عمیق به مفهوم 
کنش جمعی در اندیشه کامنز چنین نتیجه گرفته اند: »به طور کلی، 
می ت��وان گفت که بینش بنیادین کامنز این ب��ود که افراد موجوداتی 
هس��تند که متقابال به هم وابسته هستند و چاره ای ندارند جز آنکه با 
همدیگر همکاری کنند. عالوه بر این، کاالها و منابع موجود در هر زمان 
محدود و کمیاب هستند که این موضوع، موجب شکل گیری مالکیت 
خصوصی و نیز بروز تضاد میان منافع افراد می ش��ود. در نتیجه کنش 
جمع��ی برای حل این تضادها و ایجاد هماهنگی بین منافع یا حداقل 
ایجاد نظم جدید ضروری اس��ت و کنش جمعی همان نهادها هستند 
که باعث کنترل، آزادی و بسط کنش فردی می شوند. به اعتقاد کامنز، 
نهادها بیشتر دو نوع کلی هستند: نخست، رسوم سازمان نیافته و دوم، 
تشکل های سازمان یافته. تاکید کامنز بیشتر بر این تشکل هاست، زیرا 
آنها عامل تحقق س��ه نوع مبادله چانه زنی، مدیریتی و س��همیه بندی 
هستند. در چارچوب تحلیل کامنز، تولید و مصرف یا به عبارت کلی تر، 
هم��ه فعالیت های اقتصادی در چارچوب این س��ه ن��وع مبادله انجام 
می شوند: اقناع یا اجبار موجود در مبادالت چانه زنی، دستور و متابعت 
موج��ود در مبادالت مدیریتی، برهان و اس��تدالل موجود در مبادالت 
سهمیه بندی، در نهایت تولید و مصرف را مشخص می کنند. به همین 
دلیل اس��ت که کامنز ادعا می کند وقتی تش��کل ها متوقف می شوند، 

تولید متوقف می شود.
نکت��ه آخر این اس��ت که کامنز به میزان بس��یاری ب��ه ظهور و 
تکامل نهادهای قانونی سرمایه داری و توسعه روابط نیروی کار بین 
سرمایه داران و کارگران عالقه داشت. روش پژوهش وی نیز بیشتر 
مبتنی بر پژوهش های تاریخی بود. با وجود این، از دانشجویان خود 
می خواس��ت به مش��اهده زندگی اقتصادی بپردازند و پژوهش های 
میدانی انجام دهن��د. همچنین برخالف دیدگاه های رادیکال وبلن، 
کامن��ز به یک برنامه اصالح طلبانه پایبند بود و در ویسکانس��ین در 
بسیاری از اصالحات رفاهی و قانونگذاری های مربوط به نیروی کار 
دخالت داشت. کامنز برخالف وبلن، مهارت های اجتماعی الزم برای 
سازماندهی یک »مکتب« مستقل و نزدیک به آرای خود را داشت، 
ضمن آنکه به این کار عالقه نیز داش��ت. وی دانش��گاه ویسکانسین 
در مدیس��ون را به یک مرکز پژوهشی نهادگرا، یعنی مرکزی برای 
پژوهش های جدی در زمینه تکامل س��ازمان های اقتصادی تبدیل 

کرد.«
»اقتص��اد نهادگرا« ازجمله آثار مهم کامنز اس��ت. او در ابتدای این 
کتاب می نویس��د: »دیدگاه من مبتنی بر مش��ارکت در فعالیت هایی 
جمعی اس��ت که از دل آنها به نظریه ای می رس��م برای کنترل کنش 
فردی توسط کنش جمعی.« به خوبی با همین یک خط می توان سه 
عنص��ر اصلی این کتاب را خالصه ک��رد: هدف نظری آن، اهمیتی که 
کامنز برای تجربه خود از این واقعیت که اصالحات نهادی این ایده ها 
را ش��کل داده اند قائل اس��ت و تمرکز بر مفهوم نهاد به عنوان قیدی 
جمعی بر کنش فردی. این کتاب قطعا برای هر شخصی که قصد دارد 
تاریخ اندیشه اقتصادی را مطالعه کند بسیار ضروری حساب می شود، 
مخصوصا در زمان کنونی که حد فاصل چپ و راست اقتصادی سنتی 

دیگر رفته رفته از بین می رود.
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فرصت امروز: خانوارهای ایرانی در بهمن ماه امسال به طور میانگین 4۸ 
درصد بیش��تر از سال گذش��ته برای تامین کاال و خدمات هزینه کرده اند. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در میانه زمس��تان، هر س��ه 
ش��اخص تورم در بهم��ن ماه با افزایش همراه بود و ت��ورم نقطه به نقطه، 
س��االنه و ماهانه افزایش پیدا کردند. آن گون��ه  که مرکز آمار ایران گزارش 
داده است، تورم نقطه اي به باالترین سطح خود در سال 99 رسید و دلیل 
این اتفاق، رکوردزني گراني ها در بخش کاالهاي خوراکي اس��ت که تاثیر 
خود را بر کلیت تورم گذاش��ته است. تغییرات تورم از ابتدای سال 1396 
تاکنون نشان می دهد که باالترین حد تورم نقطه ای در اردیبهشت 139۸ 
با ۵۲ درصد رخ داد و س��پس تا 19 درصد در فروردین ماه امسال کاهش 
یافت، اما مجددا در مس��یر صعودی ق��رار گرفت و به 4۸ درصد در بهمن 
ماه امسال رسید. تورم ساالنه نیز به 34 درصد رسید که نسبت به دی ماه 
۲درصد رشد دارد و همچنین تورم ماهانه )که بیانگر درصد تغییر نسبت به 
ماه قبل اس��ت( در بهمن ماه ۲.۵ درصد گزارش شد که نشان دهنده رشد 

0.۷ درصدی است.
تورم چطور در بهمن ماه امسال رکورد زد؟

در اولین روز اس��فندماه بود که مرکز آمار ایران گزارش تورم بهمن ماه 
را منتش��ر کرد و از رش��د تورم نقطه به نقطه، س��االنه و ماهانه در میانه 
زمس��تان گزارش داد. به گفته مرکز آمار ای��ران، تورم نقطه اي در دومین 
ماه زمس��تان به باالترین س��طح در سال 99 رس��ید و دلیل این موضوع، 
رکوردزني گراني ها در بخش کاالهاي خوراکي اس��ت که س��هم باالیي در 
س��بد تغذیه اي اقشار کم درآمد و فقیر جامعه دارند. طبق گزارش شاخص 
قیمت مصرف کننده، تورم نقطه اي، ساالنه و ماهانه گروه کاالیي خوراکي ها، 
آش��امیدني و دخانیات به ترتیب ۵.۲ درص��د، 34.۷ درصد و 66.۸ درصد 

گزارش شده است.
اگرچ��ه برخي از کارشناس��ان معتقدند ک��ه کاهش ن��رخ ارز عالوه بر 
تاثیرگذاري بر انتظارات تورمي مي تواند بر قیمت کاالهاي بادوام و بي دوام 
تاثیر بگذارد و حتي تورم ماهانه 1.۸ درصدي دي ماه را به عنوان شاهدي 
براي کاهش انتظ��ارات تورمي مردم قلمداد می کنند، اما آنچه در گزارش 
بهمن ماه مرکز آمار نشان می دهد، افزایش نرخ تورم ساالنه و بیشتر شدن 
فاصله اش با تورم هدف گذاري ش��ده بانک مرکزی اس��ت. به نظر مي رسد 
کاه��ش انتظارات تورمي، دلیلي خوش بینانه براي تورم دي ماه اس��ت که 

نمي تواند مدت زیادي دوام آورد. از س��وي دیگر، رس��یدن زودتر از موعد 
میزان نقدینگ��ي به بیش از 3100 هزار میلیارد تا پایان آذرماه و احتمال 
اثرگذاري آن بر تورم ماه هاي پایاني س��ال مي تواند نقش��ه دولت دوازدهم 

براي تورم هدف گذاري شده را بي اثر نماید.
با اس��تناد به گزارش مرکز آمار، تورم نقطه اي خانوارهاي کش��ور در بهمن 
ماه امسال به 4۸.۲ درصد رسید که نسبت به گزارش تورم دي ماه، افزایش ۲ 
واحد درصدي را نشان مي دهد. در ماه گذشته یعنی دی ماه تورم گروه کاالیي 
»خوراکي، آش��امیدني و دخانیات« با ح��دود ۷ واحد درصد افزایش به 66.۸ 
درصد رسید. هرچند در ماه مورد بررسي یعنی بهمن ماه، تورم گروه »کاالها و 
خدمات غیرخوراکي« کاهش 0.۲ واحد درصدي را نشان مي دهد؛ 39.۷ درصد 
عدد تورم این گروه کاالهاست. نرخ تورم خانوارهاي شهري 4۷.۲ درصد است 
که 1.۷ واحد درصد نسبت به بهمن ماه افزایش داشته و مانند دوره هاي گذشته 
خانوارهاي روستایي تورم بیشتري از خانوارهاي شهري را تجربه کرده اند. عدد 
تورم نقطه اي براي روستانشینان ۵3.6 درصد بود که نسبت به دي ماه افزایش 

3.۸ واحد درصدي را نشان می دهد.
در گزارش مرکز آمار ایران همچنین  نرخ تورم س��االنه با ۲ واحد درصد 
افزایش به 34.۲ درصد رسید؛ نکته اي که مي تواند دستیابي بانک مرکزی 
به تورم هدف گذاري ش��ده ساالنه در اردیبهشت س��ال آینده در نرخ ۲۲ 
درصد را در هاله اي از ابهام فرو ببرد. با اینکه بانک مرکزي بارها از کاهش 
نرخ تورم به عنوان مهمترین چالش اقتصادی خبر داده است، اما آمارهاي 
مربوط به متغیرهاي پولي نشان مي دهد که نقدینگي و پایه پولي در 9 ماه 
ابتدایی امسال به ترتیب به 3130 هزار میلیارد تومان و 40۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده اند. با مقایسه آمارهاي ماهانه بانک مرکزي مي توان گفت که 
پای��ه پولي و نقدینگي به ترتیب در فاصله آب��ان تا آذرماه در هر روز 300 
میلیارد تومان و 3 هزار و 66 میلیارد تومان افزایش داشته اند. تورم ساالنه 
خانوارهاي شهري و روستایي نیز به ترتیب 34.1 درصد و 3۵ درصد است؛ 
بدین معنا که هر خانواده براي خرید یک سبد مشخص از کاال و خدمات 
در 1۲ماه منتهي به بهمن ماه امسال باید 34.1 درصد و 3۵ درصد هزینه 

بیشتري بپردازد.
همانطور که اش��اره ش��د، تورم گ��روه کاالیي »خوراکي، آش��امیدني و 
دخانی��ات« در بهمن ماه به 34.۷ درصد رس��ید که حدود 4 واحد درصد 
نس��بت به دي ماه افزایش داش��ته اس��ت. تورم گ��روه »کاالها و خدمات 

غیرخوراک��ي« 34 درص��د بود ک��ه افزایش یک واحد درصدي را نش��ان 
مي دهد. هرچند کاهش نه چندان زیاد تورم این گروه از کاالها و خدمات 
آن هم در ش��رایطي که حدود یک ماه به پایان س��ال باقی مانده اس��ت، 
نش��ان دهنده تضعیف بس��یار زیاد قدرت خرید مصرف کننده و ناهمگوني 
آن با قیمت کاالها در بازار است. به عنوان مثال، تورم ساالنه گروه کاالیي 
بادوام در بهمن ۷۷.4 درصد اعالم ش��د که نسبت به تورم ساالنه بهمن 4 
درصد افزایش داش��ته است. در این ماه دامنه نوسان تغییرات تورم ساالنه 
براي دهک هاي هزینه اي از 3۲ درصد براي دهک اول تا 41.۲ درصد براي 
ده��ک دهم بود. عمده هزینه دهک هاي کم درآمد صرف اجاره و خوراکي 
مي ش��ود. تورم س��االنه غالت و نان، چاي، قهوه و همچنین ش��یر، پنیر و 
تخم مرغ به ترتیب با 4۵.6 درصد، 4۵.1 درصد و 44.۸ درصد بیش��ترین 

تغییر ساالنه را داشته اند. 
آیا تورم ماهانه مجددا شتاب مي گیرد؟

نرخ تورم ماهانه نیز در دومین ماه زمستان ۲.۵ درصد گزارش شده که 
نس��بت به دي ماه افزایش 0.۷ واحد درصدي دارد. به گفته مرجع آماری 
کش��ور، در این ماه نرخ تورم کاالیي »خوراکي، آشامیدني و دخانیات« به 
۵.۲ درصد رس��ید که در مقایس��ه با نرخ تورم 0.9 درصدي دي ماه، 4.3 
واح��د درصد جهش را نش��ان مي دهد. این در حالي اس��ت که نرخ تورم 
گ��روه »کاالها و خدمات غیرخوراک��ي« در این ماه کاهش یافته و به 1.1 
درصد رسیده اس��ت. در بهمن ماه، درصد تغییر ماهانه کاالهاي خوراکي 
و آش��امیدني براي دهک ه��اي مختلف از 4.9 درصد ب��راي دهک اول تا 
۵.3درصد براي دهک دهم گزارش ش��ده است. در بهمن ماه سبزیجات و 
میوه و خشکبار بیشترین تغییر ماهانه را داشتند. به نظر مي رسد با جهش 
قیم��ت برخي اقالم نظیر موز، خیار، پرتقال و نارنگي تورم خوراکي نیز در 
مس��یر افزایش قرار گرفته اس��ت. با وجود اینکه دولتمردان وعده کاهش 
قیمت ها را در هفته هاي آتي داده اند، اما به نظر نمي رسد قیمت ها آنچنان 

که باید کاهش یابند و یا به سطح ماه هاي آذر و دي بازگردند. 
گزارش مرکز آمار همچنین نش��ان مي دهد که تورم نقطه اي مس��کن و 
اجاره در بهمن ماه نسبت به دي به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد افزایش 
داشته است. هرچند هنوز گزارش بانک مرکزي از تحوالت مسکن پایتخت 
منتشر نشده، اما آمارهاي غیررسمي نشان مي دهد که از آبان ماه به بعد از 

شتاب قیمتی مسکن کاسته شده است.

تورم نقطه ای در بهمن ماه امسال رکورد زد

مسیریابی تورم در میانه زمستان

معامالت مسکن در پاییز و زمستان امسال دو فاز مختلف را تجربه کرد. 
در فاز نخس��ت که به  دنبال صفر ش��دن تورم ماهانه مسکن در آبان آغاز 
ش��د و در آذر با تورم منفی ماهانه و افت قیمت ها در بازار معامالت خرید 
و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران ادامه یافت، بازار مسکن در مسیر 
تخلیه حباب قیمتی قرار گرفت و به تبعیت از روند کاهشی در سایر بازارها، 

مسیر کاهش قیمت را پیمود.
اما مجددا تورم مسکن در دی ماه مثبت شد و نوعی سردرگمی از بابت 
تشخیص جهت درست بازار مسکن به لحاظ تحوالت قیمتی در بین فعاالن 
و متقاضیان این بازار شکل گرفت. در این بین، دو تحلیل متفاوت ارائه شد 
که اولی از س��وی برخی از واسطه ها و س��وداگران ملکی و دومی از سوی 
کارشناسان مسکن گفته شد. تحلیل نخست می گوید فاز کاهش قیمت در 
بازار ملک متوقف شده و بازار به لحاظ قیمتی در مسیر صعودی قرار گرفته، 
اما تحلیل دوم معتقد اس��ت افت و خیز تورم مسکن در فاز تخلیه حباب 
امری طبیعی است و این افت و خیز در سایر بازارها نیز تجربه می شود، اما 

به هر ترتیب جهت کلی بازار حرکت در مسیر تخلیه حباب است.
در همین حال، گفته می ش��ود بیش از 10 ماده از طرح جهش تولید و 
تامین مسکن در حالی به تصویب مجلس رسیده و البته با توجه به بررسی 
بودجه 1400 فعال از دس��تور کار خارج ش��ده که پارلم��ان بنا دارد برای 
تامین بودجه 160 هزار میلیارد تومان ساالنه این طرح، بانک ها را موظف 
به پرداخت دس��ت کم ۲0 درصد از کل تسهیالت پرداختی خود به حوزه 
مسکن کند. به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن با توجه به 
بررسی بودجه 1400 فعال از دستور کار مجلس شورای اسالمی خارج شده 
اس��ت. البته گفته می ش��ود تا ماده 1۷ این طرح در صحن مجلس مطرح 

ش��ده که بیش از 10 بند به تصویب رس��یده و س��ایر موارد به کمیسیون 
عمران برگشت خورده است. نمایندگان مجلس بودجه طرح جهش تولید 
مس��کن را ساالنه 160 هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند، اما قطعا بدون 
همراهی نظام بانکی دس��تیابی به چنین ارقامی میس��ر نخواهد بود. طبق 
قانون، بانک ها موظفند س��االنه ۲0 درصد از کل تسهیالت پرداختی خود 
را به بخش مس��کن اختصاص دهند اما براس��اس محاس��بات، تسهیالت 

پرداختی به این بخش به حدود 3 درصد رسیده است.
باالترین میزان تس��هیالت پرداختی به حوزه مس��کن در س��ال 1391 
محقق ش��ده که ح��دود 1۸ تا 19 درصد از س��قف تس��هیالت بانکی به 
مسکن را شامل می شده است. این عدد در سال 139۸ به ۷ درصد رسید. 
تس��هیالت پرداختی از سوی بانک ها در س��ال 139۸ حدود 1000 هزار 
میلیارد تومان بوده که  بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به بخش ساخت 
و س��از آمده و البته بخش��ی از آن مربوط به مابه التفاوت مسکن مهر بوده 
است. در واقع 3 تا 4 درصد از کل تسهیالت بانکی به حوزه تولید مسکن 
اختصاص یافته است و عمده اش تسهیالت تکلیفی بوده که قانون مشخص 

کرده است؛ مثل وام مسکن ایثارگران، پرسنل ارتش و نخبگان علمی.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که بانک ها عمده تسهیالت خود را به بخش 
بازرگانی و خدمات اختصاص می دهند، چراکه بازده اقس��اط در این بخش 
س��ریع تر است و گفته می شود بعضی اش��خاص حقیقی در حوزه هایی به 
جز مس��کن، ظرف س��ه ماه کل وام دریافتی را با سودش تسویه می کنند. 
طبیعی است که بانک ها ترجیح می دهند به جای آنکه وام های 10 ساله به 
بخش مسکن بپردازند، آن را به فعاالن بازرگانی و خدمات اختصاص دهند.

در این باره محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 

سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی بسیار ناچیز است و باید حداقل به 
۲0 درصد برس��د، گفت: »هدف اصلی باید این باش��د که اقشار متوسط و 
پایین صاحب مس��کن ش��وند. از طرف دیگر در هیچ جای دنیا پروژه های 
مس��کن بدون تس��هیالت کالن قابل اجرا نیست. ما نیز چاره ای جز اینکه 
نظ��ام بانکی تامین بخش قابل توجهی از منابع بخش مس��کن را بپذیرد 

نداریم.«
به گفته وی، »دولت ها فضای کس��ب و کار برای بانک درس��ت کرده اند 
و بان��ک در این فضا یک بنگاه اقتصادی را اداره می کند، اما نباید فراموش 
کنند که وظایفی هم در قبال مردم دارند. کسی از بانک ها انتظار پرداخت 
وام ارزان قیمت ندارد اما انتظار داریم همین تس��هیالتی که به گروه های 

دیگر پرداخت می شود، به بخش مسکن نیز اختصاص یابد.«
بنابر این گزارش، قرار اس��ت برای طرح جهش تولید مس��کن صندوقی 
تحت عنوان »صندوق ملی مس��کن« ش��امل 40 درصد تسهیالت ساالنه 
بانک ها از محل مانده تس��هیالت س��االنه تشکیل ش��ود. بدین صورت که 
هر بانک، تس��هیالتی که نسبت به س��ال قبل اضافه می کند 40 درصد را 
به بخش مس��کن اختصاص دهد. این اولین بار است که بانک ها متعهد به 
پرداخت این میزان تسهیالت به حوزه مسکن می شوند، اما مهمترین بند 
طرح جهش تولید و تامین مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست 
رئیس جمهور است که می تواند نقش مهمی در هماهنگی ها داشته باشد. 
از دیگر مواردی که هنوز در مجلس مطرح نشده نحوه تامین زمین است. 
پارلمانی ها به دنبال آن هستند تا زمین با اجاره 99 ساله را به طرح جهش 
مسکن اختصاص دهند تا سهم زمین از قیمت تمام شده حذف شود یا به 

طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند.

بیش از 10 بند از طرح جهش مسکن به تصویب مجلس رسید

جهش مسکن زیر سایه بودجه 1400

یادداشت

نیمه محروم جمهوریت

بیمه ش��دگان و مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگرچه جزو اقشار مولد و زحمتکش 
جامعه هستند، اما  در بهره مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو 
محروم ترین افرادند و  به طور معمول شهروند درجه دو محسوب می شوند. 
کارگران متاس��فانه در هیچ یک از قوای س��ه گانه دارای نماینده، سخنگو 
و مدافع نیس��تند و به دلیل فقدان تش��کل های واقعی با ماهیت صنفی 
و حرفه ای برای نمایندگی مطالب��ات اعضای خود، در عمل در نظام های 
تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور همواره سرشان بدون 
کاله می ماند و علی رغم اینکه نقش محوری در تولید محصوالت و خدمات 
دارند، ولیکن از منابع عمومی و اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها 

می شود.
س��ازمان تامین اجتماعی اگرچه مبتنی بر سه جانبه گرایی و مشارکت 
بیمه ش��ده )کارگر، کارمند، کارپذیر و...(، کارفرما و دولت شکل گرفته و 
قوام یافته، اما منابع مالی که دولت و کارفرما به حس��اب س��ازمان تامین 
اجتماع��ی می ریزند، از حقوق بنیادین کارگران بوده و تبدیل به یک مال 
مش��اع بین النسلی می ش��ود. به عبارت دیگر، حق بیمه تامین اجتماعی 
بخشی از بهره ای است که عوامل تولید به ویژه کارگران بایستی از ارزش 
افزوده تولیدی صنعت-بازارها ببرن��د. به ویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه 
تامی��ن اجتماعی بابت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محس��وب کرده و 
آن را از مصرف کنندگان دریافت می کنند و به عالوه اینکه کارفرمایان این 
حق بیمه کارگران را در مذاکرات س��ه جانبه مربوط به تعیین دستمزدها 
)شورای عالی کار( به عنوان جزئی از دستمزد، مجددا به حساب کارگران 
می گذارند. با وجود اینکه به خاطر فرار بیمه ای قشری، بخش قابل توجهی 
از این حق بیمه ای را که کارفرمایان در محاسبات و مذاکرات دستمزدی 

مطرح می کنند، به سازمان تامین اجتماعی نمی پردازند.
همچنین در حال حاضر صرف نظر از فرار بیمه ای، کارفرمایان بالغ بر ۵0 
هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند. در سمت دیگر از 
این مثلث سه جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهم الشرکه قانونی خود 
را به سازمان تامین اجتماعی و در واقع به کارگران نپرداخته است و تنها 
بیمه شدگان )کارگران و کارمندان( هستند که خوش حساب بوده و قبل 

از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر می گردد.
روند رو به تزاید تولید و انباش��ت بدهی های دولت به س��ازمان تامین 
اجتماعی، یک امر مزمن و س��نواتی است و تاکنون غالب دولت ها در این 
زمینه کارنامه خوبی از خود به جای نگذاش��ته اند و در حال حاضر بدهی 
دولت به س��ازمان تامین اجتماعی بالغ بر 360هزار میلیارد تومان ش��ده 
است که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده، وگرنه 
ارزش روز واقع��ی آن در مقایس��ه با س��ایر صنعت-بازارها حداقل ۵ برابر 
این رقم خواه��د بود و این یعنی عدم النفع مضاعف کارگران که صاحب 
واقعی این ذخایر و اندوخته ها هستند. در چند دهه اخیر علی رغم اینکه 
دولت و مجلس به روند بدهی های دولت به بانک مرکزی، بدهی های دولت 
به پیمانکاران طرح های عمران��ی و بدهی های دولت به بنیادها، نهادها و 
قرارگاه ها حساس هستند، اما  در قبال بدهی دولت به کارگران )سازمان 
تامین اجتماعی( حساس��یت به خرج نمی دهند و گام عملی در رابطه با 

تأدیه این بدهی ها برنمی دارند.
طرفه ت��ر آنکه طی یک دهه اخیر که صندوق ه��ای دولتی و دو جانبه 
)کارمند – دولت( مربوط به دس��تگاه های اجرایی دچار کس��ری شده اند، 
دول��ت صدها ه��زار میلیارد تومان به آنها کم��ک بالعوض می کند، برای 
همسان سازی مستمری های کارکنان به گونه ای که مغایر با اصول علمی و 
برخالف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی )شاخص 
مقایس��ه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مش��ابه( در ایران به باالتر از 100 
رس��یده است و سرجمع دریافتی افراد بازنشس��ته از دریافتی فرد شاغل 
مشابه خودشان بیشتر شده است و در این شرایط هیچ انگیزه ای برای کار 

و تالش وجود ندارد.
مضحک تر آنکه این صندوق های دولتی به بنگاه داری مشغول شده اند، 
در حال��ی که طب��ق قانون، این صندوق ها باید ابتدا ش��رکت های خود را 
بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند 
)از منظر اینکه تضمین تداوم خدمات رسانی و تعهدات قانونی صندوق های 
بازنشس��تگی با دولت است( متاسفانه دولت به حدود 1۸ صندوق دولتی 
دوجانب��ه که کارمن��دان در آن هس��تند و بنگاه دار بزرگ اس��ت، کمک 
بالعوض می کند برای باالبردن مستمری کارمندان اما از دادن بدهی خود 
به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته، 

استنکاف می ورزد.
نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کش��ور که اتفاق��ا در صحنه های انقالب، 
جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند، در 
زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انت های صف قرار گرفته 
و می گیرند و هیچ گاه در نظامات تصمیم س��ازی، تصمیم گیری، اجرایی و 
نظارتی نظام به چشم نمی آیند و چه بسا در بسیاری از بودجه های سنواتی 

کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده اند.
در بودجه سال 1400 نیز همین قصه تلخ تکرار شد و دولت در الیحه 
اولیه بودجه کل کش��ور، اعتباری را جهت بازپرداخت بدهی های خود به 
سازمان تامین اجتماعی )حتی برای تأدیه بدهی های جاری دولت که در 
س��ال آینده بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می شود( پیش بینی نکرده بود 
و در کمیس��یون تلفیق مجلس رقم نازلی لحاظ ش��د و زمانی که کلیات 
مصوبات کمیس��یون تلفیق درخصوص الیحه بودجه کل کشور رد شد و 
الیحه جهت اصالح در دس��تور کار دولت قرار گرفت مجددا نیز رقم الزم 
برای تأدیه بدهی های دولت به س��ازمان تامین اجتماعی )برای پوش��ش 
بدهی های جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناسب سازی مستمری 
کارگران بازنشس��ته( پیش بینی نشده  است. به قرار اطالع علی رغم همه 
تکالیف قانونی دولت )ماده 1۲ قانون برنامه شش��م توسعه مبنی بر تأدیه 
کامل بدهی ها در طول سال های برنامه( و به رغم همه قول و قرارهایی که 
دولت به کارگران داده بود، در اصالحیه بودجه سال 1400 نیز هیچ رقمی 
برای تأدیه بدهی های دولت به سازمان )جهت اختصاص به متناسب سازی 
مستمری کارگران( لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده حتی تکاپوی بدهی های 

بیمه ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را نمی نماید.
به نظر می رس��د با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داریم، بایستی جامعه کارگری و قاطبه بیمه شدگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی با دقت عملکرد متولیان و مسئولین نظام در دولت 
و مجلس را در ارتباط با تأدیه بدهی دولت به کارگران زیر نظر داش��ته و 
رصد نمایند و به کس��انی رأی بدهند که گام ه��ای عملی در بازپرداخت 
بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی برداشته و برمی دارند.
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هر دالر در صرافی های بانکی 25 هزار تومان
کاهش 360 هزار تومانی قیمت سکه

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در دومین روز 
اس��فندماه با کاهش 360 هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته به 11 
میلیون و 4۸0 هزار تومان به فروش رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 11 میلیون تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 4۵0 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و ۲00 هزار تومان و سکه 
یک گرمی هم ۲ میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون و 10۸ هزار تومان و هر مثقال 
طال به 4میلیون و ۸00 هزار تومان رس��ید. انس جهانی طال نیز یک هزار 
و ۷۸۵ دالر فروخته ش��د. حباب س��که امامی در بازار هم اکنون ۸۵3هزار 
تومان، حباب س��که به��ار آزادی 3۷۲هزار تومان، حباب نیم س��که یک 
میلیون ۲3۵هزار تومان، حباب ربع سکه یک میلیون و 633 هزار تومان و 
حباب سکه گرمی هم به یک میلیون و 136 هزار تومان کاهش یافته است.
همچنین هر دالر در روز شنبه در صرافی های بانکی ۲۵ هزار و 44 تومان 
معامله شد که قیمت آن نسبت به پنجشنبه گذشته با کاهش 1۲6 تومانی 
همراه شد. نرخ هر یورو نیز به ۲9 هزار و ۸96 تومان رسید. بر این اساس، 
قیمت فروش یورو با کاهش 404 تومانی نسبت به آخرین روز هفته قبل 
به ۲9 هزار و ۸96 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر نیز ۲4 هزار و ۵4۸ 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲9 هزار و 304 تومان بود.

بیت کوین از مرز 55 هزار دالر گذشت
روزگار خوش ارزهای دیجیتال

ارزش بیت کوین برای نخستین بار از ۵۵ هزار دالر نیز گذشت.
به گزارش سی ان بی سی، ایالن ماسک بنیانگذار و مدیرعامل گروه تسال 
از س��رمایه گذاری 1.۵ میلیارد دالری شرکتش در بیت کوین دفاع کرده و 
نگهداری این ارز را بهتر از نگهداری وجه نقد دانس��ته اس��ت. او در اختیار 
داش��تن بیت کوین را یک مزیت برای شرکتش خواند و افزود: بهره واقعی 
ارزهای فیات منفی اس��ت.  همین مس��ئله باعث ش��د تا مردم به دنبال 

گزینه های دیگری برای سرمایه گذاری بروند. 
با افزای��ش محبوبیت و مقبولیت ارزهای دیجیتالی در جهان بانک های 
مرکزی هم به س��رعت در حال توس��عه ارزهای ملی خود هستند. رئیس 
بانک مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه روبل دیجیتال به صورت مفهومی 
تا تابستان خبر داده و بانک مرکزی سوئد هم اعالم کرده است احتماال تا 
سال ۲0۲۲ کرون دیجیتالی راه اندازی خواهد شد. بانک مرکزی کانادا هم 
از تس��ریع در برنامه قبلی خود برای راه اندازی ارز دیجیتالی رس��می این 

کشور خبر داده است. 
بانک مرکزی چین به عنوان پیش��روترین بانک مرکزی جهان در عرصه 
ارزهای دیجیتالی که توانسته است نخستین ارز دیجیتالی رسمی جهان را 
به طور آزمایشی و با موفقیت راه اندازی کند از آغاز توزیع یوان دیجیتال در 
بین متقاضیان این ارز که دارای شرایط  الزم باشند خبر داده است. به گفته 
نشریه فایننشیال تایمز، سیاست گذاران چینی ممکن است یوان دیجیتالی 
را ب��ه عنوانی ابزاری برای جایگزین کردن یوان با دالر و کاهش نقش دالر 

در نظام مالی استفاده کنند.  
 مجموع ارزش ب��ازار جهانی ارزهای دیجیتال��ی در حال حاضر 1464 
میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت به روز قبل 4.۷ درصد 
کمتر ش��ده است. در حال حاضر 69 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین و 13 درصد در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین 1۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 
سال ۲009 معامالت اولیه آن شکل گرفت. قیمت بیت کوین هم اکنون ۵۵ 

هزار و 1۵۵.64 دالر است.

برای دومین روز متوالی
دالر باز هم عقب رفت 

شاخص دالر برای دومین روز متوالی افت کرد. به گزارش رویترز، 
ات��اق بازرگانی آمریکا در گزارش��ی به بررس��ی پیامدهای تش��دید 
تنش ه��ا با چین پرداخته و هش��دار داده اس��ت افزایش تعرفه های 
تج��اری روی واردات کاالهای چینی و وادار کردن س��رمایه گذاران 
آمریکای��ی به خ��ارج کردن دارایی های خ��ود از چین باعث خواهد 
ش��د تا در س��ناریوی بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم 
تریلیون دالری شود. پیش از این بلومبرگ اعالم کرده بود در سال 
۲0۲0 می��الدی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین 
134 تا 160 میلیارد دالر خس��ارت دی��ده که معادل 0.3 درصد تا 

0.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.
ب��ازار کار آمریکا کماکان تحت تاثی��ر کرونا قرار دارد تا جایی که 
طبق اعالم وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان 
آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸4۸ هزار نفر رسیده 
که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و 96 هزار نفر بیش��تر از 
پیش بینی های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر 
کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و 

آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است. 
دالر ب��ه طور متوس��ط حدود ۷درصد ارزش خود را مقابل س��بد 
ارزهای مهم جهانی از دس��ت داد اما انتظار می رود روزهای بهتری 
در انتظار دالر باشد چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود 
اس��ت و تیم جدید مدیری��ت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف 
دالر محس��وب می ش��ود. بانک مرکزی آمریکا احتماال نرخ بهره را 
در نزدیک��ی صفر درصد حفظ خواهد کرد، اما زمزمه هایی از امکان 
رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک 
مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال 
اقتصاد این کشور منفی 4درصد باشد و روند احیای اقتصاد تا پایان 

سال به طول بینجامد.  
استراتژیس��ت های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند 
وضعیت موجود نش��ان می ده��د که تغییری بنیادین یا س��ریع در 
سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های 
واقعی در س��طح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در 
سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم 
س��ال شاهد احیای اقتصاد این کش��ور و بازگشت به سطوح قبل از 
کرونا باشیم. فعال چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست. شاخص 
دالر که نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت ش��نبه با 0.۲1 درصد کاهش نس��بت به روز 

قبل در سطح 90.40۷ واحد بسته شد.

بازارهایمالی

فرصت امروز: هفته گذش��ته بود که رئیس کل بانک مرکزی از ویرایش 
اولیه »س��ند جامع رمز پول« خبر داد و نوش��ت »بانک مرکزی با بررسی 
روند جدید جهانی و متمرکز ش��دن بر الگوه��ای مختلف در پی انتخاب 
بهترین راهبرد ممکن در این حوزه اس��ت و ویرایش اولیه »س��ند جامع 
رمز پول« را تهیه کرده اس��ت.« یادداشت اینستاگرامی همتی این سوال 
را مطرح می کند که آیا منظور از اصطالح »رمز پول« همان رمزارز اس��ت 
که گس��تره ای به وس��عت دنیا دارد و محدود به قلمرو جغرافیایی کش��ور 
خاصی نیس��ت یا آنکه »رمز پول« پول دیجیتالی اس��ت که بانک مرکزی 
مصمم اس��ت نسبت به استخراج و انتش��ار رسمی آن اقدام کند؟ از سوی 
دیگ��ر، آیا رمزارز از نظر قانونی پول اس��ت یا ارز و برنامه بانک مرکزی در 

این زمینه چیست؟
البت��ه باید به انتظار توضیحات تکمیلی بانک مرک��زی ماند تا بتوان به 
این سوال، پاسخ مشخصی داد، اما به هر تقدیر، رمزارز یک واقعیت عینی 
جامعه و ارزی پرطرفدار اس��ت که در اکثر کش��ورهای جه��ان رواج دارد. 
اگر مقصود از »رمز پول« انتش��ار نوعی پول جدید در کش��ور توسط بانک 
مرکزی باشد، براساس قانون پولی و بانکی کشور، خلق پول جدید و رواج 
مبادله آن در کش��ور نیازمند مصوبه مجلس خواهد بود، اما ارز به مفهوم 
س��نتی آن با پول متفاوت و ذاتا دارای ارزش تجاری اس��ت و با ریال قابل 

مبادله و معامله است.
آیا پول الکترونیکی ایران در راه است؟

چند سال از انتشار سند »الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها« توسط بانک 
مرک��زی می گذرد. در این مدت بانک مرکزی چین، پول الکترونیکی خود 
را معرف��ی کرده و بانک مرک��زی اتحادیه اروپا نیز مقدمات معرفی یوروی 
دیجیت��ال را فراهم کرده اس��ت. به گ��زارش ایرناپالس، پول��ی که امروزه 
مردم در جیب یا حس��اب های بانکی خود دارند، توسط بانک های مرکزی 
به  صورت متمرکز عرضه می ش��ود. اگر بانک مرکزی نخواهد پول فیزیکی 
یعنی سکه و اسکناس منتش��ر و به  عنوان جایگزین، پولی غیرفیزیکی را 
معرفی کن��د »پول دیجیتال« یا »پول الکترونیک��ی« وارد چرخه اقتصاد 

می شود بنابراین پول دیجیتال در مقابل پول فیزیکی قرار دارد.
در دنیای پول های دیجیتال، پول هایی هم هستند که توسط بانک های 

مرکزی عرضه نمی ش��وند. بلکه شبکه ای از افراد با اس��تفاده از رایانه ها و 
برمبنای فناوری های مختلف��ی از جمله بالک چین این پول های جدید را 
معرفی می کنند. به این شبکه کامپیوتری یک مسئله ریاضی داده می شود 
و ه��ر رایانه ای ک��ه آن را زودتر حل کند، امتیازی می گیرد. این امتیاز، به 
یک واحد پول تبدیل می ش��ود. این همان فرآیندی است که در استخراج 

بیت کوین رخ می دهد.
رایانه امتیاز به دس��ت آمده از حل مسئله را به  صورت یک الگوی ظاهر 
بی نظم از حروف و اعداد ذخیره می کند که به آن »َهش« گفته می ش��ود. 
این تبدی��ل در واقع نوعی رمزنگاری اس��ت. رمزارزهایی مانند بیت کوین 
طوری عمل می کنند که هر کدام از اعضای شبکه، یک نسخه از همه وقایع 
ش��بکه را به صورت رمزنگاری شده در اختیار داشته باشند. به همین دلیل 

هم نیازی به یک نهاد متمرکز مانند بانک مرکزی وجود ندارد.
در این بین، هر پولی که به  صورت الکترونیکی قابل ذخیره و انتقال باشد، 
ارز دیجیتال است. رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی، از انواع ارزهای 
دیجیتال هستند بنابراین رمزارزها یا پول های رمزنگاری شده، غیرمتمرکزند 
و تنظیم گری آنها توسط اعضای ش��بکه انجام می شود. ارزش گذاری آنها 
مانند س��ایر انواع دارایی هاست و از آنجایی که تاریخچه تراکنش ها در آن 
ثبت می ش��ود، اعضای شبکه دسترس��ی همگانی به این تاریخچه دارند و 

در نهایت، همان طور که از نام آنها پیداست، رمزارزها، رمزنگاری  شده اند.
در مقابل، پول دیجیتال لزوما رمزنگاری ش��ده نیس��ت و امکان ردیابی 
تراکنش ها برای همه اس��تفاده کنندگان از آن وجود ن��دارد. ارزش گذاری 
پ��ول دیجیتال مانند پول فیزیکی اس��ت و انتش��ار و عرضه آن به  صورت 
متمرکز توس��ط بانک های مرکزی انجام می ش��ود. با توجه به ویژگی های 
پول دیجیتال و پول رمزنگاری شده می توان گفت مهمترین تفاوت رمزارز 
و پول دیجیتال در تمرکز و رمزنگاری است. پول دیجیتال برخالف رمزارز، 
لزوماً رمزنگاری شده نیست و نکته مهمتر اینکه در پول دیجیتال، همچنان 
شخص ثالث یعنی بانک مرکزی وجود دارد که به  طور متمرکز بر این پول 

نظارت کند.
بانک مرکزی درباره رمزارزها چه می گوید؟

بانک مرکزی به  عنوان سیاس��ت گذار پولی اولین بار به صورت جدی در 

بهمن 139۷ با انتشار پیش نویسی درباره رمزارزها به این حوزه ورود کرد. 
در متن این پیش نویس، سه رمزارز جهان روا، منطقه ای و ملی تعریف شد 
اما اس��تفاده از رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت 
در داخل کش��ور، غیرمجاز اعالم ش��د. در س��ند »الزامات و ضوابط حوزه 
رمزارزها« از پنج نوع توکن براس��اس نوع پش��توانه نام برده شد که از بین 
آنها، تنها توکن با پش��توانه ریال، امکان اس��تفاده به  عنوان ابزار پرداخت 
را دارد و توکن ه��ای ب��ا پش��توانه طال، فل��زات گران به��ا، ارز، دارایی های 
مش��هود و غیرمش��هود و نیز توکن بدون پش��توانه، در گروه ممنوعه های 
اب��زار پرداخت قرار دارند. همچنین بانک مرک��زی قانون گذاری در زمینه 
اس��تخراج رمزارزهای جهان روا و توکن های بدون پشتوانه را به ترتیب به 
بخ��ش صنعت و بورس محول و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و 

مسئولیت های خود اعالم کرده بود.
البت��ه تصمیم گیری درب��اره رمزارزها و پول الکترونیکی پس از انتش��ار 
س��ند پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در سال 139۷ تا زمان 
انتشار یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در یکشنبه گذشته بیشتر به بُعد 
اس��تخراج رمزارزها و در واقع آن بخش��ی محدود ش��د که برعهده وزارت 
صمت قرار دارد. اما در همین بازه دو ساله، تحوالت قابل توجهی در حوزه 
انتش��ار پول الکترونیکی رخ داده اس��ت. در چین به عنوان کشور پیش رو، 
اس��تفاده از پول الکترونیکی یا e-RMB به صورت آزمایش��ی آغاز شده 
است. پول الکترونیکی چین، اولین نمونه در نوع خود است که توسط بانک 

مرکزی یک اقتصاد بزرگ حمایت می شود.
از ط��رف دیگر، بانک مرکزی اتحادی��ه اروپا نیز به دنبال معرفی یوروی 
الکترونیکی است. یوروی الکترونیکی یا دیجیتال پاسخی از طرف این بانک 
به افزایش تقاضای پرداخت الکترونیکی بوده و قرار نیست جایگزین شکل 
فیزیکی یورو ش��ود اما می تواند کاهش چش��مگیر اس��تفاده از پول نقد را 
به همراه داشته باش��د. عالوه بر این یوروی الکترونیکی می تواند به عنوان 
ابزار پرداختی جهانی توسط شرکت های خصوصی و نیز بانک های مرکزی 
خارجی مورد اس��تفاده قرار گیرد. اکنون پس از گذش��ت حدود دو سال، 
یادداش��ت عبدالناصر همتی درباره رمز پول بانک مرکزی می تواند مسئله 

پول الکترونیکی در ایران را به سرانجام برساند.

برنامه بانک مرکزی برای »رمز پول« چیست؟

به سوی پول الکترونیکی ایران

رئی��س کل بانک مرکزی از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
برای حمایت از آس��یب کرونا خبر داد و گفت عمده ارز موردنیاز کش��ور 
از طریق صادرات غیرنفتی تامین ش��ده و در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد 
تومان برای حمایت از آس��یب ناش��ی از کرونا با ن��رخ 1۲ درصد پرداخت 

شده است.
عبدالناصر همتی که شامگاه جمعه در رأس هیأتی از معاونان و مدیران 
بانک مرکزی به اس��تان همدان سفر کرد، روز ش��نبه در »جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« این استان با اشاره به شرایط خاص 
کشور و فشار حداکثری ناشی از تحریم ها در دو سال و نیم اخیر گفت: در 
طول مدتی که تحریم ها به اوج خود رسید توانستیم با هدایت مقام معظم 

رهبری تحریم ها را خنثی و از شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی به عملکرد تجارت خارجی در س��ال 99 اشاره 
کرد و ادامه داد: از ابتدای س��ال تا به ح��ال 3۲ میلیارد دالر برای واردات 
تامین شده اس��ت که از این میزان 9.۲ میلیارد دالر توسط بانک مرکزی 
و مابقی توس��ط صادرکنندگان تأمین ارز ش��ده است و توانستیم طی این 
مدت کش��ور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کنیم؛ به بیان دیگر بیش 
از ۲۲ میلیارد دالر از تامین ارز واردات کش��ور از محل صادرات غیرنفتی 

بوده است.
به گفته همتی، در گذش��ته حدود ۷0 درصد نیاز وارداتی کشور توسط 
دولت و به واس��طه درآمدهای نفت و گاز تأمین می شد، اما در حال حاضر 
این رقم به کمتر از 30 درصد رس��یده اس��ت. همچنین رشد اقتصادی در 
ش��ش ماه ابتدای امس��ال مثبت بوده است و براساس برآوردها و اطالعات 

بخش ها انتظار می رود این روند در 9 ماهه سال جاری نیز ادامه یابد.
او ب��ه تأمین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی ش��بکه بانکی برای حمایت 

از آس��یب های ناشی از ش��یوع ویروس کرونا با نرخ 1۲ درصد اشاره کرد و 
گفت: با کمک دولت بیش از 30 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت 

قرض الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
طبق اعالم بانک مرکزی، همتی عملکرد بانک ها در اعطای تس��هیالت 
با نرخ 1۲درصد به تولیدکنندگان را با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور 
و وج��ود محدودیت منابع، قابل قبول دانس��ت و گفت: اگرچه مش��کالت 
ایجادش��ده در فضای کسب و کار به دلیل شیوع بیماری کووید-19 فشار 
مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده اس��ت لیکن در طرف مقابل نیز باید به 
محدودیت های نظام بانکی توجه شود، چراکه اعطای سود به سپرده گذاران 
را نباید از نظر دور داش��ت، ضمن آنکه علی رغم همه محدودیت ها، نظام 
بانک��ی در تخصیص بهینه منابع و با توجه ب��ه محدویت ها همواره حامی 
فضای کس��ب و کار و تولید بوده اس��ت. وی با تاکید بر محدودیت منابع 
نظام بانکی در ارائه تس��هیالت افزود: بانک ها در 10 ماه ابتدای سال ۷۲0 
هزار میلیارد تومان بابت س��رمایه در گردش تسهیالت اعطا کرده اند. البته 
باید توجه داشت اعتبارات بانک ها نیز محدود است و آنها به منابع الیزال 
وصل نیستند. در این راستا بخش صنعت به صورت میانگین 30 درصد از 

مجموع تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده اند.
رئیس کل بان��ک مرکزی در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع 
نقدینگی اش��اره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها 
به خاطر کنترل های بانک مرکزی رش��د نقدینگی در حد 30 درصد بوده  
است و بانک مرکزی به لحاظ التزام به سیاست های پولی قادر نیست اجازه 
دهد بیش از حد پول پرقدرت در اقتصاد تزریق شود، چراکه این تزریق به 
تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد، هرچند طبیعی است به خاطر این 

مسئله با نامالیمات روبه رو شویم.

رئیس مجمع نمایندگان اس��تان همدان نیز در این نشس��ت گفت: در 
زمینه الیحه بودجه کش��ور همکاری خوبی بین دولت و مجلس ش��ورای 
اسالمی انجام شده  و ضروری است تا در حوزه های مختلف صادرات به ویژه 

کشاورزی برنامه ها و سیاست های مستمر ماندگاری اتخاذ شود. 
به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، حجت االسالم و المسلمین 
آزادیخواه افزود: با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از تولیدات کشاورزی 
استان در زمینه کشمش است، ضروری است که تدابیری اندیشیده شود تا 

صادرکنندگان این حوزه بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. 
استاندار همدان نیز با بیان اینکه با  تعامل خوب دولت و  بخش خصوصی، 
در  اس��تان همدان اقدامات و کارهای خوبی به نتیجه رسیده است، گفت: 
پروژه های ملی و اس��تانی تأثیرگذاری در استان همدان با همکاری بخش 
خصوصی در دس��ت اجراست که تحول بزرگی در اس��تان همدان را رقم 
خواهند زد. سیدسعید ش��اهرخی با بیان اینکه تالش کردیم تا با بررسی 
منابع موجود و مطالعه دقیق ظرفیت ها برای توسعه استان، سند راهبردی 
برای توسعه تدوین کنیم، افزود: مبنای سند راهبردی توسعه استان نیز بر 
برنامه محوری بنیان گذاری ش��ده است در ضمن با توجه به محدودیت ها 
و تحریم های گس��ترده، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی استان اقدامات 

مؤثری در استان انجام دادند.
گفتنی است عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شامگاه جمعه و 
در س��فری رسمی برای دیدار و گفت وگو با مقامات استان، فعاالن بخش 
خصوصی، تولیدکنندگان و بازدید از چند طرح اقتصادی وارد همدان شد. 
دیدار و گفت وگو با مقامات اس��تان، فعاالن اقتصادی، بخش خصوصی و 
تولیدکنندگان از جمله برنامه های رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر 

۲ روزه به استان همدان است.

همتی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همدان خبر داد

پرداخت 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت از آسیب کرونا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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جزییات تازه از واگذاری سهام سرخابی ها
تکلیف بدهی  سرخابی ها چه می شود؟

مدیرعام��ل فرابورس ایران با تش��ریح آخرین وضعیت پذیرش دو ش��رکت 
استقالل و پرسپولیس در فرابورس، در مورد بدهی این دو شرکت به بازیکنان 
و مربی��ان مختلف توضیح داد و گفت پرس��پولیس از نظ��ر فرآیندی جلوتر از 
استقالل است. جلسه پیش پذیرش و هماهنگی اولیه پرسپولیس انجام شده و 

باید تکمیل مدارک را انجام دهند تا وارد هیأت پذیرش شوند.
امیر هامونی درباره این سوال که تکلیف بدهی های این دو باشگاه به بازیکنان 
و مربیان مختلف چه می ش��ود، پاس��خ داد: بس��یاری از موارد در گزارشی که 
به دس��ت من رس��ید در 6 ماهه برطرف شده اس��ت و دولت هم دارایی ای که 
الزم بوده را تزریق کرده اس��ت، اما اصالح ساختار در دو باشگاه انجام می شود 
که باید متناس��ب با بازار سرمایه باش��د. گفتنی است پیش از این وزیر ورزش 
و جوانان گفته بود که تمامی مستندس��ازی ها، گزارشات ثبت مالی، برگزاری 
مجامع و حسابرسی ها و مستندسازی امالک و دارایی های دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس به منظور خصوصی سازی انجام شده است.

جاماندگان بیمه بیکاری کرونا تا کی منتظر بمانند؟
آخرین خبرها از بیمه بیکاری کرونا

آخرین آمارها از روند پرداخت بیمه بیکاری کرونا نش��ان می دهد همچنان 
91 ه��زار نفر از متقاضیان، مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا را دریافت نکرده اند 
و وزارت کار و س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی با جدیت در ح��ال پیگیری واریز 

پرداختی ها به جاماندگان هستند.
به گزارش ایس��نا، به دنبال گس��ترش کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از 
مشاغل مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند 139۸ و فروردین و اردیبهشت 
1399 به افراد بیکار شده و کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود. بر این 
اساس به منظور حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، مبلغ ۵000 
میلیارد تومان اعتبار از س��وی دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت 
bimebikari. و وزارت کار با راه اندازی س��امانه ثبت درخواست بیمه بیکاری

mcls.gov.ir از کس��انی که در مدت سه ماهه دچار بیکاری و توقف فعالیت 
شده بودند درخواست کرد که به سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
براس��اس آخرین آمارها، مقرری ایام بیکاری کرونا در ماه های اسفند 139۸ 
و فروردین و اردیبهش��ت 1399 برای یک میلیون و ۸۲ هزار نفر با مس��اعدت 
دولت پرداخت ش��ده و 91 هزار نف��ر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا 
نش��ده اند. بنابر اعالم رئیس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی، لیست 91 هزار نفر از کسانی که به دلیل تبعات کرونا شغل 
خود را از دست داده و بیمه بیکاری دریافت نکرده اند به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال و دستور تامین اعتبار برای پرداخت مقرری بیکاری کرونا نیز برای این 

عده صادر شده است.
آنط��ور که وی درباره تاخیر در واریز مقرری گفته با وجود آنکه ۲۷ دی ماه 
دس��تور تامین اعتبار از سوی ریاست س��ازمان برنامه و بودجه داده شده هنوز 
پرداختی از طرف خزانه انجام نگرفته و تاخیر در واریز مقرری از طرف سازمان 

تامین اجتماعی نیست.
به گفته بایندریان حدود 1۵ هزار نفر از متقاضیان به دلیل ایراد در اطالعات 
خود یا ناقص بودن ش��ماره شبا موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده بودند که 
لیست آنها برای رفع اشکال از سوی سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی 

ارجاع شده بود تا وزارت کار برای اصالح اطالعات به این افراد اطالع دهد.
او همچنین پیشتر درباره تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا گفته 
بود »براس��اس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت مقرری بیمه  بیکاری 
کرونا برعهده دولت بود که از محل صندوق توس��عه ملی تامین اعتبار شد، اما 
دولت با مشکل تامین اعتبار در پرداخت بیمه بیکاری روبه رو شد و به همین 

دلیل بیمه بیکاری کرونا به تمامی افراد واریز نشده است.
طی روزهای اخیر مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری وزارت کار 
درخصوص آخرین وضعیت پرداخت بیم��ه بیکاری کرونا اعالم کرد: پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری کرونا به 6۷0 هزار نفر در کشور انجام شده و پیگیری ها 

جهت پرداخت به مابقی افراد نیز در حال انجام است.

خبرخوان

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در اولین روز کاری اس��فندماه، در 
حالی که در س��اعات ابتدایی معامالت تا یک میلی��ون و ۲41 هزار واحد 
صعود کرده بود نتوانست به این روند صعودی ادامه دهد و در نهایت با افت 
بیش از ۵ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۲3۲ هزار واحد رسید. در این 
روز همه ش��اخص ها عملکردی منفی داشتند و در صدر آن، شاخص کل 
بیش از ۵ هزار و ۵9۷ واحد افت کرد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
63۷ واحد کاهش به 43۸ هزار و 3۲0 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( 
با 416 واحد افت به ۲۸6 هزار و ۵13 واحد رس��ید. شاخص بازار اول یک 
هزار و 9۸ واحد و ش��اخص بازار دوم ۲1 هزار و ۷90 واحد کاهش داشت. 
در معامالت روز شنبه بیش از 6 میلیارد و 94 میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۵4 هزار و 64۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(،  بانک پارسیان )وپارس(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(،  لیزینگ پارسیان )ولپارس(، توسعه و عمران امید 
)ثامید(،  س��رمایه گذاری سیتا تامین )سیتا( و تامین سرمایه امین )امین( 
ازجمله نمادهای پرتراکنش بودند. گروه فلزات اساس��ی هم صدرنش��ین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۵۸1 میلیون و 4۸ هزار برگه 
سهم به ارزش ۸هزار و 196 میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی بازار 
سرمایه هم شاخص فرابورس نزدیک به 90 واحد کاهش داشت و بر روی 

کانال 1۷ هزار و 499 واحد ایستاد.
تحوالت بورس تهران در هفته پایانی بهمن ماه

بورس تهران در حالی در اولین روز از هفته نخس��ت اس��فندماه ۵ هزار 
واحد افت کرد که در هفته پایانی بهمن ماه روزهای کم رمقی را پشت سر 
گذاشت. هرچند شاخص کل بورس چهار روز از پنج روز هفته گذشته را با 
افت سپری کرد، اما در مجموع هفته به رشد ۵ درصدی رسید. از مهمترین 
اتفاقات هفته ای که گذش��ت، اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن بود که 
براس��اس آن نوس��ان 10 درصدی س��هام )مثبت و منفی ۵( به ۸ درصد 

)مثبت 6 و منفی ۲( کاهش یافت.
نگاهی به عملکرد صنایع بورسی در هفته گذشته روند مشابهی را نشان 
می ده��د. جایی ک��ه از 3۸ صنعت فعال میانگین قیمت ها تنها در 6 گروه 
منفی بود و در مقابل 3۸ صنعت با رش��د شاخص همراه شدند. بیشترین 
رشد قیمت در آخرین هفته بهمن ماه از آن گروه استخراج زغال سنگ با 
تک نماد »کطبس« شد. این سهم معامالت هفتگی خود را با رشد 16.6 
درصدی به پایان رساند. دومین گروه برنده بورس تهران در هفته منتهی به 

۲9 بهمن ماه، گروه محصوالت چوبی با تک سهم »چفیبر« و رشد قیمتی 
9.3 درصدی ش��د. دو گروه مثبت صدرنش��ین که رده های سوم و چهارم 
را در اختیار گرفتند نیز از صنایع تک س��هم بودند. به این ترتیب، صنعت 
اس��تخراج نفت و گاز با تک نماد »حفاری« و انتش��ار و چاپ با تک سهم 
»چافست« به ترتیب با رشد 9.۲  درصدی و ۸.1 درصدی همراه شدند. در 
آن س��وی بازار منفی ترین گروه بازار نیز تک سهم بود. در این راستا گروه 
اطالعات و ارتباطات با نماد »های وب« معامالت هفته منتهی به ۲9 بهمن 

ماه را با افت ۵ درصدی به پایان رساند.
اقبال بازار به پاالیشی ها از دیگر تحوالت بورس در هفته ای که گذشت، 
بود. پس از آنکه پاالیشی ها از گزارش های 9 ماهه جذاب خود روی سامانه 
کدال رونمایی کردند، روز چهارشنبه شاهد اقبال نسبی بورس بازان به این 
دسته از نمادها بودیم. »شبندر« و »شبریز« از جمله نمادهای پاالیشگاهی 
هس��تند که در جریان دادوستدهای این روز توانستند جلوی افت بیشتر 
این نماگر را بگیرند. این در حالی است که سود حسابرسی شده هر سهم 
»شبریز« در 6 ماه ابتدای سال این شرکت 131 تومان بود که این شرکت 
خبر از ساختن سود ۲4۸ تومانی به ازای هر سهم در 9 ماه ابتدای سال داد. 
»شپنا« نیز سود ۵۷ تومانی خود در شش ماهه نخست سال را در گزارش 
9ماهه به 113 تومان رس��اند که با وجود آغازی مثبت در دادوس��تدهای 
چهارش��نبه در نهایت با افت قیمت معامالت این روز را به پایان رساند. به 
نظر می رسد دو دلیل اصلی جهش سودآوری پاالیشی ها یکی افزایش کرک 

اسپرد و دیگری افزایش تخفیف در نرخ خوراک آنها باشد.
روز سه شنبه گذشته همچنین حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به جلس��ه بعدازظهر 
سه ش��نبه این کمیسیون گفت: »در این جلس��ه ماده 4 طرح ساماندهی 
صنعت خودرو اعاده ش��ده از ش��ورای نگهبان با حضور نماینده ش��ورای 
نگهبان مورد بررس��ی قرار گرفت و اصالح ش��د. براساس این اصالح مقرر 
ش��د خودروهای تولیدش��ده داخلی در بورس عرضه شوند.« این اتفاق در 
حالی اس��ت که گروه خودرو و س��اخت قطعات در هفته گذش��ته با رشد 
۲.6 درصدی همراه ش��د و البته بیش��ترین ارزش معامالت را نیز به خود 

اختصاص داد.
چشم انداز بازار سرمایه در آخرین ماه سال

در حال��ی کمتر از یک ماه به پایان س��ال باقی اس��ت که روند حرکتی 
شاخص بورس، سوال مهم اغلب سهامداران در این روزهاست. در این باره 

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: »چشم انداز بازار سرمایه وجود ثبات 
در معامالت است و هرچند مسئوالن دامنه نوسان نامتقارن را برای بهبود 
وضعیت بازار به کار گرفتند، اما باید به سمتی پیش رفت که دامنه نوسانی 
در بازار وجود نداشته باشد و بازار به سمت تحلیل محور شدن پیش رود.«

امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه »با توجه به کاهش چش��م انداز تورمی 
در کلیت اقتصاد کش��ور، تغییر خاصی در روند عملیاتی ش��رکت ها دیده 
نمی شود«، می افزاید: »در بهترین حالت انتظار ثبات EPS شرکت ها وجود 
دارد و ممکن اس��ت بازار سرمایه چش��م انداز تورمی خود را از دست دهد. 
نکته قابل توجه در دو سال اخیر این بود که نه تنها بازار سرمایه بلکه همه 
بازارها به عنوان مأمنی برای س��رمایه های س��رگردان جهت حفظ قدرت 
خرید در برابر تورم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت و در نهایت شاهد 
سرایت فش��ار فروش بازارهایی مانند بازار مسکن و خودرو در کلیت بازار 

سرمایه بودیم.«
او با بیان اینکه »فش��ارهای تورمی موجود در کش��ور ناشی از پایه های 
سیاس��ی بود و عموما بر محور سیاست خارجی به وجود آمد«، می گوید: 
»سیاست های خارجی منجر به تحریم شد و تحریم ها زمینه فشار بر کلیت 
اقتصاد کش��ور و تورم را فراهم کرد. البته فقط تحریم ها باعث ایجاد وضع 
اخیر در بازارهای سرمایه گذاری نشد بلکه شرایط اقتصادی نیز باعث شد تا 

تحریم ها به عنوان ماشه ای، چهره واقعی آنها را نشان دهد.«
 ب��ه گفته امیرباق��ری، »تورم بر کلیه بازارها به ویژه بازار س��رمایه تاثیر 
گذاش��ت و باعث رشد بازار س��رمایه با ورود جریان نقدینگی های خرد به 
بدنه بازار ش��د. البته به مرور با توجه به تغییر اتمس��فر سیاس��ی آمریکا و 
مقاومت اقتصادی ایران در برابر تحریم ها به مرور زمان تورم به سمت رکود 

گردش می کند.«
وی با طرح این سوال که »آیا با چرخش اتمسفر سیاسی و بهبود اوضاع 
شاهد ریزش بازار سرمایه خواهیم بود« ادامه می دهد: »در این زمینه باید 
نرخ ارز به عنوان پایه ای ترین کمیتی که بر تورم اقتصاد صادرات محور تاثیر 
می گذارد مورد توجه قرار گیرد. هرچند س��ال ها اشتباهی مرتکب شده ایم 
و آن اینکه که نرخ ارز را به بهای حمایت از مصرف کننده با قیمت گذاری 
دس��توری و از طریق اتالف منابع ثابت نگه داش��تیم یا اجازه رشد کم به 
آن داده ش��د. این امر باعث ش��د تا تحریم های خارجی به عنوان ماشه ای 
در جهت آزادس��ازی این نرخ عمل کند و ناگهان اقتصاد با موج سهمگین 

تورمی مواجه شود.«

بورس تهران با چراغ قرمز وارد آخرین ماه سال شد

افت دسته جمعی شاخص ها
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معتادان فعال در اولویت واکسیناسیون کرونا 
قرار ندارند

 دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اولویت قرار نگرفتن معتادان 
در دریافت واکس��ن کرون��ا خبر داد. وی با اش��اره به غفلت به حوزه 
اقدامات پیش��گیرانه و فرهنگی در عرصه مقابله با مواد مخدر، تاکید 
کرد مقابله و درمان به تنهایی پاسخگو نیست. به گزارش ایسنا، سردار 
اسکندر مومنی روز شنبه در نشستی خبری اظهار کرد: رویکردهای 
ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر شواهد علمی و انسجام 
و جامعیت در کار با آسیب شناسی های الزم، مقابله هدفمند و ضربه 
به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان، ایجاد ظرفیت و ساماندهی معتادان 
متجاهر از نگهداری، درمان و مهارت آموزی و توانمندس��ازی و درمان 
موثر آنها و ایجاد ش��یوه های نوین درمانی در کشور )با ورود داروهای 
جدید و گیاهی به این چرخه( و رویکرد بعدی هم اقدامات فرهنگی 
و پیشگیرانه با محوریت طرح »یاریگران زندگی« است. وی افزود: ما 
هی��چ گریزی نداریم و این چهار اق��دام را باید با هم پیش ببریم. در 
دهه های گذشته در حوزه اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی کمی غفلت 
ش��ده و از همه ظرفیت ها استفاده نش��ده بود در حالی که در عرصه 
مقابله با مواد مخدر و اعتیاد، مقابله و درمان به تنهایی پاسخگو نیست.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در دنیا حدود 300 میلیون 
مصرف کننده مستمر وجود دارد.

وی با اش��اره به آخرین گزارش س��ازمان مل��ل گفت: چند نکته را 
این گزارش جدید دربر دارد که برای ما هم مهم اس��ت. این گزارش 
از کش��ورهایی که برخ��ی از انواع مواد مخدر مانن��د کانابیس را آزاد 
کردند به شدت انتقاد و اعالم کرد قانونسازی و آزادسازی مصرف مواد 
مخدرهایی مانند ماری جوانا و حش��یش و گل باعث افزایش مصرف، 

تولید و قاچاق مواد مخدر شده است.
مومنی یادآور شد: نکته دوم که در این گزارش آمده، افزایش قاچاق 
و توزیع مواد مخدر از طریق فضای مجازی است و هشدار شدید داده 
و اعالم کرده که س��ه کشور اروپایی به تنهایی ۵0 درصد توزیع مواد 
مخدر جهان را در فضای مجازی برعهده دارند و نسبت به این مسئله 
اعالم نارضایتی شدید کرد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: 
نکت��ه بعدی که در گزارش آم��ده، اعالم کرده که مصرف مواد مخدر 
در میان بانوان و نوجوانان و جوانان رو به افزایش اس��ت؛ یعنی شبکه 
بین المللی قاچاق مواد مخدر، بانوان و نوجوانان را در کانون هدف خود 

قرار داده و رو به افزایش است.
مومن��ی در ادامه درباره قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر قانون 
مبارزه با مواد مخدر به روز و اصالح شود ظرف برنامه حدودا سه ساله 
به صورت کامال مش��هود، عالوه بر اقداماتی که صورت گرفت موضوع 

مواد مخدر به ویژه معتادین متجاهر ساماندهی می شود.
وی در ادامه به اقدامات تحولی و جدید اش��اره کرد و افزود: اولین 
اقدامی که صورت گرفت، در س��ال 9۸ راه اندازی و فعالسازی کمیته 
مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان بود که جای آن خالی بود زیرا تا 
به بنیان های مالی قاچاقچیان ضربه نخورد، آنها حتی اگر وارد زندان 
هم ش��وند باز از درون زندان کار خود را انجام می دهند لذا کمیته ای 
در این باره با مسئولیت معاونت دادستان کل کشور راه اندازی کردیم.

مومنی ادامه داد: نتیجه این راه اندازی این کمیته که در س��ال 9۸ 
راه اندازی شد، در سال 99 حدود 1۲ هزار میلیارد تومان به بنیان های 
مالی قاچاقچیان ضربه وارد شد که این حدود سه برابر سال 9۷ است.

وی با بیان اینکه مقابله هدفمند با ورود، توزیع و ترانزیت مواد مخدر 
دس��تاورد بزرگ در تاریخ ایران و جهان است که منجر شد که حجم 
ترانزیت از مسیر ایران کاهش پیدا کند و به مسیرهای دیگر افزایش 
پیدا کند، گفت: یعنی در مجموع حجمی که از ایران ترانزیت می شد 
با این مقابله هدفمند و باال بردن هزین  های جرم موجب این شد که 

بخشی از این مواد مسیرش از ایران تغییر یابد.

خطر واکسن های تقلبی کرونا در بازار سیاه
 لزوم استفاده از ظرفیت داروخانه ها

نای��ب رئیس انجمن داروس��ازان ایران با تاکید بر ل��زوم بهره گیری از 
ظرفیت داروخانه ها در زمان واکسیناسیون عمومی کرونا و توزیع و عرضه 
این واکسن، در عین حال نسبت به طرح ادعاهایی مبنی بر خرید و فروش 
واکسن کرونا در بازار سیاه هشدار داد. دکتر سیدعلی فاطمی در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره وضعیت توزیع واکس��ن کرونا و احتمال دخیل ش��دن 
داروخانه ها در این زمینه، گفت: روند س��ازمان غذا و دارو برای داروهای 
حس��اس، گران قیمت و داروهایی که یارانه زیادی دریافت می کنند، این 
است که این داروها را با برچسب  اصالت که یک کد منحصربه فرد دارند، 
توزی��ع می کند که این داروها در س��امانه تی تک ثبت ش��ده و این دارو 
کامال قابل رصد و پیگیری اس��ت و اگر یک دارو از زنجیره دارویی خارج 
شود، به راحتی می توان آن را شناسایی کرد که از کدام داروخانه یا کدام 
ش��رکت پخش، نشت کرده است. وی افزود: وضعیتی که در حال حاضر 
برای واکسن بیماری کووید19- تبیین شده، این است که قرار است این 
واکسن در چهار فاز زمان بندی شده در جامعه عرضه شود که فازهای اول 
و دوم آن عمدتا برای کادر پزشکی و گروه های پرخطر است. در فاز آخر 
واکسیناس��یون کرونا که احتماال نیمه دوم سال 1400 است، قرار است 
واکسیناسیون عمومی اتفاق بیفتد بنابراین پارت های اول واکسن کرونا که 
برای کادر درمان و گروه های پرخطر است، در اختیار سیستم معاونت های 
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه بهداشتی قرار می گیرد و از 
همان طریق توزیع شده و مورد نظارت هم قرار می گیرد بنابراین در این 
فاز واکس��نی در اختیار داروخانه ها قرار نمی گیرد. فاطمی تاکید کرد: در 
برنامه ملی اس��تقرار و گسترش واکسیناسیون کرونا که از سوی معاونت 
بهداش��تی تدوین ش��ده اس��ت، چهار فاز زمانبندی برای واکسیناسیون 
مشخص شده است؛ فاز اول شامل کارکنان خط اول مقابله با کرونا شامل 
پرس��نل بیمارستان ها، پرس��نل عملیاتی اورژانس، پرسنل بهشت زهرا، 
پرسنل درمانگاه ها و مطب های عمومی، متخصصان عفونی، ریه، اطفال و 
داروخانه ها و پرسنل داروخانه، افراد با ریسک باال شامل پرسنل خانه های 
سالمندان، جانبازانی که در مراکز نگهداری جانبازان هستند، افراد کم توان 
ذهنی، جانبازان باالی ۵0 درصد و جانبازان ش��یمیایی و تنفسی و افراد 
پرریس��ک و دارای بیماری های زمینه ای است. فاز دوم شامل افراد مسن 
باالی 6۵ س��ال است. فاز سوم ش��امل افرادی است که در مراکز جمعی 
مانند زندان ها، افراد نظامی، مراکز نگهداری افراد بی سرپرست و مهاجران 
و مشاغلی که بیش��ترین تماس را با مردم دارند، است. فاز چهارم شامل 
س��ایر افراد جامعه براس��اس اولویت سنی است که همان واکسیناسیون 

عمومی محسوب می شود.

اخبـــار

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران از برگزاری مراسمی برای معرفی و 
تقدیر از صادرکنندگان برتر تهرانی خبر داد.

به گزارش ایس��نا، براس��اس اعالم محمد الهوتی با پایان یافتن بررسی 
پرونده ها و تایید نهایی کارگروه، 14 صادرکننده نمونه و شایس��ته تقدیر 
استان تهران، در مراسمی که به صورت حضوری )بسیار محدود( و مجازی 

برگزار می شود، روز دوشنبه چهارم اسفندماه معرفی می شوند.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این مراس��م از س��ایت اتاق تهران 
پخش خواهد شد و با توجه به محدودیت های کرونایی امکان برگزاری آن 

مانند سال های گذشته وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه اس��تان تهران در 
همین رابطه با اشاره به سابقه مثبت واگذاری این فرآیند به اتاق تهران در 
چهار سال گذشته، آن را تجربه ای خوشایند برای دولت و بخش خصوصی 
عن��وان کرد که باعث ش��د این اقدام به س��ایر اس��تان ها و حتی انتخاب 

صادرکننده نمونه ملی نیز تسری یابد.
الهوتی عملکرد اتاق بازرگانی تهران در چهار س��ال گذشته، مسئوالن 
وزارت صمت و س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها را متقاعد 
کرد که این فرآیند بهتر اس��ت به بخش خصوصی سپرده شود و در سال 
جاری این کار توس��ط اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور انجام می شود، 
همان طور که انتخاب صادرکننده نمونه ملی نیز به اتاق ایران واگذار شده 

است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
که برای توضیح فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه در س��ال جاری در برابر 
دوربین اس��تودیو اتاق تهران قرار گرفته بود، توضیح داد: از دو ماه قبل با 
دریافت مدارک صادرکنندگان، کار بررسی مدارک و مستندات آغاز شد و 
در هفته پایانی بهمن ماه، با مشخص شدن نتایج اولیه، این فرآیند به اتمام 
رسید. پس از آن نیز در جلسه ای با حضور اعضای کارگروه که نمایندگان 

سازمان های مرتبط هستند، فهرست نهایی 14 صادرکننده شایسته تقدیر 
با مرور مجدد پرونده ها مشخص شد.

الهوت��ی پیش از این اعالم کرده بود که امس��ال تع��داد صادرکنندگان 
متقاض��ی حض��ور در ای��ن برنامه به ش��دت کاه��ش یافته ک��ه احتماال 
محدودیت های اقتصادی موجود در مس��یر فعالیت صادرکنندگان یکی از 

اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر این موضوع بوده است.
براساس اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت، از سال  139۷ تا پایان دی 
ماه س��ال جاری، بیش از 41 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به اقتصاد 

کشور بازگشته است.
طبق دس��تورالعمل های ارائه شده از سوی دولت، صادرکنندگان در سه 
س��ال گذشته و همزمان به تحریم های آمریکا، موظف هستند بخش قابل 
توجهی از درآمدهای حاصل از فروش محصوالت خود را در قالب تعهدات 

ارزی به کشور بازگردانند.

صادرکنندگان برتر تهرانی معرفی می شوند

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صم��ت( نش��ان می دهد ک��ه در 10 ماهه امس��ال صدور نم��اد اعتماد 
الکترونی��ک با افزایش 1۸۷.6 درصدی به ۲۷ هزار و 439 عدد رس��یده 
اس��ت. به گزارش ایسنا، براس��اس این آمار در 10 ماهه امسال برای 31 
هزار و 940 بنگاه جواز تاس��یس و برای ۵۷۸۷ بنگاه پروانه بهره برداری 
صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3۸.6 درصد و 

۷.۸ درصد افزایش داشته است.
س��رمایه پیش بینی ش��ده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل 
۵14 هزار و ۸3 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل حدود 60.۸ درصد افزایش داش��ته است. میزان سرمایه پروانه های 
بهره برداری صادرش��ده تا پایان مهر امسال نیز 1۷3 هزار و 909 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲99 درصد افزایش داشته 
که دلیل این افزایش، صدور پروانه های بهره برداری »شرکت پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس« با سرمایه گذاری بیش از ۵۵.۸ هزار میلیارد تومان، 
»شرکت کود شیمیایی اوره لردگان« با سرمایه گذاری بیش از 14.۸ هزار 
میلیارد تومان و »پاالیش نفت امام خمینی ره ش��ازند« با سرمایه گذاری 

بیش از 14.۲ هزار میلیارد تومان و »مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب« با 
سرمایه گذاری بیش از 13.6 هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشاندهنده تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید است.  

براساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس 
آنها در 10 ماهه امس��ال صادر ش��ده برای ۷16 هزار و 303 نفر ش��غل 
ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش 3۷.6 
درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادرشده در این مدت 
نیز زمینه اش��تغال 109 هزار و ۷06 نفر را فراهم کرده که نسبت به 10 

ماهه پارسال حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
افزایش 51 درصدی صدور پروانه صنفی 

در این میان از اول س��ال 1399 تا پایان دی ماه بیش از ۵14 هزار و 
۵9۷ پروانه صنفی صادر ش��ده که نس��بت به تعداد صدور این پروانه  در 

مدت مشابه سال قبل ۵1.۷ درصد افزایش داشته است.
پیش ت��ر عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران گفته ب��ود که افزایش 
واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست و به طور کلی سرریز 

جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف را 
شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

کاهش تولید نرم افزار
همچنین طی مدت یادشده ۲۸ پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت 

به صدور 3۲ مجوز در سال گذشته 1۲.۵ درصد کاهش داشته است.
صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در 10 ماهه امسال با افزایش 1۸۷.6 
درص��دی به ۲۷ هزار و 439 عدد رس��یده اس��ت. در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته 9۵41 نماد اعتماد الکترونیک صادر شده بود. گواهی 
امض��ای الکترونیکی نیز در این مدت ب��ا افزایش 4۸.۵ درصدی به 19۷ 

هزار و 340 عدد رسیده است.
اخیرا مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت )صمت( گفته بود ک��ه آمار دقیق��ی در زمینه میزان 
صادرات نرم افزار وجود ندارد. در زمینه تولید نرم افزار پیشرفت های خوبی 
انجام ش��ده، اما به دلیل مس��ائل ناشی از تحریم، ش��رکت ها ناچارند در 
کشورهایی مانند آلمان شعبه ای افتتاح و محصول خود را به نام نرم افزار 

آلمانی صادر کنند.

رئیس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
با اش��اره به اینکه کم بارش��ی ها در کشور تا آخر سال جبران نمی شود، 
گفت طی بهمن ماه میانگین دمای هوای کش��ور سه درجه سانتیگراد 

بیشتر از میانگین بلندمدت بود.
احد وظیفه در گفت و گو با ایس��نا، با اش��اره ب��ه اینکه بارش ها در 
کل کش��ور از ابت��دای مهرماه تاکن��ون 31 درصد کمت��ر از میانگین 
بلندمدت کش��ور بوده اس��ت، اظهار کرد: با بارش های خوب چند روز 
اخیر توانستیم حدود 39 درصد از بارش ساالنه کشور را دریافت کنیم 

و وضعیت نسبت به قبل کمی بهتر شده است.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با 
بیان اینکه به طور کلی بارش ها در کش��ور تاکنون 41 میلیمتر کمتر از 
حد نرمال بوده است، گفت: برخی استان ها ازجمله هرمزگان، کرمان، 
فارس، سیس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان رضوی با کاهش ش��دید 

بارش ها مواجه بوده اند. برای مثال بارش ها در اس��تان هرمزگان حدود 
90 درصد و در سیس��تان و بلوچس��تان 91 درصد کمتر از حد نرمال 

گزارش شده است.
وی ادام��ه داد: ب��ه این ترتیب اس��تان هایی مانند کرم��ان، فارس و 
خراس��ان رضوی به ترتیب ب��ا 6۷، 43 و ۵6 درصد کم بارش��ی مواجه 

بوده اند.
وظیفه با اش��اره به اینکه به احتمال زیاد کم بارش��ی ها در کش��ور تا 
آخر سال جبران نمی ش��ود، گفت: این شرایط به ویژه در جنوب شرق 
کش��ور محسوس خواهد بود البته بارش ها در پنج استان البرز، تهران، 
قم، کهگیلویه و بویراحمد و همدان در محدوده نرمال بوده اس��ت، اما 
این مس��ئله به  معنای آن نیس��ت که در این مناطق کمبود آب نداریم 
چراکه در کشور ما همواره نیاز آبی بیش از حد توان بارش ها و تامین 

آن است. 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در 
ادامه ضمن اشاره به وضعیت دمای هوا در کشور طی بهمن ماه اظهار 
ک��رد: به  طور کل��ی در دی و بهمن ماه امس��ال آنومالی )بی هنجاری( 
مثبت ش��دید دمایی داشتیم. این وضعیت یعنی دما بیشتر از میانگین 
بلندمدت کش��ور ب��ود. برای مثال طی هفت روز اخیر دمای متوس��ط 
کشور ۵.۲ درجه گرم تر از نرمال بود همچنین طی بهمن ماه میانگین 

دمای هوای کشور سه درجه بیشتر از دمای نرمال گزارش شد.
به گفته وی از ابتدای زمس��تان تاکنون نیز دمای هوا در کش��ور به 

 طور متوسط 1.4 درجه سانتیگراد فراتر از نرمال گزارش شده است.
وظیف��ه در پایان درباره وضعیت بارش ها در کش��ور طی اس��فندماه 
امس��ال تصریح کرد: هرچند که طی هفته پیش رو بارش های خوبی در 
کشور به  ویژه جنوب، شمال و شمال غرب خواهیم داشت، اما به  طور 

کلی بارش ها در کشور تا پایان سال کمتر از نرمال خواهد بود.

صدور نماد اعتماد الکترونیک تقریبا 3 برابر شد

کم بارشی ها در کشور تا آخر سال جبران نمی شود

ایران در بهمن ماه گرم تر از همیشه بود

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

برنامه جهش تولید خودروسازان خصوصی 
رونمایی شد 

در حالی که آمارها نش��ان می دهند بیش��تر خودروسازان خصوصی 
کشور با تیراژی اندک مشغول فعالیت هستند و حتی برخی از آنها به 
حالت نیمه تعطیل درآمده اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد 
در راس��تای خروج بازار خودرو از انحصار، توان بخش خصوصی را ارتقا 

بدهد تا از این راه، سطح رقابت را باال ببرد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، آنطور که مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت 
صم��ت در گفت وگو با »ایلنا« عن��وان کرده، یک��ی از برنامه های این 
وزارتخان��ه برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار، تمرکز بیش��تر بر 
فعال سازی واحدهای بخش خصوصی است. به گفته سهیل معمارباشی، 
از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به سبب عواملی مانند تحریم 
استفاده نمی شد، اما برنامه ای در راستای جهش تولید برای خودروسازان 
خصوصی تهیه ش��ده و وزارت صمت امیدوار اس��ت از سال آینده این 
ش��رکت ها با قدرت بیشتری در عرصه تولید حضور داشته باشند. وی 
این را هم گفته که چون این شرکت ها با همکاری خودروسازان خارجی 
محصول تولید می کنند، قطعا افزایش عرضه توس��ط آنها، در مسائلی 
مانند کیفیت و قیمت و کال عملکرد سایر خودروسازان، تاثیر می گذارد.

با توجه به اظهارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، به نظر 
می رسد طرح این وزارتخانه برای تقویت بخش خصوصی، همانی است 
که علیرضا رزم حس��ینی وزیر صمت باره��ا در مورد آن صحبت کرده 
است. طبق گفته های رزم حسینی، وزارت صمت بسته ای با نام اصالح 
صنعت خودرو را تدوین کرده که در آن به مسائلی مانند قیمت گذاری، 
رفع انحصار، بهبود کیفیت و همچنین جهش تولید پرداخته شده است. 
گویا هدف نهایی از تدوین این »بس��ته«، خارج ک��ردن بازار خودرو از 
انحصار بوده و وزارت صمت برای تحقق آن، حساب ویژه ای روی بخش 
خصوصی باز کرده است. رزم حسینی بارها طی چند ماه گذشته با تاکید 
بر انحص��اری بودن بازار خودرو عنوان کرده یکی از راهکارهای مدنظر 

این وزارتخانه برای شکست انحصار، تقویت بخش خصوصی است.
با توجه به اظهارات وی، به نظر می رسید وزارت صمت از دو مسیر به دنبال 
شکست انحصار خودروسازان وابسته به دولت است، یکی ایجاد قطب های جدید 
تولید خودرو و دیگر، تقویت شرکت های فعلی بخش خصوصی. در باب مسیر 
نخست، گمانه زنی های زیادی مطرح شد، از جمله استفاده از ظرفیت نظامیان 
برای ایجاد قطب جدید خودروسازی )به عنوان یکی از بندهای طرح ساماندهی 
مجلس(. گفته می شود نهادهای نظامی از توان فنی و مالی مناسبی برای ورود 
به عرصه خودروسازی برخوردارند و حتی طی یک سال و نیم گذشته قراردادها 
و تفاهم نامه هایی میان آنها و خودروس��ازان در راستای ساخت داخل قطعات 
امضا شده است. البته مدتی است دیگر چندان خبری مبنی بر ورود نظامیان 
به حوزه تولید خودرو مطرح نیست. با این حال طرح ساماندهی صنعت و بازار 
خودرو اخیرا با محوریت عرضه خودرو در بورس، در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تصویب شده و چندی دیگر راهی صحن علنی خواهد شد تا در مورد 
آن رأی گیری ش��ود. طبعا اگر بند مربوط به خودروسازی نظامی به تصویب و 
تایید برسد، زمینه برای تاسیس قطب جدید خودروسازی فراهم می شود و این 
امکان وجود دارد که نهادهای نظامی رسما به عرصه تولید خودرو ورود کنند 
و تبدیل به رقیبی قدرتمند برای ایران خودرو و س��ایپا به عنوان خودروسازان 
وابسته به دولت شوند. اما مسیر دوم مدنظر وزارت صمت برای انحصارزدایی از 
بازار خودرو، تقویت خودروسازان حاضر در بخش خصوصی کشور است. پس از 
انقالب، حدودا 30 سالی می شود که خودروسازی خصوصی در ایران به شکلی 
جدی ظهور کرده است. در حال حاضر 11 شرکت در بخش خصوصی صنعت 
خودرو در حوزه تولید سواری مشغول به فعالیت هستند که البته بیشتر آنها با 
تیراژی بسیار اندک روزگار می گذرانند. هرچند در بین آنها شرکت های بزرگی 
مانن��د مدیران خودرو و کرمان خودرو به چش��م می آی��د که از ظرفیت تولید 
نس��بتا باالیی برخوردارند، اما این ش��رکت ها نیز فعال کمتر از آنچه باید، تیراژ 
دارند. به دالیل مختلف، بخش خصوصی صنعت خودرو در دوران اوج خود نیز 
نتوانست رقیبی جدی برای خودروسازان وابسته به دولت باشد و از انحصار آنها 
بکاهد و حاال در این شرایط تحریم و بی پولی، وزارت صمت می خواهد با کمک 

خصوصی ها انحصار را بشکند.

فروش خودرو  بدون مجوز محیط زیست 
غیرقانونی است

رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست درباره پیش فروش خودرو های 
جدی��د که مجوز محیط زیس��ت را اخذ نکردند، اظهار داش��ت اجازه 
پیش فروش ندارند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، کالنتری 
گفت: فروش یا پیش فروش همه خودرو هایی که مجوز محیط  زیست را 
نگرفته اند، غیرقانونی و براساس پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، 
جلوی این تخلف گرفته می شود.  وی افزود: پیش فروش خودرو بدون 
مجوز محیط زیست را به ریاست جمهوری منعکس کردیم تا جلوی این 
کار را بگیرند. کالنتری با بیان اینکه تا زمانی که مجوز سازمان حفاظت 
محیط زیست اخذ نشود اجازه پیش فروش خودرو را ندارند، گفت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز گفته که من اجازه پیش فروش ندادم و باید 

جلویش گرفته شود.

روش سریع رهگیری کارت سوخت جامانده 
در جایگاه ها

رئیس صنف جایگاه های س��وخت کش��ور گفت برای پیگیری کارت های 
س��وختی که م��ردم در جایگاه ها ج��ا می گذارن��د، ابتدا بایس��تی با همراه 
داش��تن کارت خودرو یا سند مالکیت به پلیس +10 مراجعه کنند و پرینت 
سوختگیری دریافت نمایند. به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، اسداهلل 
قلی زاده رئیس صنف جایگاه های س��وخت کشور با اشاره به شیوه رهگیری 
کارت های به جا مانده در جایگاه های سوخت گفت: اغلب مردم برای رهگیری 
کارت های سوخت جامانده در جایگاه ها به صورت سنتی عمل می کنند و این 
باعث طوالنی ش��دن امور می ش��ود. وی در ادامه اظهار داشت: برای پیگیری 
کارت های سوختی که مردم در جایگاه ها جا می گذارند، ابتدا بایستی با همراه 
داش��تن کارت خودرو یا سند مالکیت به پلیس +10 مراجعه کنند و پرینت 
سوختگیری دریافت نمایند، در این برگه مشخصاتی از قبیل زمان و جایگاه 
س��وختی که آخرین بار فرد از کارت سوختش استفاده کرده است ذکر شده 
اس��ت و از همه مهمتر شماره 16 رقمی پشت کارت سوخت نیز وجود دارد. 
قلی زاده خاطرنش��ان کرد: به این ترتیب حتی اگر نام مالک در پش��ت کارت 
سوخت با نام مالک در سند خودرو یکسان نباشد، از طریق شماره 16 رقمی 

می توان کارت جا مانده را با مراجعه به جایگاه پیگیری نمود.

در ای��ن ش��رایط که ق��درت خرید م��ردم کاهش یافته اس��ت، فروش 
خودروهای چینی اقس��اطی است؟ یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید: 
همچنان بعضی شرکت ها شرایط فروش اقساطی دارند و در بازه پنج ساله 

خودروهای شان را می فروشند.
به گزارش تجارت نیوز، با آنکه سایه تحریم بر سر شرکت های خودرویی 
س��نگینی می کند اما برخی برندهای معتبر چینی همچنان مثل گذشته 

پای کار هستند و نسبت به تعهدات شان عمل می کنند.
در این بین برخی ش��رکت ها مثل خودروس��ازان آذربایجان در شرایط 
تحریم بنا به دلیل مختلف نتوانستند کار کنند. وضعیت دیگر خودروسازان 

چینی در ایران چگونه است؟
به گفته یک کارش��ناس بازار خودرو، در ش��رایط تحریمی هر ش��رکت 
خودرویی با مش��کالت مختلف رو به رو اس��ت. در وضعیت فعلی کسانی 
که با خودروسازان چینی کار می کنند وضعیت شان با خودروسازانی که به 

تعهدات شان عمل نکردند، بهتر است.
روز گذشته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مونیخ هرچند 

که او از بازگش��ت آمریکا به برجام سخن نگفت، اما اعالم کرد  که »آمریکا 
آمادگی تعامل با کشورهای 1+۵ درباره مذاکرات هسته ای ایران را دارد.«

خودروسازان اروپایی و کره ای به ایران برمی گردند؟
آیا ممکن اس��ت تحریم ها برداشته شود و خودروسازان کره ای و اروپایی 
دوباره وارد بازار ایران ش��وند؟ بابک صدرایی معتقد است: چنانچه شرایط 
سیاسی کشور به حالت عادی برگردد، خودروسازان ژاپنی، اروپایی و کره ای 
این ریس��ک را متحمل نمی ش��وند که دوباره به بازار ایران باز گردند. این 
خودروس��ازان )ژاپنی، اروپایی و کره ای( بارها به هر بهانه ای ایران را ترک 

کرده اند و رفتند.
چنانچه تحریم ها پابرجا باش��د، خودروس��ازان چینی با ایران همکاری 
می کنند؟ این کارشناس بازار خودرو پاسخ داد: شرایط خودروسازان چینی 
در ایران هم ایده آل نیس��ت. البته این چالش ها ش��امل حال خودروسازان 
چینی نمی شود و چه بسا که همه خودروسازان مثل ایرانی ها هم مشکل 
دارند. صدرایی گفت: همه خودروس��ازان برای بقا تالش می کنند. اینطور 
نیس��ت که عدم تعهدشان عمدی باشد. خودروس��ازان چینی با توجه به 

س��اختار و شرایط تجاری شان متفاوت اس��ت. هیچ خودروسازی از فروش 
خ��ودرو ناراحت نمی ش��ود. پیش بینی بازار خودروهای ش��ب عید چگونه 
اس��ت؟ این کارشناس بازار خودرو گفت: بازار شب عید تحت تاثیر عوامل 
سیاسی اس��ت. چنانچه آینده توافق گنگ باشد، قیمت خودروها افزایش 
می یابد، اما این افزایش خودرو مثل ش��ش ماه قبل نیس��ت. قدرت خرید 
پایین آمده و موج جدید کرونا باعث ش��ده که مردم مثل س��ابق وارد بازار 
خودرو نش��وند. به گفته صدرایی، در آس��تانه شب عید خودروهای چینی 
کمی دچار نوسان قیمت شده اند و کسانی در بازار خودرو حضور دارند که 

به خودرو نیاز دارند.
او در ادام��ه گف��ت: چنانچ��ه ش��رایط سیاس��ی تغییر کن��د دالل ها و 

سرمایه گذارها دوباره به بازار ورود می کنند.
آیا در این ش��رایط که ق��درت خرید مردم کاهش یافته اس��ت، فروش 
خودروهای چینی اقس��اطی اس��ت؟ صدرایی پاس��خ داد: همچنان بعضی 
شرکت ها شرایط فروش اقساطی دارند و در بازه پنج ساله خودروهای شان 

را می فروشند.

پیش بینی بازار خودرو تا شب عید

فروش قسطی خودروهای چینی!

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اعالم 
موضع رسمی انجمن مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو میزان 
تولید و عرضه فعلی خودرو را متناسب با تقاضای واقعی بازار دانست.
مازی��ار بیگلو در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
عرضه خودرو در بورس ب��ا ابهاماتی در مباحث فنی مرتبط با بورس 
و نحوه قیمت گذاری همراه اس��ت که در صورت روش��ن ش��دن این 
ابهامات از س��وی کمیس��یون صنایع، ارزیابی ه��ا از این طرح مثبت 
ب��وده، به طوری که در خ��روج خودروس��ازان از زیان دهی و حداقل 
رفع مش��کل نقدینگی قطعه س��ازان مثمرثمر خواهد بود، اما اگر این 
ابهامات به قوت خود باقی باش��د، ممکن است این طرح همانند سایر 

پروژه ها به ثمر ننشیند.
وی درخص��وص ش��رط افزایش تولی��د و عرضه به عن��وان یکی از 
ملزوم��ات موردنیاز برای ورود خودرو به بورس گفت: حاش��یه س��ود 
ب��االی خرید و فروش خودرو و تقاضای کاذب موجود در بازار، میزان 

تقاضا را چندین برابر افزایش داده اما به محض تعیین قیمت خودرو 
از طریق بورس و واقعی ش��دن نرخ آن در ب��ازار، قطعا ریزش تقاضا 
اتفاق خواهد افتاد، همانطور که این وضعیت را در س��ایر صنایع نظیر 

لوازم خانگی شاهد بودیم.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر 
اینکه میزان عرضه فعلی خودرو کامال پاسخگوی تقاضای واقعی بازار 
ب��وده و حتی ش��اید مازاد بر آن نیز باش��د، تصریح ک��رد: اگر اتفاق 
خاصی حادث نش��ود، تولید نیز با همین شیب صعودی ادامه خواهد 
داش��ت، به طوری که دس��تیابی به ۸00 هزار تا یک میلیون دستگاه 
برای سال آینده دور از دسترس نخواهد بود و در صورت واقعی شدن 
قیمت خودرو، حتی ش��اید چند درصدی فراتر از تقاضای واقعی بازار 

پیش برویم.
بیگل��و در پاس��خ به این پرس��ش که آیا درخواس��ت اصالح قیمت 
خودرو که افزایش قیمت آن را به ذهن متبادر می س��ازد، با توجه به 

کیفیت و تکنولوژی خودروهای فعال در خطوط تولید خودروس��ازان 
توجیه پذیر اس��ت، بیان کرد: از دیدگاه قطعه س��ازان افزایش قیمت 
خودرو با توجه به ش��رایط اقتص��ادی مصرف کنندگان، ناکارآمدترین 
راهکار برای جبران زیان خودروس��ازان اس��ت و این موضوع بارها از 

سوی انجمن مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در پایان با بیان اینکه اکنون می بایست پیاده سازی راهکارهای 
کاهش قیمت خودرو در دس��تور کار قرار بگیرد و این هدف صرفا از 
طریق مدیریت قیمت مواد اولیه داخلی تحصیل می شود، خاطرنشان 
ک��رد: ن��رخ مواد اولیه به طور پیوس��ته به موازات ن��رخ دالر افزایش 
می یاب��د که به افزایش قیمت خودرو نیز منتج می ش��ود اما این روند 
صعودی را در دستمزدها ش��اهد نیستیم و این بدترین اتفاق ممکن 
اس��ت. انجمن بارها موضع رس��می خود مبنی بر مخالفت با افزایش 
قیم��ت خودرو را اعالم کرده و راهکار اصلی، فقط کاهش قیمت مواد 

اولیه داخلی است که در بازار با نرخ های دالری عرضه می شود.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
ب��ر نقش موتورسیکلت س��ازان به عن��وان متولی بومی س��ازی صنعت 

موتورسیکلت کشور تاکید کرد.
حبی��ب اهلل محمودان در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: عمده ترین مش��کل کش��ور ما در زمینه داخلی سازی قطعات 
موتورس��یکلت عدم وجود متولی)اسپانسر( است، چراکه توان ساخت 
تمام قطعات موتورس��یکلت در کشور ما وجود دارد.کما اینکه قطعات 
موتورس��یکلت های س��ی دی آی ، س��ی جی ال، باکسر و تی وی اس 
داخلی س��ازی ش��ده اما متولی آنها تقاضای بازار بوده است. به منظور 
تعمیق س��اخت داخل نباید از قطعه س��ازان بخواهیم قطعات را تولید 
کن��د و از موتورسیکلت س��ازان بخواه��د ک��ه آنها را بخرن��د بلکه این 
موتورسیکلت س��ازان هس��تند که باید متولی این امر شوند تا قطعات 

دیگر نیز ساخته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام قطعات بدنه موتورس��یکلت هایی 
که تیراژ صنعتی دارند داخلی سازی شده و امکان ساخت قوای محرکه 
نی��ز در داخل وج��ود دارد، اما چون تقاضایی برای آن وجود نداش��ته 
داخلی سازی نشده است. وزارت دفاع نیز انجین را ساخته و قالب های 
آن در ای��ران وجود دارد اما مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد. لذا می توان 
گف��ت همانطور که در صنعت خودرو کارخانجات س��اخت پیس��تون، 
سوپاپ و ... در حال فعالیت هستند در مورد صنعت موتورسیکلت نیز 

امکانپذیر است اما نیازمند متولی است.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
با انتقاد از رویه موتورسیکلت س��ازان کشور در همکاری با کشور چین 
تصریح کرد: چین با س��اخت قطع��ه برای کل دنیا و تحمیل مدل های 
متنوع موتورسیکلت موجب شده ساخت قطعه برای کشورهایی مانند 
ایران که توان تولید آن را دارند صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د و در 
نهایت مانعی برای توسعه صنعت قطعه سازی کشورهای دیگر از جمله 

ایران خواهد بود.
محم��ودان تعمی��ق داخلی س��ازی قطع��ات را در گرو بومی س��ازی 
موتورس��یکلت های دارای تی��راژ صنعت��ی دانس��ت و اظهار داش��ت: 
موتورسیکلت س��ازان بای��د س��ه، چهار مدل موتورس��یکلت ب��ا تیراژ 
صنعتی را برای بومی س��ازی انتخاب کنند و س��پس با مش��ارکت در 
ساخت و سرمایه گذاری مش��ترک در جهت تعمیق ساخت داخل گام 
بردارند. ضمن اینکه برای تحقق این امر الزم اس��ت سیستم مدیریت 
ما باید برنامه ای را برای تولیدکنندگان موتورس��یکلت مش��خص کند 
و موتورسیکلت س��ازان نی��ز با برنامه ریزی خود ب��رای تولید در جهت 

بومی سازی اقدام کنند.
وی اف��زود: آنچه در بازار موتورس��یکلت ایران اتف��اق افتاده حاکی 
از ع��دم آگاه��ی و یا قصد و غرض مدیران ما اس��ت ک��ه می خواهند 
ریش��ه به تیش��ه تولید داخ��ل بزنند. لذا به ج��ای از رده خارج کردن 
موتورس��یکلت های تولید داخل و مدرن س��ازی از طری��ق واردات باید 

تعمیق ساخت داخل را در اولویت خود قرار دهیم.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
با تاکید بر اینکه مدرن س��ازی باید با تالش موتورسیکلت سازان داخل 
کش��ور ص��ورت بگیرد بیان ک��رد: علی رغم اینکه توان داخلی س��ازی 
قطعه س��ازان ایرانی 100درصد اس��ت اما چون همیشه به آماده خوری 
عادت کرده ایم امروزه با این اس��تدالل مواجه هس��تیم که قطعاتی که 
در داخل ساخته نمی ش��ود از خارج وارد کنیم. در صورتی که صنعت 
قطعه سازی ما به ش��رط اراده موتورسیکلت سازان قادر است در عرض 
ش��ش ماه موتورسیکلت فول سی کی دی تولید و به بازار عرضه کند، 
اما متاس��فانه در کش��ور ما سیاس��ت واحدی برای اینکه کارخانجات 

موتورسیکلت را موظف به بومی سازی کند، وجود ندارد.
محمودان تش��ریح ک��رد: موتورسیکلت س��ازان ما بنین��ه و تعصب 
صنعت��ی، توان س��رمایه گذاری و علم و اراده کافی برای بومی س��ازی 
ندارن��د و بازاری مکاره از موتورس��یکلت های متن��وع ایجاد کرده اند و 
هیچ اقدامی در جهت بومی سازی صنعت موتورسیکلت انجام نداده اند 

و اقدامات انجام شده نیز براساس تقاضای بازار بوده است.
وی اضافه کرد: علی رغم اینکه توجه مقامات وزارت صمت به صنعت 
خودرو کافی و وافی بوده است و تالش کرده اند تا صنعت خودرو تسلیم 
چینی ها نشود اما صنعت موتورسیکلت را رها کردند. اگر داخلی سازی 
قطعات در صنعت خودرو که دارای پیچیدگی و گس��تردگی بس��یاری 
است تحقق یافته پس قطعا قادر به تحقق آن در صنعت موتورسیکلت 

نیز هستیم و حتی می توانیم جلوتر از صنعت خودرو حرکت کنیم.

ریزش تقاضا با واقعی شدن قیمت خودرو در بورس حتمی خواهد بود

سیاست واحدی برای الزام کارخانجات موتورسیکلت سازی به بومی سازی وجود ندارد

7خــــودرو یکشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
3 اسفند 1399

شماره 1731



کسب و کارامـروز8

یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��ده اس��ت مواد موثره گران قیمت 
گیاهان دارویی بومی ایران را استخراج و نیاز محققان در این زمینه را 
تامین کند. س��یمین زمانی زاده نجاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

آریانا ش��یمی گیاه تیر ازی��س گفت: ما در 
این ش��رکت براس��اس فرآینده��ای علمی، 
کار خالص س��ازی ترکیب��ات موثره  گیاهان 
مختل��ف را انج��ام می دهیم. ش��رکت های 
دارویی، اس��اتید دانش��گاه ها، آزمایشگاه و 
پژوهشگران حوزه دارو و گیاهان دارویی نیز 

از جمله مشتری های این شرکت هستند.
آریانا  دانش بنی��ان  مدیرعام��ل ش��رکت 
ش��یمی گی��اه تیر ازی��س در ادام��ه افزود: 
محص��والت مختلفی در این ش��رکت تولید 
می ش��ود. یک��ی از ای��ن محص��والت ماده 
کورکومین اس��ت که از جمله م��واد موثره 
درون زردچوبه است. کپسول های این ماده 
به صورت دارو در داروخانه ها عرضه می شود.

این فعال دانش بنیان ضمن اشاره به فعالیت های علمی مختلف انجام 
گرفت��ه در این ش��رکت گفت: همچنین برخی س��ازمان ها و نهادهای 

نظارتی مانند س��ازمان غذا و دارو ممکن اس��ت ب��رای تکمیل فرآیند 
بررسی و نظارت خود، به مواد موثره خالص استحصال شده از گیاهان 
نیاز داش��ته باش��ند. پیش از این مواد از ش��رکت های بین المللی تهیه 
می ش��د اما ما در حال حاضر از توان تولید 
این مواد با قیمت بس��یار کمتر برخوردار 

هستیم.
زمانی زاده نج��اری همچنین بیان کرد: 
مواد موثره اس��تحصال ش��ده می تواند از 
ارزش افزوده باالیی برای کشور برخوردار 
باش��د و حتی ص��ادرات آن نی��ز می تواند 
ارزآوری قاب��ل توجه��ی به همراه داش��ته 
باشد. برای مثال ۵ گرم از مواد موثره گیاه 
رزماری تا 10 میلیون تومان ارزش گذاری 

می شود.
ای��ن پژوهش��گر حوزه گیاه��ان دارویی 
و م��واد موثره گیاهان، در توضیح بیش��تر 
فعالیت های این ش��رکت افزود: ما برای کارمان از گیاهان بومی ایران 
اس��تفاده می کنیم و س��عی می کنیم ت��ا نیازهای پژوهش��ی و یا نیاز 

شرکت های فعال در حوزه گیاهان دارویی را برطرف سازیم.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی افزایش تعامل با کمیسیون های مختلف 
مجلس را راهکاری مفید برای حمایت از شرکت های خالق توصیف کرد.

س��ید موسی موس��وی نماینده مردم از حوزه انتخابیه المرد و مهر در استان 
ف��ارس، گف��ت: مجل��س ش��ورای اس��المی از 
توانمندی ه��ا و قابلیت های بس��یاری برای کمک 
هرچه بیشتر به زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان و 
صنای��ع نرم و خالق و جوان��ان نخبه فعال در این 
عرصه ها برخوردار اس��ت. به گفته وی، بی شک با 
توجه به سیاست های نظام در حمایت حداکثری 
از ش��رکت های دانش بنیان، خالق و نوآور کشور و 
جوانان مومنی که از طریق نوآوری تالش دارند تا 
اقتصاد کشور را ارتقا بخشند، باید زمینه ای فراهم 
شود که حمایت از این شرکت ها در مسیر درستی 
قرار گیرد. عضو کمیس��یون انرژی در ادامه افزود: 
مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یک مجموعه علمی، کارآمد و مفید است و باید از 

طریق افزایش تعامل با نمایندگان، نیازها، چالش ها و درخواس��ت های این حوزه 
را به مجلس بازتاب دهد. در صورتی که نیاز به تصویب قوانین باش��د می توان از 
طریق برقراری تعامل دوس��ویه به این نیازها، پاسخ داد. نماینده مجلس شورای 

اسالمی ضمن تاکید بر کار کارشناسی برای تدوین قوانین پخته و کارآمد گفت: 
نیاز به قرار گرفتن شرکت ها و جوانان خالق نیز در این بستر قابل بررسی است 
و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می تواند با تعامل با کمیس��یون ها، 
نیازهای قانونی صنایع نرم و خالق را مطرح کند 
و بی ش��ک نمایندگان از حمایت از شرکت های 
خالق اس��تقبال خواهند کرد. وی افزود: نشست 
با کمیس��یون های مختلف بهتری��ن راه تدوین 
قوانین کارآمد برای حمایت از این گونه شرکت ها 
است. در این نشست ها، شناخت نمایندگان نیز 
از نیازها و مسائل این حوزه باالتر می رود و خود 
نمایندگان به پشتیبان و مبلغ حمایت از جوانان 
خالق و نخبه تبدیل می ش��وند. موسوی ضمن 
تاکید بر حمایت حداکثری از شرکت های خالق 
و نوآور گفت: حمایت مالی بسیار ضروری است 
و باید اعتبار الزم در این زمینه به معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تخصیص یابد، با این 
همه با توجه به تعدد قوانین مختلف در کشور، راه های بسیار بیشتری وجود دارد 
تا مش��کالت این شرکت ها حل شود و بسته های حمایتی مختلف برای تسهیل 

فضای کسب و کار و اشتغال زایی در اختیار آنها قرار گیرد. 

استخراج مواد موثره گیاهان دارویی ایران
نیاز محققان رفع شد

قوانین کارآمد برای حمایت از شرکت های خالق و صنایع نرم
تدوین می شود

خوراک دام و طیور یکی از پرچالش ترین حوزه های تولیدی در کشور است؛ 
توان داخلی که به دلیل بازار گسترده واردات به خوبی کاربردی نشده است.

صنعت دام و طیور را یکی از بزرگترین صنایع کشور معرفی کرده اند؛ صنعتی 
ک��ه با وج��ود توانمندی های زیاد داخلی، بخش اعظم��ی از بازار آن همچنان 
وارداتی اس��ت و استفاده درستی از ظرفیت های داخلی آن نمی شود. کشور ما 
س��االنه 3/4 میلیارد دالر برای واردات انواع خوراک دام و طیور هزینه می کند. 
بخش عمده آن ش��امل بیش از ۲میلی��ارد دالر واردات بیش از 9 میلیون تن 

ذرت، ۷00 میلیون دالر انواع کنجاله و 600 میلیون دالر جو دامی می شود.
کارشناس��ان معتقدن��د که اگر 10 درصد این میزان را بت��وان با اجرای این 
طرح های دانش بنیان جایگزین خوراک دام تامین کرد، می توان انتظار داشت 
که واردات بخشی از نهاده های دامی در سال اول به ارزش حداقل 300 میلیون 
دالر کاهش یابد. براس��اس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کش��اورزی، ایران در 
صنعت طیور هفتمین کش��ور دنیا اس��ت. برخی از مهمترین نقاط قوت این 
صنعت در کشور عبارت است از »برخورداری از نیروي کار متخصص«، »امکان 
ساخت و دسترسي به بیشتر لوازم، تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز«، »وجود 
مراکز متعدد آموزش کشاورزي و دامپروري« و »وجود بازارهای مصرف مناسب 
در کشورهای منطقه«. اما این صنعت بزرگ و پرچالش با مشکالتی نیز مواجه 
است که از آن جمله می توان به موضوعاتی چون »وابستگی به خارج از مرزها 
برای تامین بخش عمده ای از نهاده ها«، »بهرهوري پایین و هزینه باالی تولید«، 
»فرسودگی تاسیسات و تجهیزات«، »سن باالي کشتار«، »نوسان سیاستهاي 

تعرفه اي واردات«، »صادرات« و »تحریمهای اقتصادی« اشاره کرد.
ب��ا فرض تولید 3 میلیون تن فرآورده طیور )گوش��ت و تخم مرغ( و ضریب 
تبدیل غذایی میانگین ۲، صنعت پرورش طیور کش��ور در س��ال به 6 میلیون 
تن خوراک نیاز دارد. ذرت و سویا دو نهاده خوراکی عمده در صنعت طیور به 
شمار می روند که بیش از 90 تا 9۵ درصد جیره طیور را دربر می گیرند. این دو 
ماده خوراکی از اجزای اصلی خوراک بیش از 60 درصد جیره دام به ویژه نوع 

صنعتی کشور نیز به شمار می روند.
ب��ه گواه آمارهای موجود، صنعت طیور ایران بر پایه واردات دو نهاده لوکس 
تغذیه ای ذرت و کنجاله سویا پایه ریزی شده است و مدیران با تامین ارز برای 
این دو نهاده جایگاه متزلزلی را برای سایر منابع قابل دسترس ایجاد کرده اند. 

کاری که برای کشور هزینه های هنگفت حمل ونقل و ... را به همراه دارد.
 از منابع داخلی برای تامین ذرت و کنجاله سویا استفاده کنیم

عبداهلل حسینی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سروش سبز البرز با انتقاد از 
واردات این دو نهاده به کشور، می گوید: یکی از راه کارهای پیشنهادی برای رفع 
این معضل توجه ویژه به اس��تفاده از منابع خوراکی جایگزین ذرت و کنجاله 
سویا از منابع داخلی یا واردات از کشورهای همسایه با هزینه کمتر است. این 
کار ضمن تامین نیاز صنعت، س��بب افزایش اقتدار کش��ور در مقابل تحریمها 

نیز می شود.
وی ادامه می دهد: از دیگر راهکارها می توان به اس��تفاده از ضایعات صنایع 
کشاورزی از جمله پودر ضایعات کشتارگاهی، پودر پر، پودر گوشت و استخوان 
و ... با رعایت اصول بهداش��تی و نظارت کافی بر کیفیت این محصوالت اشاره 

کرد.
این فعال صنعت خوراک دام و طیور همچنین بیان می کند: به طور کلی در 
بحث واردات نهاده ها، سیاست گذاری باید برای تنوع بخشی باشد، به نحوی که 
در کنار اقالمی مانند دانه ذرت و کنجاله س��ویا، محصوالت با ارزش تغذیهای 

مشابه و اقتصادی تر نیز امکان واردات داشته باشد.
حسینی اس��تفاده از ظرفیت کشورهای همس��ایه برای توسعه کشت های 

فراس��رزمینی اق��الم خوراکی موردنی��از صنعت طیور و اس��تفاده از تجربیات 
کشورهای همسایه مانند ترکیه را نیز در این مسیر کاربردی می داند.

وی می گوید: اق��الم خوراکی از جمله گندم بوجاری درجه 1، گندم، گندم 
دام��ی و ارزن به لحاظ تغذیهای و مدیریتی نس��بت ب��ه ذرت در جیره طیور 
ارجح تر است و سیاست گذاری کشورها براساس میزان دسترسی به این منابع 
است. برای مثال در اروپا استفاده از گندم و در آمریکا و برزیل استفاده از ذرت 
ارجحیت دارد. اقالمی مانند تریتیکاله، س��ورگوم کم تانن، خرده برنج و گندم 
بوجاری درجه ۲ در جیرههای دوره پایانی جوجه های گوشتی و جیره مرغان 
تخم گذار قابلیت استفاده دارند. این فعال فناور معتقد است که در صنعت تغذیه 
طیور عالوه بر ذرت و کنجاله سویا منابع بالقوه و با قیمت مناسب تر وجود دارند 
که با استفاده از آنها می توان در راستای حفظ امنیت غذایی، استفاده بهینه از 
ضایعات صنایع کشاورزی و واردات تهاتری از کشورهای همسایه گام برداشت. 
در امر سیاست گذاری تامین منابع خوراکی صنعت طیور باید بازنگری مجددی 
صورت گیرد. بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور موسسه تحقیقات 
علوم دامی کش��ور، س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در یک 
بررس��ی علمی با هدف جایگزینی گندم به ج��ای ذرت در جیره طیور، اعالم 
کرده اس��ت که دانه ذرت در مقایسه با سایر غالت، محصوالت فرعی غالت و 
دیگر مواد خوراکی انرژی زا به عنوان یک استاندارد مطرح است، اما در شرایط 
افزایش قیمت یا عدم دسترسی به ذرت، گندم می تواند جایگزین مناسبی باشد. 
در جیرهنویسی با استفاده از گندم، برای جلوگیری از کاهش عملکرد باید به 
نکات فنی از قبیل سطح بیوتین جیره، میزان پلیساکاریدهای غیرنشاستهای و 

آنالیز کامل واریته گندم مورد استفاده توجه کافی صورت گیرد.
در این تحقیق علمی آمده است با رعایت اصول فوق و در نظر گرفتن قیمت، 
ام��کان جایگزینی حدود 1/۵ میلیون ت��ن از ذرت وارداتی با گندم در صنعت 
طی��ور وجود دارد که این جایگزینی همراه ب��ا کاهش مصرف 1۵1 هزار تنی 
کنجاله س��ویا خواهد بود. گندم در بیشتر کش��ورهای اروپایی، کانادا، استرالیا 
و زالندن��و به عنوان منبع اصلی انرژی در جیرههای طیور مورد اس��تفاده قرار 
میگیرد. ارزش غذایی این غله عمدتا به نرمی و س��ختی آن بس��تگی دارد. در 
گندم های سخت، پروتئین بیشتری به همراه نشاسته وجود دارد بنابراین این 
نوع گندم ها حاوی پروتئین و لیزین باالتری هستند. به نظر می رسد گندم های 
سخت و نرم از نظر مقدار انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم اسیدهای آمینه 
با هم متفاوت باشند. در صورت جایگزینی حدود 1/1 میلیون تن گندم با ذرت 
در جیره جوجه های گوشتی می توان در سطح ملی سبب کاهش وابستگی به 
واردات ذرت ش��ده و در ضمن مصرف کنجاله س��ویا را نیز تا حدود 110 هزار 
تن کاهش داد. همچنین در صورت جایگزینی حدود 0/3 میلیون تن گندم با 
ذرت در جیره مرغ های تخم گذار می توان در سطح ملی سبب کاهش وابستگی 
به واردات ذرت ش��ده و در ضمن مصرف کنجاله سویا را نیز تا حدود 40 هزار 

تن کاهش داد.
س��یف سهندی، مسئول پروژه های کش��اورزی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز درباره حمایت ستاد از خوراک 
دام و طیور در کش��ور، گفت: جهاد کش��اورزی از ستاد توسعه زیست فناوری 
درخواس��ت داش��ته تا به این حوزه ورود پیدا کنیم و از شرکت های این حوزه 

حمایت هایی داشته باشیم.
وی افزود: کشور ما ساالنه 4.3 میلیارد دالر برای واردات انواع خوراک دام و 
طیور هزینه می کند که بخش عمده آن شامل بیش از ۲ میلیارد دالر واردات 
بی��ش از 9 میلیون تن ذرت، ۷00 میلی��ون دالر انواع کنجاله و 600 میلیون 

دالر جو دامی است.

300 میلیون دالر ارز به کشور بازمی گردد و دام و طیور با 
خوراک داخلی تغذیه می شوند

رد درخواست ایالن ماسک برای اعمال مالیات بر استفاده از کربن

دریچــه

رویدادی فناورانه برای توانمندس��ازی استارت آپ ها و شرکت های نوپای حوزه دیجیتال 
برگزار شد تا مسیر ورود خالقیت ها و نوآوری ها به این کسب وکارها تسهیل شود. ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
کنار دیگر بازیگران این عرصه ایستاد تا تالشی چند جانبه شکل گیرد و صاحبان شرکت های 
نوپا و اس��تارت آپ ها، برای جذب سرمایه با س��رمایه گذاران ارتباطی دوسویه برقرار کنند. 
»کارن کراد« عنوان رویدادی است که توسط »کافه سرمایه« برگزار شد. مهدی محمدی، 
دبیر ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در این رویداد با اشاره به چالش های موجود در این حوزه، گفت: تکراری 
بودن کسب وکارهای شکل گرفته در حوزه فناوری های اقتصاد دیجیتال یکی از چالش های 

این حوزه است. این مشکل تنها با ورود نوآوری ها و خالقیت ها قابل حل است.

فرصتی ویژه برای شرکت های نوپا فراهم شد تا 
مدل  های خالق کسب وکار دیجیتال شکل گیرد

به قلم: ایزابل آشـر همیلتون = کارشـناس کسـب و کار/ ترجمه: علی آل علی: ایالن 
ماسک در تازه ترین اعالم نظرش نسبت به رد درخواستش از دولت ایاالت متحده برای 
تعیین مالیات بر استفاده از کربن اطالع رسانی کرده است. این کارآفرین جنجالی در این 
مورد بر روی مخالفت دولت بایدن به دلیل حساسـیت موضوع تاکید کرده است: »من با 
مسئوالن دولت بایدن در این مورد صحبت کردم. با این حال آنها به سختی های سیاسی 

اجرای این طرح اشاره کردند.«  ایالن ماسک نسبت به پرداخت مالیات استفاده از کربن 
از سـوی کسب و کارش اعالم آمادگی کرده اسـت، با این حال از آنجایی که بسیاری از 
شـرکت ها آمادگی این طرح جسورانه را ندارند، به احتمال زیاد دست کم تا پایان بحران 
کرونا نسـبت بـه تایید این طرح اقدامی صورت نگیرد.  طرح مسـئله مالیات اسـتفاده 
از کربن برای کسـب و کارها پس از اعالم رسـمی دولت بایدن برای بازگشـت به توافق 
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ش��رکتی دانش بنیان با تولید قطعات یدکی دستگاه های حفر تونل، مسیر 
خودکفایی این صنعت را در کش��ور هموار کرد. شرکت تونل ساز ماشین بیش 
از 1۵ سال است که در حوزه حفاري مکانیزه و کار با دستگاه های TBM  یا 

حفاری فعالیت می کند به طراحی و ساخت این 
تجهیزات در کشور اقدام کرده است. این شرکت 
با ش��ناخت دقیق از تجهی��زات تونل و بازارهای 
داخل��ی و خارج��ی قابلیت تامی��ن تجهیزات و 
قطعات یدکی دستگاه های حفار تونل را از داخل 
و خارج کش��ور دارا است و قادر به ارائه خدمات 
مطمئن در این حوزه به کارفرمایان اس��ت. این 
دستگاه ها برای حفاری تونل ها به کار می روند و با 
استفاده از یک سطح مقطع مدور، قادر است در 
قشرهای خاکی و سنگی زمین حفاری کند. این 
نوع از ماشین آالت توانایی ایجاد حفره در هر نوع 

زمینی، از سنگ سخت گرفته تا ماسه را دارند. 
به گفته علی محم��د صاحب، مدیرعامل این 

شرکت دانش بنیان، این مجموعه در سال های اخیر وارد حوزه طراحی و ساخت 
دس��تگاه های حفاری مکانیزه و تجهیزات مرتبط با آن ش��ده است و با اتخاذ 
سیاس��ت تولید مرحله ای قصد دارد تا س��ال1400به دانش تولید۷0درصدی 

دستگاه های  TBMو میک��رو TBMدست یابد تا بتواند وابستگی این صنعت 
را به خارج کاهش دهد و گامی در مس��یر خودکفایی این صنعت در کش��ور 
بردارد. وی افزود: ما در زمینه مطالعات زمین شناسی، طراحی و محاسبات تونل، 
انتخاب ماش��ین های حف��ار و ارائه راهکارهای 
اجرای��ی مناس��ب، از خدم��ات یک ش��رکت 
ایتالیایی که دارای تجربیات ارزشمندی در این 
زمینه است، استفاده می کنیم. این فعال فناور 
ادامه داد: طراحی و س��اخت دستگاه هاي حفار 
تمام مکانیزه TBM و میکرو TBM، طراحی 
و ساخت سیس��تم نوار نقاله تونلی، طراحی و 
ساخت لکوموتیو و تجهیزات رولینگ استاک و 
طراحی و س��اخت ابزارهاي برشی و تجهیزات 
تونلی از جمله محصوالت تولیدی شرکت است. 
صاحب در ادامه بیان کرد: متخصصان مجموعه 
ما قادر به ارائه دامنه وس��یعی از خدمات فنی 
موردنیاز کارفرمایان در حوزه بازسازی، نصب، 
راه اندازی و راهبری این دستگاه ها و تجهیزات هستند. با توجه به شرایط و وضع 
موجود کشور و تحریم های صورت گرفته و در حال اجرا، ساخت ماشین های 

مکانیزه در داخل کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.

کمت��ر از دو هفته پیش خبر س��رمایه گذاری 1.۵ میلیارد دالری تس��ال در 
محبوب ترین رمزارز بازار یعنی بیت کوین منتش��ر ش��د و در این مدت کوتاه، 
قیمت آن افزایش چشمگیری پیدا کرده و ارزش بازار بیت کوین از یک تریلیون 

دالر فراتر رفته. حاال مشخص شده سود تسال از 
این سرمایه گذاری از سود کل فروش خودروهای 
این برند در ۲0۲0 بیش��تر بوده است. به گزارش 
دیجیاتو، بیت کوین با قیمت��ی باالتر از ۵۵ هزار 
دالر معامل��ه می ش��ود و اگر می��زان رمزارزهای 
خریداری شده توسط تسال تغییری ایجاد نشده 
باشد، این کمپانی سازنده خودروهای الکتریکی 
از تاری��خ 1۲ بهمن تا به امروز 930 میلیون دالر 
سود کرده. میزان سودآوری این رمزارز برای تسال 
30 درصد بیشتر از سود ۷۲1 میلیون دالری آن 
از فروش خودروها در س��ال ۲0۲0 است. قیمت 
بیت کوین در ماه های گذشته رشد سرسام آوری 
داشته و اگرچه تعدادی منتظر رشد بیشتر آن و 

رقابت با بازار طال هس��تند، اما برخی کارشناسان آن را یک حباب می دانند و 
منتظر افت قیمت این رمزارز در آینده هستند. با وجود چنین پیش بینی هایی، 

مدیرعامل تسال یعنی ایالن ماسک از این سرمایه گذاری حمایت کرده است.

نزدیک به دو هفته پیش مشخص شد تسال در ژانویه ۲0۲1 به میزان 1.۵ 
میلیارد دالر بیت کوین خریداری کرده و همچنین از برنامه هایش برای قبول 
ای��ن رمزارز به عنوان یک روش پرداخت در آینده خبر داد. در آن زمان ارزش 
سهام این کمپانی سازنده خودروهای الکتریکی 
۲ درص��د افزایش پیدا کرد و قیمت بیت کوین 

هم به مرز 4۵ هزار دالر رسید.
با وج��ود اینکه برخی کمپانی ها و بانک های 
س��رمایه گذاری مانن��د »جی  پ��ی م��ورگان« 
امی��د چندان��ی به آین��ده بیت کوی��ن ندارند، 
س��رمایه گذاران نه��ادی از طال ب��ه بیت کوین 

مهاجرت می کنند.
بیت کوین گسترده تر از گذشته مورد پذیرش 
اپ ه��ا و کمپانی ه��ا قرار گرفته و ب��رای مثال 
اکن��ون می توان با اس��تفاده از اپل پی و گوگل 
پی در برخی کشورها، بیت کوین خرج کرد. در 
کنار بیت کوین، اتریوم هم رش��د قیمت باالیی 
را تجرب��ه ک��رده و حاال قیمتی بیش از ۲000 دالر دارد که رکورد محس��وب 
می ش��ود. با توجه به این اس��تقبال گسترده، سود تس��ال در آینده بیشتر هم 

خواهد شد.

قطعات یدکی ایران ساخت به دستگاه های حفر تونل رسید و وابستگی 
صنایع به واردات کاهش یافت

سود تسال از سرمایه گذاری در بیت کوین
از سود فروش خودرو در 2020 پیشی گرفت

سامانه های راداری و امدادی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و امیر س��رتیپ علیرضا صباحی ف��رد فرمانده نیروی پدافند 

هوایی ارتش رونمایی شد.
 ای��ن دو محصول ایران س��اخت با حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به همت شرکت های دانش بنیان در سازمان تحقیقات 
و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

تولید شده است تا نیاز کشور با توانمندی بومی تامین شود.
توانمندی دانش بنیان ها در رفع نیازهای فناورانه کشور  

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری، در این 
مراس��م با اشاره به نقش دانش بنیان ها در تولیدات تجهیزات فناورانه و 
راهبردی گفت: ورود این ش��رکت ها به هر حوزه ای از دفاعی، صنعتی، 
س��المت و تجاری نویدبخ��ش ورود نوآوری به آن حوزه ها اس��ت و از 
آمادگ��ی بخش های مختلف برای اس��تقبال از ای��ن نوآوری ها حمایت 

می کنیم.
رئیس س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته، 
ب��ا اش��اره ب��ه رویک��رد مثب��ت پدافن��د هوایی ب��ه تحول و س��اخت 
دس��تاوردهای ایران ساخت ادامه داد: پدافند هوایی جزو پیشگامان در 
عرص��ه دانش بنیان اس��ت و رویکرد باز و مثبت ای��ن بخش به نوآوری 
دانش بنیان ها زمینه ساز تحوالت ارزشمندی شد. امیدوارم این رویکرد 

به دیگر بخش های کشور تعمیم پیدا کند.
ستاری با بیان اینکه نوآوری، ارمغان شرکت های دانش بنیان و خالق 
ب��رای بخش های گوناگون اس��ت، بیان کرد: باید ب��ه موضوع نوآوری 
توجهی ویژه داشته باشیم. زیرا نوآوری است که پیشرفت و فائق آمدن 
بر مش��کالت را به همراه دارد و آبادانی در گروی نوآوری ش��رکت های 

دانش بنیان و خالق است.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمه��وری، افزود: توس��ط این 
کس��ب وکارها نوع جدیدی از نوآوری ها و فناوری ها، روش ها، خدمات 
و محص��والت جدیدی به ارمغان می آید که  ضمن خلق ارزش افزوده، 

اقتدار و خودکفایی را به همراه دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اس��تقبال صنایع و بخش های 
دفاع��ی، تحولی جدید را در رفع مهمترین نیازهای اولویت دار کش��ور 

ایج��اد کرده اس��ت، ادامه داد: هم��وار کردن راه برای این ش��رکت ها، 
سرمنشأ تحوالت فناورانه و سرریز دانش و فناوری خواهد بود.

س��تاری، دفاع مقدس را نمونه ای بارز از نقش آفرینی نوآوری در اوج 
محدودیت ها دانس��ت و ادامه داد: در س��الگرد  عملیات والفجر ۸ قرار 
داری��م. این عملیات مصداق بارزی از توانمندی نوآوران بود که در اوج 
محدودیت ها و مش��کالت با افتخارآفرینی افراد خالق و نوآور، به برگ 
زرینی در تاریخ کش��ور بدل شد. والفجر۸ موفقیت آمیز نمی شد مگر با 

نوآوری هایی که پا به میدان گذاشتند.
وی همچنی��ن بیان کرد: می بایس��ت بخش های اثرگذار کش��ور به 
توانمندی ش��رکت های دانش بنیان و خالق اعتماد کنند و با حمایت از 

نوآوری آنها، زمینه ساز خلق ارزش افزوده و ثروت شوند.
س��امانه راداری بهمن بدون انتش��ار امواج و منطبق با پیشرفته ترین 
فناوری روز دنیا در این حوزه از قابلیت شناس��ایی و کشف ریزپرنده ها 

همچون هواپیماهای بدون سرنشین و رادارگریز برخوردار است.
همچنین اتاق عمل س��یار خودکششی تحت عنوان نجات، با قابلیت 
استفاده در موقعیت های بحرانی، امکانات حیاتی حوزه پزشکی را ارائه 

می کند و برای نخستین بار در کشور بومی سازی شده است.
 تولید بیش از ۲0 سامانه با همراهی شرکت های دانش بنیان 

در این مراس��م امیر س��رتیپ علیرضا صباحی ف��رد، فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش با اش��اره به اینکه بیش از ۲0 پروژه با بهره گیری 
از جوانان خالق فعال در شرکت های دانش بنیان در مدار عملیاتی قرار 
گرفته اس��ت، گفت: امروز ۲ س��امانه اتاق عمل خودکششی و سامانه 
راداری بهمن تنها بخش��ی از توانمندی های پدافند هوایی کشور را به 

نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه بس��یاری از این س��امانه ها برای نخس��تین بار در 
کش��ور عملیاتی ش��ده اند، ادامه داد: پ��روژه راداری بهم��ن در داخل 
کش��ور بی نظیر اس��ت و نمونه مش��ابه آن از دیگر کشورها نیز گزارش 
نش��ده است. این رادار هیچ گونه انتشار امواجی ندارد و می تواند تمامی 
پرنده ها را کش��ف و شناسایی کند. اتاق عمل سیار خودکششی نیز در 
تمامی مناطق بحران زده از جمله س��یل و زلزله زده مورد استفاده قرار 

می گیرد.

فن��اوری  دیجیتال به حوزه ه��ای گوناگون راه یافته اس��ت و امروزه 
کس��ب وکارهایی که به دنبال ارتقا و عرضه خدمات کارآمد هس��تند، 
به این حوزه وابس��ته اند. سامانه های فروش، مدیریت سازمانی و کسب 
و کار، بخش��ی از زنجی��ره به هم پیوس��ته ورود فن��اوری و نوآوری به 
ش��رکت ها اس��ت. تمامی سازمان ها از جمله ش��رکت ها نیاز دارند تا با 
چینش راهبرد صحیح و برنامه ریزی منسجم، دورنمایی روشن از آینده 

کاری خود ترسیم کنند.
نرم افزارهای جامع و فناورانه به یاری مدیران کس��ب وکارها آمده اند 
و کار مدیریت منابع س��ازمانی را دقیق، آسان و سریع کرده اند. هزینه 
پیاده س��ازی این نرم افزارها، س��ازگاری با نیازه��ای منحصر به فرد هر 
س��ازمان و خدمات پشتیبانی، ضرورت هایی هس��تند که شرکت های 
دانش بنی��ان و خالق را در مس��یر تولید نمونه های ایران س��اخت این 

نرم افزارها رهنمون کرده است.

شرکت دانش بنیان تیم یار کیش یکی از تیم هایی است که محور کار 
خود را تولید نرم افزار مدیریت جامع یکپارچه کس��ب وکار قرار داد و با 
تولید س��امانه ای جامع تحت عنوان »تیم یار« خدمات این حوزه را به 

کسب وکارها عرضه کرد.
داود ایلی، مدیرعامل تیم یار کیش، با اش��اره به تولید نرم افزار بومی 
مدیریت س��ازمانی و کس��ب وکار گفت: تولید این س��امانه جامع با نام 
ERP تیم ی��ار، ضمن بوم��ی بودن از ویژگی ه��ای یکپارچگی، امنیت، 
انعطاف پذی��ری در طراح��ی و تولید، نی��از به نمونه ه��ای غیربومی را 
برطرف کرده است. این فعال فناور با بیان اینکه نرم افزار یادشده برای 
صاحبان کس��ب و کارهای کوچک تا س��ازمان ها و صنایع بزرگ قابل 
اس��تفاده اس��ت، ادامه داد: با برنامه ریزی منابع سازمان، یک سیستم 
نرم افزاری ماژوالر اس��ت که با هدف یکپارچه سازی فرآیندهای اصلی 

کسب و کارها در یک سیستم واحد طراحی شده است.

ستاری: حوزه های راهبردی را دانش بنیان ها با نوآوری متحول کردند و 
استقبال صنایع دفاعی از این بخش گامی برای رفع اولویت های کشور است

نرم افزاری دانش بنیان طراحی شد تا مدیریت کسب و کارها بهینه شود

رد درخواست ایالن ماسک برای اعمال مالیات بر استفاده از کربن

یادداشـت

صاحبان ایده های اس��تارت آپی و صنایع خالق با س��رمایه گذاران خطرپذیر 
تعامل کردند تا زمینه برای رفع نیازهای فناورانه این حوزه فراهم شود.

 »اس��تارت آپ دمو اس��تانی« عنوان رویدادی اس��ت که ب��ا حضور 1۵ تیم 
اس��تارت آپی و صنایع خالق استان مرکزی میزبان دو سوی عرضه و تقاضای 
فناوری ش��د. فن بازار ملی ایران از آن حمایت کرد و در ش��رکت شهرک های 

صنعتی استان مرکزی برگزار شد.
طرح تولید چاپگرهای س��ه بعدی، طرح تولید اس��کاچ های آشپزخانه یکبار 
مصرف دوس��ت دار محیط زیس��ت، بانک اطالعاتی هوش��مند صنعت و طرح 
پلتفرم بازاریابی هوش��مند برای اولین بار در سومین دوره رویداد استارت آپ 

دمو ارائه شد.

 ایده های استارت آپی به صاحبان 
صنایع رسید

اجرای این طرح اشاره کردند.«  ایالن ماسک نسبت به پرداخت مالیات استفاده از کربن 
از سـوی کسب و کارش اعالم آمادگی کرده اسـت، با این حال از آنجایی که بسیاری از 
شـرکت ها آمادگی این طرح جسورانه را ندارند، به احتمال زیاد دست کم تا پایان بحران 
کرونا نسـبت بـه تایید این طرح اقدامی صورت نگیرد.  طرح مسـئله مالیات اسـتفاده 
از کربن برای کسـب و کارها پس از اعالم رسـمی دولت بایدن برای بازگشـت به توافق 

اقلیمـی پاریس داغ شـد. این امر با توجه به افزایش تعهدات تیـم بایدن برای پیگیری 
فرآیندهای حفاظت از محیط زیسـت از سوی ایالن ماسک مطرح شده است. شاید این 
طرح امسـال تایید نشـود، اما با توجه به افزایش تمایل دولت ایاالت متحده به احتمال 

زیادی در طول 2 سال آینده بخشی از قانون مالیات بر کسب و کار خواهد شد. 
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مدیریت شهرت و جایگاه کسب و کار در سال های اخیر بیش از هر زمان 
دیگری دارای اهمیت ش��ده است. بسیاری از برندها برای مدیریت بهینه 
جایگاه کسب و کارشان به اطالعات دقیق و همچنین اقدامات فوری نیاز 
دارند. تولید محصوالت باکیفیت و دارای قیمت مناس��ب دیگر تنها گزینه 
مدنظر مش��تریان برای تعامل با برندها نیس��ت. همین امر مسئله شهرت 
کسب و کارها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. برخی از کسب و 
کارها با هدف بهبود وضعیت مالی شان اقدام به کاهش هزینه های بازاریابی 
و تبلیغات می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست برنامه مالی بی عیب و 
نقصی باش��د، اما تاثیر منفی بر روی شهرت کس��ب و کار خواهد داشت. 
 ،Sprout Social براس��اس گزارش موسس��ه کارشناس هاب موسس��ه
۵۷ درصد از برندها در بازارهای اروپایی برای تعامل بهتر با مش��تریان به 
شبکه های اجتماعی اتکا دارند. این امر به معنای افزایش اهمیت و کاربرد 

شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی و تبلیغات است. 
ش��هرت آنالین برندها در عصر کنونی دارای اهمیت بس��یار باالتری در 
مقایس��ه با سایر انواع شهرت است. درست به همین خاطر اغلب کسب و 
کارها هزینه بس��یار زیادی برای حفظ و توسعه شهرت آنالین شان صرف 
می کنند. بررسی برخی از مهمترین توصیه ها و راهکارها برای حفظ شهرت 
مثبت کسب و کار در این میان دارای اهمیت بسیار زیادی است. در ادامه 
مهمترین نکات در زمینه مدیریت ش��هرت و جایگاه کسب و کار را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
چرا شهرت کسب و کارها دارای اهمیت باالیی است؟

کسب و کارها برای تعامل با مشتریان و فروش باال نیاز به رعایت نکات 
متعددی دارند. این امر فرآیند کسب و کار برای آنها را سخت تر از هر زمان 
دیگری خواهد کرد. مش��تریان در بازارهای مختلف عالوه بر جست وجوی 
محصوالت باکیفیت به دنبال برندهای عالقه مند برای مراقبت از مشتریان 
نیز هس��تند. این امر به معنای اخذ ش��یوه های متفاوت در حوزه مدیریت 
کس��ب و کار است. متاس��فانه برخی از برندها در این زمینه تکنیک های 
بسیار س��اده و ناقصی را رعایت می کنند بنابراین به طور مداوم در زمینه 

توسعه شهرت شان با مشکل مواجه می شوند. 
بی تردید هرچه ش��هرت یک برند در میان مش��تریان بیش��تر باش��د، 
تاثیرگذاری بر روی آنها ساده تر خواهد بود. درست به همین خاطر برندهای 
بزرگ کمتر با مشکالت مالی و ناتوانی برای فروش محصوالت شان مواجه 
می شوند. توسعه شهرت کسب و کار در بازارهای مختلف تنها مسئله مهم 
برای برندها نیس��ت. اغلب اوقات حفظ شهرت بسیار سخت تر از به دست 
آوردنش است بنابراین برندها اغلب روند پرفراز و نشیبی در زمینه مدیریت 

شهرت شان تجربه می کنند. 
اتکای بیش از اندازه کاربران به اپ های واسطه ای

صحبت از توس��عه و افول کسب و کارها براساس بازخوردهای دریافتی 
از مشتریان امر اغراق آمیزی نیست. امروزه برندهای بزرگ و کوچک برای 
ادامه فعالیت در بازار نیاز بس��یار زیادی به نظرات کاربران و مشتریان شان 
دارن��د. نکته جالب اینکه اغلب کس��ب و کارها توانایی به دس��ت آوردن 

اطالعات موردنظر بدون استفاده از اپ های واسطه ای را ندارند. 
وقت��ی از اپ های واس��طه ای صحبت می کنیم، باید ب��ه برخی از نکات 
اساس��ی مانند ماهی��ت آنها توجه نماییم. امروزه هر نوع اپ که از س��وی 
کس��ب و کارها مدیریت نشود، در قالب اپ واسطه ای طبقه بندی می شود 
بنابراین اگر در ش��بکه های اجتماعی اطالعات دس��ت اولی از کاربران به 
دست برند برسد، آنها در میان اپ های واسطه ای طبقه بندی نخواهند شد. 
اغلب برندها برای تحلیل اطالعات مربوط به مشتریان ش��ان به اپ های 
واسطه ای برای تحلیل و پردازش داده های خام اتکا دارند. این امر بهترین 
وجه وابس��تگی برندها به اپ های واسطه ای را نشان می دهد. خوشبختانه 
همیشه نیاز به صرف هزینه گزاف برای استفاده از اپ های واسطه ای نیست 
بنابراین کس��ب و کارها با بودجه اندک نیز امکان مدیریت شهرت شان را 

خواهند داشت. 
توسعه کسب و کار با تمرکز بر روی مشتریان

توس��عه کس��ب و کارها و حضور ش��مار باالیی از برندها در شبکه های 
اجتماعی امر مهمی محس��وب می ش��ود. ام��روزه کاربران در مقایس��ه با 
س��ال های نخست توسعه ش��بکه های اجتماعی با شمار بسیار بیشتری از 
اکانت های تجاری مواجه هستند. این امر از نقطه نظر توسعه کسب و کارها 
در بازارهای مختلف بسیار مثبت است، اما میزان توجه کاربران به برندها را 
کاهش می دهد بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای تعامل با مشتریان 

حتی در شرایط ناگوار کنونی باشیم. 
سرمایه گذاری بر روی حوزه های مختلف بازاریابی و تبلیغات در راستای 
بهبود وضیت شهرت برند گزینه های جذابی محسوب می شود. نکته مهم 

در این میان کنترل هزینه های برند در این میان است. اگر هزینه های برند 
به طور غیرقابل کنترلی افزایش پیدا کند، کسب و کارها با مشکالت زیادی 
مواجه خواهند شد. بنابراین باید از یک سو مدیریت شهرت برند و از سوی 
دیگر بودجه محدود کس��ب و کار را مدنظر ق��رار دهیم. اگر این نکات به 
خوبی مدنظر برندها قرار نگیرد، همیشه مشکالت مالی در زمینه مدیریت 

شهرت برند مطرح خواهد بود. 
یک��ی از الگوهای جایگزین برای مدیریت ش��هرت برند و در عین حال 
صرفه جویی در هزینه ها تمرکز بر روی مش��تریان اس��ت. امروزه کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی نسبت به ادعاهای کاربران حقیقی در مقایسه با 
اکانت های حقوقی و تجاری واکنش بس��یار بهتری نشان می دهند. همین 
امر برخی از برندها را به سوی بازاریابی با همکاری مشتریان هدایت کرده 

است. 
س��رمایه گذاری بر روی مش��تریان به عنوان منبع اصلی برای بازاریابی 
جذابیت های بسیار زیادی به همراه دارد. درست به همین خاطر برندهای 
بزرگ از مدت ها پیش نس��بت به همکاری بازاریابی با مشتریان شان اقدام 
کرده اند. مسئله اصلی در این فرآیند تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
اس��ت. وقتی مخاطب هدف رابطه نزدیکی با برند داش��ته باش��د، امکان 
اس��تفاده از آنها به عنوان س��فیران برند فراهم می شود. امروزه بسیاری از 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی به دلیل رابطه نزدیک با برندها اقدام به 
تولید محتوای جذاب پیرامون برند موردنظر می کنند. این امر تاثیر بسیار 

مطلوبی بر روی روند بازاریابی برند موردنظر برجای می گذارد.
مهمتری��ن نکته در بازاریابی با کمک مش��تریان توجه به رابطه نزدیک 
میان برند و آنهاس��ت. اگر رابطه میان برند و مش��تریان در سطح مطلوبی 
قرار نداش��ته باشد، بخش قابل مالحظه ای از فعالیت های کاری با مشکل 

مواجه خواهد شد. 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی اغلب به دنبال محصوالت و برندهای 
تازه هس��تند. این امر یکی از چالش های مهم برای برندهای دارای دامنه 
مشخصی از مشتریان است. وقتی کاربران در شبکه های اجتماعی به دنبال 
تعامل با برندهای تازه هستند، برندهای قدیمی شانس اندکی برای جلب 

نظر آنها خواهند داشت.
مدیریت ش��هرت برند در حوزه آنالین بدون ت��الش برای جلب دوباره 
نظر کاربران بی عالقه به کسب و کار ناقص خواهد بود بنابراین بسیاری از 
برنده��ا برای تعامل با مخاطب هدف نیاز به رابطه بهینه با مخاطب هدف 
دارند. این امر باید در قالب کمپین های ویژه صورت گیرد. هدف گذاری بر 
روی مخاطب هدف دارای آشنایی با برند و کاربران فاقد هرگونه شناخت 
از کسب و کار باید به شیوه های متفاوت صورت گیرد. در غیر این صورت 
برندها توانایی تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را نخواهند داشت. 
یک��ی از اش��تباهات رایج در حوزه مدیریت ش��هرت برند تالش برای 
تعامل با تمام مش��تریان و مخاطب هدف برند براساس یک شیوه واحد 
اس��ت. این امر همیشه با مش��کالتی برای بازاریابی و تعامل با مخاطب 
هدف مواجه می شود. دسته بندی مش��تریان و تالش برای مدیریت هر 
کدام براساس الگوهای منحصر به فرد امری ضروری محسوب می شود. 
این امر در صورت بی توجهی کس��ب و کارها مش��کالت بسیار زیادی به 

همراه خواهد داشت. 
مهمترین تجربه کاربران از برندها مربوط به نخس��تین برخوردش��ان با 
آنهاس��ت. اگر این تجربه همراه با ناکامی هایی باشد، کاربران دیگر تمایلی 
ب��رای تعامل ب��ا برند موردنظر نش��ان نخواهند داد. این ام��ر اغلب اوقات 
برای برندها همراه با چالش های پایداری اس��ت. درس��ت به همین خاطر 
بس��یاری از برندها در تالش برای مدیریت وضعیت کسب و کارشان اقدام 
به برقراری ارتباط دوباره با مشتریان قدیمی شان می کنند. اگر این امر به 
طور موفقیت آمیز دنبال ش��ود، موجب بازگش��ت عالقه مشتریان به برند 

خواهد شد. 
بسیاری از برندهای بزرگ برای مواجهه نخست شان با کاربران برنامه های 
دقیقی طراحی می کنند. اگر کسب و کار شما دارای چنین برنامه ای برای 
فضای آنالین نیست، باید به طور کلی نسبت به استراتژی های بازاریابی و 
تبلیغاتی تان تجدیدنظر نمایید. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی 

پیش روی کسب و کارتان قرار خواهد گرفت. 
مدیریت شهرت برند در 5 گام

پس از بحث های ابتدایی در مورد شهرت کسب و کار و ضرورت رعایتش 
در حوزه کس��ب و کار باید به برخی از نکات اساسی تر و گام های مهم در 
این راستا اشاره نماییم. برخی از نکات مهم در این رابطه در ادامه به طور 

دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شناسایی جایگاه شهرت برند در دنیای آنالین

نخس��تین گام برای مدیریت شهرت کس��ب و کار آگاهی دقیق از نظر 
کاربران نس��بت به برندمان است. بسیاری از برندها در این مسیر عملکرد 
ضعیفی از خودش��ان نش��ان می دهند. دلیل این امر تمای��ل برای ارزیابی 

وضعیت بازاریابی و تعامل با مش��تریان براساس بازخوردهای بسیار واضح 
است. این امر همیشه برندها را درگیر ارزیابی های اشتباه خواهد کرد. 

امروزه ش��مار باالی��ی از کاربران در ش��بکه های اجتماعی تمایلی برای 
اظهارنظر مستقیم درباره برندها ندارند. این امر کار بازاریاب ها و کارآفرینان 
به منظور مدیریت ش��هرت کس��ب و کار را دش��وار خواهد کرد. طراحی 
برخی از پرسش های مهم درباره میزان رضایت کاربران از فعالیت برند در 
شبکه های اجتماعی ضروری خواهد بود. مهمترین مسئله در اینجا تالش 
برندها برای ایجاد ارتب��اط نزدیک با کاربران به جای انتظار برای دریافت 
نظرات شان است. انتظار از سوی برندها هیچ گاه به استراتژی موفقی ختم 
نخواهد ش��د بنابراین باید برخی از نکات اساس��ی در این راستا را مدنظر 

قرار دهیم. 
اس��تفاده از ابزاره��ای مدیریت ش��بکه های اجتماعی یک��ی از بهترین 
تکنیک ه��ای کس��ب و کارها محس��وب می ش��ود. دلیل اصل��ی این امر 
دش��واری های مربوط به ارزیابی وضعیت برند بدون اس��تفاده از ابزارهای 
حرفه ای اس��ت. ام��روزه هوش مصنوعی تاثیرات بس��یار زی��ادی بر روی 
وضعیت کسب و کار برند برجای می گذارد. یکی از نمودهای اصلی هوش 
مصنوعی در رابطه با ابزارهای کمکی در دسترس کسب و کارهاست. این 
ابزارها امکان مدیریت ش��بکه های اجتماعی و پیگیری اهداف کسب و کار 
به ساده ترین شیوه ممکن را فراهم می سازد. برخی از برندها در این مسیر 
هنوز بر روی استفاده از شیوه های سنتی تاکید دارند. این امر در بلندمدت 
موجب افول قابل مالحظه شهرت کسب و کار موردنظر خواهد شد. بهترین 
راهکار در این میان تالش برای مقایسه ابزارهای مختلف در دسترس برند 

و انتخاب برخی از گزینه های مطلوب است. 
ارزیابی منشن های اکانت برند

کاربران در ش��بکه های اجتماعی نس��بت به یکدیگ��ر اظهارنظرهای 
مختلفی مطرح می کنند. این امر در مورد اکانت های تجاری نیز صحت 
دارد. معنای این امر اظهارنظر کاربران نس��بت به برندهاس��ت. این نوع 
اظهارنظره��ا در قالب کامنت، تگ، هش��تگ و حتی پیام های خصوصی 
مطرح می ش��ود. ارزیابی وضعیت منشن های مختلف برند در این میان 
دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از برندها فقط به دنبال تولید 
محتوای بازاریابی و تعامل براساس آن با مخاطب هدف هستند. این امر 
اغلب اوقات مشکالت بازاریابی برندها را دوچندان خواهد کرد. کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی انتظار دریافت پاس��خ های مشخص و سریع از 
س��وی برنده��ا را دارند بنابرای��ن در صورت غفلت برنده��ا به این نکته 

مشکالت کسب و کار به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
بازخوردهای دریافتی از سوی کاربران همیشه مثبت نیست. گاهی اوقات 
مش��تریان نس��بت به فعالیت برندها اعتراض زیادی دارند. این امر باید در 
ارزیابی وضعیت کس��ب و کار به ط��ور قابل مالحظه ای مدنظر قرار گیرد. 
اگر ش��یوه گردآوری نظرات کاربران در برند فقط شامل اطالعات مثبت و 
نظرات مناسب است، باید نسبت به ارزیابی دوباره وضعیت کسب و کارمان 
اق��دام نماییم. این امر به معنای اس��تفاده از معیارهای بهتر برای ارزیابی 
وضعیت برند و نظرات کاربران اس��ت. هیچ برندی همیش��ه نظرات مثبت 
از س��وی کاربران دریافت نمی کند بنابراین استفاده از نظرات منفی برای 
بهبود وضعیت برند اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. برخی از برندها 
بدون توجه به این نکته مهم درگیر مشکالت بسیار زیادی از نظر تعامل با 

مخاطب هدف می شوند. 
گردآوری نظرات منفی کاربران درباره برند هرگز کار س��اده ای نیس��ت. 
بازاریاب ها و کارآفرینان هرگز عالقه ای برای دریافت نظرات منفی از سوی 
کاربران ندارند. نکته مهم در این میان توجه به تاثیر نظرات منفی بر روی 
بهبود وضعیت برند در بلندمدت است. اگر این امر مدنظر بازاریاب ها قرار 

گیرد، بسیاری از فعالیت های برند به سادگی صورت بندی خواهد شد. 
پاسخگویی به نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن صورت گیرد. برخی از برندها در زمینه پاسخگویی به نظرات 
فق��ط نمونه های مثبت را مدنظر قرار می دهن��د. این امر به معنای صرف 
نظر از نظرات منفی در حوزه کس��ب و کار اس��ت. نکته مهم در این میان 
پاس��خگویی هرچه دقیق تر به نظرات منفی اس��ت بنابراین باید این نکته 
مهم را به طور ویژه ای مدنظر قرار دهیم. اغلب اوقات زمان مناس��ب برای 
پاس��خگویی به کاربران در شبکه های اجتماعی کمتر از 1 ساعت خواهد 
ب��ود. این امر حتی در مورد نظرات منف��ی نیز صحت دارد بنابراین تالش 
برای اتالف زمان در این میان هیچ تاثیری بر روی بهبود ذهنیت مشتریان 

نخواهد داشت. 
پاسخگویی کاربردی به نظرات کاربران

پاسخگویی به نظرات کاربران، همانطور که در بخش پیش بیان شد، امر 
بس��یار مهمی است. برخی از برندها در این مسیر اشتباهات بسیار زیادی 
را صورت می دهند. درست به همین خاطر همیشه با مشکالتی در زمینه 
تعامل با مشتریان مواجه هستند. یکی از نکات مهم در این میان استفاده 

از اطالعات کاربردی برای ارائه پاسخ های مناسب با مشتریان است. در غیر 
این صورت پاس��خ های برند به طور م��داوم کیفیت پایینی از نظر کاربران 

خواهد داشت. 
برخ��ی از برندها در راس��تای مدیریت وضعیت مشتریان ش��ان اقدام 
به اس��تفاده از مشریان وفادارش��ان می کنند. این امر بهترین ایده برای 
مدیریت ش��هرت برند محسوب می شود. مش��تریان وفادار برند به طور 
معمول تمایل باالیی برای بیان برخی از نکات کلیدی در مورد وضعیت 
برند دارند بنابراین همکاری با آنها یکی از بهترین ایده ها برای بازاریابی 
و مدیریت شهرت کسب و کار خواهد بود. مهمترین مسئله در این میان 
تالش برای جلب نظر مش��تریان برای بیان دقیق نقاط ضعف احتمالی 

کسب و کار است. 
پیگیری مش��کالت و اعتراض های مشتریان در حوزه کسب و کار نکته 
بس��یار مهمی محسوب می شود. برخی از مش��تریان در این راستا ارزیابی 
دقیقی از وضعیت برند مطرح می کنند بنابراین برندها باید به طور مداوم 
برای حل مشکالت مشتریان اقدام نمایند. شاید بخش کوچکی از مشکالت 
مش��تریان در فضای آنالین مطرح ش��ود. این امر نباید برندها را نسبت به 
دیگر مش��کالت مشتریان غافل س��ازد. نظرخواهی از مشتریان به صورت 
آنالین یکی از بهترین راهکارها برای شناسایی مشکالت کسب و کار است. 
این امر اغلب اوقات کمک ش��ایانی به برند را برای مدیریت مشکالت شان 

خواهد کرد. 
کنترل عملکرد برند

بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف نیاز به استفاده از نکات 
بس��یار زی��ادی دارند. نحوه تعام��ل برند با مخاطب هدف در ش��بکه های 
اجتماعی دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. اگر برندها به این نکته مهم 
توجه داشته باشند، امکان تبدیل نارضایتی ها به واکنش های مثبت فراهم 

خواهد شد. 
اگر تجربه تعامل با برندهای بزرگ را داشته باشید، برخی از کاربران پس 
از بی��ان نظرات منفی به طور مداوم مورد توجه بازاریاب ها قرار می گیرند. 
این امر با هدف رفع مش��کالت صورت می پذیرد. نکته جالب اینکه اغلب 
اوقات نظر مشتریان در مورد برندها پس از توجه فراوان بازاریاب ها تغییر 
می کند بنابراین پیگیری دلیل نارضایتی مش��تریان امر بسیار مهمی برای 

کسب و کارها محسوب می شود. 
اگر کسب و کار شما برای حل مشکالت کاربران به صورت خصوصی 
اقدام می کند، باید پس از پایان مش��کل نسبت به انتشار دقیق جزییات 
فعالیت ت��ان اقدام نمایی��د. این امر تاثیر بس��یار مثبتی بر روی س��ایر 
مش��تریان به همراه دارد. گاهی اوقات کس��ب و کارها به دلیل ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اطالعات مرب��وط به تعامل 
خصوصی و غیرعمومی با مش��تریان را منتش��ر نمی کنند. اگر وضعیت 
کس��ب و کار شما چنین نیس��ت، هیچ دلیلی برای عدم انتشار جزییات 

مربوط به برند وجود نخواهد داشت. 
تعامالت برند با مش��تریان باید به طور مداوم مورد ارزیابی و داوری قرار 
گی��رد. برخی از برندها بدون توجه به میزان موفقیت اقدامات ش��ان برای 
جلب نظر مخاطب هدف تعامل با مشتریان را ادامه می دهند. اگر استراتژی 
مورد استفاده برند دارای کاربرد کافی نیست، باید به طور قابل مالحظه ای 
نس��بت به بهبودش اقدام نماییم. در غیر این صورت در بلندمدت ش��مار 

باالیی از مشتریان مان را از دست خواهیم داد. 
عمل براساس ارزیابی داده ها

فرآیند مدیریت شهرت برند باید با ساماندهی مجموعه اعمالی از سوی 
برند تکمیل شود. این اعمال باید همیشه براساس ارزیابی برند از نظرات، 
بازخوردها و به طور کلی پردازش داده های مربوط به کاربران صورت گیرد. 
برخی از برندها در این مسیر بر روی اقدام براساس تجربه قبلی شان تاکید 
دارند. این امر ش��اید در نگاه نخست جالب به نظر برسد، اما هرگز موجب 

موفقیت کسب و کار نخواهد شد. 
اس��تفاده از ابزاره��ای بازاریابی و مدیریت کس��ب و کار باید در زمینه 
اقدامات برند تاثیرگذاری ش��ان را نش��ان دهند. اس��تفاده از دامنه وسیع 
اطالع��ات بدون بهبود عملکرد برند هیچ تاثیرگذاری مناس��بی برای برند 
به همراه نخواهد داشت. همین امر بسیاری از برندها را نسبت به وضعیت 
فعالیت شان در زمینه مدیریت شهرت بدبین کرده است. استفاده درست از 
اطالعات و ابزارهای در دس��ترس در صورت فقدان مهارت های الزم بسیار 
دش��وار خواهد ش��د بنابراین کس��ب و کارها باید به طور مداوم نسبت به 

استفاده درست از اطالعات مربوط به ابزارهای مختلف اقدام نمایند. 
خوش��بختانه امروزه دوره های آموزشی بسیار زیادی در دسترس برندها 
برای بهبود وضعیت مدیریت شهرت شان قرار دارد. با این حساب در صورت 
مواجهه با مشکالت عمده در این راستا شرکت در برخی از دوره های مورد 

نظر ایده مناسبی خواهد بود. 
sproutsocial.com :منبع

چگونه شهرت و جایگاه مطلوب برندمان را حفظ کنیم؟

چالش های مدیریت شهرت برند 
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در کنار پیش��رفت چشمگیر کش��ور چین در حوزه های مختلف طی 1۵ 
س��ال اخیر، شبکه اجتماعی تیک تاک نیز موفق شده است نظیر برندهایی 
نظیر هوآوی، جهان را به چالش بکش��د. این شبکه آمارهای مختلفی نظیر 
بیش��ترین میزان دانلود را تصاحب ک��رده و طی چند هفته اخیر، میانگین 
زمان استفاده کاربران آن از فیس بوک پیشی گرفته است. این امر در حالی 
اس��ت که این شبکه کامال تازه کار بوده و از سال ۲01۷، به صورت جهانی 
عرضه شد. پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که طی چهار سال آینده، این 
شبکه جذاب مبتنی بر ارسال ویدئوهای کوتاه، جایگاه حال حاضر فیس بوک 
و اینستاگرام را تصاحب خواهد کرد. در این راستا فهرستی از محبوب ترین 
موضوعات معرفی شده که در آن موضوعاتی که باالترین میزان رشد را نیز 

داشته اند، تحلیل شده است. در ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت. 
1-والگ 

به صورت بس��یار ساده، والگرها همان بالگرهایی محسوب می شوند که 
همه ما با آنها آشنا هستیم. با این حال فعالیت آنها شیوه متفاوتی را دارد. 
درواقع به جای متن نویس��ی، همه چیز ب��ه ویدئو اختصاص پیدا می کند. 
در این راس��تا والگر می تواند در هر زمینه ای صحبت نموده و این مسئله 
اکنون با طرفداران بسیاری مواجه شده است. نکته جالب این است که در 
این زمینه، ابدا محدودیتی وجود نداش��ته و شما می توانید براساس عالقه 

و دانش خود، حوزه ای را انتخاب نموده و فعالیت خود را شروع نمایید. 
2-کمدی

یکی از نکات جالب در رابطه با محتواهای طنز این اس��ت که محبوبیت 
عموم��ی دارن��د. درواقع کمتر کس��ی را می توان پیدا کرد ک��ه از این نوع 
محتواها اس��تقبال نکند. علت این امر نیز به خاطر تاثیر فوق العاده مثبت 
آن در روحیه افراد اس��ت. با توجه به این حجم از تقاضا، طبیعی است که 
ش��اهد این بخش در جایگاه دوم باشیم. درواقع پیش بینی ها حاکی از آن 
اس��ت که کمدی همچنان بتواند جایگاه دوم را در اختیار داشته باشد، با 
این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تعداد رقبا 
به ش��دت در حال افزایش بوده و باید تالش کنید تا س��بک مخصوص به 

خود را پیدا کنید. 
3-بازی های ویدئویی

بازی های ویدئویی از جمله صنعت های بسیار سودآور در ۲0 سال اخیر 
محس��وب می شود. در این راس��تا فیلم گرفتن از بازی ها، به ترندی بسیار 
ج��ذاب تبدیل ش��ده و به همین خاطر نیز یکی از موضوعاتی که بس��یار 
مورد توجه حتی در سال دید خواهد بود، مسئله بازی های رایانه ای است. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در کنار توجه به 
جدیدترین بازی ها، سعی کنید تا از نمونه های قدیمی نیز غافل نشوید. این 
موارد بار نوس��تالژی باالیی را دارد که ت��ا به امروز مورد غفلت قرار گرفته 
است. به همین خاطر شما می توانید با انتخاب آن، سبکی متفاوت را داشته 
باش��ید. همچنین فراموش نکنید که ش��ما صرفا به انجام بازی ها محدود 

نبوده و می توانید منتقد و معرف بازی ها نیز باشید. 
4-فیلم و سریال 

منظور از این بخش تولید فیلم و س��ریال نبوده و تنها به این امر اش��اره 
دارد که اگر به صنعت س��ینما و سریال ها توجه داشته باشید، بدون شک 
مخاطبان باالیی را به دس��ت خواهید آورد. در این راس��تا شما می توانید 
معرف، تحلیلگر و منتقد فیلم ها باش��ید. در این راستا توصیه می شود که 
در کنار تالش برای روایت جذاب داستان، به دنبال توجه کردن به نکاتی 
باشید که از توجه مخاطب عامه خارج است. تحت این شرایط بدون شک 

سرعت رشد باالیی را تجربه خواهید کرد. 
5-حیوانات 

فیلم گرفتن از حیوانات خانگی نیز یکی دیگر از موضوعات بسیار محبوب 
در تیک تاک است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
این موضوع صرفا به تیک تاک محدود نبوده و این فهرست با کمی تغییر، 
برای هر ش��بکه دیگ��ری نیز صادق خواهد بود. در این راس��تا اگر حیوان 

خانگ��ی دارید، توصیه می ش��ود که از لحظات بام��زه فیلم تهیه کرده و یا 
س��ازنده چنین موقعیت هایی باشید. این امر از جمله موضوعاتی است که 

توسط صفحات دیگر افراد نیز با بازنشر خوبی همراه خواهد بود. 
6-اتفاقات روزمره 

این امر که مخاطب را با جریان زندگی خود همراه س��ازید نیز از دیگر 
موضوعاتی اس��ت که در عین عجیب بودن، با مخاطبان بس��یاری همراه 
ش��ده است. در این راستا کافی است که از دوربین تلفن همراه خود برای 
ثبت اتفاقات جالب روزمره، استفاده نمایید. بدون شک اشتراک گذاری آنها، 
مخاطبان خود را خواهد داش��ت. با این حال فراموش نکنید که این دسته 
از اتفاقات، باید فراتر از یکس��ری موارد عادی باش��ند. برای مثال مسواک 
زدن ش��ما بدون ش��ک جذابیتی برای هیچ فردی نخواهد داش��ت، با این 
حال اگر از کمک خود به حیوانات بی سرپرس��ت، فیلم تهیه کنید، بدون 
ش��ک این مسئله با واکنش مثبت بسیاری همراه خواهد بود و خود نوعی 
فرهنگ سازی محسوب می ش��ود. به صورت کلی با کمی دقت، می توانید 

اتفاقات جالبی را در طول روز شاهد باشید. 
7-انیمیشن 

این بخش نیز درس��ت به مانند فیلم و س��ریال بوده و ش��ما می توانید 
روایتگر و یا منتقد خوبی باش��ید، با این ح��ال منظور از این موضوع تنها 
محدودب��ودن به این مورد نبوده و ش��ما می توانید انیمیش��ن های کوتاه و 
جذابی را نیز تولید نمایید. خوشبختانه این موضوع هم اکنون با طرفداران 
بس��یاری حتی در بین افراد مسن، مواجه ش��ده است. درواقع نباید تصور 
کنید که جامعه هدف، صرفا کودکان خواهند بود. سخت آنها نیز در چند 
س��ال اخیر به واسطه نرم افزارهای مختلف بسیار ساده شده و شما با یک 
دوره آموزش��ی، می توانید اقدامات خود را ش��روع نمایید. برای درک بهتر 
این موضوع، تنها کافی است تا چند نمونه موفق را مورد بررسی خود قرار 
دهید که با یک جس��ت و جوی ساده، به فهرست کاملی از آنها دسترسی 

پیدا خواهید کرد. 
8-آشپزی

اگرچه س��اعت کاری زیاد افراد باعث ش��ده است تا تمایالت به آشپزی 
کاهش پیدا کند، با این حال در چند س��ال اخیر، مس��ئله سالمت غذایی 
بس��یار مورد توجه قرار گرفته است. به صورت کلی تمایل افراد به آشپزی 
رش��د بس��یار خوبی را پیدا کرده اس��ت. در این راستا ش��ما می توانید با 
آموزش های خود، مخاطبان بسیاری را به دست آورید. در این راستا انجام 
اقدامی تکراری، ابدا جذابیت نخواهد داش��ت. به همین خاطر الزم است تا 
با تحلیل اقدامات انجام شده، به دنبال شیوه ای جدیدتر و جذاب تر باشید. 
همچنین شما می توانید به عنوان تستر، غذاهای مختلف را امتحان کرده 
و نظر خود را عنوان نمایید. این امر باعث خواهد شد تا افراد تصمیم گیری 
بهتری برای انتخاب رستوران، کافه و یا برندهای موارد غذایی داشته باشند. 
با توجه به این امر که غذا جزو نیازهای اولیه محس��وب می شود، اطمینان 

داشته باشید که چنین فعالیتی، مخاطبان بی¬شماری را خواهد داشت.
9-ورزش

مس��ئله تناسب اندام و حفظ س��المتی، ترند جدی در چند سال اخیر 
محسوب می شود. در این راستا شما می توانید با فیلم گرفتن از تمرین های 
مختلف و مش��اوره های کاربردی، طرفداران بس��یاری را پیدا کرده و حتی 
درآمدهای باالیی را در خارج از فضای تیک تاک داشته باشید. نکته ای که 
در این زمینه باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که تنوع را رعایت 
نموده و با س��ایر افراد فعال در این حوزه، همکاری داش��ته باشید. درواقع 
این واقعیت را باید قبول کنید که شما قادر به جذب تمامی مخاطبان یک 
حوزه نخواهید بود. به همین خاطر حتی همکاری با رقبا نیز یک اش��تباه 

نخواهد بود. 
به صورت کلی براس��اس نظر اکثر تحلیلگ��ران، پرطرفدارترین حوزه ها، 
9 م��ورد معرفی ش��ده خواهد بود، با این ح��ال در رابطه با موضوعاتی که 
بیش��ترین رشد را خواهند داشت، 6 گزینه انتخاب شده است که در ادامه 

آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-اخبار

یکی از واقعیت ها این اس��ت که عالقه افراد به مطالعه اخبار متنی، بسیار 

پایین آمده است. در این راستا صدا نیز جذابیت الزم را ندارد. درواقع وجود 
فیلم یا عکس، بدون شک درک موضوعات را ساده تر و در عین حال جذاب تر 
خواهد کرد. در این راستا اخبار تلویزیون ها نیز در ساعت های خاصی پخش 
می ش��ود و معموال دس��ته بندی های الزم را ندارند. به همین خاطر نیز اگر 
بتوانی��د حداقل در یک حوزه ب��ه صورت تخصصی، اخبار را پیگیری و بیان 
نمایید، بدون شک طرفداران خود را پیدا خواهید کرد. این مسئله هم اکنون 
در توییتر به یک ترند تبدیل شده و پیش بینی می شود که آمارهای آن در 
سال ۲0۲1، درخشان تر از هر موضوع دیگری باشد. با این حال نکته مهمی 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که صرفا به مخاطب داخلی 
محدود نباش��ید. درواقع اگر بتوانید به زبان انگلیسی اقدامات خود را انجام 
دهید، بدون شک شانس جذب مخاطبان باال، به مراتب بیشتر خواهد بود. 

2-موسیقی
در زمینه موسیقی می توان اقدامات بسیاری را انجام داد. درواقع نه تنها 
می توانید به این صنعت از جهات مختلف بپردازید، بلکه می توانید خود به 
عنوان خواننده و یا نوازنده نیز فعالیت نمایید. بسیاری از خوانندگان نسل 

جدید، کار خود را از شبکه های اجتماعی آغاز کرده اند.
3-عکاسی

پیش��رفت تکنولوژی باعث شده است تا عکاس��ی دیگر اقدامی زمانبر و 
سخت محسوب نشود. در این راستا با در اختیار داشتن دوربینی مناسب، 
مهارت کافی و آشنایی با نرم افزارهای ادیت می توانید تصاویر بسیار خوبی 
را به ثبت برس��انید. با این حال ممکن اس��ت چنین مهارتی را در ش��بکه 
مبتنی بر ویدئو، بی ربط تصور نمایید. این امر در حالی اس��ت که بسیاری 
از افراد عالقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستند. به همین خاطر 
نیز می توانید با آم��وزش ترفندها، معرفی انواع دوربین ها و لنزها، آموزش 
ادی��ت و به صورت کل��ی تمامی موضوعات مهم در ای��ن زمینه، در تیک 
تاک به محبوبیت برسید. در این راستا آموزش های سریالی کوتاه، بهترین 
حال��ت ممکن خواهد بود. درواقع مخاطب امروز، کم حوصله تر از هر زمانی 

محسوب می شود. 
4-اخبار ورزشی

بدون ش��ک هر فردی به حداقل یک رش��ته ورزشی، عالقه مند است و 
یا طرفدار یک تیم محس��وب می شود. تحت این شرایط عالقه به پیگیری 
دقیق اخبار، افزایش پیدا خواهد کرد. تحت این ش��رایط ش��ما می توانید 
کلیپ های کوتاهی برای پوشش اخبار تخصصی، ایجاد نمایید. در این راستا 
بهتری��ن نتیجه را زمانی به دس��ت خواهید آورد که مح��دوده خود را به 
خوبی مشخص کرده باشید. برای مثال ورزش فوتبال بیش از حد گسترده 
ب��وده و الزم اس��ت تا به م��وارد کوچک تر نظیر یک تیم خ��ود را محدود 
نمایید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید بهترین پوشش خبری را داشته 
باش��ید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که تیم های 
مطرح، طرفداران میلیونی در بس��ییاری از کشورها دارند. به همین خاطر 
اگر زیرنویس انگلیسی را به عنوان زبان اول جهان، به ویدئوهای خود اضافه 

کنید، بدون شک نتایج بسیار خوبی را به دست خواهید آورد.
5-محیط زیست 

یکی از ترندهای جدی حال حاضر، مس��ئله محیط زیس��ت محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر نیز فعالیت در این زمینه بدون ش��ک مخاطب 
خواهد ش��د. در این راستا اگرچه بهتر اس��ت که تخصص کافی را داشته 
باش��ید، با این حال با گردآوری اخبار و خالصه کردن جدیدترین مقاالت 
نیز می توانید کامال موفق ظاهر شوید. نکته ای که در این بخش باید به آن 
بسیار توجه داشته باشید این است که صحت مطالب خود را بسیار جدی 

بگیرید. در غیر این صورت نتایج عکسی را به دست خواهید آورد. 
6-آموزش

در نهایت یکی از موضوعاتی که پیش بینی می شود که در سال جدید با 
طرفداران بسیاری همراه باشد، مسئله آموزش است. در این راستا نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که آموزش های شما باید کامال 
کاربردی، ساده و در عین حال به شیوه ای جذاب باشد. بدون شک در هر 

زمینه ای که مهارت دارید، می توانید آن را آموزش دهید. 
searchenginejournal.com :منبع
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آمادگی فولکس واگن برای رقابت با اپل

شرکت آلمانی فولکس واگن یکی از غول های عرصه خودروسازی 
محس��وب می ش��ود. این برند در مواجهه با پروژه اپ��ل برای تولید 
خ��ودرو در طول س��ال های اخیر بر روی ض��رورت افزایش کیفیت 
صنعت خودرو تاکید داشته است. هربرت دیس، مدیرعامل فولکس 
واگ��ن، در واکنش به خبر ت��الش اپل برای تولید خ��ودرو اینگونه 
اظهارنظر کرده اس��ت: »صنعت خودرو مانند کسب و کارهای ساده 
امکان ورود سریع برندها را فراهم نمی کند. اپل نیز در همین راستا 
قرار دارد بنابراین اپل توانایی ورود به صنعت خودرو و موفقیت یک 

شبه را نخواهد داشت.«
رویترز در طول س��ال های اخیر به ط��ور مداوم اطالعاتی از پروژه 
اپل برای تولید خودرو را در دس��ترس کاربران قرار داده اس��ت. این 
پروژه تحت عنوان »تایتان« از س��ال ۲014 شروع شد. بدون تردید 
ورود ی��ک برند فعال در زمینه تولید گوش��ی و رایانه هوش��مند به 
عرصه خودروس��ازی ب��رای هر مخاطبی جذاب خواه��د بود. برنامه 
اولیه اپل طراحی و س��اخت نخستین خودروی هوشمندش در سال 

۲0۲4 است. 
برنامه های اپل برای خودروی هوش��مندش هنوز به طور رس��می 
اعالم نش��ده اس��ت. بنابراین اطالعات بس��یار اندکی از ویژگی های 
خودروی هوشمند اپل در دسترس قرار دارد. هربرت دیس در رابطه 
با ای��ن موضوع برخی از حدس های اولیه را ارائه داش��ته اس��ت. از 
آنجایی که اپل در زمینه طراحی دس��تگاه های دیجیتال و همچنین 
بهبود عملکرد باتری گوش��ی های هوشمندش دارای مهارت باالیی 
اس��ت، به احتمال فراوان خودروی تازه اش نیز الکتریکی یا دست کم 

سازگار با محیط زیست خواهد بود. 
برنامه اصل��ی فولکس واگن برای رقابت موثر ب��ا برندهایی مانند 
اپل ت��الش برای ایجاد تنوع در بازار خودرو اس��ت. بر این اس��اس 
فولک��س واگن مدیری��ت پروژه های مربوط ب��ه طراحی خودروهای 
برقی و کوچک را سرعت بخشیده است. این امر رقابت بسیار زیادی 
در عرصه تولید خودرو، دس��ت کم در چند س��ال پی��ش رو، ایجاد 

خواهد کرد. 
reuters.com :منبع

 کمپین بازاریابی لیز برای لیگ قهرمانان اروپا 
در سال 2021

برند لیز به عنوان یکی از اسپانس��رهای اصلی لیگ قهرمانان اروپا 
همیشه برای شروع این رقابت ها کمپین ویژه ای را طراحی می کند. 
ای��ن بار نیز تیم بازاریابی برند لیز به مناس��بت ش��روع دور حذفی 
مسابقات لیگ قهرمانان اقدام به طراحی کمپینی با حضور برخی از 

فوتبالیست های مشهور دنیا کرده اند. 
مس��ابقات ورزشی از س��ال گذشته و همزمان با ش��یوع کرونا در 
استادیوم های بدون تماشاگر برگزار می شود. این امر موجب کاهش 
هیجان در هنگام برگزاری مس��ابقات شده است. هدف اصلی لیز از 
کمپین تازه اش نزدیک س��اختن تماش��اگران به حس و حال سابق 
تماش��ای فوتبال است. حضور لیونل مس��ی و پول پوگبا در کمپین 
جدی��د لیز ب��رای طرفداران فوتب��ال به اندازه کافی ج��ذاب به نظر 
می رس��د. این کمپین 30 ثانیه ای با نمایش تماشای فوتبال از خانه 
شروع می شود. در این میان لیونل مسی با ضربه ای به توپ ماجرای 

اصلی را شروع می کند. 
ش��اید در نگاه نخست کمپین لیز با هدف ترغیب مردم به خروج 
از خانه های ش��ان طراحی شده باش��د، اما این برند به خوبی نسبت 
ب��ه ضرورت رعایت نکات بهداش��تی آگاه��ی دارد بنابراین به جای 
دعوت از تماش��اگران برای خروج از خانه های شان در عمل هر خانه 
و بالکن��ش را بدل به س��کوی تماش��ای فوتبال می کن��د. این امر با 
نمای��ش تصویر پول پوگب��ا بر روی یک دیوار ب��زرگ در حال گرم 
کردن خودنمایی می کند. س��پس لیونل مس��ی و سایر مردم حاضر 
در خانه های ش��ان به جای تماش��ای فوتبال از تلویزیون های ش��ان 
اق��دام به حضور در بالکن و تماش��ای فوتب��ال از صفحه ای بزرگ و 
س��ینمایی می کنند. این کمپین ش��اید به ان��دازه کافی برای ایجاد 
ش��ور و اش��تیاق در میان عالقه مندان به فوتبال جذاب نباشد، اما با 
توجه به محدودیت های کرونایی بهترین تالش برای نزدیک ساختن 
شور و ش��وق تماش��اگران به دوره پیش از کرونا محسوب می شود. 
حضور لیونل مس��ی و پول پوگبا در ای��ن میان جذابیت های زیادی 
برای تماش��اگران به منظور مش��اهده ویدئوی تبلیغاتی 30 ثانیه ای 

لیز ایجاد کرده است. 
brandingforum.org :منبع
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نکات تکمیلی برای نوشتن یک طرح کسب و 
کار خوب

نوشتن طرح کسب و کار معموال با سه هدف انجام می شود:
طرح کس��ب و کار یک برنامه عملیاتی را برای شما به صورت 

شفاف ترسیم می کند.
می توان��د در زم��ان تالش ب��رای تأمین مالی کس��ب و کار از 

سرمایه گذاران مفید باشد.
به دیگران )ش��رکای بالقوه ، مدیران و ... ( نش��ان می دهد که 
چش��م انداز ش��ما برای شرکت چیس��ت و چگونه قصد دارید به 

آنجا برسید.
در ادامه نکات تکمیلی برای نوش��تن یک طرح کس��ب و کار 

خوب را با هم می خوانیم:
1-بررسی ایده از طریق نوشتن طرح کسب و کار قبل از اجرا 

ضروری است:
بس��یاری از اف��راد تا زمانی که مجبور نش��وند طرح کس��ب و 
کارش��ان را نمی نویس��ند. به عنوان مثال اگر مجبور باش��ند به 
بانک و یا س��رمایه گذار مراجعه کنند به ناچار طرح کسب و کار 
تهیه می کنند. آنها می گویند کارهای زیادی دارند و وقتی برای 
نوش��تن طرح کس��ب و کار ندارند اتفاقا هر چقدر شما کارهای 
بیشتری داشته باشید ضرورت برنامه ریزی بیشتر است و نوشتن 

طرح کسب و کار به برنامه ریزی شما بسیار کمک می کند. 
2-هر طرح کسب و کاری اجرا نمی شود:  

در واقع ما طرح کس��ب و کار را می نویس��یم برای اینکه یک 
نگاه جامع به ایده خود داش��ته باش��یم و از منظر نیروی انسانی 
موردنیاز، س��رمایه موردنیاز، زمان الزم برای اجرای ایده و موارد 
دیگر ایده را بررس��ی کنیم. در برخی موارد نوشتن طرح کسب 
و کار به ما نش��ان می دهد این ایده اجرایی و مناسب نیست در 
اینجا طرح کس��ب و کار ماموریت خود را انجام داده راه را به ما 

نشان می دهد که باید از این ایده دست بکشیم.
3-پیش بینی هایی محافظه کارانه داشته باشید:

پیش بینی های محافظه کارانه داش��ته باش��ید تا بتوانید از آنها 
دفاع کنید. در صورت تردید، کمتر خوشبین باشید. در حقیقت، 
ممکن است منطقی باشد که چندین پیش بینی عملیاتی انجام 
ش��ود، پیش بینی ای که محافظه کارانه عمل کند، خوشبینانه تر 
باشد و عملکرد واقعی شما را منعکس کند. پیش بینی های بیش 
از حد خوشبینانه، زنگ های هشدار را به صدا درمی آورد و باعث 

رد شدن طرح شما می شود.
4-نگویید هیچ رقیبی نداریم :

بعضی صاحبان مش��اغل جدی��د می گویند »م��ا هیچ رقیبی 
نداری��م« به ای��ن امید که منحصر ب��ه فرد به نظر برس��ند، اما 
ضروری است که رقبای خود را منطقی و درست بررسی کنید.

هن��گام تهیه این بخش از طرح کس��ب و کار خود درباره رقبا 
این موارد را بررسی کنید:

 آنها چه کاری را درس��ت انج��ام می دهند؟ چگونه آنها موفق 
می شوند؟ چرا مش��تریان آنها را انتخاب می کنند؟ دانستن این 
اطالعات به ش��ما کمک می کند اس��تراتژی خود را برای تمایز 

کسب و کار خود نسبت به رقبا پیدا کنید.
5- یک استراتژی مشخص داشته باشید:

طرح کسب و کار شما باید استراتژی شما را در کار بیان کند. 
به عنوان مثال ش��ما نمی توانی��د فقط بگویید که می خواهید در 
کار خ��ود بهترین باش��ید بلکه باید یک ط��رح کلی از چگونگی 
برنامه ریزی برای تبدیل ش��دن به بهترین و یا رسیدن به اهداف 

شرکت خود ارائه دهید.
6-نقاط ضعف تان را مدیریت کنید:

 نق��اط ضع��ف خود را پنه��ان نکنید، اما آنه��ا را بیش از حد 
برجسته هم نکنید. هر فرد و هر کسب و کاری نقاط ضعف خود 
را دارد با پنهان کردن آنها و یا برجسته س��ازی بیش از حد آنها، 
سرمایه گذار را نترسانید، اما راه موجود برای رفع این نقاط ضعف 
ش��امل یک استراتژی دقیق در مورد چگونگی برنامه ریزی برای 

رفع این مشکالت را نشان دهید.
7-طرح کسب و کارتان را طوالنی ننویسید:

خودت��ان را جای س��رمایه گذار بگذارید و از دید او نگاه کنید، 
آیا اگر یک س��رمایه گذار بودید، تمایل داشتید یک طرح تجاری 
۲00 صفحه ای را بخوانید؟ هدف طرح کس��ب و کار شما نشان 
دادن عمق دانش شما نیست بلکه تمرکز بر عناصر اصلی کسب 
و کار شماس��ت. نوشتن روشن و مختصر همیشه مورد استقبال 
قرار می گیرد و اگر اطالعات اضافی دارید که می خواهید در سند 

وارد کنید، پیوست ایجاد کنید.
8-ارائه آمارهای ضد و نقیض:

ذکر آمارهای متناقض یک سرمایه گذار را دچار تردید می کند 
ک��ه آیا ش��ما کس��ب و کار خود و ب��ازار آن را به ان��دازه کافی 

می شناسید؟
اگ��ر بخش هایی از طرح کس��ب و کار در زمان های مختلف یا 
توس��ط افراد مختلف نوش��ته شده و س��پس با هم در یک سند 
ج��ای گرفته اند برای مرور هر بخش از طرح کس��ب و کار خود 

وقت کافی بگذارید.
modirinfo :منبع
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ترنده��ای حوزه کس��ب و کار هرگ��ز ماهیت ثابتی ندارند. کس��ب و 
کاره��ای مختلف به طور م��داوم ترندهای متفاوت��ی را تجربه می کنند 
بنابرای��ن صحب��ت از ترندهای ثابت در عرصه کس��ب و کار امر عجیبی 
محسوب می ش��ود. صنعت رس��توران داری به عنوان یکی از حوزه های 
آس��یب پذیر در ط��ول دوران کرونا ترندهای مختلف و بس��یار متفاوتی 
را تجربه کرده اس��ت. مس��ئله ش��یوع وی��روس کرونا برای بس��یاری از 
رس��توران ها به معنای تعطیلی چند ماهه و سپس شروع فعالیت همراه 
با مالحظات بهداش��تی بس��یار زیاد بود. همین امر موجب کاهش سود 

رستوران های مختلف در طول دست کم یک سال اخیر شده است. 
مواجهه با مش��کالت در زمینه رستوران داری موجب تقویت برخی از 
خالقیت ها و ایده های تازه شده است. بدون تردید در وضعیت عالی نیز 
برخی از ترندهای حوزه رستوران داری در میان کسب و کارها رواج پیدا 
می کند. نکته مهم در این میان تاکید بر روی نجات از ش��رایط بحرانی 
کرونا و سپس بازگشت به شرایط عادی از سوی رستوران هاست. این امر 
نکات بسیار مهمی برای رس��توران ها در پی دارد. هدف اصلی در مقاله 
کنونی بررسی برخی از نکات مهم در راستای ارزیابی وضعیت ترندهای 
تازه صنعت رستوران داری اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای 

این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تمرین های کسب و کار پایدار

نس��ل میانس��ال در طول دهه های اخیر وارد کارزاری برای حمایت از 
کس��ب و کارهای پایدار و س��ازگار با محیط زیست شده اند. نسل جوان 
نی��ز از دهه گذش��ته و همزمان با ورود به عرصه کس��ب و کار نس��بت 
به حمایت از کس��ب و کارهای س��بز اقدام کرده اند. یکی از نکات مهم 
در این میان توجه به هدررفت مواد اولیه رس��توران اس��ت. بس��یاری از 
مش��تریان نسبت به این نکته توجه بس��یار زیادی نشان می دهند. آنها 
برای مدیریت ش��رایط کس��ب و کار به المان های بس��یار زیادی توجه 
نشان می دهند. برخی از رستوران های بزرگ باقیمانده مواد اولیه شان را 
تبدیل به خوراک مناس��ب برای حیوانات خانگی یا بی سرپناه می کنند. 
مسئله اساسی در این میان عدم ایجاد آلودگی در پی اضافه آمدن مواد 

اولیه رستوران است. 
بس��ته بندی مناسب سفارش��ات از سوی رس��توران ها دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. برخی از رس��توران ها از هر نوع مواد اولیه ای برای 
بس��ته بندی سفارشات مشتریان استفاده می کنند. این امر شرایط بسیار 
ناگواری برای برندها و همچنین مشتریان به همراه خواهد داشت. امروزه 
شبکه های اجتماعی مهمترین ابزار ارتباطی در دسترس مشتریان است. 
فاصله میان ش��هرت و افول کس��ب و کارها در این فضا بستگی به یک 
توییت یا ترند ش��دن هشتگی خاص دارد بنابراین باید با توجه به نکات 

متعدد در زمینه مدیریت مشتریان و حفظ جایگاه برند اقدام نماییم. 

امروزه مشتریان به نکات بس��یار زیادی در رابطه با رستوران ها توجه 
می کنند. دیگر زمان اهمیت انحصاری طعم غذای رس��توران ها به پایان 
رس��یده اس��ت. برخی از نکات مهم و مرتبط با فعالیت پایدار از س��وی 

رستوران ها به شرح ذیل است:
• تضمین حداقل دستمزد برای نیروی کار رستوران 

• تمرین رعایت نکات اخالقی و مقابله با نژادپرس��تی در محیط کسب 
و کار

• افزودن منوی غذاهای سبز و گیاهی برای افراد گیاهخوار
• توجه به ش��فافیت عملکرد برند در حوزه مالی و انتشار گزارش های 

مداوم
• ارائ��ه گزینه های متنوع در زمینه ثبت س��فارش و نحوه دریافت آن 

از سوی مشتریان 
اکنون مش��تریان بیش از هر زمان دیگری نس��بت ب��ه گزینه های در 
دسترس ش��ان برای خرید اطالع دارند. این امر به لطف توس��عه فناوری 
اینترنت امکان پذیر ش��ده است. بس��یاری از برندها در بلندمدت توانایی 
باالی��ی برای نمای��ش ویژگی های محصوالت ش��ان ندارن��د. این امر در 
صنع��ت رس��توران داری ش��امل ناتوانی کس��ب و کارها ب��رای نمایش 
ویژگی های مختلف بخش های منوی شان می شود. بهترین نکته در این 
میان تالش برای تاکید بر روی نکات مهم برای مشتریان است. این امر 
ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به بهترین ش��یوه ممکن را 

فراهم خواهد کرد. 
رستوران های مجهز به فناوری ابری

یک��ی از ترندهای بس��یار ج��ذاب در ح��وزه رس��توران داری مربوط به 
آشپزخانه های هوشمند است. وقتی از چنین ایده ای بحث می شود، بسیاری 
از کارش��ناس ها از عبارت »رس��توران روح مانند« استفاده می کنند. بدون 
تردی��د چنین کاربرد واژگانی برای هر ناظ��ری عجیب خواهد بود. معنای 
اصلی این مفهوم امکان ثبت سفارش از سوی مشتریان بدون نیاز به حضور 
در رستوران و حتی وجود امکاناتی برای صرف سفارش در محیط آشپزخانه 
اس��ت بنابرای��ن در این ترند هدف اصلی تهیه غذا و تس��هیل فرآیند ثبت 

سفارش غیرحضوری از سوی مشتریان است. 
مهمترین مس��ئله در زمینه ثبت سفارش از سوی مشتریان مربوط به 
تحوه تحویل س��فارش در کمترین زمان ممکن است. امروزه بسیاری از 
رستوران ها با سرویس هایی نظیر اوبر فود همکاری دارند. این امر موجب 

تحویل سریع و بی عیب و نقص سفارش ها به مشتریان می شود. 
ب��دون تردید راه ان��دازی رس��توران های روح مانند برای بس��یاری از 
کارآفرین��ان عجیب به نظر می رس��د. نکته مهم در ای��ن میان توجه به 
نمونه های موفق این عرصه اس��ت. بس��یاری از اس��تارت آپ های مربوط 
به صنعت رس��توران داری در کش��ورهای آسیای جنوب شرقی از چنین 
ایده ای اس��تفاده می کنند. با این حساب مشاهده آشپزخانه های کوچک 

و هوشمند در این کشورها امر طبیعی محسوب می شود. 
ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 

مش��تریان نیاز به امکانات و فناوری های بس��یار پیش��رفته ای داش��ته 
باش��ند. این امر در صنعت رستوران داری معطوف به ساده سازی فرآیند 
ثبت س��فارش اس��ت بنابراین هرچه مش��تریان امکان ثبت سفارش به 
صورت س��اده تر را داشته باش��ند، ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف خواهند داش��ت. شاید در وهله نخست تالش برای 
اس��تفاده از چنین ترندی س��خت باشد، اما به مرور زمان کسب و کارها 

توانایی باالتری برای پیاده سازی این ترند پیدا خواهند کرد. 
استفاده از فناوری های نوین رستوران داری

توس��عه فناوری هوش مصنوعی در بس��یاری از کسب و کارها مدنظر 
کارشناس ها قرار دارد. مزیت اصلی هوش مصنوعی ساده سازی بسیاری 
از فرآینده��ای زمانب��ر کس��ب و کار اس��ت. درس��ت به همی��ن خاطر 
طرفدارهای بسیار زیادی در عرصه کسب و کار دارد. یکی از چالش های 
اصل��ی در زمینه صحبت از فناوری های نوین رس��توران داری آگاهی از 
عدم محدودیت این مفهوم به اس��تفاده از ش��یوه ثبت س��فارش آنالین 
اس��ت. فناوری هوش مصنوعی دارای کاربردهای بسیار زیادی در زمینه 
رس��توران داری است. اگر کس��ب و کارها به خوبی از فناوری های هوش 
مصنوعی اس��تفاده نمایند، امکان رقابت موثر با رس��توران های بزرگ و 

بین المللی را نیز خواهند داشت. 
دیجیتال س��ازی رس��توران ها بخش��ی از فرآیند تبدیل این صنعت به 
حوزه ای پیش��رو اس��ت. رس��توران های دیجیتال نیاز به حضور فیزیکی 
مش��تریان را به حداقل می رس��اند. همچنین گزینه های شخصی سازی 
بس��یار زیادی برای مشتریان در نظر می گیرد. امروزه یکی از مزیت های 
رس��توران های بزرگ ارائه گزینه های شخصی س��ازی متعدد است. این 
امر فرآیند س��فارش غذا از سوی مش��تریان را بدل به سرگرمی جذاب 

می کند. 
یکی از نکات مهم در مسیر دیجیتال سازی رستوران ها توجه به رعایت 
اختصار و سادگی اس��ت. اگر فرآیند ثبت سفارشات زمان بسیار زیادی 
از مش��تریان بگیرد، دیگر امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مشتریان 
فراهم نخواهد ش��د. دلیل این امر عالقه مش��تریان برای ثبت س��فارش 
حرفه ای، دقیق و در عین حال س��اده اس��ت. اگر این نکات در رابطه با 
وضعیت رستوران های مختلف رعایت نشود، بسیاری از کسب و کارها با 

مشکالت اساسی مواجه خواهند شد.
صنعت رس��توران داری در ط��ول دهه های متمادی تغییرات بس��یار 
زی��ادی را مش��اهده کرده اس��ت. نکته مهم درخص��وص تغییرات اخیر 
سرعت باالیش اس��ت. بحران کرونا اغلب رستوران ها را مجبور به اتخاذ 
ش��یوه های کسب و کار س��ریع و زودبازده کرده است. دلیل این امر نیز 
تمایل برای مقابله با شرایط ناگوار کنونی است. با این حساب مواجهه با 
شرایط کنونی باید براساس ترندهایی در راستای کاهش ضررهای فوری 
ص��ورت گیرد. در غیر این صورت ش��اید رس��توران مان عمر کافی برای 

مشاهده نتایج مثبت استراتژی های بلندمدت را نداشته باشد. 
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد: محل دائمی برپایی نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از سوم تا هشتم اسفندماه و طی 
شش روز میزبان بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان به عنوان زیباترین نمایشگاه تخصصی سال خواهد 

بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشگاه که مجموعه ای بی نظیر از هنر دست هنرمندان 
فعال در حوزه فرش دســتباف را گرد هم جمع خواهد کرد، در 12 
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور 151 شرکت، موسسه و 

فعال حوزه فرش از استان های مختلف کشور برپا خواهد شد.
تولیدکنندگان، فروشندگان، طراحان و نقاشان فرش دستباف در 
کنار فعاالن حوزه رنگرزی و ریسندگی و تولید کرک و پشم در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت. بهترین و شناخته شده ترین برندهای 
تولید فرش اصفهان مانند صفدرزاده حقیقی، صیرفیان، عصاچی و 
دردشتی نیز در این نمایشگاه حضور دارند و همراه با فعاالن این بخش 
از استان های اصفهان، تهران، یزد، قم، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 
بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس و گلستان 

به ارائه زیباترین آثار خلق شــده توسط هنرمندان فرش دستباف 
می پردازند. این دوره از نمایشــگاه فرش دستباف اصفهان نسبت به 
دوره های گذشته ویژگی های منحصر به فردی دارد که از آن جمله 
می توان به افزایش قابل توجه فضــا، برگزاری رویدادهای جانبی و 
نشست های تخصصی همزمان با برگزاری نمایشگاه، رونمایی از چند 
تخته فرش منحصر به فــرد که با هدف هدیه به ضریح ائمه اطهار 
تولید شــده است، حضور و هم افزایی صنایع دستی و گردشگری با 
فرش دستباف، شبیه سازی خانه ایرانی در نمایشگاه، ایجاد ایستگاه 

صادراتی برای مشــاوره به غرفه داران و حضور زنجیره تولید فرش 
دســتباف در نمایشگاه از تولید کرک و پشم، ریسندگی، طراحی و 
نقاشی و نقطه زنی، بافت، تولید، فروش و صادرات اشاره کرد. بیست و 
سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به عنوان یک رویداد هنری 
و تجاری، در کنار خود میزبان رویدادهای جانبی بسیاری خواهد بود. 
از جمله این رویدادها برگزاری جلسه کمیته فرش دستباف اصفهان 
با رویکرد توسعه صادرات، بررسی فرصت ها و ظرفیت های صادراتی 
استان اصفهان در نمایشگاه اکسپو دوبی، برندسازی و افزایش فروش 
فرش دســتباف با تکیه بر ابزارهای نوین، نشست تخصصی کاربرد 
هنر در ارتباطات و نشست هم اندیشی مشترک صادرکنندگان فرش 
دســتباف و صنایع دستی به شمار می رود که نقش تاثیرگذاری در 
تبیین نقشــه راه حوزه فرش دستباف اصفهان و سراسر کشور ایفا 
خواهد کرد. این نمایشــگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار می شود و عالقمندان به بازدید از آن می توانند از ساعت 10 
تا 19 روزهای سوم تا هشتم اسفندماه 1399 به محل دائمی برپایی 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان واقع در کمربندی شرق، 

روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: بــه گزارش روابط عمومي 
شرکت گاز استان همدان همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمي با حضور مدیر عامل و جمعي از مسئولین شرکت گاز 
اســتان همدان و برخي از مسئوالن شهرستان مالیر  سایت جدید 
نگهباني ایستگاه حساس  CGS ناحیه مالیر که در 120 متر مربع و 
در دو طبقه به صورت برج نگهباني احداث شده است به بهره برداري 
رسید. سایت جدید نگهباني ایستگاه CGS ناحیه مالیر با زیربناي 
120 متــر  در دو طبقــه به صورت برج نگهبانــي  و با  ارتقاع باال 
احداث گردیده است و به منظور  اشرافیت عوامل حفاظت فیزیکي 
حراست بر محوطه، مجهز به امکانات و لوازم بروز مي باشد. مهندس 
فیاض مدیر عامل گاز اســتا همدان در آیین بهره برداري از سایت 
جدید نگهباني ایستگاه CGS ناحیه مالیر با اشاره به حساسیت این 
ایستگاه و همجواري آن با ایستگاه خطوط انتقال گاز منطقه 7 کشور 
ضمن  تقدیر از زحمات کارکنان حراست شرکت گاز استان همدان 
و نیز پیگیري هاي رئیس حراست این شرکت، تاکید کرد: تاسیس 
سایت جدید نگهباني این ایستگاه از اهمیت خاصي برخوردار است 
و به جهت حساسیت باال به آخرین تجهیزات بروز و نوین حفاظت 

فیزیکي مجهز گردیده است.
همزمان با هشتمین روز از دهه فجر انقالب اسالمي انجام شد:

مجتمع گلخانه اي عمان شهرستان درگزین گازدار شد
همزمان با هشــتمین روز از دهه مبارک فجر سال 99 با حضور 
معاون اقتصادي اســتاندار همدان، فرماندار شهرســتان درگزین، 
مدیرعامل گاز اســتان همدان و جمعي از مســئوالن اســتاني و 

محلي این شهرستان، پروژه گازرساني به مجتمع گلخانه اي عمان 
شهرستان درگزین به بهره برداري رسید. به گزارش روابط عمومي 
شــرکت گاز اســتان همدان:  همزمان با دهه فجر اقالب اسالمي 
با حضور مهندس پورمجاهد، معاون اقتصادي اســتاندار همدان، 
فرماندارو امام جمعه شهرستان درگزین، مهندس فیاض مدیرعامل 
شرکت گاز استان همدان  و برخي از معاونان این شرکت و جمعي 
از مسئوالن استاني و محلي پروژه گازرساني به مجتمع گلخانه اي 
عمان شهرســتان درگزین افتتاح گردید.  در این مراسم مهندس 
فیاض مدیر عامل گاز استان همدان با اشاره به بهره برداري وکلنگ 
زني 94 پروژه گازرساني در دهه فجر انقالب اسالمي سال جاري، 
اظهار داشت: براي اجراي  پروژه گازرساني به مجتمع گلخانهئ اي 
عمان شهرســتان درگزین که ابتداي سال جاري کلنگ زني شده 
بود و در محدوده روســتاهاي احمد  آباد و عمان این شهرســتان 
اجرایي شــد،  6300   متر خط  " 4  و  " 6  اجرا،  یک ایســتگاه 
TBS بــا ظرفیت h /m3 5000  و یک ایســتگاه CGS / TBS با 
ظرفیت  10000  احــداث و نیز  بالغ بر 40 میلیارد ریال بودجه 

هزینه گردیده است.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: کمیته امداد اســتان قم در 
مراســمی که برای نخستین بار در کشور برگزار شد، از همکارانی 
که عزیزان خود را از ابتدای اعالم شــیوع ویروس کرونا از دســت 
داده اند، دلجویی کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، 
اکبر میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم، با عرض تسلیت 
به امدادگران داغدیده گفت: با توجه به محدودیت هایی که بدلیل 
شــیوع ویروس منحوس کرونا در طول سال گذشته برای عرض 
تســلیت به همکاران  ایجاد شده بود، این آئین برای اهدای فاتحه 
به روح مطهر مســافران آسمانی امدادگران استان قم و دلجویی و 
تکریم از آنها برگزار شد. وی زودگذر بودن دنیا و زمان مقرر مرگ 
را خاطر نشان کرد و گفت: باید از فرصتی که خداوند در اختیارمان 
گذاشــته است بیشــترین بهره را ببریم و بیشــتر از همیشه قدر 
یکدیگر به ویژه عزیزانمان را بدانیم. میرشکار با بیان اینکه عزیزانی 
که ســفر آخرت را در پیش گرفته اند بیشــتر از زمان حیاتشان، 

منتظر هدایای ما هستند گفت: عالوه بر قرائت قرآن و ادعیه، شما 
امدادگران در جایگاهی هستید که می توانید با گره گشایی از ایتام 
و نیازمندان بهترین هدیه را برای آنها بفرســتید و به بهترین وجه 
ممکن روحشان را شــاد کنید. مدیرکل کمیته امداد استان قم با 
آرزوی برطرف شدن ویروس منحوس کرونا در تمام جهان تصریح 

کرد: قدر ماه عزیز رجب را بیشــتر بدانید و امشب که لیله الرغایب 
است بهترین زمان برای اجابت دعاست. حجه االسالم والمسلمین 
دکتر علی جعفری معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشــور نیز با 
بیان اینکه در نخستین روزهای اعالم شیوع ویروس منحوس کرونا 
تمام کشور در ترس و اضطراب به سر می بردند گفت: کمیته امداد 
قم مانند همه برنامه های گذشــته، خط شکن این موضوع بود و 
در کمک رســانی ویژه به مردم، نیازمندان و مددجویان پیشــگام 
شــد و پس از آن همه کشــور در این امر بسیج شدند. وی ضمن 
قدردانــی از مدیرکل و مجموعه کمیته امداد اســتان قم که این 
مراسم را نیز برای نخستین بار در کشور با هدف دلجویی و تکریم 
همکاران داغدیده از کرونا برگزار کرده اســت گفت: اجرای چنین 
آئین هایی در ایجاد دلبســتگی برای همکاران و خانواده های آنها 
به نهاد مقدس کمیته امداد بســیار موثر است و باید در کل کشور 

نشر داده شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: اداره گاز منطقه 2 رشت دارای 
4 شهر، 21 مرکز روستا و 137 دهستان، 180 هزار مشترک و 88 
هزار علمک می باشد که محدوده آن از جاده فومن به سمت مرکز 
شهر رشت و تا شمال شرقی جاده الهیجان امتداد داشته و عالوه بر 
آن شــهرهای  لشت نشاء، خشکبیجار و خمام را تحت کنترل خود 
دارد. روابط عمومی گاز گیالن-  غالمرضا حســین زاده رئیس اداره 
گاز منطقه 2 رشت اظهار داشــت: این اداره با دارا بودن 180 هزار 
مشترک و بهره گیری از 124 پرســنل، دومین اداره بزرگ گاز در 
اســتان می باشد. وی با اشــاره توجه ویژه شرکت گاز به برخوردار 
کردن همه مردم از نعمت گاز طبیعی گفت: علیرغم اتمام عملیات 
توســعه گاز در این شهرستان، عملیات گازرسانی به حفرات خالی 
شهرها همچنان ادامه دارد و در همین راستا از ابتدای سال گذشته 
تاکنون 24 کیلومتر شــبکه اجرا شــده و بالغ بر 15 هزار مشترک 
جدید جذب شده است. حسین زاده بیان کرد: اجرای تکمیلی نصب 
کابینت جهت علمک های دو پوندی باقی مانده از سنوات گذشته، 
تکمیل عملیات ساقه بلند کردن شیرهای حوضچه ای و آشکارسازی 
و روان ســازی و اجرای تعمیرات اساســی شیرهای مدفون شده از 
مهم ترین اقدامات اداره گاز منطقه دو رشــت در 2 ســال گذشته 
می باشــد. رئیس اداره گاز منطقه دو رشت همچنین اجرای ایمن 
سازی علمکهای رها شده، جمع آوری کنتورهای معیوب و تعویض 
کنتورهای قدیمی، اجرای برنامه بایگانی الکترونیکی و اسکن پرونده 
های مشترکین گاز از ســنوات گذشته و بروزرسانی با پرونده های 

جاری در ادامه روند اســکن پرونده اشــتراک پذیری و وصول و به 
هنگام سازی مطالبات معوقه جایگاه های CNG را از دیگر اقدامات 
مهــم آن اداره عنوان نمود. وی درخصوص خدمات پیمانکاری اداره 
گاز منطقه دو  رشت و روند نظارت بر آنها گفت: در مجموع پیمان 
های خدماتی و پرســنلی از طریق ستاد و بصورت متمرکز جذب و 
جهــت اجرا، ابالغ می گردد که شــامل پیمان های خدمات کنتور 
خوانی، گازبانی، پرســنلی، نظافتی، خودروی امــداد و امدادگران و 
همچنین پیمانهای تعمیرات و نگهداری  شبکه و انشعابات می باشد. 
حسین زاده افزود: عالوه بر کنترل ستاد، نظارت کاملی توسط این 
اداره بر روند اجرایی و اقدامات صورت گرفته با اســتفاده از سیستم 
های الکترونیک  انجام می شــود و کلیه عملیات مرتبط با پیمان 
در سیســتم کنترل پروژه ثبت و مدیریت می شود. رئیس اداره گاز 
منطقه 2 رشــت در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه تجهیز و 
نگهداری تاسیسات گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 

با هماهنگی واحد بازرســی فنی جهت رفع نشتی های احتمالی از 
شیرآالت و همچنین تعمیرات موردی ایستگاه ها بر اساس گزارش 
 )HSE( عدم انطباق های واحد بهداشــت، ایمنی و محیط زیست
اقدامات مناســبی صورت گرفته اســت. وی تعمیرات و نگهداری 
خطوط تغذیه و شبکه، انشعابات و ایستگاه های تقلیل فشار بر اساس 
برنامــه ریزی روتین، ادامه جمع آوری و ایمن ســازی علمک های 
رها شده با اخذ اطالعات میدانی کنتورخوانان، گازبانان و بازدیدهای 
محیطی، جمع آوری کنتورهای معیوب و تعویض کنتورهای قدیمی 
را از دیگر اقدامات صورت گرفته توســط آن اداره درجهت تجهیز و 
نگهداری تاسیســات عنوان نمود. حسین زاده در خصوص اقدامات 
صورت گرفته در زمینه افزایش رضایتمندی مشترکین و مراجعین 
اظهار داشت: هدف اصلی شرکت گاز ارائه خدمات شایسته به مردم 
عزیز می باشد و در همین راستا اقدامات مختلفی همچون  تسهیل 
و تسریع در ایجاد ارتباط مشــترکین با شرکت گاز از طریق تلفن 
گویای 3414، سایت و نرم افزار موبایلی  صورت گرفته است. رئیس 
اداره گاز منطقه 2 رشــت در خاتمه با ضروری برشــمردن موضوع 
آموزش کارکنان درجهت پیشبرد اهداف شرکت گفت:  خوشبختانه 
با برنامه ریزی انجام شده مابین این اداره و واحد آموزش شرکت گاز 
استان با بررسی عملکرد سالیانه پرسنل، با هدف ارتقاء سطح دانش 
کارکنان در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به مشترکین گرامی، 
نسبت به شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل اقدام الزم 

صورت می پذیرد

اهواز - شبنم قجاوند: فریدون وزیری پرسنل دیسپاچینگ جنوبغرب 
شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن 
موسیقی اســتان خوزستان منصوب شــد. با حکم علی ثابت نیا مدیرعامل 
انجمن موســیقی ایران، فریــدون وزیری به عنوان » عضــو هیئت مدیره و 
رئیس انجمن موسیقی استان خوزستان« منصوب شده است. فریدون وزیری 

پرسنل دیسپاچینگ جنوبغرب شرکت برق منطقه ای خوزستان دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی برق و کارشناسی ارشد پژوهش هنر است. وی نوازنده و 
مدرس گیتار کالسیک است و در کارنامه هنری خود دبیر جشنواره موسیقی 
فجر خوزســتان، اجرای کنســرت های متعدد با گروه گیتار کالسیک اهواز، 

آهنگسازی، تهیه و تولید آلبوم موسیقی را دارد. 

نصف جهان میزبان گردهمایی بزرگ فعاالن و هنرمندان گره ها و نقش ها می شود

برپایی 6 روزه نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي سال 99 صورت گرفت:

سایت جدید نگهباني ایستگاه CGS ناحیه مالیر به بهره برداري رسید

برای نخستین بار در کمیته امداد کشور:
آئین دلجویی و تکریم امدادگران داغدیده کمیته امداد استان قم برگزار شد

اداره گاز منطقه 2 رشت به بیش از 180 هزار مشترک خدمت می رساند

با حکم مدیرعامل انجمن موسیقی ایران
کارمند برق منطقه ای خوزستان رئیس انجمن موسیقی استان شد

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکالت موجود در مراکز بهره برداری 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

ساری – دهقان : جلسه بررسی مسائل و مشکالت موجود در مراکز بهره 
بــرداری منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز، جلسه بررسی مسائل و مشکالت موجود در مراکز 
بهره برداری منطقه 9 عملیات انتقال گاز با حضور مدیر، معاونین، روســای 
ستادی منطقه و روسای مراکز بهره برداری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد. مقدم بیگلریان مدیر منطقه با تشکر از زحمات و تالش کلیه همکاران در 
انجام وظایف محوله در فصل ســرد سال، به روسای مراکز بهره برداری تاکید 
نمود تا بر فعالیت های اصلی مراکز بهره برداری )حریم، ایمن سازی خطوط لوله، حفاظت کاتدیک و شیرهای خودکار( تمرکز  و 
توجه بیشتری داشته و همچنین با توجه به برگزاری المپیاد در حوزه بهره برداری خطوط لوله ، آمادگی الزم را کسب کنند. وی 
خواستار توجه و اهتمام بیشتری در خصوص مبحث حریم منطقه شد و در ادامه افزود: مراکز بهره برداری، پیگیری ویژه ای در رابطه 
با پروژه های تغییر کالس در حوزه خود داشته باشند و همچنین برنامه ریزی الزم برای تعمیرات خطوط لوله بعد از انجام پیگرانی 

هوشمند را انجام دهند. در ادامه جلسه روسای عملیاتی و ستادی نیز به تبادل و اظهار نظر پرداختند.

دریافت وام 50 میلیاردی با بهره 18 درصد برای خرید تجهیزات شهربازی 
مدرن گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دریافت وام 50 میلیاردی با بهره 18 درصد توسط شهرداری گرگان جهت خرید تجهیزات 
شهربازی مدرن به تصویب شورای شهر گرگان رسید.یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان به ریاست 
سید محمد مرتضوی و با حضور اعضاء شورای شهر، شهردار و مدیران شهری برگزار شد.در این جلسه الیحه دو فوریتی دریافت 
تسهیالت به مبلغ 500 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات شهر بازی مدرن گرگان در قبال ارائه تضامین در قالب وثیقه ملکی با باز 
پرداخت سود ساالنه در پایان هر سال و تسویه حساب نهایی مبلغ در سال پنجم با بهره 18 درصد مطرح گردید.حسین رضائیان 
مدیر امور مالی شهرداری گرگان در رابطه با این الیحه اظهار کرد: دریافت تسهیالت از سیستم های بانکی یکی از اقداماتی است 
که برای تحقق درآمد در بودجه سال 99 پیش بینی شده بود.وی افزود: در بودجه حدود 40 میلیارد و 500 میلیون تومان اخذ 
تسهیالت به تصویب رسید اما با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت ها در طول سال مالی و همچنین با توجه به رایزنی های 
صورت گرفته، 50 میلیارد تومان تسهیالت از یکی از بانک های کشور درخواست شده است.وی با بیان اینکه تقاضای شهرداری 60 
میلیارد تومان تسهیالت می باشد گفت: در صورتی که مبلغ تسهیالت از 50 میلیارد تومان بیشتر شود مطمئنا بایستی بخش های 
دیگری که منابع تحقق درآمد هستند همچنان پابرجا باشند.وی بیان داشت: پیش فاکتور خرید تجهیزات به بانک ارائه شده است 

اما بایستی طبق قانون مبلغ، نرخ، دوره بازگشت تسهیالت و نحوه قرار دادن وثایق به تصویب شورای شهر گرگان برسد.

 9 پروژه بزرگ صنعت آب و برق در استان قزوین به بهره برداری رسید 
قزویــن - خبرنگار فرصت امروز: با برگزاری هفته چهل و یکم  پویش هر هفته- الف – ب – ایران، 9 پروژه بزرگ صنعت 
آب و برق اســتان قزوین با اعتباری معادل 931 میلیارد ریال وبا  حضور وزیر نیرو ، اســتاندار قزوین  ، مقامات استانی  و مدیران 
عامل صنعت آب وبرق  اســتان به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. داراب بیرنوندی، رییس 
شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان، طرح های یاد شده حوزه متبوع خود را 
شامل بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب و فاز نخست تصفیه خانه شهر قشالق، بهره برداری از پروژه انتقال فاضالب منطقه 
مینودر در قزوین به تصفیه خانه شهر محمود آباد و ارتقای کیفی آب آشامیدنی روستای شهید آباد نام برد. علی خلجی، مدیر عامل 
برق منطقه ای زنجان نیز پروژه های صنعت برق استان در حوزه برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استان ؛ طرح های مذکور را 
شامل چهار پروژه احداث خط دومداره 63 کیلو ولت جهان آباد، دشتابی، البرز، افزایش ظرفیت ترانس های پست لیاء2 ، اجرای 
طرح های سرمایه ای شامل توسعه، احداث، اصالح و بهینه سازی شبکه، نیرو رسانی، روشنایی معابر  و اجرای 7 طرح فتوولتائیک 
مختص مشترکین به ظرفیت 57 کیلو وات برشمرد. محمد علی رمضانی، معاون فنی و مهندسی ساتبا در ادامه پروژه های افتتاحی 
پویش الف – ب – ایران، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در استان قزوین را نیز شامل نیروگاه خورشیدی 
یک مگاواتی تاکستان-طویوقچی و نیز نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی ژیان کوشک - بوئین زهرا برشمرد. هدایت اله جمالی پور، 
استاندار قزوین نیز افتتاح طرح های مذکور در کنار پروژه های افتتاحی دهه فجر در سطح استان را، بیانگر استمرار خدمت رسانی 
به مردم دانسته و یاد آور شد: این بهره برداری ها  نشان می دهد که حرکت نظام برای حل مشکالت مردم با وجود کمبود اعتبارها 
و تحریم ها همواره ادامه دارد و هیچگاه متوقف نخواهد شد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز ضمن ابراز خرسندی از طرح های افتتاحی 
استان قزوین، از پروژه فاضالب روستای قشالق به عنوان پروژه شاخصی نام برد که در پی یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی به ثمر رسیده و اظهار امیدواری کرد که از این پس پرونده فاضالب روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 

و شاخص های بهداشت روستایی کشور ارتقا خواهد یافت.

با حضور کارشناسان بین المللی؛
کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب در بندرعباس برگزار می شود

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: اولین کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب این 
هفته به میزبانی هرمزگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس بندرعباس بصورت ویدئو کنفرانس 

برگزار می شود.
این کنفرانس از 28 بهمن با مشارکت شرکت آب و فاضالب هرمزگان با حضور کارشناسان بین 

المللی برگزار خواهد شد.
برگــزاری کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیــه آب در هرمزگان با توجه به تنش آبی 
موجود در کشــور و اهمیت روز افزون حفظ و تأمین منابع آب پایدار و جلوگیری از گســترده 
شدن آسیب های زیست محیطی باالخص با نگاه به اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان مورد 

توجه ویژه است.

پروژه آبرسانی به اولویت فاز 2 مسکن مهر رشت
پیشرفت 20درصدی اجرای 5500متر لوله گذاری مرحله اول آبرسانی به  

فاز 2 مسکن مهر شهر رشت
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای گیالن از پیشرفت 
20درصدی مرحله اول آبرسانی به 1700 خانوار فاز 2 مسکن مهر شهر رشت 
خبرداد. به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن حسینی مدیرعامل شرکت با اعالم این خبر گفت: مرحله اول آبرسانی 
به 1700 خانوار فاز 2 مسکن مهر شهر رشت با جمعیت تحت پوشش 6800 
نفر درحال اجراست. وی در ادامه افزود: اجرای پروژه با لوله پلی اتیلن در اقطار 
مختلف به طول 5500 متر با هزینه ای معادل 3،500 میلیون ریال می شود 
که تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. رئیس هیإت مدیره آبفای گیالن تصریح کرد:ادامه پروژه آبرسانی به فاز 2 مسکن مهر 
که شامل 1140 خانوار باقیمانده هستند، نیازمند حدود 2،200 میلیون ریال است که با تامین و تخصیص آن اجرا خواهد شد، و 
به این ترتیب کل مجموعه فاز 2 مسکن مهر رشت با 2840 واحد و جمعیتی بالغ بر 11360 نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی 
برخوردار خواهند شد. حسینی افزود : پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در اولویت اول فاز 2 مسکن مهر رشت بطور کامل 
انجام شده و تا کنون برای اجرای آن مبلغ 60.000  میلیون ریال هزینه شده و مجموع شبکه جمع آوری فاضالب اولویت اول فاز 

2 مسکن مهر رشت آماده بهره برداری است.

برنامه مرحله حذفی شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال مشخص شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فوالدیان گفت: در مرحله حذفی جمعه 15 اسفند ماه به دیدار تیم هشتم گروه ب خواهیم 
رفت و دومین دیدار نیز 17 اسفند ماه خواهد بود، تیمی که بتواند دو پیروزی کسب کند به مرحله بعدی رقابت ها صعود می کند.

آرش فوالدیان اظهار کرد: به دلیل شرایط ویروس کرونا مسابقات کاپ آسیا که قرار بود در کشور قطر برگزار شود لغو و مسابقات 
به زمان دیگری موکول شد.ســخنگو باشگاه شهرداری گرگان با بیان اینکه پس از لغو رقابت ها بازیکنان به تمرینات بازگشتند، 
خاطرنشان کرد: دهم اسفندماه آخرین دیدار دور مقدماتی ما در تهران برابر تیم آبادان برگزار می شود.وی افزود: نتیجه دیدار پایانی 
تاثیری در جدول نخواهد داشت و در صورت شکست شهرداری گرگان همچنان صدر جدول خواهد بود.فوالدیان با اشاره به برنامه 
تیم شهرداری در مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال، اذعان کرد: در مرحله پلی آف جمعه 15 اسفند ماه به دیدار تیم هشتم گروه ب 
خواهیم رفت و دومین دیدار نیز 17 اسفند ماه خواهد بود، تیمی که بتواند دو پیروزی کسب کند به مرحله بعدی رقابت ها صعود 
می کند.سخنگو باشگاه شهرداری گرگان، ابراز کرد: لیگ برتر بسکتبال در مرحله حذفی شرایط ویژه تری دارد چرا که همه تیم ها 

خود را تقویت می کنند تا در این مرحله با قدرت بیشتری حضور داشته باشند.
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مترجم: ش��یدا انصاری: هر شرکتی برای مقابله با شرایط اضطراری یک 
برنام��ه مدیریت بحران دارد. در این مطلب می خواهیم نگاهی بیندازیم به 
ساز و کار شرکتCoop، غول خرده فروشی سوئیس در مواجهه با بحران 

کرونا.
 برگردیم به ماه فوریه هنگامی که ویروس کرونا به اروپا راه 

یافت.
»تم س��تر«، سرپرس��ت تیم فرآیندها و جایگزینی کاالها در فروش��گاه 
Coop، اعالم کرد: »ما برای مواجهه با این بحران آمادگی کامل نداشتیم 
چ��ون با بحران ع��ادی رو به رو نبودیم. هرگز بحرانی به این بزرگی ندیده 
بودیم بنابراین مجبور ش��دیم به گونه ای عمل کنیم که همواره قفسه های 
فروشگاه با کمبود موجودی مواجه نشود و سوپرمارکت ها در سراسر کشور 

تعطیل نشوند.«
مدیرعامل شرکت Coop به سرعت چندین تیم مدیریت بحران ایجاد 
کرد و از تم س��تر خواسته ش��د تا مس��ئولیت پرکردن چندباره قفسه ها 
از کااله��ا و اق��الم مصرف��ی را در یکی از این تیم ها برعه��ده بگیرد. برای 
تصمیم گیری در مورد تهیه و انبار موجودی قفس��ه های س��وپرمارکت، به 
تم ستر اختیاراتی داده شد. توانایی تصمیم گیری بدون نیاز به طی کردن 
سلس��له مراتب اداری به او این اجازه را داد که با سرعت و دقت الزم برای 

پاسخگویی به چالش روبه رو شود.
در اواخ��ر م��اه فوری��ه با ش��یوع همه گیری کرون��ا در ایتالی��ا، اغلب 
س��وپرمارکت ها ش��اهد افزایش ۷0 درصدی فروش بودن��د. خریداران 
ایتالیایی برای تهیه مایحتاج ضروری وارد بازار شدند. خیلی زود میزان 
تقاض��ا برای مایحتاج روزانه و مواد بهداش��تی در س��وئیس نیز افزایش 
یاف��ت و نیاز به پیش بینی دقیق تقاضا و میزان توزیع از اهمیت ویژه ای 

برای کسب و کارها برخوردار شد.
پر کردن قفسه های فروشگاه در بحران کرونا

ی��ک حرکت هوش��مندانه برای پیش بردن کار در ای��ن بحران، توانایی 
پیش بینی و پر کردن به موقع قفس��ه ها بود. به طور معمول، شرکت یک 
فرصت دو تا سه ساعته را برای نهایی کردن سفارشات روزانه قبل از شروع 
روند تدارکات در نظ��ر می گرفت، اما هنگام بروز همه گیری، مراکز توزیع 

که از قبل نزدیک به ظرفیت خود کار می کردند با تقاضای بسیار بیشتری 
روبه رو می شدند.

س��تر در این باره می گوید: »درس��ت مثل این بود ک��ه میزان تقاضا و 
ش��لوغی ایام کریس��مس را چند برابر کنیم، بدون اینکه وقت کافی برای 
آماده کردن اقالم مورد تقاضا را داش��ته باشیم. ما در حالت عادی معموالً 
در فصل های ش��لوغ کاری، میزان کارکنان را به اندازه یک س��وم افزایش 

می دادیم، اما برای انجام این کار هفته ها زمان داشتیم.«
»برای حل این مشکل، کارمندان از بخش های دیگر Coop که در مدت 
بحران غیرفعال و تعطیل ش��ده بودند، به بخش مواد غذای منتقل شدند. 
چالش واقعی زمانی بود که باید بارهای زیاد را بدون برنامه ریزی قبلی و در 
نظ��ر گرفتن فضای کافی برای آنها در مراکز توزیع تحویل می گرفتیم. در 
حالی که تأمین کنندگان ما ذخایری در انبارها در کشورهای دیگر داشتند، 
کامیوندارها به خاطر بس��ته بودن مسیرها و رعایت پروتکل های بهداشتی 

نمی توانستند از مرزها عبور کنند.«
فروش روزانه برخی محصوالت به ویژه کاالهای کنس��رو شده سه برابر 
حد معمول بود. فروش��گاه های Coop به خاطر مجموعه گس��ترده ای از 
محصوالت خود شناخته شده هستند، ولی حتی فروشندگانی که در حالت 

عادی بازار، فروش کمی داشتند تمامی اجناس خود را فروخته بودند.
اما چگونه می توانس��تیم از تحویل به موقع 1000 کاالی حیاتی به هر 
سوپرمارکت اطمینان حاصل کنیم؟ در حالی که باید در شرایط بحران به 
این میزان از اقالم مصرفی برای تأمین نیاز مشتری دسترسی داشته باشیم.

رهبری تیم ها و فرآیندهای کاری در بحران کرونا
در این موقعی��ت اختیارات تصمیم گیری که برای رهبری تیم مدیریت 
بحران به »تم ستر« داده شده بود توانست نقشی حیاتی را ایفا کند. اولین 
تصمیم این بود که هزاران محصول از چرخه تحویل روزانه کنار گذاش��ته 
ش��ود و در عوض اولویت به تامی��ن و توزیع کاالهای حیاتی و ضروری در 
تدارکات داده ش��ود. این یک گام بس��یار مهم در مدیریت تقاضای زیاد و 

اطمینان از در دسترس بودن کاال در تمام فروشگاه ها بود.
تصمیم دوم، پیش بینی برای کنترل بهتر فرآیند توزیع در سطح بسیار 
باال بود. تیم بحران برای تجزیه و تحلیل و درک الگوهای فروش غیرمعمول 

که با توس��عه همه گیری اتفاق افتاده بود، نی��از به نظارت و کنترل کامل 
داده ها داش��ت. ما نمی توانس��تیم به پیش بینی های مبتنی بر احساسات 
درون��ی تکیه کنیم. داده ها دلیل موفقی��ت تصمیم گیری در مورد نحوه و 
مکان توزیع کاالها بودند. این به ما امکان داد که همه اقالم مهم را در تمام 

فروشگاه ها در دسترس داشته باشیم.
اعتماد به سیس��تم جمع آوری و پردازش داده های مشتریان نتیجه داد. 
مش��تریان آنچه را که الزم داش��تند به دس��ت آوردند و موجودی بازار در 
زمان بحران به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این فرآیند عرضه بزرگ 
و به موقعی از کاال و اقالم مصرفی بود که نشان داد ما تصمیمات درستی 

گرفته ایم.
ابتکار عمل فروشگاه Coop در بحران کرونا

کوپ Coop از نرم افزار SAP پیش بینی و جایگزین کردن کاال استفاده 
می کند تا به کمک آن تدارکات زنجیره تامین را بهینه کند، به ش��فافیت 
بیشتر در زنجیره تامین کمک کند، موجودی مازاد در انبارها را کم کند، 
نبود موجودی را به حداقل برس��اند و کاهش نیروی انس��انی را از طریق 

اتوماسیون شدن فرآیندها افزایش دهد.
این شرکت تعدادی از راه حل های دیگر SAP را اجرا می کند که یکی 

از آنها پیش بینی تقاضای یکپارچه است.
به حداقل رساندن اتالف ها

با این حال Coop اجازه نمی دهد که بحران فعلی از تالش های دیگر آن 
برای تبدیل ش��دن به یک شرکت هوشمند و مبتنی بر فناوری جلوگیری 
کند. یک هدف بلندمدت این ش��رکت ایجاد تجربه خرید انعطاف پذیرتر و 

تحقق بخشیدن به کمترین میزان اتالف برای تامین مواد غذایی است.
سه سال پیش، این شرکت پروژه جدیدی را برای برنامه ریزی تبلیغاتش 
معرفی کرد. Coop یک مدل تبلیغاتی را برای60،000 محصول ارائه داد.
در واقع Coop از سیس��تم پیش بینی تقاض��ای یکپارچه SAP برای 
تعیین کمیت و کیفیت دقیق تبلیغ��ات خود با توجه به داده های حاصل 
از فروش های گذشته اش استفاده می کند. توزیع کاالها براساس الگوریتم 
هوش مصنوعی انجام می ش��ود که با هر فروش جدید پیش بینی را بهبود 

می بخشد.

س��تر در این باره می گوید: »ما به کمک این ابزار می توانیم با کم کردن 
موج��ودی اضاف��ه و برنامه ریزی هدفمندت��ر، کاری کنیم که مش��تریان 
محصوالت تازه تری دریافت کنند. به عالوه با افزایش دستگاه های خودکار 
و اتوماس��یون ک��ردن فرآیندها، کارمندان می توانند زمان بیش��تری را به 
مشتریان اختصاص دهند. در نهایت همه این موارد به کاهش اتالف منابع 

در شرکت منجر خواهد شد.«
bdc.ca/modirinfo  :منبع

»COOP« غول خرده فروشی سوئیس در بحران کرونا چه کرد؟
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شاید بی خیالی باعث آرامش شود. گاهی به قدری همه چیز را جدی 
می گیریم که انگار تا ابد در این دنیا هستیم، اما در پایان به جای اینکه 
در دنیای بهتری زندگی کنیم، چیزی جز نگرانی و اضطراب نصیب مان 
نمی ش��ود. اگر می خواهید به آرامش برس��ید و شاد باش��ید باید کمی 
راحت تر بگیرید، بی خیال باشید و به خیلی چیزها اصال فکر نکنید. با ما 
همراه باشید تا به ش��ما بگوییم برای شادتر بودن باید به چه چیزهایی 

اهمیت ندهید.
1. آنچه دیگران در مورد ما فکر می کنند

ش��اید دیوانه به نظر برسید، اما اصال مهم نیست کاری که باید انجام 
دهی��د را انجام دهید و به حرف مردم هیچ اهمیتی ندهید. باید اهمیت 
ندادن به حرف مردم را تمرین کنید. این زندگی شماس��ت و انتخاب ها 
و تصمیمات ش��ما به خودتان مربوط است. خیلی ها از قضاوت کردن و 
اظهارنظره��ای بیهوده لذت می برند، ش��ما چرا ب��ه این موضوع اهمیت 
می دهید؟ ش��ما خودتان می دانید در کجای این دنیا هس��تید؛ اگر بقیه 
فکر می کنند افکار و حرف های شان تعریف هویت شماست، اجازه دهید 
به حال خودش��ان بمانن��د. اگر خیلی به آنچه دیگ��ران فکر می کنند و 

می گویند اهمیت دهید باید برای آنها زندگی کنید نه برای خودتان.
پس هر طور می خواهید باشید، هرچه دوست دارید بپوشید و هر جور 

دل تان می خواهد رفتار کنید.
2. تمرکز روی اشتباهات گذشته

همه ممکن است مرتکب اشتباه شوند. زندگی بدون اشتباه که زندگی 
نیس��ت، پس خیلی به خودتان س��خت نگیرید و دست از سرزنش خود 
بکش��ید. قبول کنید اشتباه کردن  بخش��ی از طبیعت انسان است. خود 

را از فرصت های دوباره محروم نکنید. یاد بگیرید خودتان را ببخشید.

3. ترس از شکست
شکس��ت نباید باعث ترس و دلهره تان ش��ود. نوع برخورد با شکست 
به تفکرتان وابس��ته اس��ت. اگر شکس��ت را عالمت کامل نبودن بدانید، 
همیش��ه احس��اس بدبختی خواهید کرد. معنای واقعی شکست دست 
برداش��تن از تالش اس��ت. اگر دس��ت از تالش برنداشتید پس شکست 
نخورده اید. شکس��ت را ابزاری برای یادگیری بدانید؛ یک فرآیند آزمون 
و خطا. شکس��ت دوست شماس��ت، تا خودتان اجازه ندهید مشکل ساز 

نخواهد بود.
4. نداشته ها در زندگی

انس��ان به طور طبیعی کمبود را نقص می داند، اما چنین باوری نسبت 
ب��ه فراوانی ندارد؛ این مانعی برای بی خیالی و س��اده گیری اس��ت. ما با 
تمرکز بر نداش��ته های مان، احس��اس کمبود می کنیم، اما این تفکر چه 
فایده ای برای مان دارد؟ بهتر است به نکات مثبت داشته های تان و نکات 

منفی نداشته های تان فکر کنید.
چرا فکر کردن به نداشته ها باعث ناراحتی تان می شود؟ چنین تفکری 
هی��چ کمکی به بهره وری و کارایی ش��ما نخواهد کرد. لیس��تی از تمام 
چیزهایی که در زندگی برای تان ارزش��مند اس��ت تهیه کنید. همیش��ه 
برخی ها بیشتر از شما دارند و برخی ها کمتر. پس به آنچه دارید راضی 

باشید.
5. شایدها و احتماالت

اغلب با فکر و خیال در مورد آینده خود را اذیت می کنیم. هیچ کسی 
از آین��ده خبر ندارد. پس نباید خودتان را با نگرانی درباره چیزهایی که 
رخ دادن شان معلوم نیست، ناراحت کنید. به خودتان بگویید این نگرانی 
و اضطراب، تنها انرژی تان را از بین می برد و ش��ما را از مس��یر منحرف 

خواه��د کرد. اتفاقات و مخاطرات احتمالی را در نظر بگیرید؛ اگر اکنون 
می توانید اقدامی برای مقابله با آنها انجام دهید، حتما این کار را بکنید، 

وگرنه الزم نیست ذهن تان را درگیر کنید.
6. »وقتی ... شد، خوشحال می شوم«

اگ��ر به این باور برس��ید ک��ه ش��ادی تان در زندگی در گ��رو برخی 
رخدادهاست، انتظار برای آن رخداد، شادی را از شما می گیرد. لحظات 
زندگ��ی را هدر ندهید و قدردان آن باش��ید و کمتر به چیزهایی که در 
آینده باعث ش��ادی تان می ش��ود، فکر کنید. تصمیم بگیرید که همین 
حاال ش��اد زندگی کنید. همیشه مقصد باعث خوش��حالی نیست، بلکه 

مسیر آن مهم است.
7. افسوس های زندگی

افس��وس ها  بخش��ی از زندگی ما هستند. کس��ی نمی تواند گذشته را 
تغییر دهد، اما می توانید از تجربیات گذشته استفاده کنید و از آن درس 
بگیرید. اگر از تجربیات گذش��ته استفاده کردید، دیگر اشتباهات تان را 
تکرار نخواهید کرد و در مس��یر جدیدی ق��دم می گذارید. باید بپذیرید 
آنچه در گذشته از دست داده اید، هزینه ای است که برای آزمون و خطا 

و تجربه کردن پرداخته اید.
8. ترس از طرد شدن

گاهی آنقدر از پذیرفته نشدن و طرد شدن می ترسیم که هیچ تالشی 
برای بیرون آمدن از منطقه  امن خود نمی کنیم، اما کمی ش��جاع باشید 
و از ناراحت شدن نترسید. هر چقدر از ترس های تان فرار کنید، بزرگ و 
بزرگ تر می شوند. شما باید توانایی ابراز احساسات خود را داشته باشید 
و ب��ا پیامده��ای آن کنار بیایید. با این کار بر ترس از طرد ش��دن غلبه 
می کنید و بی پرواتر می ش��وید. حتی اگر به نتیجه  دلخواه تان نرسید، باز 

هم می بینید اوضاع آنقدر بد که تصور می کردید هم نیست و می توانید 
ب��ا آن کن��ار بیایید. پس جس��ور باش��ید و زندگی را ی��ک ماجراجویی 

هیجان انگیز بدانید.
9. فشارهای جامعه

خود را همانطور که هستید بپذیرید و دوست داشته باشید، اصال نیاز 
نیست خودتان را به دیگران اثبات کنید. گاهی ممکن است تحت تاثیر 
افراد سرش��ناس و دوست داشتنی قرار بگیرید. مطمئن باشید این افراد 
هم نقایصی دارند و به اش��تباه فک��ر می کنیم همه باید کامل و بی نقص 
باش��ند. همه  ما از تماش��ای تصویر آدم های زیب��ا و بی نقص خوش مان 
می آید، اما فراموش نکنید بیش��تر این تصویرها روتوش ش��ده  اس��ت و 
طبیعی نیس��ت. به خودتان با همه  بدی ها و عیب های تان عشق بورزید. 

پس خودتان را همانطور که هستید بپذیرید.
10. به اندازه  کافی خوب بودن

گاه��ی به س��ادگی باور می کنی��م که به قدر کافی شایس��ته و خوب 
نیستیم. ما در دنیایی رقابتی زندگی می کنیم. باید به دنبال پیشرفت و 
ترقی باش��یم، اما اگر مدام خودمان را سرزنش کنیم که به اندازه  کافی 
خوب نیس��تیم، به هیچ جایی نخواهیم رسید. این طرز تفکر کمکی به 
ما نمی کند. از نظر شما چه معیاری برای خوب بودن وجود دارد؟ کافی 
اس��ت از خودتان، جایگاه��ی که در آن قرار دارید و پیش��رفت های تان 
راضی و خش��نود باش��ید؛ همین مهم اس��ت. ما نگرانی ها و دغدغه های 
ذهنی زیادی داریم که باعث می شود از زندگی لذت نبریم و با اضطراب 
و نگرانی زندگی کنیم. پیش��نهاد می کنیم این 10 مورد را از زندگی تان 

حذف کنید تا شادتر و رهاتر زندگی کنید.
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برای زندگی شادتر، بی خیال این 10 مورد شوید
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مهارت های مالی برای مدیریت بهتر کسب و کار

دوره پس از شیوع کرونا، هر زمانی که از راه برسد، نیاز به مهارت های تازه ای از سوی کارآفرینان خواهد داشت. بدون 
تردید عرصه کسب و کار دیگر مانند گذشته نخواهد بود. این امر به معنای ضرورت استفاده ابزارهای تازه و همچنین 
کسب مهارت های نوین به منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است. یکی از حوزه های مهم برای تقویت 
مهارت ها از سوی کارآفرینان مربوط به حوزه مالی است. بسیاری از برندها در طول یک سال اخیر مشکالت مالی بسیار 
زیادی را تجربه کرده اند. فقدان پس انداز مناسب مالی و مواجهه با مشکالت فراوان در این حوزه برای هر کسب و کاری 

مسئله آفرین بوده است. 
پیش از ش��یوع ویروس کرونا رس��یدگی به وضعیت مالی کس��ب و کارها با استفاده از همکاری با یک حسابدار و در 
قالب حضور در دفتر ش��رکت صورت می گرفت. امروزه مفهوم دفتر کار معنای اصلی اش را از دس��ت داده اس��ت. اغلب 
کارآفرینان از راه دور مشغول به مدیریت کسب و کارشان هستند. این امر در مورد کارمندان کسب و کارها نیز صحت 
دارد بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی حوزه مالی و حسابداری کسب و کارمان باشیم. 
تقویت مهارت های مالی از سوی کارآفرینان شاید در نگاه نخست بسیار دشوار به نظر برسد، اما نتایج مثبتی برای کسب 

و کارها به همراه خواهد داشت. 
وضعیت کرونایی در بازارهای مختلف جهانی تاثیرات بسیار منفی برای کسب و کارها به همراه داشته است. یکی از 
جلوه های اصلی این امر بحث مالی کسب و کارهاست. بسیاری از برندها دیگر بودجه کافی برای هزینه بر روی حوزه 
حسابداری و مدیریت مالی را ندارند بنابراین باید کارآفرینان نسبت به تقویت مهارت های مالی برای رسیدگی به وضعیت 
کسب و کارشان اقدام نمایند. در غیر این صورت شانسی برای ادامه فعالیت در بازار کسب و کار نخواهند داشت. در ادامه 

برخی از مهارت های اساسی مالی برای دوران پساکرونا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. مهارت ایجاد تنوع

دسترس��ی به داده ها و اطالعات اساسی در حوزه کس��ب و کار امر مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای 
ساماندهی بخش هایی نظیر بازاریابی و روابط عمومی به طور کامل بر اطالعات دقیق تکیه دارند. مدیران عامل کسب و 
کارها در شرایط بحران مالی باید نسبت به استفاده از اطالعات حوزه مالی برای برنامه ریزی اقدام نماید. این کار به طور 
معمول از سوی حسابدارها صورت می گیرد بنابراین در ابتدا برای هر کارآفرینی دشوار خواهد بود. مهمترین مسئله در 

این میان تالش برای استفاده از دامنه متنوعی از اطالعات و داده های کاربردی است. 
بدون شک برخی از داده های مربوط به وضعیت مالی کسب و کار است. این داده ها همیشه از دل گزارش های مالی 
استخراج می شود. سایر داده های مهم در حوزه مدیری مالی مربوط به وضعیت بازار، رقبا و پیش بینی تغییرات احتمالی 
است. استفاده از چنین داده هایی باید با تمرکز بر روی موسسه های تهیه داده مختلف صورت گیرد. این امر امکان ایجاد 
تنوع قابل مالحظه در دسترسی به داده ها را فراهم خواهد کرد. اگر این امر مورد توجه کارآفرینان قرار نداشته باشد، به 

سرعت با مشکالتی در زمینه مدیریت مالی مواجه خواهند شد. 
داده های تعداد محدودی از موسس��ه های مالی همیشه دقت موردنیاز کارآفرینان را به همراه ندارد بنابراین استفاده 
از چند منبع متنوع شانس کارآفرینان برای پیش بینی درست وضعیت بازار و مدیریت مناسب را افزایش خواهد داد. با 
این حساب نخستین مهارت اساسی در حوزه مدیریت مالی مربوط به ایجاد تنوع در منابع در دسترس برند خواهد بود. 

2. آشنایی با علم اطالعات
کارآفرینان برای مدیریت حوزه مالی باید آشنایی حداقلی با علم اطالعات داشته باشند. برخی از مدیران به طور مداوم 
از اطالعات پردازش شده دیگران استفاده می کنند. حال اگر آنها نیاز به بررسی داده ها و استخراج اطالعات به صورت 
شخصی داشته باشند، مشکالت بسیار زیادی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. همین امر نیاز به بررسی شیوه تبدیل 
داده های اولیه به اطالعات کاربردی و مهم را ضروری می سازد. برخی از کسب و کارها نسبت به این نکته هیچ توجهی 

ندارند بنابراین مشاهده ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی بازار امری طبیعی از سوی چنین کارآفرینانی خواهد بود. 
امروزه به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنالین توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی 
از نکات مهم و اساسی در این میان شرکت در کالس های آموزشی مجازی به منظور آشنایی با نکات اساسی در حوزه 
علم اطالعات است. این امر موجب بهبود توانایی کارآفرینان برای مدیریت مالی بهینه و همچنین گردآوری اطالعات 

موردنیازشان بدون اتکا به موسسه های آماری خواهد شد. 
3. آگاهی از فناوری های جدید

اس��تفاده از فناوری های نوین در عرصه کس��ب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از کارآفرینان آشنایی 
اندکی با تحوالت حوزه فناوری دارند. همین امر موجب تاکید برخی از کارآفرینان بر استفاده از فناوری های قدیمی در 
حوزه کسب و کار می شود. وقتی کارآفرینان به دقت تغییرات عرصه فناوری و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهند، 
شانس بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. یکی از نتایج آگاهی از فناوری های جدید 
امکان ساده سازی فرآیندهای کاری است. بی تردید این امر مدنظر بسیاری از کارآفرینان قرار دارد بنابراین با استفاده از 
برخی تکنیک های ساده مانند جست وجوی سایت های مربوط به حوزه فناوری و کسب و کار امکان آگاهی از تازه ترین 

تغییرات فراهم خواهد شد. 
4. همکاری نزدیک تر با مدیران بخش آمار و اطالعات

کس��ب و کاره��ای بزرگ به طور معم��ول دارای بخش کاملی برای گردآوری و تحلی��ل اطالعات و همچنین تولید 
آمارهای مهم هستند. این امر برای بسیاری از کسب و کارها دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر مدیران ارشد شرکت 
در دوران دورکاری امکان ایجاد روابط نزدیک با مدیران بخش آمار و اطالعات را نداشته باشند، بخش قابل توجهی از 
تالش های شان بی فایده باقی خواهد ماند. این امر در مورد وضعیت دوران پساکرونا نیز مصداق دارد. پس از پایان بحران 
کرونا باید همکاری بسیار نزدیک تری میان برخی از بخش های شرکت مشاهده کنیم. یکی از بخش های مهم در این 
میان حوزه مدیریت مالی و آمارهای کسب و کار است. اگر رابطه مناسبی در این میان مشاهده نشود، وضعیت برند به 

طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
5. اعتماد متقابل به اعضای شرکت

اعتماد به اعضای شرکت برای ساماندهی برخی از کارها و پروژه ها دارای اهمیت باالیی است. بسیاری از مدیران ارشد 
به کارمندان شان برای مدیریت امور اعتماد الزم را ندارند. همین امر موجب تمایل مدیران برای پیگیری وضعیت امور 
می شود. وقتی کارمندان اعتماد الزم از سوی بخش مدیریت را دریافت نکنند، به طور مداوم کیفیت کاری شان کاهش 
خواهد یافت. امروزه هر کارمندی نیاز به کسب برخی از اختیارات و آزادی عمل دارد. اگر این امر به طور قابل مالحظه ای 

برای کارآفرینان مهم نباشد، مواجهه با کاهش تمایل کارمندان برای همکاری با برند امری طبیعی خواهد بود. 
مدیریت مالی در طول سال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است. بدون تردید بحران کرونا تاثیر منفی بر روی 
وضعیت کسب و کارها خواهد داشت. نکته مهم در این میان تالش برای کسب آمادگی الزم برای دوران پساکروناست. 
بدون تردید برخی از مهارت های مالی مورد بحث در این مقاله حتی برای ش��رایط کنونی نیز کاربرد دارد. نکته جالب 
اینکه کسب مهارت های موردنظر نیاز به اختصاص زمان و هزینه باالیی نیز ندارد بنابراین بهانه ای برای عدم فعالیت در 

این راستا پیش روی کارآفرینان نخواهد بود. 
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تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

به قلم: استیو دانی  کارشناس حوزه فناوری و مسائل مالی / ترجمه: علی آل علی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    یکشنبه   3 اسفند 1399    شماره 1731   صفحه16  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پالک149

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 
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