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با عدم تصویب FATF مرزهای اقتصادی ایران بسته می شود

شمارش معکوس برای 
FATF تعیین تکلیف

برخی از سیاس��ت گذاران کش��ور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع تحریم های آمریکا معلق نگاه داشته 
ش��ود به سود اقتصاد کشور خواهد بود، اما کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدالل را 
رد می کنند. به گزارش ایرنا، طبق اعالم دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، تکلیف دو الیحه پیوس��تن ایران به 
 )FATF( که به معنای پیوس��تن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولش��ویی  CFT کنوانس��یون های پالرمو و
است، تا پایان امسال مشخص خواهد شد. لوایح پرحاشیه ای که همچنان بعد از دو سال تصویب توسط نمایندگان...

رکورد رکود مسکن در بهمن ماه امسال شکست

مسکن در خواب زمستانی
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گردش مالی تجارت الکترونیک در نیمه نخست امسال 4 برابر شد

اینستاگرام بازار اصلی تجارت مجازی ایران

نوآوری ها در خدمت بهبود وضعیت سالمت روستا
راه های استفاده  از نیمکره راست مغز و تقویت خالقیت

مروری بر مفهوم »حاکمیت شرکتی«
بازاریابی و چالش طراحی ویدئوی وایرال در تیک تاک

سودآوری باالتر بیت کوین در مقایسه با تسال 
نمونه های موفق اینفلوئنسرمارکتینگ در یوتیوب

8 تا 16
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سیاست کاری اوبر تغییر
خواهد کرد

یادداشت
ضرورت قانون گذاری در حوزه 

استارت آپ ها

کسب وکارهای نوآفرین یا همان 
اس��تارت آپ ها در دهه های گذشته 
رش��د بس��یار س��ریعی را تجرب��ه 
کرده ان��د و ای��ن اتف��اق از جه��ات 
مختلف نگرانی ه��ا و چالش هایی را 
به دنب��ال دارد. مباح��ث حقوقی و 
چالش های مرتبط با آن نیز مطرح 
است که مهمترین آن قانون گذاری 
متناسب با آهنگ رشد و توسعه این 
دس��ت از کسب وکارهاست. در اکثر 
کش��ورها قانون خاصی که مشخصا 
به مقررات گذاری برای این دس��ت 
از کسب وکارها پرداخته باشد وجود 
ندارد، اما به اشکال مختلفی ازجمله 
پوش��ش مق��ررات مرتبط ب��ا این 
کسب وکارها در قوانین مرتبط بروز 

و ظهور یافته است.
مق��ررات حمای��ت و مدیری��ت 
کسب وکارهای نوآفرین با محوریت 
و اس��تانداردهایی از قبیل تسهیل 
رویه ه��ا و تش��ریفات، کم��ک ب��ه 
تأمین س��رمایه، اعطای کمک های 
مال��ی، معافیت از برخ��ی هزینه ها 
کمک ه��ای  ارائ��ه  کارمزده��ا،  و 
مش��اوره ای، ارائ��ه اطالع��ات الزم، 
کمک به توس��عه زیرس��اخت های 
الزم، تأس��یس و برگزاری رشته ها 
و دوره های آموزشی مرتبط، کمک 
به تجاری سازی، کمک به راهیابی به 

بازارهای خارجی، حمایت 
2از حقوق مالکیت فکری...
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فرص��ت ام��روز: اگر در ح��وزه تحقیقات پزش��کی و دارویی 
مطالعه نداش��ته باش��ید احتماال ش��ما هم مثل میلیاردها آدم 
دیگر در کره زمین تا همین یک سال قبل از وجود شرکتی به 
نام »بایون تک« خبر نداش��تید، چه برسد به اینکه با اسم های 
اوگور شاهین و اوزلم توره چی آشنا باشید. روز نهم نوامبر سال 
2020 )19 آبان( جمعیت کره زمین با این نام ها آش��نا شدند. 
این همان روزی اس��ت که خبر رسید مطالعه انجام شده روی 
ده ها هزار داوطلب نشان می دهد واکسن کووید-19 که توسط 
ش��رکت های »فای��زر« و »بایون تک« در دس��ت تولید اس��ت 

می تواند بیش از 90 درصد موثر باشد.
درست پس از اینکه دنیا در حالتی بین امید و ناباوری، خبر 
تولید واکس��نی در اروپا را دریافت کرد )که دس��ت کم از سوی 
رس��انه های جریان اصلی و مجامع بین المللی علمی تردیدهای 
واکسن نوع چینی و روس��ی در موردش وجود نداشت( جشن 
امیدواری آغاز شد و کشورها یکی پس از دیگری گفتند که به 
محض دریافت رسمی مجوزها از این واکسن استقبال می کنند؛ 
خبری که البته کمی بعدتر با دریافت نتایج مربوط به واکس��ن 
شرکت »مدرنا« و س��پس واکسن »دانشگاه آکسفورد« تبدیل 

به واقعیت محکم تری شد.
درست همزمان با ش��ادی آمدن واکسن، رسانه های جمعی 
خیل��ی زود حواس مخاطب��ان را به چهره ه��ای اصلی در پس 
نام »بایون تک« جلب کردند: زن و ش��وهر ترک تبار مهاجری 
ک��ه حاال نام ش��ان در زمره منجی��ان زمین به ثبت می رس��د. 
نش��ریه »گاردین« در توصیف آنها نوشت: »شاهین و توره چی 
نمونه ه��ای دس��ت اولی از توفیق ادغ��ام مهاج��ران )از جمله 
مهاجران ترک( در جامعه آلمان هس��تند. آنها نه تنها توانستند 
ج��ای پای خ��ود را در آلمان محکم کنند، بلکه به ش��کوفایی 
رس��یدند و ای��ن را مدیون کار س��خت، روحی��ه کارآفرینی و 
س��نت های محک��م فرهنگی هس��تند.« اینکه دو دانش��مند با 

پیشینه مهاجرتی به این موفقیت بزرگ علمی و انسانی دست 
پیدا کردند، در رس��انه های بس��یاری بازتاب پیدا کرد؛ ازجمله 
»نیویورک تایمز« در گزارش��ی ب��ه زندگی و کار و فعالیت این 
زوج پرداخت ک��ه ترجمه بخش هایی از آن را در ادامه گزارش 

حاضر می خوانید.
به نوش��ته »نیویورک تایمز«، »دو س��ال پی��ش دکتر اوگور 
شاهین در کنفرانسی در برلین روی سن رفت و یک پیش بینی 
حیرت انگی��ز ک��رد. او خطاب به س��النی ممل��و از متخصصان 
بیماری های واگیردار گفت که شرکتش ممکن است قادر باشد 
با اس��تفاده از تکنولوژی RNA در صورت بروز یک همه گیری 
جهانی به س��رعت دس��ت به تهیه واکس��ن بزند. در آن زمان 
دکتر شاهین و شرکت »بایون تک« در خارج از دنیای کوچک 
اس��تارت آپ های بیوتکنولوژی اروپایی کمتر شناخته شده بود. 
»بایون تک« که توسط دکتر ش��اهین و همسرش دکتر اوزلم 
توره چی تاس��یس ش��د، بیش��تر بر روی درمان سرطان تمرکز 
داش��ت. این ش��رکت هرگز محصولی به بازار عرضه نکرده بود، 

زیرا آن زمان کووید-19 هنوز وجود نداشت.
اما حرف های دکتر ش��اهین مانند پیشگویی های پیامبرگونه 
از آب درآمدن��د، به طوری که چند ماه پیش ش��رکت »بایون 
تک« و »فایزر« اعالم کردند که واکس��ن تولیدی توسط دکتر 
ش��اهین و تیمش تاثیری بیش از 90 درصد در پیش��گیری از 
شیوع بیماری در میان داوطلبان مرحله آزمایشی داشته است. 
نتایج درخش��ان »بایون تک« و »فایزر« آنها را به جستی بلند 
جلوت��ر از تمام رقبای حاضر در مس��ابقه ب��رای یافتن درمانی 
ب��رای بیماری ق��رار داد، بیماری ای که تاکن��ون جان بیش از 
1.2 میلی��ون نفر را در سراس��ر دنیا گرفت. دکتر ش��اهین در 
مصاحبه ای گفت: »این )واکس��ن( ممکن اس��ت ش��روع پایان 

گرفتن دوره کووید باشد.«
»بای��ون تک« کار بر روی واکس��ن را از ماه ژانویه آغاز کرد، 

بعد از اینکه مطالعه مقاله ای در ژورنال پزشکی »لنست«، دکتر 
شاهین را به این نتیجه رساند که ویروس کرونا که در آن زمان 
داشت به سرعت در بخش هایی از چین گسترش پیدا می کرد، 
تبدی��ل به انفجار و ظه��ور یک پاندمی تمام عیار خواهد ش��د. 
دانشمندان شرکت مستقر در مینز آلمان همگی تعطیالت شان 
را کنس��ل کردن��د تا مش��غول کار بر روی پروژه ای ش��وند که 
نامش را »س��رعت نور« گذاشتند. دکتر شاهین در مصاحبه ای 
گفت: »در سطح دنیا شرکت های زیادی نیستند که امکانات و 
صالحیت الزم برای تولید س��ریع واکسن را به اندازه ما داشته 
باش��ند بنابراین داشتن این ملزومات برای ما فرصت نبود بلکه 
برای انجام این کار احس��اس وظیفه کردیم چون فهمیدیم که 

می توانیم جزو اولین شرکت های تولیدکننده واکسن باشیم.«
پس از اینکه »بایون تک« چند گزینه خوش آتیه واکس��ن را 
شناس��ایی کرد، دکتر ش��اهین به این نتیجه رسید که شرکت 
برای تست س��ریع آنها، گرفتن مجوز از سازمان های مسئول و 
عرضه بهترین نمونه واکس��ن به بازار، کمک الزم دارد. »بایون 
تک« و »فایزر« که از س��ال 2018 و در زمینه ساخت واکسن 
آنفلوآنزا مش��غول به همکاری هس��تند، از ماه مارس به توافق 
برای همکاری بر روی واکس��ن کرونا رسیدند. از آن زمان دکتر 
ش��اهین که ترک اس��ت با آلبرت بورال، رئی��س اجرایی یونانی 
ش��رکت »فایزر« رفاقتی به هم زده ان��د. این دو در مصاحبه ای 
گفتن��د که پیوند آنها به خاطر زمینه های مشترک ش��ان ایجاد 

شده: دانشمند و مهاجر بودن.
دکتر شاهین 55 ساله در شهر اسکندرون ترکیه متولد شد. 
او در 4 س��الگی به همراه خانواده اش به ش��هر کلن آلمان نقل 
مکان کرد، جای��ی که والدینش در کارخانه »فورد« مش��غول 
به کار ش��دند. او با رویای پزش��ک ش��دن بزرگ شد و پس از 
فارغ التحصیلی از دانش��گاه کلن به این آرزو رس��ید. او در سال 
1993 م��درک دکترایش را از همان دانش��گاه و به خاطر کار 

بر روی ایمونوتراپی س��لول های توم��ور دریافت کرد. در همان 
اوایل کار حرفه ای اش بود که با دکتر توره چی آش��نا ش��د. زنی 
که اول در آرزوی راهبه شدن بود و عاقبت از تحصیل در رشته 
پزش��کی سردرآورده بود. دکتر توره چی که حاال 53 سال دارد 
و ریاس��ت بخش پزشکی شرکت »بایون تک« برعهده او است، 
در آلمان متولد ش��ده. او دختر یک پزش��ک ترک است که از 
اس��تانبول به آلمان مهاجرت کرده بود. دکتر ش��اهین و دکتر 
توره چی در روز ازدواج شان و بعد از پایان مراسم به آزمایشگاه 

محل کارشان بازگشتند.
ای��ن زوج ابت��دا بر تدری��س و تحقی��ق متمرک��ز بودند، از 
جمله تدریس در دانش��گاه زوریخ، جایی که دکتر ش��اهین در 
آزمایش��گاه رالف زینکرناگل، برنده نوبل پزش��کی سال 1996 
مش��غول به کار شد. س��پس در س��ال 2001 دکتر شاهین و 
دکت��ر توره چی ش��رکت »گانیم��د فارماس��وتیکال« را بنیان 
گذاش��تند که کارش تولید داروهای درمان سرطان با استفاده 
از آنتی بادی ه��ای مونوکلون��ال بود. پس از چندین س��ال آنها 
شرکت »بایون تک« را هم با هدف استفاده از بازه گسترده تری 
از روش ه��ای تکنولوژیک تاس��یس کردن��د، از جمله آر ان ای 
پیام رسان )Messenger RNA( برای مداوای سرطان. دکتر 
ش��اهین در مصاحبه ای به ی��ک روزنامه محلی گفت: »ما قصد 

داریم یک شرکت عظیم داروسازی اروپایی بنا کنیم.«
حت��ی پیش از پاندم��ی هم »بایون ت��ک« تکانه هایی ایجاد 
می کرد. این ش��رکت میلیون ها دالر س��رمایه جذب کرده بود 
و ح��اال بی��ش از هزار و 800 نف��ر کارمن��د دارد و دفاتری در 
برلین و سایر شهرهای آلمان به اضافه کمبریج در ماساچوست. 
س��ال 2018 این شرکت همکاری اش با »فایزر« را شروع کرد. 
س��ال گذش��ته بنیاد بیل و ملیندا گیتس 55 میلیون دالر در 
این ش��رکت س��رمایه گذاری کرد تا خرج درم��ان اچ.آی.وی و 
بیماری سل شود. در سال 2019 هم دکتر شاهین برنده جایزه 

مصطفی شد؛ یک جایزه س��االنه ایرانی که به مسلمانان حوزه 
دانش و تکنولوژی تعلق می گیرد.

دکت��ر ش��اهین و دکت��ر توره چی ش��رکت اول ش��ان یعنی 
»گانی م��د« را در س��ال 2016 ب��ه قیم��ت 1.4 میلی��ارد دالر 
فروختند. سال گذش��ته »بایون تک« سهامش را در بازار بورس 
عرضه ک��رد. در ماه های اخیر ارزش بازاری این ش��رکت از 21 
میلیون دالر گذش��ته و ای��ن زوج را در میان ثروتمندترین های 
آلم��ان ق��رار داده اس��ت. این زوج میلی��اردر به هم��راه دختر 
نوجوان ش��ان در آپارتمانی معمولی در نزدیکی محل کارش��ان 
زندگی می کنند، اتومبیل ندارند و با دوچرخه س��ر کار می روند. 
بورال، رئیس اجرایی فایزر می گوید: »اوگور ش��خصیت بس��یار 
بس��یار منحصربه فردی اس��ت. او فقط به علم اهمیت می دهد، 
حرف زدن در مورد تجارت اصال در اش��ل کاری او نیست. اصال 
از این کار خوش��ش نمی آید. او دانش��مند و مردی با پرنس��یب 
اس��ت. 100درصد ب��ه او اطمینان دارم.« در آلمان که مس��ئله 
مهاجرت همچنان مس��ئله ای حساس قلمداد می شود، موفقیت 
دو دانشمند ترک تبار مایه سرور شد. سایت تجاری محافظه کار 
»فوک��وس« نوش��ت: »آلمان با ای��ن زوج نمونه درخش��انی از 
موفقیت در ادغام را به نمایش گذاش��ت.« دکتر شاهین امسال 
برای سیاس��ت زمان بسیار اندکی داش��ت. »بایون تک« آنقدر 
سرگرم س��اخت واکسن بود که ش��رکت هنوز جزییات قرارداد 
هم��کاری اش با »فایزر« را نهایی نکرده اس��ت. دکتر ش��اهین 
می گوی��د: »اعتماد و رابطه ش��خصی در چنین کس��ب و کاری 
اهمیت بس��یاری دارند چون همه چیز به سرعت اتفاق می افتد. 
م��ا قراردادمان در بس��یاری از موضوعات را نهای��ی نکرده ایم.« 
دکتر شاهین و دکتر توره چی داده های اعتبار واکسن را یکشنبه 
ش��ب )یک روز پیش از اعالم نتایج به صورت عمومی( دریافت 
کردند و این لحظه را با دم کردن چای ترکی در خانه به خاطر 

سپردند: »البته که جشن گرفتیم، خیال مان راحت شد.«

بیل گیتس در کتاب جدید خود نوش��ته که قصد دارد همه سهام 
خ��ود در بازار س��وخت های فس��یلی را واگذار کند. اگرچه س��ومین 
ثروتمن��د جه��ان گفته که ای��ن کار زمانبر خواهد ب��ود، اما به گفته 
تحلیلگران، تصمیم او برای خروج از بازار سوخت های فسیلی می تواند 

بر معادالت انرژی تاثیر بگذارد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، یک ویدئوی 90 ثانیه ای که خطاب به بیل 
گیتس در سال 2015 منتشر شد، نهایتا او را متقاعد کرد که با خروج 
سرمایه اش از سوخت های فسیلی، یک گام به سوی کاهش گرم شدن 
زمین بردارد. هرچند خروج واقعی از این سرمایه گذاری ها ممکن است 
س��ال ها زمان ببرد به این معنا که حجم س��رمایه گذاری بیل گیتس 
در این بخش سنگین اس��ت، با این حال، او در کتاب جدیدش با نام 
»چگونه جلوی فاجعه تغییرات آب و هوایی را بگیریم« نوشته که این 

تصمیم را که از نظر او اخالقی است در نهایت بدبینی گرفته است.
گیتس گفته که سال هاس��ت هیچ سهم یا سرمایه گذاری در ذغال 

س��نگ ندارد و تصمیم به خروج از س��هام هلدینگ های نفت و گاز را 
هم از سال 2019 اجرایی کرده است، با این حال گزارش های عمومی 
منتشر شده توسط بنیاد گیتس نش��ان می دهد که او در پایان سال 
2019 همچنان بیش از 100 میلیون دالر اوراق و سهام شرکت های 
نفت و گاز ش��امل اکسون موبیل، شورون و بی پی را دارد بنابراین به 
طور مش��خص بنیاد گیتس هنوز از بازار سوخت های فسیلی بیرون 
نرفته است. بیل تصمیم خود برای خروج از سهام سوخت های فسیلی 
را در س��ال 2019 گرف��ت و به تدریج خروج از س��هام هلدینگ های 
نف��ت و گاز را در برنام��ه خود قرار داد. س��خنگوی خانوادگی گیتس 
نیز پیش از این گفته بود که آنها به تدریج تبدیل به شخص سوم در 
مدیریت سرمایه گذاری اوراق و سهام هلدینگهای نفتی خواهند شد. 
دارایی بنیاد گیتس در صندوق های س��رمایه گذاری که مستقیما در 
س��وخت های فسیلی فعالند، به میزان 40 میلیارد دالر در پایان سال 
2019 بود که 1.2 میلیارد دالر از این دارایی شامل سرمایه گذاری در 

صندوق های مشترک است. ثروت شخصی گیتس هم که جدا از بنیاد 
اوست در حال حاضر 13۷ میلیارد دالر است.

البته واگذاری روند ساده ای نیست؛ با توجه به اینکه اقتصاد جهان 
هنوز به سوخت های فسیلی متکی است، رسیدن به صفر، کار دشواری 
اس��ت. فعاالن موسس��ات بزرگ می گویند ممکن است این خروج 5 
س��ال به طول بینجامد. در مقابل، صندوق برادران راکفلر که از ثروت 
متکی بر نفت جان دی راکفلر ایجاد ش��ده بود، در سال 2014 اعالم 
کرد که قصد دارد همچنان در سوخت های فسیلی سرمایه گذاری کند. 
شواهدی هم نش��ان می دهد از زمانی که گیتس تصمیم به خروج از 
شرکت های تولید سوخت فسیلی گرفته، اما به حمایت از شرکت هایی 
که متکی به او بوده اند، ادامه داده اس��ت. به عنوان مثال، وی در حال 
حاض��ر تقریبا 19 درصد از س��هام Signature Aviation Plc را 
که بزرگترین مجری پایگاه های هواپیماهای خصوصی جهان است، در 
اختیار دارد. حتی اگر آنها س��هام مستقیم و غیرمستقیم شرکت های 

نفت، گاز و ذغال سنگ را واگذار کنند، مشخص نیست که آیا حمایت 
مالی آنها از س��ایر س��رمایه گذاری ها به طوالنی شدن استفاده از این 
سوخت ها کمک می کند یا خیر؟ در عین حال که میزان انتشار کربن 
جت های خصوصی در هر س��فر نس��بت به پروازهای تجاری بس��یار 
بیشتر اس��ت. این س��رمایه گذاری چالش بعدی برای سرمایه گذاران 

حامی تغییرات آب و هوایی خواهد بود.
گیتس که برای خروج کامل از سرمایه گذاری در صنایعی است که 
سوخت های فسیلی را از زمین استخراج می کنند، تالش کرده در کتاب 
خود به انتقاداتی که درباره خروج از این سرمایه گذاری ها شده، پاسخ 
دهد. او نوش��ته: »من نمی دیدم که چگونه واگذاری سهام به تنهایی 
باعث تغییر اوضاع می شود یا به مردم کشورهای فقیر کمک می کند، 
اما آنچه من از ش��رکت ها می خواهم این است که با آپارتاید گرمایش 
زمین مبارزه کنند. می توان با فروش س��هام شرکت های تولیدکننده 
س��وخت های فسیلی، کل سیستم انرژی جهان را تغییر داد. صنعتی 

با ثروت تقریبا 5 تریلیون دالر در س��ال می تواند پایه ای برای اقتصاد 
مدرن شود.« در همین حال، شرکت رویال داچ شل چندی پیش در 
گزارش ساالنه خود اذعان کرد که این تصمیم می تواند اثر نامطلوبی 
بر قیمت اوراق بهادار و توانایی آنها برای دسترسی به بازارهای سهام 
عادی داشته باشد. شرکت های زغال سنگ در حال حاضر برای تهیه 
سرمایه برای پروژه های سراسر جهان تالش می کنند. در دهه گذشته 
او ش��خصا در شرکت های فناوری آب و هوا س��رمایه گذاری کرد که 
شامل راکتورهای هسته ای پیشرفته و ماشین هایی که دی اکسیدکربن 
هوا را کاهش می دهند، می ش��ود. او همچنین یک صندوق 2 میلیارد 
دالری برای حمایت از اس��تارت آپ های اقلیمی تاسیس کرده است. 
گیتس گفته که خروج از س��رمایه گذاری شرکت های فسیلی به این 
معنا نیست که تولید گازهای گلخانه ای به صفر می رسد، ولی در عین 
ح��ال این فرصتی ب��رای نوآوری در بخش هایی اس��ت که به کاهش 

گرمایش زمین کمک می کنند.

آیا تصمیم بیل گیتس معادالت انرژی را تغییر می دهد؟

مبارزه با آپارتاید گرمایش زمین

شرکت »بایون تک« چگونه شکل گرفت؟

مهاجران منجیان زمین

وحید کریمی
پژوهشگر موسسه مطالعات و 

پژوهش های بازرگانی



فرص��ت امروز: در یک س��الی ک��ه از همه گیری کووی��د19- می گذرد، 
بس��یاری از کسب و کارها به سمت تجارت الکترونیک و دیجیتالی شدن 
حرک��ت کرده اند. هرچن��د واقعیت دیجیتالی جهان، تصوی��ری بود که از 
مدت ها پیش نش��انه های آن در س��بک زندگی انسان هزاره سوم میالدی 
به چشم می خورد، اما کرونا به مثابه یک کاتالیزور در کالبد کسب و کارها 
عمل کرد و هرچه بیش��تر کس��ب و کارها را در ایران و جهان به س��مت 

فناوری هدایت نمود.
چند سال قبل وقتی استیو جابز فهمید که شرکت گوگل به طور پنهانی 
در حال کار بر روی یک پلتفرم تلفن هوشمند است تا با آیفون شرکت اپل 
رقابت کند، با همس��ایه خود در دره سیلیکون اعالم جنگ هسته ای کرد. 
حاال در مواجهه با پاندمی کرونا که جان میلیون ها انسان را تهدید می کند 
و همه کارها به واسطه قواعد فاصله گذاری اجتماعی به سمت دورکاری و 
انجام غیرحضوری پیش رفته است، به نظر می رسد که این جنگ جهانی 
بیش��تر منوط به دیجیتالی شدن هرچه بیشتر کس��ب و کارها باشد. این 
اتف��اق همانطور که در دره س��یلیکون به قدرت گرفتن بیش��تر غول های 
فناوری انجامید، در ایران نیز به بازار داغ کسب و کارهای اینترنتی منجر 
شد و حاال آنطور که مرکز توسعه تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرده، گردش مالی تجارت الکترونیک در نیمه نخست امسال 4 
برابر شده و اینستاگرام به عنوان پرکاربرترین شبکه اجتماعی ایران، سهم 

عمده ای در این بین داشته است.
بازار داغ کسب و کارهای نو در عصر کرونا

به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ارزش کل معامالت الکترونیکی 
ایران در سال گذشته 2.۷ برابر شده است. جدیدترین گزارش منتشرشده 
مرکز توس��عه تجارت الکترونیک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال 
بیش از 1.5 میلیارد تراکنش بانکی در بازار تجارت الکترونیکی انجام شده 
و 88 درصد از فعاالن این بازار را افراد 20 تا 50 س��ال تش��کیل می دهند. 
ارزش اسمی این بازار نیز بیش از 639 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

امسال ارزش معامالت الکترونیکی 2.۷ برابر بیشتر از سال گذشته بوده 
است. این در حالی است که ارزش این نوع معامالت در سال 1398 نسبت 
به س��ال 139۷تنها دو برابر رش��د داشته اس��ت. به عبارت بهتر، در سال 
1399 ارزش معامالت الکترونیکی حدود 6برابر بیشتر از سال 139۷ بوده 
است؛ رقمی که رشد بسیار باال و چشمگیر در دیجیتالی شدن کسب وکارها 
در ایران را نش��ان می دهد و اینکه کرونا روند رو به رش��د توسعه بازارهای 

الکترونیکی را نزدیک به دو برابر تسریع کرده است.
علت اصلی این رش��د قابل توجه، محدودیت هایی است که در یک سال 
گذش��ته تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا در کسب و کارهای حضوری به 
وجود آمده و از این رو تعداد معامالت مجازی به شکل قابل توجهی افزایش 
یافته اند تا حدی که ارزش اس��می معامالت الکترونیکی در نیمه اول سال 
گذشته 166 هزار میلیارد تومان گزارش شده که این رقم امسال به 639 
هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. تعداد تراکنش های الکترونیکی نیز از 
1.01 میلیارد تراکن��ش در نیمه اول 1398 به 1.53 میلیارد تراکنش در 

نیمه اول امسال رسیده است.
با توجه به ش��رایط به وجود آمده، تعداد قاب��ل توجه واحدهای تجاری 
تنه��ا در حوزه مجازی فعالیت می کنند و این عدد در س��ال گذش��ته به 
ش��کل قابل توجهی افزایش یافته است. آمارها نشان می دهد که بازارهای 
الکترونیکی در ایران عمدتا در دست جوانان است. 88 درصد از متقاضیان 
دریافت ای نماد برای ورود به بازارهای الکترونیکی در نیمه اول امسال زیر 
50 سال سن دارند. نگاهی به اعطای ای نماد به تفکیک گروه سنی نشان 
می دهد که گروه س��نی 30 تا 40 س��ال نزدیک به 46 درصد از صاحبان 
واحدهای تجارت الکترونیکی را تش��کیل می دهند. درخواس��ت دهندگان 
ای نماد در گروه س��نی 20 تا 30 س��ال 23 درصد بوده و در گروه س��نی 
40 تا 50 س��ال هم 19 درصد بوده اند. همچنی��ن 11 درصد از صاحبان 
واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 درخواست دریافت ای نماد 
داشته اند در گروه سنی باالی 50 سال هستند. جوانان بیش از 58 درصد 
از خریداران بازارهای الکترونیکی را تش��کیل می دهند و میانساالن با 2۷ 
درصد، سالمندان 10 درصد و کودکان و نوجوانان با 5 درصد به ترتیب در 

رده های بعدی قرار دارند.
بررس��ی های صورت گرفته همچنین نش��ان می دهد که نمودار فعالیت 
زنان و مردان در حوزه فروش و خرید تفاوتی جدی دارد. اگرچه 8۷ درصد 
از عرضه کاال و خدمات در بازارهای الکترونیکی ایران در دس��ت آقایان و 
تنها 13 درصد در اختیار خانم ها است، اما سهم زنان و مردان در خریداران 
این بازار، یکس��ان و 50 درصد اس��ت. با توجه به آمار تعداد کل ش��اغالن 
باالی 15 س��ال کشور در تابستان امس��ال که توسط مرکز آمار ایران ارائه 
شده است، می توان گفت به صورت میانگین حدود 21 درصد از نیروی کار 
در کل کش��ور را شاغالن واحدهای تجارت الکترونیکی تشکیل می دهند. 
تعداد ش��اغالن در بازارهای مختلف تجارت الکترونیکی حدود 5 میلیون 

نف��ر برآورد می ش��ود. هرچند این مرکز در گزارش خ��ود به ارائه جزییات 
دقیق از بازارهای مجازی اقدام نکرده، اما در میان ش��بکه های اجتماعی، 
اینستاگرام به عنوان پرکاربرترین شبکه اجتماعی فعال در ایران، بزرگترین 
بازار تجارت الکترونیکی کش��ور به لحاظ گستردگی کاربران و عرضه کاال 

و خدمات است.
بیشتر کسب وکارها در حوزه فروش کاال مشغولند

همانطور که گفته ش��د، ارزش معامالت الکترونیکی در نیمه نخس��ت 
امسال نسبت به پارسال 4 برابر شده و با رشد 284 درصدی به 639 هزار 
میلیارد تومان رس��یده است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه 5 درصد، 
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند 20 درصد، ضریب نفوذ اینترنت 9 درصد، 
تعداد مش��ترکین اینترنت پهن باند )میلیون نفر( 10درصد، تعداد گواهی 
صادرشده امضا الکترونیک )هزار عدد( 123درصد، ارزش حقیقی معامالت 
تجارت الکترونیک )میلیارد تومان( 21۷ درصد، تعداد تراکنش های تجارت 
الکترونیک )میلیارد عدد( 52 درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به 
تولید ناخالص داخلی 205 درصد و تعداد ای نماد اعطاش��ده به واحدهای 

تجارت الکترونیکی )هزار عدد( 196 درصد رشد داشته است.
از س��وی دیگر، متوس��ط مبلغ هر خرید الکترونیکی در این دوره شش 
ماهه 41۷ هزار تومان )با رش��د 153 درصدی نس��بت به ش��ش ماهه اول 
پارس��ال( اس��ت. تعداد معامالت الکترونیکی 1.5 میلیارد عدد )رشد 52 
درص��دی(، تعداد معامالت الکترونیکی دولتی 152 هزار عدد )رش��د 35 
درصدی( و تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی 333 هزار عدد )رشد 
11 درصدی( رشد داشته اند. همچنین 23 درصد از وب سایت های تجارت 
الکترونیکی )با رش��د 10 درصدی نسبت به س��ال گذشته( دارای ای نماد 

هستند.
برآین��د همه این اعداد و ارقام نش��ان دهنده بازار داغ کس��ب و کارهای 
اینترنتی در هنگامه ش��یوع بیماری کرونا است. به طوری که گردش مالی 
تجارت الکترونیک در ش��ش ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در 
سال گذشته نزدیک به 4 برابر شده است که نشان می دهد تعداد و حجم 
مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کش��ور گردش خوبی بوده است. 
تعداد تراکنش های الکترونیکی نیز به 1.5 میلیارد رسید و در صدور ای نماد 
برای کس��ب و کارها نیز شاهد رشد 3 برابری بودیم. اکثر کسب وکارها در 
ح��وزه فروش کاال فعالیت می کنند که این امر نش��ان می دهد کاربران از 

فروش کاال بیش از ارائه خدمات استقبال کرده اند.

گردش مالی تجارت الکترونیک در نیمه نخست امسال 4 برابر شد

اینستاگرام بازار اصلی تجارت مجازی ایران

از اواخر س��ال گذش��ته بود که واقعیت دنیای ما تغیی��ر کرد، کرونا 
مرزه��ای جه��ان را یکی پس از دیگ��ری درنوردید، ش��هرها قرنطینه 
شدند و خانه ها به سنگر شهروندان تبدیل شد. سپس با عبور از شوک 
اولیه کرونا، مس��ئله بازگش��ت به زندگی عادی از طریق فضای مجازی 
مطرح ش��د و دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان از طریق مانیتورها 
ب��ه کالس های درس و محل های کار بازگش��تند. در همه این روزها و 
ماه ها، تکنولوژی  همچون یک منجی وارد عمل ش��د و امکان برگزاری 
کالس ه��ای آنالی��ن، ویدئوکنفرانس ها، دورکاری و س��فارش مایحتاج 
روزمره را برای انسان های چپیده در پستوی خانه ها فراهم کرد. کسب 
و کاره��ا نیز از بانک ها گرفته تا فروش��گاه های آنالین بیش از پیش به 
س��مت استفاده از تکنولوژی متمایل شدند و در یک کالم، شیوع کرونا 
همچون کاتالیزوری سرعت این دگرگونی را افزایش داد. هرچه هست، 
دی��ر یا زود کرونا باالخره پای��ان خواهد یافت اما تا آن زمان، دیجیتالی 
شدن رهنمونی برای ادامه زندگی انسان ها و کسب و کارها خواهد بود.

اگر ضرورت را مادر تحول و نیاز را مادر اختراع در نظر بگیریم، کرونا 
مادری اس��ت که بس��یاری از مردم جهان را مجبور ب��ه تجدیدنظر در 
زندگی خود کرده تا تغییراتی را در انجام فرآیندهای روزمره خود ایجاد 
کنن��د. اکنون هم��ه عناصر زندگی افراد، از خان��ه و محل کار گرفته تا 
مدرسه و دانشگاه و سرگرمی، همه به نوعی دستخوش تغییرات ناشی از 
شیوع کرونا قرار گرفته است. محدودیت، تمام آن  چیزی بود که شیوع 
کرونا برای دنیای ما رقم زد و ش��هروندان در پاس��خ به این محدودیت 
موفق ش��دند نوع جدیدی از زندگی یعن��ی زندگی دیجیتالی را تجربه 

کنند.
این گون��ه بود که مردم جهان در پاس��خ ب��ه محدودیت های فیزیکی 
ارتباط��ات متقابل، تعطیلی مکان های عمومی، عدم خرید حضوری و... 
به س��مت ابزارهای دیجیتالی جذب شدند. پس  از این رخداد، صاحبان 
کسب وکار، سیاست گذاران حوزه آموزشی و عمومی، برنامه ریزان شهری 
و توسعه ای تالش کردند بازوهایی را به  کار گیرند که سرعت تأثیرگذاری 

فناوری های دیجیتال را در زندگی مردم بیشتر کنند. توسعه دورکاری 
با اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال )Work from Home(، سنجش 
 ،)Telehealth( سالمتی و بهداشت عمومی مردم با استفاده از فناوری
آم��وزش از راه دور )Remote Learning(، برگ��زاری رویداده��ای 
مجازی )Virtual Events( و مهمتر از همه، سفارش آنالین مایحتاج 
زندگی )digital buying( دریچه های جدیدی بود که ش��یوع کرونا 

برای زندگی ما گشود.
همین تحول در ایران نیز رخ داد. پیش از ش��یوع کووید�19، سرعت 
دیجیتال��ی ش��دن زندگی مردم ایران به نس��بت هم نوع��ان اروپایی و 
آمریکایی بس��یار پایین تر بود اما همس��انی رویدادها برای تمامی مردم 
جه��ان، ایرانیان را نی��ز مجبور کرد که ب��ه تکنولوژی های جدید برای 
گذران زندگی روی بیاورند. در این بین، شیوع کرونا در کسب وکارهای 
ایرانی، چهار تحول بزرگ را ایجاد کرد که در ش��رایط طبیعی نیازمند 
سپری شدن س��ال های سال بود؛ دیجیتالی شدن کسب وکارها، کاهش 
سهم کسب وکارهای سنتی، افزایش تأثیرگذاری نیروهای آموزش دیده 
در توسعه کس��ب وکار و واگذاری بیشتر فرآیندها به فناوری و نوآوری، 
چهار تحول بزرگی است که کسب وکارهای ایرانی به سمت آن حرکت 

کرده اند.
دیجیتالی ش��دن کسب وکارها، ش��رایطی فراهم می کند تا صاحبان 
س��رمایه به س��مت اس��تفاده از فناوری هایی نظیر بالک چین، پرینت 
سه بعدی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، روباتیک و هوشمندسازی حرکت 
کنند. از س��وی دیگر، کس��ب وکارهایی که بر پایه این قابلیت ها شکل 
بگیرن��د، هیچ نیازی به نیروهای کار س��نتی نخواهند داش��ت بنابراین 
مشاغلی که موفق نش��وند خود را با فضای جدید کسب وکار دیجیتال 
تطبیق دهند، ابتدا با کاهش دس��تمزد روبه رو می ش��وند و پس از آن 
دچار مرگ می ش��وند. این اتفاق، سبب می ش��ود موضوع مهمی به نام 
آموزش نی��روی کار بیش ازپیش مورد توجه قرار گی��رد. پس از دوران 
کرونا، کسب وکارها فرصت های شغلی را به سوی نیروی کار آموزش دیده 

و ماه��ر هدایت می کنند. افزایش دس��تمزد نی��روی کار، از مهمترین 
نتایجی اس��ت که کرونا برای افراد آموزش دیده و ماهر فراهم می آورد. 
نهایتا زمانی که این سه تحول بزرگ در کسب وکارها تثبیت شد، تحول 
نهایی ایجاد می ش��ود که همان اس��تفاده از علم و فناوری برای توسعه 
کسب وکارهاس��ت. در دوران کرونا، کس��ب وکارهایی که در حوزه علم، 
فناوری، نوآوری و استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری کرده باشند 
و همزمان با آن، مسیرهای تبدیل شدن به کسب وکارهای دانش بنیان را 

فراهم کنند، نوعی جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد.
نگاهی به میزان استفاده از فناوری های دیجیتالی در کسب وکارهای 
ایران و جهان به  خوبی نش��ان می دهد نقش��ه راه سرمایه گذاران ایرانی 
برای توس��عه فعالیت های خود باید به کدام سمت هدایت شود. اکنون 
جغرافیای اقتصاد و کس��ب وکارهای دیجیتال در سلطه آمریکا و چین 
اس��ت. این دو کش��ور به تنهایی 90 درصد ارزش بازار دارایی ها و سهام 
۷0 پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را در اختیار دارند. در آن س��وی سکه 
کس��ب وکارهای دیجیتال، کش��ورهای فقیر و کمترتوس��عه یافته قرار 
دارن��د که در آنها ش��کاف دیجیتالی زیاد اس��ت و از هر پنج نفر، فقط 
یک نفر آنالین اس��ت. همچنین عالوه ب��ر محدودیت های جغرافیایی، 
محدودیت های جنس��یتی نیز بر استفاده از فناوری های دیجیتال سایه 

افکنده است.
وضعیت ایران اما بهتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است. ایران در 
دس��ته بندی کشورهایی قرار می گیرد که سطح اقتصاد دیجیتال در آن 
به نقطه متوس��ط نزدیک شده است. چنانچه داده های مرکز آمار ایران 
نشان می دهد از سال 1389 تا 1396 ضریب نفوذ فناوری های دیجیتال 
ازجمله تلفن همراه، رایانه و اینترنت رشد خوبی داشته است. همچنین 
در س��ال 1394 سهم ارزش افزوده بخش اطالعات و ارتباطات از تولید 
ناخالص داخلی کش��ور 2.1 درصد بود که نسبت به سهم 1.6 درصدی 
سال 1390، افزایش قابل توجهی نشان می دهد. این رشد بیانگر آمادگی 
جامعه ایران برای حرکت کسب وکارها به سمت دیجیتالی شدن است.

کرونا چطور کسب وکارها را به سمت جلو هدایت کرد؟

کاتالیزور کرونا در کالبد کسب و کارها

یادداشت

ضرورت قانون گذاری در حوزه استارت آپ ها

کس��ب وکارهای نوآفرین یا همان اس��تارت آپ ها در دهه های گذشته رشد 
بس��یار س��ریعی را تجربه کرده اند و این اتفاق از جه��ات مختلف نگرانی ها و 
چالش های��ی را به دنب��ال دارد. مباحث حقوقی و چالش های مرتبط با آن نیز 
مطرح اس��ت که مهمترین آن قانون گذاری متناس��ب با آهنگ رشد و توسعه 
این دس��ت از کسب وکارهاست. در اکثر کشورها قانون خاصی که مشخصا به 
مقررات گذاری برای این دست از کسب وکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به 
اشکال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط با این کسب وکارها در قوانین 

مرتبط بروز و ظهور یافته است.
مق��ررات حمای��ت و مدیری��ت کس��ب وکارهای نوآفری��ن ب��ا محوریت و 
اس��تانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، کمک به تأمین سرمایه، 
اعطای کمک های مالی، معافیت از برخی هزینه ها و کارمزدها، ارائه کمک های 
مشاوره ای، ارائه اطالعات الزم، کمک به توسعه زیرساخت های الزم، تأسیس و 
برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری سازی، کمک به 
راهیابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، کمک به 
جذب سرمایه خارجی و کمک به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی 

تدوین و تصویب  شده است.
در نظ��ام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که ب��ه کلیه موضوعات مربوط به 
کس��ب وکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است بنابراین این 
دس��ت از کسب وکارها نیز مانند س��ایر فعاالن تجاری در عرصه تجارت کشور 
باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب وکار و سایر قوانین 
و مقررات نظیر قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های 
تدوین و ابالغ شده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف 
مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیت های خود را آغاز کنند 

و آنها را تداوم بخشند.
بنابراین برای توسعه کسب وکارهای نوپا عالوه بر ایجاد زمینه های الزم برای 
مقابل��ه با چالش های موج��ود در برابر آنها و حمایت از کلی��ه فعاالن در این 
عرصه و تسهیل تجارت برای آنها، انجام اقدامات الزم به منظور رفع مشکالت 
کسب وکارهای نوآفرین بخش های مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این 
دس��ت از کس��ب وکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه ها 
و دیدگاه های متفاوتی اس��ت که اغلب م��وارد در ابتدای راه نگرش حرفه ای و 
تخصصی در جهت مدیریت کسب وکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در 
قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیش بینی شده است آشنایی 
ندارن��د و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفه ای به کس��ب وکار، 

هیچ گونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمی شود.
بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مشکالت حقوقی احتمالی و پیشگیری 
از ایج��اد اختالف در می��ان س��رمایه گذاران و بنیان گذاران کس��ب وکارهای 
نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آ ها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این 
کسب وکارها با توجه به استانداردهای اشاره شده ضروری است، اما صرف تنظیم 
مقررات قطعا مکفی نبوده و الزم است عالوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این 
کسب وکارها رصد شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جهت تسهیالت 
ارائه شده نیز جلوگیری به عمل آید بنابراین مشخص است که در نظام حقوقی 
ای��ران در بس��یاری از موارد خألهای قانونی متعددی وج��ود دارد. این خألها 
بیش��تر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکی��ت فکری و حمایت های ضروری 
است، به گونه ای که به غیر از شرکت های دانش بنیان، هیچ مقررات تخصصی در 
این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط براساس 

مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.
در این راس��تا، س��ه نکته کلیدی وجود دارد. نخست اینکه با توجه به رشد 
سریع کسب وکارهای نوآفرین و تنوع باال از جهت فعالیت در حوزه ها و صنایع 
مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروری است تا طرح های مطالعاتی 
مختلفی از ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست 
از کس��ب وکارها صورت گیرد. دوم اینکه تدوین و تصویب قوانین مناس��ب با 
رویک��رد حمایت از کس��ب وکارهای نوآفرین براس��اس مطالع��ات تطبیقی با 
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. نکته 
س��وم هم اینکه ضروری است قوانین و مقررات با محوریت مدیریت و رهبری 
این دست از کسب وکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری 

و تسهیالت و حمایت های موردنیاز تدوین شوند.

وزیر ارتباطات خبر داد
فناوری G5 پس از تهران و شیراز به مشهد 

رسید
به گفته وزیر ارتباطات، در راس��تای راه اندازی س��ایت های G5 در ایران، 
حرم مطهر رضوی و همچنین کارخانه نوآوری مش��هد تحت پوشش تلفن 
همراه نس��ل پنجم و اینترنت پرس��رعتG5 قرار گرفت. پ��س از اینکه در 
س��ال های گذش��ته با ورود نسل س��وم و چهارم تلفن همراه در دنیا مواجه 
بودیم، چند سالی است که صحبت از G5 یا همان نسل پنجم تلفن همراه 
مطرح می ش��ود.  نخستین س��ایت G5 ایران، با همکاری وزارت ارتباطات 
و ایرانس��ل، یکم مردادماه امس��ال در محل پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، واقع در خیابان کارگر شمالی تهران راه اندازی شد. دومین سایت 
G5 نیز هفتم مرداد ماه در تهران راه اندازی شد. سومین سایت G5 ایرانسل 
)که برخالف دو سایت داخل ساختماِن )Indoor( قبلی، نخستین سایت 
خارج از س��اختمان )Outdoor( نسل پنج ایرانسل است( 22 آبان ماه در 
محل دانشکده مهندس��ی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی 
شد و امکان استفاده عموم مشترکان ایرانسل، به وسیله گوشی های موجود 
در بازار ایران با قابلیت پش��تیبانی از G5 و به عالوه، استفاده دانشجویان و 
پژوهش��گران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری تلفن همراه، در آزمایشگاه 

G5 این دانشگاه را فراهم کرد.
پس از راه اندازی سه سایت نسل پنجم برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، 
چهارمین سایت G5 ایرانسل و نخستین سایت نسل پنجم این اپراتور برای 
استفاده عموم مردم در بوستان آب و آتش راه اندازی شد. همچنین مقرر شد 
در اسفندماه نیز سایت های G5 بعدی ایرانسل در کیش و شیراز راه اندازی 
شوند. در این راستا پنجمین سایت G5 ایران و ایرانسل نیز سوم اسفندماه، 

در شیراز و با هدف توسعه شهر هوشمند در این کالنشهر افتتاح شد.
در راس��تای راه اندازی س��ایت های G5 در ایران، همراه اول نیز از اجرای 
پایلوت و راه اندازی G5 این اپراتور خبر داد و در این راستا آذری جهرمی، در 
اینستاگرام خود اعالم کرد در شب میالد امام جواد )ع(، حرم مطهر رضوی 
و همچنین کارخانه نوآوری مشهد، تحت پوشش تلفن همراه نسل پنجم و 

اینترنت پرسرعت G5 همراه اول قرار گرفت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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در بهمن ماه امس��ال عمیق ترین رکود بازار امالک در مقایسه با ماه های 
مشابه سال های گذشته دست کم از س��ال 1388 تاکنون رقم خورد؛ این 
درحالی است که کمتر از یک ماه به پایان سال باقی است و انتظار می رود 
معامالت مس��کن در آستانه عید رش��د قابل توجهی داشته باشد، اما تنها 
2950 فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی 

در ماه های بهمن 11 سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش ایسنا، ماه گذشته و در شرایطی که توقع می رفت پس از سه 
ماه کسادی، معامالت مس��کن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی 
س��ال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های ش��ب عید مقداری رشد 
کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب نش��ینی سرمایه گذاران از 
بازار امالک روند کاهشی معامالت که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه 
پیدا کرد. براس��اس اعالم مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک در بهمن ماه امسال تنها 2950 فقره معامله ملک اعم از مسکونی، 
تجاری و اداری در ش��هر تهران به امضا رس��ید که نسبت به ماه قبل 33 

درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷2 درصد کاهش یافت.
این حجم اندک معامالت امالک از سال 1388 تاکنون به جز فروردین 
1399 بی س��ابقه بوده اس��ت. از س��ال 1388 پس از مصوبه شورای عالی 
مس��کن اطالعات تعداد معامالت و قیمت مس��کن پایتخت از طریق درج 
معامالت توسط بنگاه های ملکی در سامانه امالک و مستغالت جمع آوری 
می شود. بررسی ها نشان می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر امالک 
تعطیل بودند و معامالت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد 
معامالت امالک با 1.4 فقره کمتر از بهمن س��ال جاری بوده اس��ت. حتی 
ش��هریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معامالت به ثبت 
رسیده بود 3902 فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که 2۷8۷ 

فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
با بیرون آوردن آمار معامالت واحدهای مسکونی بهمن ماه امسال از کل 
قرارداده��ای خرید و فروش امالک تهران که معموال هر ماه توس��ط بانک 
مرکزی انجام می ش��ود، وضعیت رکود بیشتر خود را نشان می دهد. روند 
کاهش معامالت از آبان ماه همزمان با انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 

و افت قیمت ارز ش��روع ش��د؛ به طوری که در ماه های آبان، آذر و دی به 
ترتیب 50۷2، 3124 و 442۷ معامله ملک در تهران منعقد ش��د که در 
مقایسه با ماه های مشابه سال قبل 12درصد افزایش، ۷4 درصد کاهش و 

68 درصد کاهش یافت.
با اینکه آرش��یو گزارش سال های قبل از 1396 در سایت بانک مرکزی 
موجود نیست، بررسی ها نشان می دهد که از سال 1392 به بعد یازدهمین 
ماه طی سال های اخیر، پررونق بوده و به جز بهمن 139۷ با 9.3 هزار فقره 
در سایر سال ها بین 13 تا 18 هزار فقره معامله مسکن در تهران به امضا 
رسیده است. طبق گزارش های ارائه شده توسط بانک مرکزی بین سال های 
1392 تا 1398 تعداد معامالت مس��کن در تهران به ترتیب 14.5، 15.5، 

16.3، 15.6، 18.4، 9.3 و 13.2 هزار فقره بوده است.
همچنین در ماه های فروردین سال های 1393 تاکنون به جز فروردین 
امس��ال چنین رکودی سابقه نداشته است. بین سال های 1393 تا 1399 
در ماه ه��ای فروردین به ترتی��ب ۷.2، 4.9، 5.9، 5.3، 5، 3.4 و 1.2 هزار 

فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است.
همزمان با تهران، بازار مس��کن در سراسر کشور نیز با رکود مواجه شد. 
طی بهمن ماه 1399 تع��داد 2۷ هزار و 638 مبایعه نامه )قرارداد خرید و 
فروش ملک( در کش��ور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب 32 درصد و 38 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان می کنند 
که مهمتری��ن آن می تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال آینده ایران باشد. چه بس��ا کاهش توان خرید متقاضیان 
واقعی عامل اصلی افت معامالت مس��کن نباشد؛ چراکه در ماه های قبل از 
آبان ماه که بازار تا حدودی رونق داش��ت، عمده خرید و فروش ها توس��ط 
س��فته بازان و س��رمایه گذاران انجام می ش��د. طبق برخی آمار ۷۷ درصد 
معامالت مس��کن در ایران را خرید و فروش های س��رمایه گذارانه تشکیل 

می دهد.
در این زمینه، مهدی روانش��ادنیا کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
به جز مقطع زمانی قطعنامه 598 با ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم 

گفته اس��ت: توان اقتصادی خانواره��ا به عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه 
رشد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم 

پرش قیمت بعید به نظر می رسد.
همچنی��ن مصطفی قلی خس��روی، رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک 
در تحلیل وضعیت کنونی بازار مس��کن گفته اس��ت: کسادی معامالت به 
گونه ای اس��ت که فروشندگان و س��ازندگان به خریداران اصرار می کنند. 
این نش��ان می دهد که بازار مس��کن در مسیر کاهش��ی قرار گرفته است. 
تحوالت سیاسی بین المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از 
آبان ماه قیمت ها 10 تا 15 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز براساس 
گزارش های واصله از مشاوران امالک قیمت ها حدود 8 درصد پایین آمده 
و انتظ��ار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا کن��د. بعد از عید نوروز هم 

افزایش قیمت نخواهیم داشت.
حس��ن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه س��ازان تهران نیز ادامه 
وضعیت کنونی را مش��روط به آرامش بازار ارز و ش��رایط سیاست خارجی 
دانس��ته و گفته اس��ت: مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا 
پنج س��اله برای بازار مسکن باشد؛ به ش��رطی که این بازار از ناحیه سایر 
متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت 
ارز و طال نباش��یم. بعد ممکن اس��ت به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن 
بیای��د و معامالت کم کم افزایش پیدا کند. بخش��ی از این ورود نقدینگی 
از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهش��ی بازار سرمایه، سهامداران 

دچار دلزدگی شده اند.
گفتنی اس��ت هم اکنون قیمت مس��کن در ش��هر تهران به گفته بانک 
مرکزی متری 2۷.4 میلیون تومان است. در دی امسال متوسط قیمت هر 
متر مسکن در شهر تهران 2۷ میلیون و 390 هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.8 درصد و 98.3 درصد افزایش 
دارد. طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شده در دی 
ماه سال 1399 معادل 3.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 
6۷ درصد کاهش و در مقایس��ه با ماه قبل 3۷ افزایش را نش��ان می دهد. 

گزارش بهمن ماه هنوز ارائه نشده است.

رکورد رکود مسکن در بهمن ماه امسال شکست

مسکن در خواب زمستانی

بعد از ارائه الیحه اصالحی بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسالمی، 
کمیس��یون تلفیق مجلس به ابقای دالر 4200 تومانی رأی داد، اما ظاهرا 
س��قف منابع بودجه نیز افزایش محدودی را تجربه کرده است. به گزارش 
تس��نیم، بعد از کش و قوس های فراوان و رد کلیات الیحه بودجه س��ال 
1400 در دو هفته گذش��ته، نهایتا الیحه اصالح��ی بودجه با منابع 854 
هزار میلیارد تومانی به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شد. دولت در الیحه 
جدی��د خود همچنان بر حفظ ارز 4200 تومان��ی جهت واردات کاالهای 
اساس��ی تاکید کرده اس��ت و همچنین برخی اصالحات ذکر شده در نامه 
مق��ام معظم رهبری درخصوص برداش��ت از صندوق توس��عه ملی نیز در  

اصالحات مربوطه اعمال شده است.
در این بین کمیس��یون تلفیق مجلس بار دیگر موضوع بررس��ی الیحه 
بودجه را در دستور کار خود قرار داد و این بار از مهمترین موضوع چالشی 
یعنی حذف ارز 4200 تومانی بنا بر دالیلی عقب نشینی کرد. بر این اساس 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس موافقت کرد تا 8 میلیارد دالر بابت واردات 

5 قلم نهاده کشاورزی به همراه دارو تخصیص یابد.
به هر ترتیب این موضوع معانی مختلفی را به همراه داشته است، بر این 
اساس در دور قبلی رسیدگی به الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 
با ح��ذف ارز ترجیحی حدود ۷0 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت 
یارانه ریالی لحاظ می شد که این موضوع کامال کنار گذاشته شد. از طرف 

دیگر با تغییر نرخ ارز در بودجه از 11500 تومان به 1۷500 تومان عمال 
مجلس می توانست سقف فروش روزانه نفت را تا حوالی 1.5 میلیون بشکه 

در روز کاهش دهد.
الزم به ذکر است که در الیحه بودجه هیچ گونه اشاره ای به ارقامی مثل 
فروش روزانه نفت، نرخ محاسباتی دالر،  قیمت هر بشکه نفت نمی شود و 
در مجموع یک عدد ریالی به عنوان سهم دولت )بعد از کسر سهم صندوق 
توس��عه ملی و وزارت نفت( در ردیف های مربوطه ذکر می ش��ود. این عدد 
در الیحه بودجه اولیه 199 هزار میلیارد تومان بود که در الیحه اصالحی 
نیز تغییر نکرد. روز یکش��نبه نیز در جریان بررسی تبصره های بودجه در 
صحن علنی مجل��س درآمد ریالی صادرات نفت همان 199 هزار میلیارد 

تومان تصویب شد.
نکته جالب توجه اینکه بعد از تایید کلیات الیحه بودجه و بررسی آن در 
کمیسیون تلفیق مجلس،  در جریان بررسی تبصره مربوط به درآمد نفتی، 
پیش��نهاد کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به 145 هزار میلیارد تومان 
نیز مطرح شد که این پیشنهاد رأی نیاورد. همانطور که اشاره شد در سند 
بودجه هیچ اش��اره مس��تقیمی به میزان فروش نفت و نرخ محاسباتی ارز 
نمی شود، اما از آنجا که ارز 4200 تومانی همچنان در بودجه ابقا شده است 
به نظر می رس��د که  نرخ ارز محاسباتی همان 11500 تومان باشد، با این 
پیش فرض ظاهرا درآم��د 199 هزار میلیارد تومانی نفت، برمبنای فروش 

روزانه ای است که ابتدا توسط دولت لحاظ شده است.
دلیگانی در این باره در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم گفته است: به این 
دلیل همان عدد 199 هزار میلیارد تومان اولیه برای درآمد صادرات نفت 
در صحن مجلس تصویب شد که کمیسیون قیمت جهانی هر بشکه نفت را 
از 40 دالر به 50 دالر تغییر داد. بر این اساس به جای 2.3 میلیون بشکه، 
فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت در محاسبات لحاظ شد. البته در این 
بین اظهارنظرهای مختلفی مطرح ش��ده )مانند فروش روزانه 1.5 میلیون 
بشکه نفت( اما به جهت شفاف شدن و اهمیت ویژه بحث کاهش وابستگی 
به نفت و  احتمال تداوم ش��رایط تحریمی کش��ور الزم اس��ت نمایندگان 

محترم مجلس در این زمینه اعالم نظر صریح کنند.
پیگیری  ها از سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین نشان می دهد که 
براساس مصوبات کمیسیون تلفیق،  درآمدهای عمومی 43۷ هزار میلیارد 
تومان، واگذاری دارایی س��رمایه ای 225 هزار میلی��ارد تومان و واگذاری 
دارایی های مالی 263 هزار میلیارد تومان لحاظ ش��ده است. مجموع این 
ارقام 925 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم مذکور سقف جدید منابع 
بودجه براس��اس مصوبات تلفیق اس��ت و باید منتظر مصوبات مجلس نیز 
ماند. به این ترتیب حدود ۷0 هزار میلیارد تومان به سقف منابع و مصارف 
بودجه اضافه شده است که افزایش 8 درصدی به هیچ عنوان شاکله بودجه 

را تغییر نداده است و دولت نیز نمی تواند در این خصوص مدعی شود.

افزایش 70 هزار میلیاردی به سقف منابع و مصارف بودجه 1400

سقف فروش نفت 1.5 میلیون بشکه شد

خبرخوان

زنگنه از میزان صادرات فرآورده  های نفتی گزارش داد
عملکرد نفتی ایران در دهه 90

ب��ه گفته وزیر نفت، صادرات فرآورده نفتی از روزانه 5.9 میلیون لیتر در 
سال 1391 به 23 میلیون لیتر در سال 1398 رسید.

بیژن زنگنه روز گذش��ته در مراس��م بهره برداری رسمی از طرح های ملی 
انتقال، توزیع و ذخیره سازی فرآورده های نفتی گفت: مجموع سرمایه گذاری 
س��ه طرح خطوط لوله انتق��ال فرآورده های نفتی به ط��ول 1000 کیلومتر 
8500 میلیارد ریال بوده اس��ت که جا دارد از پیمانکاران این طرح قدردانی 
کنم. خط لوله گوره- جاس��ک ایرانی ترین پروژه اس��ت و همه تجهیزات آن 
از جمله خط لوله، ورق و... در داخل کش��ور ساخته می شود. برای نخستین 
بار می گویم تالش مان این اس��ت جوش��کاری و لوله گذاری خط لوله گوره- 
جاسک تا پایان امسال تمام شود. وزیر نفت ادامه داد: ظرفیت روزانه پاالیش 
نفت خام کشور از 1.8 میلیون بشکه در سال 1392 به بیش از 2.2 میلیون 
بش��که رس��یده اس��ت. همچنین تولید روزانه بنزین کش��ور از کمتر از 50 
میلی��ون لیتر به 10۷ میلی��ون لیتر و تولید روزان��ه گازوئیل از 94 میلیون 
لیتر به 113 میلیون لیتر رس��یده است. صادرات فرآورده نفتی نیز از روزانه 
5.9 میلیون لیتر در سال 1391 به 23 میلیون لیتر در سال 1398 افزایش 
پیدا کرده است. به گفته زنگنه، 44 مجوز ساخت پاالیشگاه نفت به ظرفیت 
روزانه 3.1 میلیون بش��که صادر کرده ایم؛ آنچه س��هم مان در اجرای قانون 
پتروپاالیش��گاه ها بوده را اجرا کردیم. او با اش��اره به اینکه اگر بهینه مصرف 
نکنیم با هیچ برنامه تولیدی پاسخگوی نیازهای مصرف کشور نخواهیم بود، 
گفت: در آس��تانه انتخابات همه می خواهند بگویند پاالیش��گاه ستاره خلیج 
فارس را ما س��اختیم؛ ما مشکلی نداریم، اما این طرح با مدیریت و فداکاری 
مدیران پیش رفته اس��ت و س��ند و مدرک آن موجود است که چگونه این 
پاالیشگاه ساخته شده است. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اگر با همان وضع 
مغشوش ادامه می یافت هیچ گاه به نتیجه نمی رسید، اصل توسعه با مدیریت 

و اندیشه مدبرانه است. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کار همه است.

رئیس سازمان توسعه تجارت بررسی کرد
چرا تجارت کشور از ریل خارج شد؟

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت می گوید برخی قوانین و مقررات زائد و 
اضافه باعث شده تجارت خارجی ایران از ریل اصلی خود خارج شود.

حمید زادبوم در مراسم معرفی صادرکنندگان برتر تهران گفت: متاسفانه 
مقایسه تجارت خارجی ایران با آنچه در فضای بین المللی رخ می دهد نشان 
از آن دارد که ما با توجه به برخی مش��کالت داخلی و تحریم های یکجانبه 
آمریکا در این حوزه مش��کالتی داریم که س��ازمان توسعه تجارت در کنار 

دیگر نهادهای تصمیم گیر تالش کرده آنها را برطرف کند.
او ب��ا بیان اینکه با وجود تحریم های آمریکا میزان صادرات ایران به عدد 
قابل قبولی دس��ت یافته، ادامه داد: در س��ال گذشته میزان صادرات کشور 
ب��ه بیش از 41 میلیارد دالر رس��ید. از مجموع 63 میلی��ارد یورو صادرات 
غیرنفت��ی صورت گرفته نیز حدود 40 میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون به 
کشور بازگشته است. با این وجود ما در حوزه واردات برای مدیریت شرایط 
کش��ور مجبور به اعمال برخی محدودیتها ش��دیم. به گفته رئیس سازمان 
توس��عه تجارت، بررسی ها نشان می دهد که حدود 90 درصد از کل واردات 
ایران را مواد اولیه و کاالهای موردنیاز کارخانه ها برای روش��ن نگه داش��تن 
چ��راغ تولید تش��کیل می دهد. م��ا باید تالش کنیم که ب��ا وجود تمام این 
مشکالت روند تولید کاالها در کشور ادامه پیدا کند. زادبوم همچنین درباره 
اصلی ترین کاالهای صادراتی کش��ور گفت: خوشبختانه در این حوزه تنوع 
صادرات وجود دارد، هرچند ما باید برای به دس��ت آوردن بازارهای جدید 
و صادرات کاالهایی با ارزش افزوده بیش��تر برنامه ریزی کنیم. در سال های 
گذشته صادرات خشکبار، پوشاک، مواد شوینده، محصوالت دارویی و مواد 
معدنی بیشترین رشد را داشته است. سازمان توسعه تجارت در کنار وزارت 
صمت تالش کرده محدودیت ه��ای پیش روی صادرکنندگان را کنار بزند. 
مذاکره با کشورهای اوراسیا برای رسیدن به توافق تجارت آزاد یکی از این 

اقدامات است که امیدواریم به نتیجه قطعی برسد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مقررات زائد بالی جان صادرات شده است

رئی��س ات��اق بازرگانی تهران می گوی��د نگاهی به نموداره��ای صادراتی 
کش��ور در سال های گذشته نش��ان می دهد که نوسانات شدیدی در آمارها 
به دلیل مقررات اش��تباه و متناوب به وجود آمده است. مسعود خوانساری 
روز گذش��ته در مراس��م معرفی صادرکنندگان نمونه اس��تان تهران گفت: 
وقتی نمودارهای تجارت ایران از س��ال 139۷ تا امروز را بررسی می کنیم، 
می بینیم که تراز تجاری کش��ور در س��ال های 1398 و  1399 منفی بوده 
است. این در حالی است که بررسی عملکرد ماهانه نشان می دهد نوسانات 

کشور در حوزه صادرات بسیار بیشتر از واردات بوده است.
او درب��اره چرای��ی رخ دادن این نوس��انات توضی��ح داد: وقتی ما هر روز 
در مس��یر صادرات کش��ور بخش��نامه های متناقض و غیرکارشناسی صادر 
می کنیم بس��یاری از صادرکنن��دگان عمال نمی دانند که بای��د برای آینده 
خ��ود چگونه برنامه ریزی کنند و از همین رو در بعضی ماه ها عدد صادرات 
ب��اال ب��وده و در بعضی ماه ها به ش��دت افت می کند. به گفت��ه رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، یکی دیگر از مس��ائلی که در حوزه صادرات مش��کل آفرین 
ش��ده نبود یک نگاه جامع به حوزه تجارت اس��ت. تا جایی که بس��یاری از 
دس��تگاه ها بدون توجه به واقعیت های اقتصادی تصمیم می گیرند در حوزه 
تجارت دخالت کنند که این امر خود به چالش��ی ب��رای عملکرد صادراتی 
کش��ور تبدیل می شود. خوانساری با بیان اینکه ناسازگاری در سیاست های 
ارزی یکی دیگر از مش��کالت اصلی تجارت ایران اس��ت، افزود: وقتی تعداد 
دس��تگاه ها و نهادهای تصمیم گیر متعدد ش��ود و هیچ نظام تصمیم گیری 
مشخصی وجود نداشته باشد رسما نه تنها تهدیدها علیه اقتصاد ایران عمل 
می کند که حتی امکان اس��تفاده از فرصت ها نیز به وجود نمی آید. با وجود 
آنکه کاهش ارزش پول ملی به ضرر اقتصاد کش��ور تمام ش��ده اما الاقل در 
همی��ن فضا امکان افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی وجود داش��ت ولی 
متاس��فانه دستگاه های تصمیم گیر به جای آنکه در این زمینه سیاست های 
تش��ویقی در نظر بگی��رد صادرکنندگان را محدود کردن��د که این موضوع 
حتی به کاهش صادرات کش��ور نیز منجر ش��د. خوانس��اری با بیان اینکه 
برای توس��عه صادرات غیرنقدی باید اولویت های اقتصادی کش��ور به دقت 
تعریف ش��ود، توضی��ح داد: ما نمی توانیم از توس��عه صادرات صحبت کنیم 
اما مقاصد صادراتی خود را تنها به چند کش��ور منطقه خالصه کنیم. برای 
استفاده از پتانسیل های موجود در کشور بازاریابی در کشورها و لغو قوانین 
دس��ت و پاگیر اهمیت فراوانی دارد که امیدواری��م دولت در این زمینه به 

این دغدغه ها گوش کند.
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روند نزولی قیمت دالر متوقف شد
بازار ارز در فاز احتیاط

ب��ازار ارز تحت تاثی��ر اتفاقات رخ داده در حوزه سیاس��ت در فاز 
احتیاط قرار گرفت. در حالی که بازار ارز از صبح دوشنبه در هنگام 
بازگش��ایی، روندی کاهش��ی را تجربه ک��رد اما از میان��ه روز روند 
نزولی قیمت ها متوقف ش��د و در شرایط کنونی فعاالن بازار از ورود 

معامله گران به فاز احتیاط خبر می دهند.
جلس��ه دیروز مجلس که با شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی همراه بود، از نظر بسیاری از معامله گران 
مهمترین دلیل تغییر فاز بازار بوده است. پیش بینی ها نشان می داد 
توافق ایران و آژانس تا حدی بتواند فش��ار سیاسی وارده بر بازار راز 
را مهار نماید، اما مواضع سیاس��ی نماین��دگان مجلس مانع از تاثیر 
مثبت این اتفاق بر بازار ارز گردید. با این حال به دلیل توافق ایران 
و کره جنوبی برای آزادس��ازی بخش��ی از منابع بانکی ایران در این 
کش��ور، انتظار می رود بازار ارز بار دیگر با خ��روج از فاز احتیاط، با 
ش��رایطی مثبت روبه رو شود. بر این اساس، هر دالر روز دوشنبه در 
صرافی های بانکی 24 هزار و 234 تومان معامله شد و نرخ هر یورو 
نیز به 29 هزار و 391 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 23 هزار 
و ۷54 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 809 تومان بود.

همچنین نرخ س��که و طال تحت تاثیر افزایش قیمت انس جهانی 
در بازار ایران افزایش یافت. در بازار داخلی هر س��که امامی به نرخ 
11 میلیون و 222 هزار تومان و هر مثقال طال به قیمت 4 میلیون 
و ۷24 ه��زار تومان داد و س��تد ش��د. این در حالی اس��ت که روز 
یکش��نبه هر س��که امامی تا محدوده 11 میلیون تومان ریزش نرخ 

را تجربه کرده بود. 
هرچن��د دیروز در بازار ارز، نرخ دالر و یورو روند کاهش��ی را طی 
ک��رد، اما افزایش قیمت انس جهانی س��بب ش��د ت��ا قیمت فلزات 
گرانبها باال رود. به این ترتیب، هر گرم طالی 18 عیار در بازار یک 
میلی��ون و 90 هزار و 400 تومان و هر گرم طالی 24 عیار نیز یک 
میلیون و 453 هزار و 500 تومان قیمت خورد. قیمت هر سکه بهار 
آزادی هم اکنون 10 میلیون و ۷98 هزار و 900 تومان، نیم سکه 6 
میلیون و 450 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 120 هزار تومان 
و س��که های گرمی هم 2 میلیون و 405 هزار تومان اس��ت. حباب 
س��که امامی در بازار ۷11 هزار تومان، حباب سکه بهار آزادی 2۷6 
هزار تومان، حباب نیم سکه یک میلیون و 188 هزار تومان، حباب 
ربع س��که یک میلیون و 486 هزار تومان و حباب سکه های گرمی 

هم معادل یک میلیون و 10۷ هزار تومان است.

نحوه وصول و برگشت زدن چک
در قانون جدید

در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب 
صادرکنن��ده می تواند خواهان پرداخت مبلغ کس��ری چک از محل 
مبالغ موجود در س��ایر حس��اب های انفرادی ریالی صاحب حساب 

در همان بانک شود.
به گزارش بانک مرکزی، در قانون جدید چک، مالک نهایی چک 
در صورت کس��ری حساب صادرکننده می تواند مبلغ موجود در آن 
حساب را طلب کند و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک 
از محل مبالغ موجود در س��ایر حس��اب های انفرادی ریالی صاحب 

حساب در همان بانک شود. 
همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حس��اب  جاری و عدم 
امکان تامین وجه چک از محل س��ایر حس��اب های صادرکننده آن 
در همان بانک و س��ایر دالیل که منجر به ثبت برگشت چک شود، 
تمام حس��اب های صادرکنن��ده چک در تمام بانک ها و موسس��ات 
اعتباری به میزان مبلغ کس��ری چک پس از گذش��ت 24 ساعت از 
ثبت غیرقابل پرداخت بودن )ثبت برگش��ت چک( به ترتیب اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی مس��دود خواهد ش��د. دارنده چک برگشتی 
می تواند با در دس��ت داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات 
الکترونی��ک قضایی قوه قضائیه مراجعه و ص��دور اجرائیه از دادگاه 

صالح را درخواست کند.

هزینه بین دهک های ده گانه چقدر بیشتر شد؟
تورم بین دهک ها در بهمن ماه

ب��ه دنبال روند صعودی تورم، هزین��ه بین دهک های مختلف نیز 
افزایش یافته و بین 49 تا 52 درصد نس��بت به پارسال رشد داشته 
اس��ت. تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده برای بهمن ماه امسال 
نش��ان می دهد که تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل( به 48.2 درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه 
2درصد افزایش داش��ت، بر این اس��اس خانواره��ای ایرانی به طور 
میانگین 48.2 درصد بیش��تر از بهمن 1398 برای خرید  کاالها و 

خدمات هزینه کرده اند.
بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه بین دهک ها نیز حاکی از آن 
است که افزایش هزینه بین آنها به بیش از 52 درصد رسیده است. 
این در حالی اس��ت که دهک اول 49.5 درص��د، دهک دوم 50.2 
درصد، دهک س��وم 49.۷ درصد، دهک چهارم 49.1 درصد، دهک 
پنج��م 48.۷ درصد، دهک شش��م 48.4 درصد، دهک هفتم 48.9 
درصد، دهک هش��تم 48.8 درصد، دهک نهم 49.9 درصد و دهک 
دهم 52.4 درصد نس��بت به بهمن ماه سال گذشته برای تهیه کاال 

و خدمات خود بیشتر هزینه کرده اند.
همچنی��ن گزارش اخیر مرکز آمار ای��ران در رابطه با تورم بیانگر 
افزایش تورم س��االنه به 34.2 درصد بود. بررسی وضعیت تورم بین 
دهک های مختلف نش��ان می دهد که تورم بی��ن آنها از 32 درصد 
برای دهک اول تا 41.3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. بر این 
اس��اس فاصله تورمی بین دهک ها به 9.3 درصد می رسد که نسبت 
به 9.5 درصد گزارش ش��ده در دی م��اه کاهش دارد. این در حالی 
اس��ت که محدوده تغیی��رات تورم 12ماهه در گ��روه »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین 32.3 درصد برای دهک دهم تا 36.8 
درص��د برای دهک دوم اس��ت. همچنین در م��ورد گروه »کاالهای 
غیرخوراک��ی و خدمات« بین 2۷.۷ درصد برای دهک اول تا 43.6 

درصد برای دهک دهم ثبت شده است.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بعد از کلی صحبت و رایزنی درباره پول های بلوکه ش��ده 
ای��ران در کره جنوبی حاال به نظر می رس��د باالخره توافقی برای پرداخت 
این پول به تهران انجام ش��ده اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره 
جنوبی در ایران روز گذش��ته در جلس��ه ای که به درخواست سفارت کره 
جنوبی برگزار ش��د، در خصوص نحوه جابه جایی و مصرف بخشی از منابع 
بانک��ی ایران در کره جنوبی توافق کردند. ب��ه گفته بانک مرکزی، در این 
جلسه توافقات الزم درخصوص انتقال منابع به مقاصد موردنظر انجام شد 
و تصمیمات بانک مرکزی درخصوص حجم منابع مورد انتقال و بانک های 

مقصد به طرف کره ای اعالم گردید.
سفیر کره جنوبی در ایران در این باره گفت: »کشورش آماده انجام کلیه 
اقدام��ات الزم برای اس��تفاده از تمامی منابع بانکی ای��ران در کره جنوبی 
است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.« عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی 
گفت: »اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش 
همکاری ها اس��تقبال می کند، اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور 
مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک های کره ای در سال های اخیر 
به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد 

تا این سابقه منفی از بین برود.«
پول های بلوکه شده ایران در کره چقدر است؟

بدهی کره جنوبی به ایران البته صحبت دیروز و امروز نیست. آنطور که 
وزارت امور خارجه عنوان کرده است در دو سال گذشته، تأمین دسترسی 
ب��ه منابع مالی بانک مرکزی در کره جنوبی، دس��تور کار اصلی و محوری 
این وزارتخانه بوده است و در این راستا، عالوه بر پذیرش فرستاده ویژه این 
کشور، ده ها مالقات در تهران و سئول با مقامات و دولتمردان کره ای انجام 
ش��ده است، اما در حال حاضر طرح دعوی علیه بانک های متخلف کره ای 
در محاکم صالحه از سوی نهادهای ذی ربط در دست پیگیری است. حال 
س��وال این اس��ت که رقم دقیق پول های بلوکه ش��ده ایران در کشور کره 

جنوبی چقدر است؟
طب��ق اعالم خبرگزاری یونهاپ، مجموع بده��ی کره جنوبی به ایران 9 

میلیارد و 200 میلیون دالر اس��ت، هرچند رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و کره جنوبی این رقم را حدود ۷.5 میلیارد دالر اعالم کرده اس��ت. 
حس��ین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی چندی 
پیش درباره رقم بدهی سئول به تهران گفته بود: »رقم بدهی کره جنوبی 
به ایران حدود ۷.5 میلیارد دالر برآورد شده که پیش ازاین مقرر شده بود 
50 میلیون دالر به صورت اقالم موردنیاز بهداش��تی و کاالهای اساسی به 

کشور برگردد که تاکنون محقق نشده است. 

البته خبرهایی درخصوص تدوین قرارداد برای دریافت اقالم بهداش��تی 
از کره جنوبی در ازای بدهی این کش��ور به ایران وجود دارد که براس��اس 
آن، ات��اق بازرگانی با نهادهای مربوطه مذاکراتی را انجام داده اس��ت تا از 
مس��یرهای مشخص، کاالهای الزم به ایران برسد. نوع کاالهای وارداتی از 
کره جنوبی از سوی وزارت بهداشت تعیین  شده است. مقرر شده تا ظرف 
دو هفته آینده این قرارداد از سوی ایران تدوین و بعد از امضا برای تسویه 

بدهی ها اجرایی شود.«
همچنین چندی پیش س��ید عباس موسوی، سخنگوی پیشین وزارت 
ام��ور خارجه با بیان اینکه »به اندازه کافی از کره جنوبی وعده ش��نیده ایم 
بنابراین فقط منتظر اقدامات ملموس و برجس��ته هستیم«، گفت: »کسی 
در ایران منتظر محموله نیم میلیونی تا دو میلیون دالری نیست.« بعد هم 

سعید خطیب زاده، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در نخستین نشست سخنگویی خود بعد از تصدی این سمت درباره 
کره جنوبی و بدهی این کش��ور به ایران گفت:  »روابط کره جنوبی و ایران 
شاهد چالش بزرگی بوده است و سئول همچنان نتوانسته است به تعهدات 
قانونی خود عمل کند. البته جزییات فنی را باید از بانک مرکزی بپرسید. به 
کره جنوبی بارها منتقل شده است که جمهوری اسالمی ایران معتقد است 
ه��ر لحظه تأخیر در بازپرداخت بدهی ها در روابط اثرات بلندمدتی خواهد 
گذاش��ت. مذاکراتی در جریان است و امیدواریم به سرعت به نتیجه برسد 
و از اساس این موضوع حل شود. تحریم های آمریکا به  گونه ای نیست که 
یک دولت مستقل از آن پیروی کند. منتظریم نتیجه مذاکرات را ببینیم.«

همتی با سفیر ژاپن در تهران مالقات کرد
دیدار و رایزنی همتی با مقامات کره جنوبی تنها برنامه رئیس کل بانک 
مرکزی در روز گذش��ته نبود و او با س��فیر ژاپن در تهران نیز درباره نحوه 
استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار 
پیشنهاد اس��تفاده از منابع ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا مطرح 

شد.
طبق اعالم بانک مرکزی، در این دیدار که صبح دوش��نبه به درخواست 
س��فارت ژاپن در ایران برگزار ش��د، عبدالناصر همتی با اش��اره به مالقات 
پیشین با مقامات ارشد کشور ژاپن و یادآوری تاکیدات خود مبنی بر پایان 
دوران فش��ار حداکثری دولت پیش��ین آمریکا، گفت: »کشورهای دوست 
می بایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.« 
همتی در ادامه بر لزوم اس��تفاده از منابع ارزی ایران در ژاپن تاکید کرد و 
افزود: »طرف ژاپنی باید درخصوص استفاده ایران از منابع مذکور و انتقال 
آنها به سایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.«

س��فیر ژاپن در ایران نی��ز ضمن قدردانی از ت��الش بانک مرکزی برای 
تس��ریع در پرداخت بدهی های ش��رکت های ایرانی ب��ه طرف های ژاپنی، 
پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح کرد و 
بر اهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانک های مرکزی دو کشور به 

منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تاکید نمود.

توافق تهران و سئول برای انتقال منابع ارزی ایران

پول های ایران از کره جنوبی برمی گردد

برخی از سیاست گذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع 
تحریم های آمریکا معلق نگاه داش��ته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود، 
اما کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدالل را رد 

می کنند.
به گزارش ایرنا، طبق اعالم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف دو 
الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT  که به معنای پیوستن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی )FATF( است، تا پایان امسال 
مش��خص خواهد شد. لوایح پرحاشیه ای که همچنان بعد از دو سال تصویب 
توسط نمایندگان در مجلس نتوانسته اند به صورت قانون الزم االجرا درآیند. 
این تعلل در حالی رخ داده که می توان مدعی شد در حال حاضر هیچ کدام 
از موافقین و مخالفین در ضرورت پیوس��تن به این نهاد بین المللی تردیدی 
ندارند، اما به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد کالن، برخی از سیاست گذاران 
کش��ور معتقدند، تا زمانی که تحریم ها برقرار اس��ت، نباید به این س��ازمان 

پیوست. نگاهی که از سوی کارشناسان اقتصادی موجه و قابل دفاع نیست.
»اس��تدالل هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده اند، هزینه 
زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نمی دانم آیا آنان برآوردی از این 
هزینه ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن 
درباره این هزینه ها هس��تند. کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا 
دچار یک س��ری هزینه ها شده اس��ت و منطقی نیست و نبوده که به خاطر 
ع��دم رعایت FATF یک هزینه دیگ��ر را نیز بر اقتصاد تحمیل کنیم. عدم 
پیوستن به FATF یک خودتحریمی است.« این جمالت را کامران ندری، 
عضو هیأت علمی اقتصاد دانش��گاه امام صادق )ع( مطرح کرده و صحبت او 
را می توان فصل مش��ترک نقد فعاالن و کارشناس��ان اقتصادی به استدالل 

مخالفان پیوستن ایران به FATF دانست.
ام��ا چرا مخالفان همچنان بر نگاه خود تاکید دارند؟ احمد مجتهد، رئیس 
اسبق پژوهش��کده پولی و بانکی، در تشریح دالیل مخالفت ها به نگاه خاص 
اقتصادی این گروه اش��اره می کند، نگاهی که به گفته مجتهد در پی »نوعی 
اقتصاد خودبس��نده« اس��ت: »برخی می گویند در همین شرایط تحریمی و 
قرار داش��تن در لیست س��یاه FATF هم توانسته ایم مراودات مالی با دیگر 
کش��ورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آنها به این نکته بسیار 
مهم توجه ندارند که هزینه و ریس��ک انجام این م��راودات مالی، تا چه حد 
باال رفته اس��ت. همچنین در این شرایط این افراد فکر می کنند ما می توانیم 
تکنولوژی را خودمان ایجاد کنیم. البته که امکان ساخت در داخل هم وجود 
دارد، اما متاس��فانه این تکنولوژی ها عموما بسیار عقب تر از سطح دنیاست و 
بهره وری بسیار کمتری دارند؛ مسئله ای که در صنعت پتروشیمی به وضوح 

شاهد آن هستیم.«
عالوه بر این، کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند در صورتی که مراودات 
ش��فاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران با دنیا قطع ش��ود، زمینه برای 
بروز انواع فساد بس��یار مستعد خواهد شد و سرمایه های زیادی از کشور در 

پیچ وخم های مبادالت پوششی، بر باد خواهد رفت.
موضوع دیگری که از نگاه این کارشناس��ان در بررسی لوایح FATF طی 
دو سال گذشته مغفول مانده است، از دست رفتن زمینه های فراوان تجاری 
و بازرگانی برای ایرانیان در اثر عدم تصویب این دو الیحه است، که از جمله 
می توان به بس��یاری از بانک های روس��ی، چینی و حتی ترکیه ای اشاره کرد 
که در دوران تحریم حاضر به انجام مبادالت مالی با طرف های ایرانی بودند، 
اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیس��ت س��یاه FATF از اسفندماه سال 

گذشته، مبادالت خود را تعطیل کرده اند. 
بهمن آرمان، اس��تاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، مثال های بیشتری از 
صدمات این تاخیر و تعلل در بررس��ی لوایح فوق می گوید: »دولت روس��یه 
در دولت یازدهم متعهد ش��ده بود که خ��ط اعتباری معادل 5 میلیارد دالر، 
برای انجام س��ه پروژه بزرگ و اس��تراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه آهن 
برقی 2 خطه گرمس��ار به اینچه برون در مرز ترکمنس��تان که آسیای میانه 
را به آب های گرم خلیج فارس متصل می کرد، س��اخت نیروگاه برقی 1400 
مگاواتی در بندرعباس که با مش��کالت جدی در تولید برق مواجه اس��ت و 
بازس��ازی نیروگاه های فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در 
گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند، اما قرار گرفتن نام ایران 
در لیست سیاه FATF باعث شده که آنها تا به امروز که دولت دوازدهم در 
آخرین ماه های فعالیت خود به سر می برد، از انجام این تعهد خود سرباز زده 

و با ایران همکاری نکنند.«
به گفت��ه آرمان، دولت چین هم پس از آنکه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه خودداری کرد، رفتاری مشابه با 
روسیه از خود نشان داده است: »دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان 
FATF  علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای 
تعهد خود در س��اخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز 
س��رباز زده است. این کارخانه با توان تولید 450 هزار تن کاغذ با استفاده از 
ضایعات نیشکر، می توانست 30 درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و 

ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.«
تمام این صدمات و خسارات در حالی رخ می دهد که به اعتقاد کارشناسان، 
نظام بانکداری ایران از لحاظ سالمت مالی در وضعیت به نسبت مطلوبی در 
جهان به سر می برد و اینکه این سیستم به دلیل عدم مبارزه با پولشویی تحت 
این محدودیت ها قرار بگیرد، فش��اری مضاعف و بدون دستاورد برای اقتصاد 
ایران خواهد بود. در حالی اقتصاد ایران از این ش��رایط متضرر ش��ده و نفعی 
نخواهد برد که برخی از کارشناس��ان اقتصادی بزرگترین پیروز محدودشدن 

اقتصاد کشور و بسته شدن درهای تجاری ایران با جهان را، رقبای اقتصادی 
ایران به خصوص در منطقه و همسایگی کشور می دانند. رقبایی که از بسته 
بودن سیس��تم اقتصادی ایران را فرصتی طالیی برای اقتصادهای ملی خود 

می دانند.
مخالفین تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
 )FATF( البته در ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی
با موافقین تصویب این لوایح هم نظر هس��تند، اما ب��ه اعتقاد آنان این اقدام 
باید پس از رفع تحریم های آمریکا علیه ایران انجام شود. در حالی که اهالی 
 FATF اقتصاد معتقدند به تعویق افتادن زمان خروج نام ایران از لیست سیاه
ایده ای خام و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های اقتصاد است. کامران ندری 
در این رابطه توضیح می دهد: »موضوع به همین سادگی نیست که بگوییم، 
بعد از پایان تحریم ها، به FATF می پیوندیم و مش��کلی ایجاد نخواهد شد. 
برای انجام اقداماتی ک��ه FATF در برنامه های عملیاتی خود معرفی کرده 
است، نیاز به بسترسازی و زمینه سازی هایی است که تازه بعد از تصویب دو 

الیحه مورد بحث، انجام آنها زمان می برد.«
با توجه به ادله فوق، طیف گسترده ای از فعالین و کارشناسان اقتصادی، با 
وجود آنکه زاویه نگاه های تخصصی متفاوتی به اقتصاد دارند، اما در ضرورت 
پیوس��تن هرچه س��ریع تر ایران به FATF تردیدی ندارن��د. این اتحاد نظر 
 FATF را همچنین می توان از س��یگنال هایی که بازار به تحوالت پیرامون
نشان می دهد نیز دریافت کرد. در دو سال گذشته بازارهای کشور و به ویژه 
بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی، هرگاه اخبار مثبتی درخصوص 
پیوس��تن به FATF مطرح شده است با کاهش قیمت ارز مواجه شده اند و 
در حالت بالعکس با افزایش قیمت ها رو به رو بوده اند. به اعتقاد کارشناسان 
این س��یگنال ها خود می تواند روش��ن ترین پیام به سیاست گذاران اقتصادی 
و سیاس��ی کشور در مجمع تش��خیص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه 
فعاالن عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن بیش از این روند پیوستن به 

FATF نمی تواند به صالح نظام اقتصادی کشور باشد.

با عدم تصویب FATF مرزهای اقتصادی ایران بسته می شود

FATF شمارش معکوس برای تعیین تکلیف

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سهامداران موافق اختیاری بودن پیش بینی سود نیستند
پیش بینی سود در بوته نظرسنجی

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اطالع از دیدگاه های فعاالن بازار سرمایه 
درخصوص بخشی از ریزساختارهای بازار سرمایه اقدام به انجام نظرسنجی تخصصی 
جهت اطالع از دیدگاه ها درخصوص »پیش بینی س��ود« کرد. در این نظرسنجی از 
روش ارسال و دریافت پیامک استفاده شده است. از دو جهت، این روش انتخاب شده 
است: دلیل نخست آنکه اعتبار نظرسنجی مبتنی بر اظهارنظر فعاالن کارشناس بازار 
سرمایه است و دلیل دوم چند مرحله ای بودن نظرسنجی است. این دو خصوصیت 
از طریق نظرسنجی عمومی به شیوه های مرسوم در شبکه های اجتماعی قابل انجام 
نبوده اس��ت. گیرندگان پیامک سه روز مهلت داشتند تا به سؤاالت پاسخ دهند. از 

بین گیرندگان پیامک تعداد 42۷ نفر به سؤاالت جواب دادند.
به طور بس��یار مختصر می توان چنین جمع بندی کرد که پاس��خگویان موافق 
اختیاری بودن پیش بینی سود نیستند ولی درخصوص اینکه چه شخصی پیش بینی 
سود را به انجام رساند، پیش بینی سود در چه بازه های زمانی منتشر شود و در زمان 

انتشار موجب توقف یا تعلیق نماد بشود یا خیر، اختالف دیدگاه وجود دارد.
برمبنای این نظرس��نجی به طور خالصه نتایج زیر حاصل ش��ده است: در پاسخ 
به س��ؤال اول با عنوان »با کدام یک از موارد زیر درخصوص پیش بینی سود موافق 
هس��تید؟« 41 درصد از پاس��خگویان معتقدند پیش بینی س��ود ساالنه به  صورت 
اطالعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره ای منتش��ر ش��ود. تعدی��ل آن نیز همراه 
با افش��ای اطالع��ات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باش��د. 2۷ 
درصد پاسخگویان نیز موافق این گزینه بوده اند که پیش بینی سود به صورت اجماع 
تحلیلگران و نهادهای مالی ارائه ش��ود. در جایگاه سوم، 20 درصد اعتقاد داشته اند 
به جداول خالصه گزارش تفس��یری مدیریت بر روی س��ایت کدال، جدول الزامی 
برآوردهای آتی درآمدها و هزینه های عملیاتی ناش��ر اضافه شود. همچنین الزامی 
نبودن پیش بینی سود، مورد اقبال قرار نگرفته و تنها 9 درصد این دیدگاه را دارند. 
تعیین مشوق برای ناشر و اختیاری بودن پیش بینی سود نیز فقط 3 درصد مدنظر 

بوده است.
در مرحله دوم از 41 درصدی که اعالم کرده بودند پیش بینی س��ود س��االنه به 
 صورت اطالعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره ای منتشر شود. تعدیل آن نیز همراه 
با افشای اطالعات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باشد، پرسیده 
ش��د: »در صورت الزامی بودن پیش بینی س��ود از سوی ناشر، کدام رویه اجرایی را 
مناس��ب می دانید؟ »که 36 درصد اعالم داشتند ناشر پیش بینی سود )زیان( را در 
سه سناریوی محتاطانه، متعارف و خوش بینانه و در قالب افشای اطالعات بااهمیت 
افش��ا نماید و این در حالی است که در رقابت تنگاتنگی 33 درصد عنوان داشتند 
پیش بینی سود )زیان( و تغییر بااهمیت در پیش بینی سود )زیان( در قالب اطالعات 
بااهمیت منتشر شود و همزمان با افشای سایر اطالعات بااهمیت، پیش بینی سود 
نیز بازنگری ش��ود. این در حالی اس��ت که 20 درصد معتقد بودند ناشر ملزم باشد 
صرفاً در مقاطع میان دوره ای پیش بینی س��ود )زیان( را بازنگری کند و در صورت 
تغییر بااهمیت، اطالعات پیش بینی را بازنگری کند و 11درصد نیز ابراز داش��تند 
پیش بینی س��ود به عنوان اطالعات بااهمیت منتش��ر ش��ود و پس از افشای سایر 
اطالعات بااهمیت، پیش بینی سود در قالب افشای اطالعات بااهمیت و در اطالعیه 

مجزا منتشر شود.

دریچه

فرص��ت امروز: در حالی ح��دود 10 روز از اجرای سیاس��ت های جدید 
ب��ورس در خصوص »دامنه نوس��ان نامتقارن« می گذرد که ش��اخص ها و 
روند تغییر آنها نشان می دهد این سیاست گذاری ها آنچنانکه باید و شاید 
جوابگو نبوده و بورس همچنان در حال ریزش است. از شنبه هفته گذشته 
مطابق تصمیم ش��ورای عالی بورس، دامنه نوسان نامتقارن در بورس اجرا 
ش��د و برای دوره ای یک ماهه سقف نزول روزانه قیمت سهام در بورس به 
2درصد محدود شد. طبق تصمیم شورای عالی بورس، دامنه نوسان قیمت 
سهام شرکت های بورس می تواند روزانه تا 6درصد رشد کند اما فقط اجازه 
دارند 2درصد افت کنند؛ مقامات بازار سرمایه چنین تصمیمی را با هدف 
جلوگیری از تداوم نزول بورس اتخاذ کردند اما بررسی 10 روزه روند بورس 
تهران نش��ان می دهد که این تصمیم موثر نبوده است. اگرچه در سه روز 
ابتدایی اجرای سیاست های جدید، شاخص های بازار سرمایه با رشد رو به 
رو بودند ولی بعد از آن ریزش شاخص ها با روندی کند مجددا شروع شد و 
همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که روز دوشنبه و در چهارمین روز اسفندماه 
ش��اخص کل بورس تهران 8 ه��زار و 113 واحد افت ک��رد و تا رقم یک 

میلیون و 214 هزار واحد عقب رفت.
»دامنه نوسان نامتقارن« ناجی بورس نشد

ش��اخص بورس تهران در سه روز کاری که از شروع اسفندماه می گذرد 
هنوز رنگ رشد را ندیده و در روز شنبه بیش از 5 هزار واحد، روز یکشنبه 
10 ه��زار واحد و نهایتا در روز دوش��نبه بیش از 8 ه��زار واحد افت کرد. 
همچنین ظرف 6 روز گذش��ته )تا پایان معامالت یکشنبه( بیش از 4هزار 
میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. در این روز شاخص 
کل بازار س��هام ب��ا 10هزار واحد اف��ت به یک میلی��ون و222هزار واحد 
رسید. با خروج 6۷2میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بازار 
س��هام جمع کل خروج نقدینگی ظرف 6روز گذشته از مرز 4هزار میلیارد 
تومان عبور کرد. به  نظر می  رس��د س��رمایه گذاران با وجود اجرای مقررات 
جدید برای جلوگیری از نزول بورس امید خود را برای س��رمایه گذاری در 
بورس از دس��ت داده اند. روز یکشنبه در عین حال ارزش روزانه معامالت 
به پایین ترین س��طح خود در چند  ماه گذشته رس��ید و جمع کل ارزش 
معامالت به 9هزارو 340میلیارد تومان رس��ید. نزول های مداوم بورس در 
ش��رایطی ادامه دارد که از 6 ماه پیش تاکنون اقدامات زیادی برای تزریق 
نقدینگی و اجرای مقررات جدید برای نجات بورس انجام ش��ده اس��ت اما 

هیچ کدام از راهکار ها کارساز نبوده است.

ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، یک بخ��ش نزول ب��ورس مربوط ب��ه اجرای 
سیاست های ضد تورمی و افزایش نرخ سود بین بانکی تا مرز20درصد است 
و بخش دیگر آن به کاهش چشم انداز های تورمی باز می  گردد. در واقع به 
 نظر می رسد دولت در برابر فشار های سنگین تورمی تسلیم شده و تمایلی 
به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ندارد. این موضوع منجر شده است 
تا نقدینگی های بزرگ عمدتا راهی س��رمایهگذاری در ب��ازار اوراق بدهی 
شوند. در این بین ازهفته پیش با ارائه سیگنال هایی از سوی ایران و آمریکا 
برای مذاکره و بازگشت به برجام امیدواری ها برای حل تنش های سیاسی 
بیشتر شده و این موضوع به روند نزولی بورس دامن زده است، چراکه رفع 
تحریم ه��ا می تواند منجر به کاهش قیمت دالر ب��ازار آزاد و به تبع آن ارز 
نیمایی شود که این موضوع می تواند درآمد شرکت های صادرات محور را که 

بخش بزرگی از بدنه بازار را تشکیل می دهند تحت تأثیر قرار دهد.
علی حیدری، کارش��ناس اقتصادی در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر بازار 
س��هام می گوید: »اولین عامل موثر بازار سهام، تاثیر صحیح سیاست های 
پولی بانک مرکزی اس��ت. این سیاست ها با تمامی نقصان های اقتصادی و 
ضعف مدیریت های جاری، موفق بوده و تورم را در بیش��تر مواقع مدیریت 
کرده و باعث ش��ده که هیجانات رفت��اری، خرید فروش های عامی و ورود 
لحظه ای به بازار س��هام مدیریت شود، اما متاسفانه این سیاست ها، عمده 
س��رمایه گذاران را در بازار سهام به خرید و فروش ترغیب کرده است. باید 
توجه داش��ت عاملی که قیمت س��هام را افزایش می دهد تورم است. بانک 
مرکزی تا حدی این تورم افسارگس��یخته را مدیریت کرده اس��ت. همین 
باعث ش��ده که قیمت سهم ها آنطور که هر سال به صورت سنتی افزایش 

داشت، امسال نداشته باشد.«
ب��ه اعتق��اد وی، »مهمترین مش��کلی که در بازار س��هام وج��ود دارد، 
بی اعتمادی است که خود حاصل وضعیت کمای اقتصادی است. وضعیت 
اقتص��ادی فعلی را نه ت��ورم و رکود، بلکه کما باید نامی��د. این اقتصاد به 

معجزه ای به نام علم نیاز دارد نه پروسه های سیاسی.«
سومین افت متوالی بازار سرمایه در اسفندماه

ش��اخص کل بورس در روز دوشنبه درحالی با 8 هزار و 113 واحد افت 
به رقم یک میلیون و 214 هزار واحد رس��ید که س��ایر شاخص ها هم در 
معامالت این روز افت کردند. شاخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار و ۷5 
واحد کاهش به 436 هزار و 96 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷02 
واحد افت به 284 هزار و 953 واحد رسید. شاخص بازار اول 5 هزار و 81۷ 

واحد و شاخص بازار دوم 16 هزار و 828 واحد کاهش داشت. در معامالت 
دوشنبه بیش از 2میلیارد و 486 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 25 هزار و 932 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با 501  واحد، تامین سرمایه امید 
)امید( با 9۷ واحد، بیمه پارس��یان )پارس��یان( با 62 واحد، گلتاش )شگل( با 
34 واحد، س��یمان هرمزگان )سهرمز( با 30 واحد، صنایع کاشی و سرامیک 
سینا )کساوه( با 2۷ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با 23 واحد، توسعه 
شهری توس گستر )وتوس( با 22 واحد و سیمان شمال )سشمال( با 19 واحد 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و 153 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با 843 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 5۷6 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 429 واحد، نفت و گاز پتروشیمی )تاپیکو( 
با 388 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 359 واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با 289 واحد و پتروشیمی پارس )پارس( با 283 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد(، سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(، تامین سرمایه امین )امین(، 
لعابیران )ش��لعاب(، سرمایه گذاری توس��عه صنعت و تجارت )وصنعت( و 
کاش��ی سعدی )کسعدی( ازجمله نمادهای پرتراکنش بودند. گروه فلزات 
اساسی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 456 میلیون و 550 هزار برگه سهم به ارزش 6 هزار و 123 
میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس 
149 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 1۷ هزار و 253 واحد ثابت ماند. 
در این بازار ۷91 میلیون و 210 هزار برگه سهم به ارزش 126 هزار و 865 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

سیاست های جدید هم بورس تهران را نجات نداد

پشت چراغ قرمز بورس
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جزییات حمایت از کسب و کارها در دوران 
کرونا

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تش��ریح جزییات حمایت از 
کسب و کارها در دوران کرونا، از ایجاد بیش از 85 هزار فرصت شغلی 

در بخش روستایی طی دو سال گذشته خبر داد.
اصغر نوراله زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: صندوق کارآفرینی 
امی��د در دولت های یازده��م و دوازدهم و در راس��تای اجرای طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از 40 هزار طرح را با پرداخت 
80 هزار میلیارد ریال تسهیالت مورد حمایت خود قرار داده که این 

طرح ها زمینه ایجاد شغل برای ۷0 هزار نفر را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته و از زمان اجرای طرح اشتغال 
روس��تایی و عشایری بیش از 85 هزار فرصت شغلی به وجود آمده و 
ب��ا حمایت مالی صندوق از بیکاری جوانان و روس��تاییان و مهاجرت 
به ش��هرها جلوگیری شده که این امر اشتغال زایی و درآمدزایی برای 
روستاییان را به دنبال داشته است. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
در ادامه درباره اقدامات حمایتی صندوق از کس��ب و کارها در دوران 
کرونا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1850 میلیارد تومان 
تس��هیالت در قالب 81 هزار و 228 فقره قرارداد تسهیالت پرداخت 
ش��ده که از این میزان بیش از 1481 میلیارد تومان حمایت مالی از 
کس��ب و کارها بوده است. نوراله زاده افزود: در دوران کرونا حمایت از 
کارگاه ها و خط تولید اقالم بهداش��تی و ضدکرونایی در دس��تور کار 
ق��رار گرفت و به بنگاه ها و واحدهایی که در گذش��ته در بحث تولید 
اقالم بهداش��تی از حمایت مالی صندوق برخوردار ش��ده بودند، خط 
اعتب��اری 23 میلیارد تومانی تخصیص دادیم که از این طریق حجم 
تولیدات ش��ان را در دوران کرونا افزایش دهن��د. مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید همچنین از اختصاص 20 میلیارد تومان تس��هیالت 
برای حمایت از باشگاه های ورزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: به دلیل 
آسیبی که به باشگاه های ورزشی وارد شده و از اسفند سال گذشته به 
بعد دچار تعطیلی شده بودند بیش از 1250 باشگاه ورزشی را تامین 
مالی کردیم و بازپرداخت اقس��اط این گروه از مشاغل هم معوق شد. 
وی تصری��ح کرد: 250 میلیارد تومان خط اعتباری نیز برای حمایت 
از شاغالن و فعاالن حوزه فرهنگ و هنر در نظر گرفته ایم که تا سقف 
600 میلیارد تومان قابل افزایش اس��ت. به گفته نوراله زاده اختصاص 
خط اعتباری 100 میلیارد تومانی با مشارکت بانک توسعه تعاون برای 
افزایش تولید محصوالت تعاونی های بهداشتی از دیگر اقدامات موثر 

صندوق کارآفرینی امید در دوران کرونا بوده است.

هشدار های هواشناسی به کشاورزان و دامداران
 کاهش 58 میلی متری بارش

نسبت به سال قبل
مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کش��اورزی گفت با ورود سامانه 
جدید بارش��ی، کشاورزان و دامداران توصیه های هواشناسی را جدی 
بگیرند. مسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی 
در گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، از استمرار بارش در کشور 
خبر داد و گفت از روز چهارش��نبه س��امانه جدید بارشی وارد کشور 
می شود، افزود: روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و 
جنوب غرب، به تدریج کل نیمه غربی، شمال غرب، غرب و نیمه مرکز 
را دربر می گیرد. حقیقت در توصیه ای به کشاورزان بیان کرد: با توجه 
به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که طی 2 تا 3 روز آینده 
در استان های کرمان، هرمزگان و فارس هیچ گونه محلول پاشی و سم 
پاش��ی انجام ندهند، همچنین کش��اورزان غرب کشور هم از محلول 
پاش��ی و سم پاش��ی در مزارع و باغات اجتناب کنند. مدیرکل شبکه 
پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با توجه به بارش برف در مناطق 
کوهپایه ای و عدم خوراک  مناس��ب برای پرندگان وحشی، دامداران 

مراقبت های الزم را به عمل آورند تا دام های شان دچار آسیب نشود.
او در توصیه ای دیگر به گلخانه داران گفت: با توجه به شرایط جوی 
به گلخانه داران شرق کش��ور توصیه می شود که استحکام سازه های 
گلخانه ای را در دس��تور کار خود قرار دهند. این  مقام  مسئول درباره 
آخرین وضعیت بارش در کشور گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای سال 
زراعی تاکنون مجموع بارش کش��ور 91.5 میلی متر بوده که این امر 
کاهش 39 درصدی یا 58.5 میلی متری بارش نسبت به سال قبل و 
31.5 درصد نس��بت به دوره بلندمدت را نشان می دهد. حقیقت در 
پایان از اس��تمرار روند مناس��ب بارش طی دو هفته آینده خبر داد و 
گفت: طی دو هفته آینده س��امانه خوبی در کشور داریم که بسیاری 
از اس��تان ها همچون کهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمان، بوش��هر، 
خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان بارش دریافت می کنند.

مشکل صادرات بخشنامه های یک شبه است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت تغییرات یک ش��به شرایط انجام 
تجارت در کش��ور همچنین بخشنامه هایی که در روند تجاری کشور 

اضافه هستند باعث کاهش تجارت شده اند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساری در مراسم 
تقدیر از صادرکنندگان نمونه پایتخت اظهار کرد: تراز تجاری کش��ور 
در دو سال 98 و 99 منفی بوده، همچنین حجم کلی تجارت در سال 

99 نسبت به سال 98 کاسته شده است.
وی اف��زود: تغییرات یک ش��به ش��رایط انجام تجارت در کش��ور 
همچنین بخشنامه هایی که در روند تجاری کشور اضافه هستند باعث 
این کاهش تجارت ش��ده اند. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در 
حال حاضر تنها 10 کش��ور در دنیا جزو شرکای بزرگ تجاری ایران 
هستند و حجم تجارت با مابقی کشور ها بسیار ناچیز است در صورتی 

که ظرفیت های تجاری ایران بیشتر از اینها است.
خوانس��اری ادامه داد: با وجود اینکه در مدت زمان مش��خصی نرخ 
دالر در کشور دو برابر شد، اما نه تنها ارزش های صادراتی در این مدت 

افزایش پیدا نکرد بلکه کمتر نیز شد.
وی تصری��ح کرد: عدم برون گرایی و نداش��تن جایگاه مناس��ب در 
کشور، نبود نگاه جمعی و یکپارچه بین موضوعات تجارت، ناسازگاری 
می��ان سیاس��ت های ارزی، کمبود نظام اصول��ی و فنی برای تنظیم 
مقررات تجاری و صدور مجوز های تجاری با سالیق شخصی بزرگترین 
مش��کالت بخش خصوصی و صادرکنندگان اس��ت که باعث کاهش 

صادرات شده است.

اخبـــار

رئی��س دفتر رئیس جمهور گفت هر آنچه که در س��ه س��ال اخیر بود، 
گذش��ته و ما به امروز رس��یدیم که فش��ارهای حداکثری شکست خورده 
اس��ت و اکنون تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های پایانی خود را 

سپری می کند.
به گزارش ایس��نا، محمود واعظی در مراسم افتتاح شش طرح فناورانه 
و زیرساختی بانک صنعت و معدن گفت: کشور سه سال بسیار سختی را 
گذراند که برای دولت، نظام، بخش خصوصی و بانک ها و از همه سخت تر 
برای مردم بود. کس��انی که این جنگ اقتصادی را برای کشورمان طراحی 
کردند، هدف شان سه ماهه بود تا با حجم زیاد فشار ظرف سه ماه مردم را 

در مقابل نظام و حکومت بسیج کنند.
وی افزود: ما باید از مردم نجیب کش��ورمان تش��کر و قدردانی کنیم که 
با این همه گرانی و نوساناتی که با تهدید و فشارها موجب افزایش قیمت 
ارز ش��د که این امر بر قیمت کاالها هم تاثیر می گذارد، مقاومت کردند و 
اگر مقاومت مردم، تالش بخش خصوصی، مس��ئوالن و نظام نبود، اکنون 

به آینده امیدوار نبودیم. 
واعظی ادامه داد: همه در از بین بردن سیاست های ترامپ نقش داشتند. 
اکنون همه خوشحال هستند که ترامپ حذف شده است و باید از ایران هم 
تش��کر شود زیرا در مقابل این فرد مقاومت کردیم و ایران مهمترین سوژه 
ترام��پ بود. حتی در زمانی که رأی ها را در انتخابات آمریکا می ش��مردند 
هم در مبارزات انتخاباتی، ایران موضوع اصلی انتخاباتی و مهم در سیاست 

خارجی آنها بود.

وی گفت: هر آنچه بود گذش��ت و ما به امروز رسیدیم. فشار حداکثری 
شکست خورده است و اکنون تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های 
پایانی خود را س��پری می کند. چه در آمریکا ترامپ برنده می ش��د و چه 
بایدن، باید سیاس��ت خود را نس��بت به ایران تغییر می دادند. روز ش��نبه 
وزیر امور خارجه آمریکا گفت فش��ار حداکثری تمام ش��ده و زبان تحریم 

دیگر اثر ندارد.
واعظی افزود: دولت جدید آمریکا تمدید تحریم ها را پس گرفت که برای 
ایران اقدام مهم سیاس��ی است و شرایط امروز ایران با چند ماه قبل کامال 
متفاوت ش��ده اس��ت. من مطمئن هستم که مس��یری که داریم می رویم 
ممکن اس��ت گرفتاری های داشته باش��د، اما هدف گذاری ما این است که 
تحریم های برجام��ی به اضافه 1600 تحریمی که ترامپ در چهار س��ال 
ریاست جمهوری خود بر ایران اعمال کرده بود، باید برداشته شود که من 

خوشبین هستم که این اتفاق می افتد. 
وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال مذاکره اس��ت و ما چارچوبی برای این 
امر تعیی��ن کرده ایم، بیان کرد: در برجام براس��اس تعهدات پای تعهدات 
خود ایس��تادیم، درحالی که با نقض تعهد از س��وی آمریکا تعهدات خود 
را کاهش دادیم اما پای تعهدات خود ایس��تادیم. امروز می توانیم از برجام 
برای برداشت تحریم ها و تحریم های ترامپ استفاده کنیم. در سال 1400 
شرایط بسیار متفاوت از امسال است به گونه ای که روابط خارجی، صادرات، 
روابط بانکی و تجاری تغییر خواهد کرد البته نظام ما دش��منانی هم دارد 
تا نگذارد آمریکا به برجام برگردد. در این یک هفته گذشته هم در داخل 

کشور و هم رسانه های خارجی چقدر تبلیغ کردند که 5 اسفند روزی است 
که عمال برجام بهم می خورد. 

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: روز گذش��ته با مدیر کل آژانس اتمی 
در ایران مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و در نتیجه ما به فرمولی رسیدیم 
که قانون مجلس محترم شمرده شود و اجرا شود. نظارت های آنها براساس 
پادمان باشد. ما از ابتدا گفته ایم که به هیچ وجه دنبال فعالیت های مخفی 
در س��اخت سالح های هسته ای نیس��تیم، ولی این حق را برای خود قائل 

هستیم تا از فناوری های اتمی استفاده کنیم. 
وی افزود: موضع ما مشخص است و مکانیزم نظارت و شفافیت را قبول 
داریم به گونه ای که مربوط به پروتکل الحاقی مربوط به مجلس اس��ت و 

اینکه به روش پادمان بتوانند نظارت کنند.
واعظی گفت: به نظر می رسد این توانایی در کشور ما است که با وجود 
سختی ها و مش��کالت بزرگ راه حل پیدا کنیم. موضوع برداشتن تحریم 
یک بحث است و مسئله fatf یک بحث دیگر است. FATf و دو الیحه ای 
که در مجمع تش��خیص مصلحت نظام وجود دارد، برای دولت بسیار مهم 
اس��ت و با تحریم ها نمی توانستیم با دنیا معامله کنیم، اما وقتی تحریم ها 
برداشته ش��ود ما نمی توانیم خود تحریم داشته باشیم و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باید بتواند یک تصمیم درس��تی بگیرد تا فش��ار از بانک ها، 
بخش خصوصی و اقتصاد برداش��ته شود. اکنون اقتصاد کشور باید خود را 
برای شرایط دیگری آماده کند تا بتواند مثل سال های 95 و 96 در صادرات 

و واردات با دنیا ارتباط برقرار  کند.

واعظی: تحریم ها و جنگ اقتصادی روزهای آخر خود را سپری می کنند

در بس��یاری از کشورهای جهان، صنعت خرده فروشی بدون عوارض و 
مس��افرت نقش مهمی بر درآمدزایی بخش های هواپیمایی، مس��افرت و 
گردش��گری دارد و ش��یوع بیماری همه گیر کووید- 19 در سال 2020 

آسیب های زیادی به این صنعت وارد کرده است.
فروشگاه های معاف از پرداخت مالیات، مراکز خرده فروشی هستند که 
کاالهای آنها از پرداخت برخی از مالیات ها و عوارض محلی یا ملی به شرط 
ف��روش کاال به مس��افرانی که این موارد را از کش��ور خارج کنند، معاف 

هستند و این صنعت، یکی از عوامل اصلی در اقتصاد جهان است.
طبق ش��ورای جهانی این صنعت )DFWC( تخمین زده می شود که 
صنعت خرده فروشی بدون عوارض و مسافرت، ساالنه حدود 68 میلیارد 
دالر درآمد و 650 هزار ش��غل ایجاد و 35 میلیارد دالر به تولید ناخالص 

داخلی جهانی )GDP( کمک کنند.
ف��رودگاه، محبوب ترین کانال صنعت خرده فروش��ی ب��دون عوارض و 
مسافرت در سطح جهانی اس��ت. خرده فروشی بدون عوارض و مسافرت 
بیش��ترین کمک کننده به درآمد غیرهوایی است و به طور متوسط  حدود 

40 درصد از درآمد غیر هوایی فرودگاه را شامل می شود.
عالوه بر این، بندرها، فروشگاه های بدون عوارض در مرزها، کشتی های 
مسافربری در آب های بین المللی و خطوط هوایی در پروازهای بین المللی 
و همچنین فروش��گاه های بدون عوارض در شهرها که مسافران به قصد 
خرید از آنها، سفر می کنند برخی از کانال های خرده فروشی بدون عوارض 

و مسافرت معروف هستند.
به طورکلی، صنعت خرده فروش��ی بدون عوارض و مس��افرت براساس 

محصوالت )عطر و لوازم آرایش��ی، ال��کل، تنباکو، وس��ایل الکترونیکی، 
کاالهای لوکس، مواد غذایی و ش��یرینی  و محصوالت دیگر(، کانال های 
توزیع )فرودگاه ها، خطوط هوایی، سفرهای دریایی( و مناطق جغرافیایی 

تقسیم بندی می شود.
 Generation در س��ال 2018، براس��اس آمار موسس��ه تحقیقاتی
Research، بخش عطر و لوازم آرایش��ی از دس��ته محصوالت غالب در 
فروش این صنعت بوده که درآمد 31.5 میلیارد دالری کسب کرده است 
و فرودگاه در این صنعت 41.۷ میلیارد دالر درآمد جهانی ایجاد کرد. در 
سال 201۷ بزرگترین بازار از نظر درآمد آسیا و اقیانوسیه بود که حدود 
45 درصد از درآمد جهانی را به خود اختصاص داد و در سال 2018، این 

منطقه با 38.8 میلیارد دالر، رشد 23.3 درصدی داشته است.

معاون وزیر جهادکش��اورزی در نامه ای به دبیر کارگروه تنظیم بازار 
خواس��تار رفع ممنوعیت صادرات شیرخش��ک صنعتی با اخذ عوارض 
شد. به گزارش ایسنا در متن نامه امید گیالن پور به عباس قبادی آمده 
اس��ت: احتراما با توجه به تصمیمات متخذه در دو جلس��ه برگزارشده 
پی��رو نامه های ش��ماره 99.502.6۷۷5 در تاری��خ 15 بهمن 1399 و 

99.502.6942 ب��ه تاری��خ 21 بهم��ن 1399 و مذاک��رات حضوری 
درخصوص رف��ع ممنوعیت صادرات شیرخش��ک صنعتی و همچنین 
نامه ش��ماره 99.500.6991 تاری��خ 25 بهمن 1399 درخصوص رفع 
ممنوعیت صادرات شیرخش��ک شتر، خواهشمند است دستور فرمایید 
رف��ع ممنوعیت ص��ادرات این دو محصول به ش��رح ذیل در دس��تور 

کار جلس��ه آت��ی کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت��ه و مراتب به گمرک 
جمهوری اسالمی ایران جهت اجرا ابالغ شود:

-1 رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک شتر بدون عوارض صادراتی
-2 رفع ممنوعیت صادرات شیرخش��ک صنعتی با اخذ مابه التفاوت 

160000 ریال به ازای هر کیلوگرم.

تاثیر بحران کرونا بر صنعت خرده فروشی بدون عوارض و مسافرت

رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک صنعتی در دستور کار تنظیم بازار قرار گیرد

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

مدیرعامل سابق ایران خودرو:
 حرفم استفاده از قطعات درجه 2 در صنعت 

خودرو بود نه دست دوم
 منوچه��ر منطق��ی، مدیرعامل س��ابق ایران خ��ودرو توضیحاتی 
در اس��تفاده از قطع��ات دس��ت دوم در خ��ط تولید ش��رکت های 
خودروس��ازی عنوان کرد.  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، منوچهر منطقی مدیرعامل س��ابق ایران خودرو در گفت و 
گوی تصویری با خبرنگار تس��نیم درباره مش��کالت به وجود آمده 
برای صنعت خودرو در ش��رایط تحری��م صحبت هایی را مطرح کرد 
که در بخشی از این گفت وگو درباره استفاده از قطعات دست دوم 
در خط تولید خودروها و کاهش افت کیفیت محصوالت مطالبی را 
عنوان کرد که این موضوع باعث واکنس قطعه سازان و خودروسازان 
شد. در همین ارتباط منوچهر منطقی به ارائه توضیحاتی پرداخت. 

در متن توضیحات منطقی آمده است:
»استفاده از قطعات دسته دوم در تولید خودروی جدید«

در مصاحبه گفته ش��ده شرایط تحریم باعث شده ما منابع دست 
اول تأمین قطعات را از دس��ت بدهیم. لذا با تالش خودروس��ازان و 
قطعهس��ازان منابع دیگری جایگزین آنها شد، که این منابع نسبت 
به منابع اولیه طبعا دس��ته دوم محس��وب می گردند و به هیچ وجه 
به معنای به کار بردن قطعات دس��ته دوم در تولید خودرو نیس��ت. 
به عنوان مثال در بعضی موارد قطعه س��ازان چینی جایگزین قطعه  

سازان اروپایی شدند.
تولید ملی در اغلب مراج��ع یک تعریف عملیاتی دارد که عبارت 
است از : »در تولید ملی باید باالی 51 درصد ارزش افزوده و قطعات 
ب��ا فناوری کلیدی هم داخلی باش��ند.« در غیر اینصورت، محصول 

تولیدی را نمی توان تولید ملی اطالق نمود.
فناوریه��ای کلیدی در خودرو قوای محرک��ه )گیربکس، موتور(، 
بدنه و بخش��های حس��اس الکتریکی و الکترونیکی هس��تند که در 
ش��رایط تحریم خوش��بختانه توج��ه ویژهای به آنها ش��ده و اغلب 
آنها داخلی س��ازی ش��ده و یا در مراحل داخلی سازی شدن هستند. 
همینطور محصولهای جدید باالی 90 درصد قرارداد داخلی دارند.

ع��الوه بر آن راهبرد 50 درصد تولید خودرو با نش��ان داخلی 50 
درصد خودرو با نش��ان خارجی یکی از اهداف تعیین ش��ده توس��ط 
خودروس��ازان بود که خوش��بختانه در دوران تحریم توجه ویژهای 
به این راهبرد ش��ده است. سخن آخر اینکه کسانی در خودروسازی 
درگی��ر بوده اند این موضوع را به خوبی درک می کنند که باال بردن 
تولید در ش��رایط تحریم فوق العاده کار پیچیده و نفس��گیری بوده 
اس��ت. از طرفی ش��رایط تحریم فرصت مناسب نیز در جهت تعالی 
این صنعت است و اگر کسی از اعضای خانواده خودروسازی در این 

مورد پیشنهادی داد باید از آن استقبال کنیم.

فرصت ابطال گارانتی خودروها 5 ماهه شد
طب��ق مصوبه کمیت��ه خ��ودرو، در ص��ورت مراجعه مش��تریان 
محص��والت ای��ران خودرو برای س��رویس اولیه خ��ودرو حداکثر تا 
پنج ماه و دس��ت کم پیمایش هزار کیلومتری، امکان بهره مندی از 

شرایط گارانتی محصول فراهم خواهد بود.
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، بر همین اس��اس در صورت مراجعه 
مش��تریان ب��رای ثبت س��رویس اولیه ب��ه یک��ی از نمایندگی های 
مجاز ایران خودرو در بازه زمانی پنج ماهه و پیمایش دست کم هزار 
کیلومتر ش��رایط گارانتی خ��ودرو فعال خواهد ش��د و در غیر این 
  صورت گارانتی خودرو باطل شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی یادشده و کیلومتر 
تعیین ش��ده، خودروی موردنظر فاقد گارانتی بوده و هزینه خدمات 
برعهده مالک خودرو خواهد بود.  الزم به ذکر است در مصوبه قبلی 
کمیته خودرو محدودیت زمانی س��ه ماهه و پیمایش دست کم هزار 
کیلومتر برای الزام انجام س��رویس اولیه در نظر گرفته شده بود که 
با تغییرات در نظر گرفته ش��ده، تمامی خودروهایی که گارانتی آنها 
به دلیل گذشت محدودیت زمانی و یا عدم پیمایش دست کم هزار 
کیلومتر باطل ش��ده بود، می توانند با رعایت شرط جدید زمانی، از 

خدمات گارانتی بهره مند شوند.

شورای رقابت می ماند یا می رود؟
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
ضمن اش��اره ب��ه تصویب طرح توس��عه پای��دار زنجی��ره فوالد در 
کمیس��یون صنایع و ارس��ال آن به صحن علنی از آخرین تغییرات 

طرح ساماندهی صنعت خودرو خبر داد.
علی ج��دی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص لغو 
بازنگری فصلی قیمت خودرو از س��وی ش��ورای رقابت اظهار داشت: 
در جلس��ه اخیر کمیسیون صنایع و در بررس��ی طرح تحول بازار و 
صنعت خودرو س��بک، حذف شورای رقابت مطرح شد به نحوی که 
کش��ف قیمت در بورس انجام شود و سقف قیمت نیز نهایتا براساس 
هی��أت تعیین و تثبیت قیمت ها در س��ازمان حمایت باش��د اما این 
موضوع هنوز نهایی نشده و در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی 
و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. وی همچنین درخصوص آخرین 
وضعیت طرح توسعه پایدار زنجیره فوالد گفت: این طرح به تصویب 
کمیس��یون صنایع رسیده و برای بررسی به صحن علنی ارسال شده 
است. نماینده مردم ش��یروان در مجلس شورای اسالمی با توجه به 
طرح اولیه طرح زنجیره فوالد مبنی بر عرضه کلیه محصوالت فوالدی 
در ب��ورس درخصوص آخرین تغییرات اعمال ش��ده تصریح کرد: در 
راستای این طرح، کمیته ای تحت عنوان رصد و پایش زنجیره فوالد 
تش��کیل ش��ده که کف میزان عرضه در بورس و همچنین س��همیه 
صادرات این محصول از طریق این کمیته تعیین می ش��ود. جدی با 
بیان اینکه براس��اس این طرح عرضه فوالد در خارج از بورس ممنوع 
اعالم ش��ده اس��ت، افزود: اما صادرات در خارج از بورس امکان پذیر 
است. وی در پایان درخصوص اظهارات انجمن فوالد مبنی بر ظهور 
امضاه��ای طالیی در کمیته رصد و پایش به دنبال تعیین س��همیه 
عرض��ه و صادرات در این کمیته خاطرنش��ان کرد: امضاهای طالیی 
زمانی نمود می یابد که تصمیمات به یک شخص وابسته باشد، اما در 
این کمیته نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، نماینده بورس، وزارت 
اقتص��اد، قوه قضائیه، وزارت صمت حضور دارند و بر همین اس��اس 

امضاهای طالیی دیگر معنایی نخواهد داشت.

مازیار بیگلو در یک نشست خبری با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو 
به ضرر قطعه سازان و مردم است، اظهار داشت آزادسازی قیمت ها بدترین 
و آخرین راهکار اصالح قیمت خودرو است، به جای این کار باید با مدیریت 

قیمت های افسارگسیخته مواد اولیه، قیمت خودرو کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه ما می خواهیم قیمت تمام ش��ده کاال پایین باشد، 
تصریح کرد: با آزادسازی، قیمت  خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث 

نارضایتی مردم خواهد شد.
وی اف��زود: 80 درصد قیمت خودرو ش��امل قیمت قطعات و مواد اولیه 
اس��ت و این در حالی اس��ت که قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته 
افزایش یافته اس��ت. ما آمادگی داریم در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، 
قیمت محصوالت خود را در تعامل با خودروس��ازان و به نفع مردم کاهش 

دهیم.
به گفته بیگلو، موضع قطعی انجمن قطعه س��ازان این است که بدترین 

راهکار، افزایش قیمت هایی است که به مصرف کنندگان لطمه بزند.
وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید به نفع مصرف کننده و تولیدکننده 
تمام شود، گفت: در حال حاضر که بحث قیمت  گذاری خودرو مطرح است، 

قیمت ها باید طوری تعیین شود که به نفع مصرف کننده باشد.
دبی��ر انجم��ن قطعه س��ازان تصری��ح ک��رد: طرح های مختلف��ی برای 
قیمت گذاری خودرو مطرح اس��ت که یکی از آنها، قیمت گذاری در بورس 
است. این طرح به شرطی خوب است که قطعات و مواد اولیه نیز در بورس 

عرضه ش��ود. وی با تاکید بر اینکه با کاهش قیم��ت مواد اولیه می توانیم 
قیم��ت کارخان��ه ای خودروها را 30 درصد کاهش دهی��م، گفت: در حال 
حاض��ر چند طرح ب��رای قیمت گذاری خودرو مطرح اس��ت که به صورت 
موازی و بدون اخذ نظر قطعه س��ازان پیگیری می شود. یکی از این طرح ها 
در مجلس مطرح ش��ده اما با وجود تماس های مکرر با اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمی خواهند از قطعه س��ازان نظرخواهی و 
اس��تفاده کنند. بیگلو اظهار داشت: طرح دوم نیز طرح جهش تولید است 
که توس��ط وزارت صنعت پیگیری می ش��ود و در طرح س��وم هم موضوع 
قیمت گذاری خودرو توسط نهاد ریاست جمهوری پیگیری می شود. در هر 
حال امیدواریم قیمت خودرو یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف 
ش��ود. وی با بیان اینکه 80 درصد قیمت خ��ودرو به مواد اولیه و قطعات 
اختص��اص دارد، ادامه داد: مواد اولی��ه در بورس فروش می رود، اما قیمت 
خودرو دس��توری تعیین می شود، در این میان، قطعه سازان در حال زیان 
هس��تند زیرا مواد اولیه را با قیمت باال می خرند، اما محصول شان را ارزان 

به خودروساز می فروشند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل کنسرسیومی 
از قطعه س��ازان در راستای خودکفایی در صنعت خودروسازی، گفت: این 
کنسرسیوم با حضور 30 شرکت قطعه ساز تشکیل شده و وجاهت حقوقی 
نیز دارد، اما جالب اینجاست که خودروسازان حتی به این کنسرسیوم وقت 

مالقات نمی دهند و تمایلی به انجام این کار ندارند.

دبیر انجمن قطعه س��ازان ادامه داد: با وجود همه مسائل و مشکالت، اما 
قطعه س��ازان همچنان در خط مقدم تولید هستند و سعی می کنند سال 
آینده نیز تیراژ تولیدشان را حفظ کنند که در این مورد می توان به حضور 
در پروژه های خودکفایی در محصوالت جدید ایران خودرو و س��ایپا اشاره 
کرد. خوشبختانه قرار است تولید شاهین آغاز شود، تارا هم در حال تولید 

و آماده سازی است که با تولید آنها به قطعه سازان کمک خواهد شد.
به گفته وی، قطعه س��ازان به موقع پول تولیدات خود را از خودروسازان 
دریافت نمی کنند که این رویه باعث می شود نتوانند در تولید سرمایه گذاری 

کنند و مدام در حال ضرر و زیان هستند.
وی با اش��اره به تأکید مق��ام معظم رهبری مبنی ب��ر اینکه در صورت 
گشایش های بین المللی نباید دوباره به سمت شرق یا غرب متمایل شویم، 
گفت: طی دو س��ال گذش��ته و در دوران تشدید تحریم ها، قطعه سازان به 
توانمندی باالیی در داخلی سازی قطعات دست یافتند که منجر به کاهش 

وابستگی کشور به غرب و شرق شده است.
به گ��زارش ف��ارس، برخی مخاطب��ان س��امانه »فارس م��ن« با ثبت 
سوژه هایی با عنوان »افزایش قیمت خودروها به صورت درصدی محاسبه 
ش��ود«، »س��ردرگمی حواله داران رانا پالس با گران فروشی ایران خودرو«، 
»کاله گش��اد پیش فروش خودرو کوئیک ب��رای خریداران« و »مخالفت با 
آزادسازی قیمت خودرو« خواس��تار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و 

عدم آزادسازی قیمت ها شده اند.

آزادسازی قیمت خودرو به ضرر مردم و قطعه سازان است

 شرط کاهش 30 درصدی قیمت کارخانه ای خودرو
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فعاالن بازار خودرو در حالی از رکود س��نگین حاکم بر این بازار س��خن 
می گویند که علی رغم نبود مش��تری و فروش��نده، قیمت ها هر روز باالتر 
م��ی رود و نرخ های جدی��د دهان به دهان می چرخد، ام��ا معامله ای ثبت 

نمی شود.
ب��ه گزارش ش��روع آنالین، بازار خودرو این روزه��ا در حالی قیمت های 
نجومی را تجربه می کند که معامله ای صورت نمی گیرد و بازار تقریباً قفل 
ش��ده اس��ت. قیمت خودرو در بازار در ش��رایطی با نوس��ان نرخ ارز باال و 
پایین می شود که بررسی ها حاکی از قفل شدن بازار و عدم معامله خودرو 
است. در این خصوص سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با 
بیان اینکه طی دو ماه گذشته همکاران ما معامله ای در بازار خودرو انجام 
نداده اند، گفت: تعداد معامالت در بازار به نقطه صفر رسیده به طوری که با 
قیمت های باالی فعلی، خریداری برای خودرو وجود ندارد و در عین حال، 
فروش��ندگان نیز دست نگه داشته اند و قیمت ها بر روی کاغذ باال و پایین 
می شود. بازار خودرو در حالی نابسامان است که رزم حسینی وزیر صنعت 
در روزهای نخست حضورش در وزارت صنعت، با تشکیل کمیته خودرو بر 
لزوم کنترل بازار خودرو تاکید کرد. همچنین در جلسه هفته پیش کمیته 
خودرو به منظور بررس��ی ش��رایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای 
س��اماندهی بازار خودرو تشکیل ش��د، وزیر صنعت دستور داد راهکارهای 
ساماندهی بازار خودرو جمع بندی شود. در این جلسه ضمن بررسی شرایط 
موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، رزم حسینی 

دس��تور داد در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه 
صاحب نظ��ران این حوزه به ویژه مجلس ش��ورای اس��المی و تش��کل ها، 
پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود. حاال مردم منتظرند تا ببینند وزیر 
جدید و مدیران وزارت صنعت و شرکت های خودروساز چگونه با نابسامانی 
بازار خودرو برخورد می کنند و چه راهکارهایی برای حل معضل بازار ارائه 

می شود.
بازار خودرو با ُمسکن آرام شده است

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: راهکار های 
کنونی در صنعت خودرو مانند قرص ُمسکنی است که برای شرایط کنونی 
تجویز ش��ده است. س��یامک مقتدری، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع 
همگن قطعه س��ازان درخصوص آخرین وضعیت ساخت قطعات خودرو، 
گفت:  قطعه سازان اکنون در تالش برای تحقق جهش تولید هستند و در 
این راستا از ابتدای سال تالش زیادی کردند، اما با مشکالت متعددی رو به 
رو شدند که مهمترین آن قیمت گذاری دستوری است.عضو هیأت مدیره 
انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان کرد: قیمت گذاری دستوری باعث 
چند نرخی ش��دن کاالها شده است و این موضوع موجب افزایش رانت و 
فساد شده است. وجود رانت و فساد سنگی جلوی پای تولیدکننده است. 
اکنون باید قیمت خودرو اصالح شود اما قیمت گذاری مشکل ایجاد کرده 
اس��ت. مقتدری با تاکید بر اینکه اصالح قیمت تنها مش��کل قطعه سازان 
نیس��ت، ادامه داد: به جز اصالح قیمت خودرو، س��ایر راهکار ها همچون 

تزریق نقدینگی و تس��هیالت و ...، فقط مانند قرص ُمس��کنی اس��ت که 
برای شرایط کنونی تجویز شده و آن را کوتاه مدت آرام کرده است. عضو 
هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان با تاکید بر اینکه به رغم 
راهکار های پیشنهادی همچنان نقدینگی از مهمترین موانع و چالش های 
جهش تولید خودروس��ازان است، بیان کرد: این راهکارها از قیمت گذاری 
دستوری نشأت گرفته اس��ت و بزرگترین مانع و چالش به شمار می آید. 
او ادامه داد: اکنون قطعه س��ازان به ش��دت رقابت پذیر شده اند، با توجه به 
اینکه قیمت ارز افزایش یافته، روی محصوالت داخلی نیز اثر گذاش��ته و 
قیمت ها روند افزایشی داشته است. وضعیت تولید قطعات نسبت به قبل 
بهتر ش��ده و تحریم ها اثرات بسیار مثبتی در داخلی سازی گذاشته است 
و شاهد افزایش توان تولید داخلی نیز هستیم. عضو هیأت مدیره انجمن 
صنایع همگن قطعه سازان بیان کرد: برای تحقق افزایش تولید باید مشکل 
نقدینگی حل شود که اصلی ترین موضوع آن حذف قیمت گذاری دستوری 
است که اینگونه خودروسازان به سودآوری می رسند و قیمت ها معقول و 
منطقی خواهد شد. مقتدری تشریح کرد: راه حل اساسی مشکالت صنعت 
و بازار خودرو تعدیل و واقعی ش��دن قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری 
دستوری اس��ت. اجرای ناقص آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمت 
خودروهای کم تیراژ  به ش��رکت های خودروس��از اگرچه بخش��ی از زیان 
خودروس��ازان را کاه��ش می دهد، اما منجر به خروج کامل ش��رکت ها از 

زیان نخواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از عدم همکاری تامین 
اجتماعی در به روز رسانی لیست بیمه رانندگان ناوگان تاکسیرانی کشور 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، مرتضی ضامنی 
در تش��ریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکس��ی با ابراز تأسف از اینکه 
تامین اجتماعی همکاری الزم در این حوزه را انجام نمی دهد، افزود: علی 

رغم اینکه قول هایی که توسط مدیرعامل این سازمان در رسانه ملی داده 
شد و جلسات بسیاری هم برای حل این مشکل برگزار شد و تفاهمی نیز 
میان تامین اجتماعی و س��ازمان شهرداری ها منعقد شد، اما همچنان این 

مهم محقق نشده است.
وی تاکید کرد: از آبان ماه فهرست پایلوت ۷000 نفره حذفی های بیمه 
رانندگان تاکسی و فهرست رانندگان تاکسی واجد شرایطی که باید بیمه 

آنها اضافه شود تحویل تامین اجتماعی شده است، اما تاکنون هیچ اتفاقی 
در این زمینه نیفتاده است.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کش��ور در بخش دیگری از 
صحبت های خود درخصوص بسته های معیشتی رانندگان تاکسی همزمان 
با ایام نوروز گفت: بس��ته معیش��تی و پرداخت تسهیالت را باید دولت به 

تصویب برساند که تاکنون چیزی در این ارتباط به ما ابالغ نشده است.

تلنگر به معامالت خودرو

بالتکلیفی بیمه رانندگان تاکسی

سه شنبه
5 اسفند 1399

شماره 1733
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بیل گیتس در مصاحبه ای گفت که بش��ر در تم��ام صنایع، به ویژه 
صنعت فلز و س��یمان که میزان انتشار دی اکسید کربن در آنها بسیار 

باالست، به افرادی مثل ایالن ماسک نیاز دارد.
گیت��س،  بی��ل  دیجیات��و  گ��زارش  ب��ه 
هم بنیانگذار و مدیرعامل سابق مایکروسافت، 
به فاصله چند روز از انتشار کتاب جدیدش 
»چگونه از فاجعه اقلیمی جلوگیری کنیم«، 
گفت که ما در تمام صنعت ها به ویژه صنعت 
فلز و س��یمان به افرادی مثل ایالن ماسک 
نیاز داریم تا بتوانیم مشکل گرمایش جهانی 
را ح��ل کنیم. تولید خ��ودروی الکتریکی و 
راکت های فضایی چند بار مصرف، دو مورد 
از بزرگترین خدمات ماس��ک برای مبارزه با 

تغییرات اقلیمی به شمار می روند.
گیتس این سخنان را در مصاحبه با شبکه 
CNBC به زبان آورد. در طول مصاحبه از 

گیتس پرس��یده شد که آیا او سهام شرکت تس��ال را که همواره روند 
صعودی را تجربه می کند، خریداری کرده یا نه که او در پاس��خ گفت 

در مورد برنامه های سرمایه گذاری خود صحبت نمی کند. وی افزود:

»من فکر می کنم کاری که ایالن با تسال کرده شگفت انگیز است. کار 
او احتماالً بزرگترین خدمتی است که به ما نشان می دهد خودروهای 
برقی قس��متی از برنامه های ما برای مبارزه با تغییرات اقلیمی هستند. 
م��ا به ای��الن ماس��ک های بیش��تری نیاز 
داریم، کس��انی که در صنعت های سنگین 
کار می کنن��د. من فکر می کنم او به خاطر 
خدمتی که به بش��ر کرده باید بس��یار به 

خودش ببالد.«
 ،New Scientist براس��اس گ��زارش
صنایع س��نگین مثل صنع��ت فلز و تولید 
سیمان، دی اکسید کربن بیشتری نسبت 
به کل ایاالت متحده تولید می کنند، اما با 
بهره گی��ری از فناوری های جدید می توان 
می��زان تصاعدات کربنی را ب��ه طور قابل 
توجهی در این صنایع کاهش داد. گیتس 
فک��ر می کند این صنایع ب��ه افرادی مثل 
ماس��ک نیاز دارند که هراسی از آزمایش کردن و بهبود تکنولوژی های 
نوظه��ور ندارن��د؛ کاری که ماس��ک با خودروهای برق��ی و راکت های 

فضایی انجام داده است.

اپل در ماه های پایانی 2020 گوشی های سری آیفون 12 را وارد بازار کرد که 
با استقبال باالی کاربران مواجه شد. انتظار می رود این فروش باال در 2021 هم 
ادامه داشته باشد و منجر به تبدیل شدن اپل به یک شرکت 3 تریلیون دالری 

تا پایان سال جاری میالدی شود.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، به تازگ��ی دو تحلیلگر 
»Wedbush« ب��ه نام ه��ای »دنی��ل ایوز« و 
»اس��ترکر بک« در جدیدترین یادداشت خود به 
ای��ن موضوع اش��اره کرده اند که اپ��ل در 2021 
عملکردی بهت��ر از پیش بین��ی تحلیلگران وال 
استریت خواهد داشت و با توجه به فروش کنونی 
آیف��ون 12، این کمپانی می تواند تا پایان س��ال 

جاری میالدی 240 میلیون گوشی بفروشد.
ای��ن تحلیلگران همچنی��ن از احتمال فروش 
250 میلیون آیفون در 2021 خبر داده اند. فرقی 
نمی کند اپل 240 یا 250 میلیون آیفون امسال 
بفروشد چراکه هر دوی این پیش بینی ها از انتظار 

تحلیلگران وال استریت مبنی بر فروش 220 میلیون گوشی بیشتر است. عالوه 
ب��ر این، کوپرتینویی ها می توانند رکورد فروش 231 میلیون آیفون در 2015 
را هم بش��کنند. یکی از دالیل چنین پیش بینی، تقاضای باال برای آیفون های 

جدید اس��ت و گفته می شود 350 میلیون کاربر گوشی خود را ارتقا می دهند 
که می تواند تاثیر چشمگیری روی فروش اپل داشته باشد.

در کنار فروش باالی آیفون، انتظار می رود کوپرتینویی ها به درآمد باالتری 
هم دس��ت پیدا کنند و میانگین قیمت فروش 
آیفون ها برای آنها بیش��تر شود. در حال حاضر 
طبق گفته کارشناسان، آیفون 12 پرو بیشترین 

فروش را در سراسر جهان دارد.
چین برای کوپرتینویی ها اهمیت باالیی دارد 
و انتظ��ار می رود 20 درصد ارتقای آیفون ها در 

2021 مربوط به این کشور باشد.
در حالی که در ماه های اخیر س��رویس های 
اپل مورد توجه زیادی قرار گرفته اند و بسیاری 
آنه��ا را جریان اصلی رش��د کوپرتینویی ها در 
 Wedbush آین��ده می دانن��د، تحلیلگ��ران
همچنان آیفون ها را مرکز اصلی درآمد های اپل 

در آینده عنوان می کنند.
ب��ه گفته ای��ن دو تحلیلگر، فروش باالی آیفون و عملکرد مناس��ب 
کوپرتینویی ها باعث می ش��ود ارزش ش��رکت آنها تا پایان 2021 از 3 

تریلیون دالر هم فراتر برود.

ارزش اپل به لطف فروش باالی آیفون 12 تا پایان 2021 به 3 تریلیون دالر بیل گیتس: در تمام صنایع یک ایالن ماسک می خواهیم
می رسد

نظارت چند الیه ای در بازار س��رمایه سبب شده است تا طرح هایی که 
از شرایط مناسبی برخوردارند، به طور مناسب تری تأمین مالی شوند.

محمدمهدی مومن زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد 
با تشریح مدل های تامین مالی در آثار هنری، گفت: نخست باید ببینیم 
تأمی��ن مالی در چه حالتی مطلوب اس��ت و ما به چ��ه نوع تأمین مالی 
مطل��وب می گوییم. همچنین باید بدانیم نظام اقتصادی و نهادهای مالی 
باید چه س��مت و سویی را در نظر بگیرند تا به یک تأمین مالی مطلوب 
برسند. باید بدانیم ویژگی های تأمین مالی مطلوب چه ویژگی هایی باید 

داشته باشد.
وی ادام��ه داد: تأمین مالی به کارگیری نهاده��ا و ابزارهای مالی برای 
هدایت سرمایه ها و پس اندازها به سمت شرکت های متقاضی منافع مالی 
است. این منافع برای تاسیس، توسعه یا ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی، به 
منظور تأمین س��رمایه ثابت، اصالح ساختار مالی و یا تأمین سرمایه در 
گردش اس��تفاده می ش��ود. فرآیند تأمین مالی منجر به تشکیل سرمایه 
و افزایش بدهی های ش��رکت می ش��ود و در این فعالیت ها موجودی نقد 
شرکت بدون تغییر سایر دارایی ها افزایش یافته یا از کاهش آن جلوگیری 
می شود. تأمین مالی با استفاده از منابع درون بنگاه یا منابع برون سازمانی 
و یا روش هایی همچون انتش��ار اوراق بهادار سرمایه گذاری، انتشار اوراق 
بهادار بدهی، انتش��ار اوراق تبعی و یا اس��تقراض و اخذ تسهیالت انجام 

می پذیرد.
چه چیزی بازارمحور بودن را موفق می کند؟

این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: برخی از ابزارهای مالی در س��ال 
84 و برخ��ی دیگر در س��ال 88 به وجود آمده اند. ب��ه عبارت دیگر این 
قوانین را می توانیم محمل قانونی برای تأمین مالی بدانیم. هرچه به اینها 
نزدیک تر ش��ویم و بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و ایرادات مان را در 
قوانین و مقررات برطرف کنیم، هویت تأمین مالی ما، افزایش پیدا می کند. 
سال هاست که گزاره ای در جراید بورسی ما مطرح می شود که ما از بانک 
محور بودن س��مت بازارمحور بودن حرکت کنیم. خیلی اوقات این گزاره 
را درس��ت می دانیم. به نظر می رس��د این یک غلط مصطلح است. هیچ 
کجا گفته نش��ده که اگر بازارمحور باشیم نظام تأمین مالی مطلوبیت یا 
بهره وری بیشتری خواهد داشت. نکته اینجاست که چه چیزی بازارمحور 
بودن را موفق می کند. ما کشورهایی مانند ژاپن و آلمان را داریم که نظام 
بانک محوری دارند اما اقتصادشان موفق است. برعکس کشورهایی داشتیم 

مثل آمریکا و انگلیس که نظام بازارمحور دارند و آنها هم موفق هستند.
موم��ن زاده اظهار کرد: در برخی از مقاالت بین المللی گفته می ش��ود 
زیرس��اخت های مقرراتی و تنظیمات مالی در یک نظام است که اقتصاد 
را در اس��تفاده از این ابزارها موفق می کند ولی پرسش اینجاست که چرا 
ما در بانک محوری مطلوبیتی که از تأمین مالی مدنظر داشتیم به دست 
نیاورده ایم؟ ش��اید اتفاقی که افتاد این بود که به طرح هایی وام داده شد 
که از نرخ بازدهی خوبی برخوردار نبودند. یعنی در نظام بانکی طرح هایی 

تأمین مالی شده که از سودآوری و بازده آن طرح بیشتر بوده است.
نظارت دقیق عامل موفقیت تامین مالی از بازار سرمایه

وی در ادامه تاکید کرد: در بازار سرمایه به دلیل نظارت چند الیه ای این 
اتفاق نیفتاد. این نظارت چند الیه ای سبب شد در بازار سرمایه طرح هایی 
که از ش��رایط مناسبی برخوردارند، تأمین مالی ش��وند. اگر می شد این 
ش��رایط را در تمام زمینه ها تعمیم دهیم، می توانستیم شرایط مناسبی 
را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم. در دنیا شرکت های کوچک و متوسط از 

نظام بانکی و پروژه های بزرگ از نظام مالی بازار سرمایه استفاده می کنند. 
در این صورت به منابع بانکی هم فشار کمتری وارد می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد با اشاره به قوانین موجود 
در این خصوص، گفت: در بند 5 و 6 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
اتفاق خوبی افتاده اس��ت. در بند 6 این قانون آمده است که تأمین مالی 
فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی انجام شود. در بند 5 هم 
اشاره شده است که گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای 
آن )بازار پول، بازار س��رمایه، و بیمه ها( با مش��ارکت اشخاص حقیقی و 
حقوق��ی داخلی و خارجی و افزایش س��هم موثر بازار س��رمایه در جهت 
توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های 
تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سالمت نظام مالی 
انجام شود. این موارد خودش یک زیرساخت یا یک سند باالدستی است 
که ما را هدایت می کند به اینکه در مرحله اول به یک چیز برسیم و آن 

هم تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی است.
به آینده پژوهی صنعت تأمین مالی توجه شود

وی تاکید کرد: ما باید از انواع کس��ب و کارها تصویری داش��ته باشیم، 
زیرا االن کسب و کارهای جدیدی ایجاد شده و نوع بیزینس ها با گذشته 
متفاوت اس��ت. در مرحله بعد باید ب��ه آینده پژوهی صنعت تأمین مالی 
توجه شود. زیرا ما این مورد را هم نداریم و اگر می بینیم دولت در حجم 
بزرگی تأمین مالی می کند، ابزارهایی مثل صندوق های درآمد ثابت نیاز 
دارد. صندوق های��ی که جریان منابع ورودی به آنه��ا با تغییراتی که در 
س��ایر بازارها داشتیم، تفاوت های چش��مگیری را در خودش می بیند. به 
این نتیجه می رسیم که برای نظام تأمین مالی به خصوص اینکه کسری 
بودجه دولت یک روش غیرتورمی خوبی دارد، استفاده از ابزارهایی مانند 
انتشار اوراق است باید در مرحله بعد به سمت آینده پژوهی، آینده نگاری و 

آینده نگری در سیستم تأمین مالی برویم.
موم��ن زاده اظهار کرد: همه این موارد زیرس��اخت هایی خواهد بود که 
کمک می کند م��ا یک تأمین مالی مطلوبی را در اقتصاد کش��ور تجربه 
کنیم. در کنار سیاس��ت گذاری های کالنت��ر اگر بخواهیم کمی جزئی تر 
نگاه کنیم، بحث این است که در نظام تأمین مالی رسیدگی ها و نظارت ها 
باید بیشتر باشد. رسیدگی و نظارت مالی، مهارت تأمین مالی، ابزارسازی 
و نهادسازی برای تأمین مالی از جمله الزامات تأمین مالی مطلوب است. 
تأمین مالی باید به سمت صنایعی برود که برای توسعه کشور الزم است و 
جزو صنایع برتر محسوب می شود. از طرف دیگر باید این تعامل با وزارت 

نفت، بهداشت و شرکت های دارویی هم اتفاق بیفتد.
لزوم شناخت ابزارهای مالی، راهی برای تامین مالی مناسب

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص ابزارهای مالی بیان کرد: امروزه 
ابزارهای مالی تنوع زیادی پیدا کرده اند که اشراف بر همه این ابزارها کار 
س��ختی است. ما نمی توانیم انتظار داشته باش��یم که افراد زیادی بر این 
ابزارها اش��راف داشته باشند. اما این انتظار را می توانیم داشته باشیم که 
مدیران مالی شرکت های مالی به خصوص شرکت های بورسی و فرابورسی 
اینها را بشناسند و بدانند اگر قرار است یک مدل تأمین مالی انجام دهند 
یا نیاز مالی در یک ش��رکت وجود دارد باید اوراق منتشر شود و افزایش 
س��رمایه به وجود آی��د در حالی که می بینیم حتی در گزارش��گری آنها 
مش��کل ایجاد می ش��ود. مهارت تأمین مالی یکی از مهارت های ضروری 

است که مدیران مالی باید داشته باشند.
منبع: سنا

به قلم: آدام ساتاریانو / خبرنگار / مترجم: امیر آل علی
اگرچـه اوبر یـک انقالب در صنعت تاکسـیرانی ایجاد کرده اسـت، با این حال 
همواره بسیاری از رانندگان آن اعتراض هایی را نسبت به وضعیت خود داشته اند. 
درواقع مدیران این شـرکت، رانندگان را جزو کارمنـدان خود تلقی نکرده و این 
امر باعث شده است تا از مزایایی نظیر انواع بیمه ها برخوردار نباشند. با این حال 
دادگاه عالی بریتانیا اعالم کرده است که اوبر باید تمامی رانندگان را کارمند خود 

بداند و برای آنها مزایای کارمندان را در نظر بگیرد. در این راسـتا با توجه به این 
امر که سـاعت کاری افراد متغیر اسـت، نیازی به تعیین درآمد مشـخص نخواهد 
بود. درواقع سیسـتم پرداخت درست مطابق گذشته ادامه خواهد داشت. درواقع 
تاکیـد اصلی این دادگاه، برخورداری از حداقل مزایـای کارمندی برای رانندگان 
اوبر اسـت. با این حال مدیران این شـرکت تاکید کرده اند که این طرح تنها باید 
برای رانندگانی که قبل از سال 2016 به این شرکت اضافه شده اند، اجرا گردد. به 

چرا تامین مالی از بازار سرمایه موفق تر از بانک عمل می کند؟

سیاست کاری اوبر تغییر خواهد کرد

دریچــه

براس��اس شایعات، اپل در ماه مارس رویدادی برای معرفی نسل جدید آیپد 
پرو و ایرتگ برگزار می کند. به گزارش زومیت به نقل از 9to5mac، احتمال 
دارد رویداد بعدی اپل در تاریخ 16 مارس )26 اس��فندماه( برگزار ش��ود. اپل 
در ای��ن رویداد محصوالتی معرفی می کند ک��ه یکی از آنها ایرتگ خواهد بود 
که وس��یله ای برای ردیابی لوازم مختلف به حس��اب می آید. گفته ش��ده است 
نسل بعدی آیپد پرو با صفحه نمایش mini LED هم در این رویداد معرفی 
می شود و برخی شایعات به معرفی ایرپاد 3 اشاره دارند. البته مارک گرمن از 
بلومبرگ به این موضوع اشاره کرده است که احتماال اپل در تاریخ 16 مارس 
رویدادی نخواهد داش��ت، ولی تأیید کرده اس��ت که رویداد بعدی اپل در ماه 

مارس برگزار می شود که تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست.

رویداد بعدی اپل احتماال در تاریخ 16 
مارس برگزار می شود

سه شنبه
5 اسفند 1399

شماره 1733
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کمبود انرژی در شهر آستین ایالت تگزاس، باعث شد کارخانه تولید چیپ 
سامسونگ در این شهر برای مدتی محدود تعطیل شود. به گزارش زومیت به 
نقل از The Verge، سامسونگ موقتا مجبور شد تولید چیپ در کارخانه  خود 

در ش��هر آستین ایاالت متحده  آمریکا را متوقف 
کرد. دلیل این توقف تولید، کمبود انرژی در ایالت 
تگزاس اعالم شده است. سامسونگ در بیانیه اش 
اعالم ک��رد با پی بردن به کمب��ود انرژی در این 
شهر، ش��رایط مناس��بی فراهم کرد تا با رعایت 
مس��ائل امنیتی، این کارخانه م��دت محدودی 
تعطیل شود. البته به محض اینکه شرایط انرژی 
به حالت معمول بازگردد، فعالیت این کارخانه از 
سر گرفته می ش��ود. سازمان انرژی شهر آستین 
ب��ه  دلیل کمب��ود انرژی به ش��رکت های بزرگ 
فعال در این منطقه دس��تور داد که فعالیت شان 
را متوقف کنند. کمبود انرژی در ش��هر آستین 
باعث ش��ده اس��ت 200 هزار خانه در این شهر 

بدون برق باش��ند. هنوز مشخص نیس��ت کارخانه تولید مک پرو شرکت اپل 
واقع در ش��هر آس��تین نیز فعالیتش را متوقف می کند یا خیر. سخنگوی اپل 
هنوز درباره  این موضوع واکنش��ی نشان نداده است. یکی دیگر از شرکت های 

فعال در ش��هر آس��تین، NXP اس��ت که قطعات نیم رس��انا تولید می کند. 
ناگفته نماند فعالیت این ش��رکت هم فعال متوقف ش��ده است. از قرار معلوم 
این خاموش��ی و فعالیت نکردن کارخانه  سامسونگ، میلیون ها دالر ضرر برای 
 Tom’s این شرکت به  همراه دارد. وب سایت
Hardware سال 2018 به این موضوع اشاره 
کرد که توق��ف 30 دقیقه ای خط تولید یکی از 
کارخانه های سامس��ونگ در کره جنوبی باعث 
 NAND کمب��ود 11درصدی حافظ��ه فلش
برای چندین ماه شد. ازآنجاکه این قطع انرژی 
کارخانه  شهر آستین سامسونگ با اعالم قبلی 
انجام شده بود، بعید به نظر می رسد سامسونگ 
با ضرر زیادی مواجه شود. کارخانه  شهر آستین 
سامسونگ وظیفه  تولید حافظه های مختلف را 
برعهده دارد. در سال های گذشته، این کارخانه 
حافظه ه��ای DRAM و NAND و حت��ی 
پردازنده ه��ای موبای��ل تولید کرده اس��ت. در 
وب سایت سامسونگ، گفته شده است که این کارخانه درحال حاضر چیپ های 
14 نانومتری تولید می کند. چند وقت پیش نیز مشخص شد سامسونگ قصد 

دارد در این کارخانه روند تولید چیپ های 3 نانومتری را شروع کند.

س��ومین رویداد گ��راف دی 10 اس��فندماه در صندوق نوآوری، ش��کوفایی 
ریاس��ت جمهوری و با بررس��ی تجربه های مس��ئولیت اجتماع��ی در ایران و 
جهان، برگزار خواهد ش��د. به گزارش دیجیاتو، در سال های اخیر شرکت های 

فناوری مح��ور ایرانی که البت��ه هنوز هم عده ای 
از آنها تحت عنوان اس��تارت آپ ی��اد می کنند، 
در حوزه مس��ئولیت اجتماعی قدم های سریعی 
برداشته اند. استارت آپ ها به خوبی نشان داده اند 
که درک قابل قبول��ی از CSR دارند و ایده های 
متفاوت شان، اقدامات آنها را متمایز از شرکت های 

سنتی تر می کند.
ش��رکت های پیش��رو نیز همواره ب��ه اهمیت 
ارتب��اط می��ان برند ی��ا عالمت تج��اری خود با 
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت واقف  ب��وده و 
معتقدند که سرمایه گذاری در زمینه مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت، اقدامی هزینه بر نیست. بلکه 
اقدامی مبتنی بر مدیریت استراتژیک، در جهت 

ایجاد مزیت رقابتی برای ش��رکت و کمک به توس��عه جامعه است. با توجه به 
اهمیت و جایگاه این موضوع، سومین گردهمایی روابط عمومی های اکوسیستم 
فن��اوری و نوآوری )گراف دی( به موضوع »مس��ئولیت اجتماع��ی در ایران و 

جهان«  اختصاص داده ش��ده اس��ت. این رویداد با حض��ور جمعی از مدیران 
ش��رکت های بانکی، فناوری، ارتباطی و اس��تارت آپی با هدف انتقال تجربه و 
تعامل برگزار می ش��ود. گراف دی رویدادی در حوزه روابط عمومی است که در 
نظر دارد گروهی از کارشناس��ان و فعاالن این 
ح��وزه را گردهم جمع آورد و زمینه ای را برای 
ایجاد ارتباط پای��دار و عمیق میان آنها فراهم 
کند. مدیران روابط عمومی ش��رکت مخابرات 
و بان��ک خاورمیانه و فوالد خوزس��تان و چند 
تن دیگ��ر تنها چند عضو حاضر در این رویداد 

خواهند بود.
»سعید کریمی«، دبیر رویداد گراف دی نیز با 
بیان اینکه این رویداد، به منظور  کسب دانش 
و راهکارهای علمی ب��رای ارتقای فعالیت های 
ارتباطی برگزار می ش��ود، به تشریح برنامه های 
این رویداد پرداخته است: »در این رویداد که به 
صورت آنالین و همچنین به صورت محدود به 
صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، محمدمهدی 
مومن زاده، عضو هیأت مدیره فوالد خوزس��تان به ایراد س��خنرانی با موضوع 

بررسی سرمایه گذاری و تأمین مالی مسئوالنه می پردازد.«

سومین رویداد گراف دی با محوریت مسئولیت اجتماعی برگزار می شودکمبود انرژی کارخانه ساخت چیپ سامسونگ را تعطیل کرد

خان��ه خالق و ن��وآوری تبی��ان با حضور مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری و حجت االس��الم والمس��لمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 

اسالمی گشایش یافت.
همچنین در این مراس��م از شش محصول خانواده محور و خالق این مرکز 
رونمایی ش��د. ای��ن محصوالت ش��امل »نرم افزار همدم« در ح��وزه ازدواج و 
همس��ان گزینی، »نرم افزار پرسان« در حوزه ارائه مش��اوره و انتقال تجربیات 
کاربردی، »نرم افزار کدومو« در حوزه تربیت رسانه ای خانواده، »نرم افزار میم« 
ب��رای تربیت مادر، معلم و مربی، »نرم افزار جیب« دس��تیار اقتصادی خانواده 
و »نرم افزار مجازیس��ت« برای راهب��ری و هدایت خانواده ها در فضای مجازی 

می شود.
هم��ه این محصوالت در مرکز خالق و نوآوری تبیان با هدف ارائه و تامین 
محتوای مناسب برای خانواده های ایرانی با استفاده از هوش مصنوعی طراحی 
شده و در دسترس قرار گرفته است. این خانه پس از یک سال فعالیت، شش 

محصول فناورانه ارائه کرده است.
از جوانان توانمندمان استفاده کنیم

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م با 
اش��اره به اینکه باید از خالقیت جوانان برای ارتقای نفوذ فرهنگی کش��ور در 
دنیا بهره بگیریم، گفت: از جوانان توانمندمان اس��تفاده کنیم و ایده آنها را به 
بازار برس��انیم. بودجه کش��ور بر چهار پایه اصلی استوار است و بخش بزرگی 
از آن در حوزه بهداش��ت، آموزش و دفاع هزینه می ش��ود، اما نتیجه این همه 
س��رمایه گذاری در حوزه آموزش و اثرات آن در زندگی روزمره مردم و جامعه 

مشهود نیست. این موضوع در حوزه علوم انسانی بیشتر است.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان در ادامه بیان کرد: رتبه ای��ران در حوزه تولید 
مقاالت در دنیا 15 اس��ت. البته این رتبه در حوزه علوم انس��انی و هنر حدود 
40 است. این موضوع نشان می دهد که در این دو حوزه باید بیشتر کار کنیم.

به گفته س��تاری، کتاب نوش��تن خوب است اما تنها این کار کافی نیست و 
باید ثمرات آثار مکتوب خود را در جامعه و زندگی مردم پیاده س��ازی کنیم. 

اگر این کار صورت نگیرد قطعا به نقطه مطلوبی نمی رسیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه تغییر فرهنگ 
در کش��ور به مدد علوم انس��انی و فناوری های نرم میس��ر اس��ت، افزود: باید 
روش های��ی پیدا کنیم که مردم با ای��ن اقدامات، فرهنگ غنی و دیرینه ایران 

اسالمی خود را احیا کنند و در زندگی روزمره به کار ببندند.
س��تاری همچنین بیان کرد: این کار با طراحی نرم افزارهای فرهنگی اتفاق 
می افتد. ما باید زیرس��اختی برای اتصال نوآوری جوانان کشورمان به نیازهای 
جامعه ایجاد کنیم و در این مسیر تالش کنیم تا نوآوری ها به زندگی روزمره 

مردم راه یابد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، تلفیق علوم انس��انی با رش��ته های مهندس��ی و 
پزش��کی را ضروری دانس��ت و گفت: کن��ار هم قرار گرفت��ن این تخصص ها 
می تواند زمینه س��از توسعه کشور باشد . علوم انسانی و فناوری های نرم قدرت 

نفوذ فرهنگی ایران در دنیا را باال می برد.
س��تاری با بیان اینکه فارس��ی نهمین زبان جس��ت وجو در اینترنت است، 
گفت: صفحه های فارس��ی موجود در فضای مجازی چند برابر صفحات عربی 
زبان اس��ت. همین موضوع نش��ان می دهد که قدرت زبان فارسی زیاد است و 

باید این قدرت را به جوانان توانمندمان متصل کنیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری، جوانان خالق و نوآور حوزه علوم 
انس��انی را سرمایه های اصلی کشور خواند و افزود: سازمان تبلیغات اسالمی و 
مرکز تبیان پلتفرم های مناس��بی برای توس��عه نوآوری در حوزه علوم انسانی 

هستند و باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
همچنین بیان کرد: س��رکوب نوآوری در کش��ور یکی از بزرگترین مشکالت 
اس��ت و متاسفانه سیس��تم دولتی و س��اختار موجود آن، نوآوری و خالقیت 
جوانان را در نطفه خفه می کند. این س��اختار، محیط کس��ب وکار کش��ور را 
مختل کرده اس��ت. باید این سیس��تم بیمار دولتی را اصالح کنیم و با قدرت 
از بچه های خالق و نوآور کش��ور که توانایی باالیی در اصالح این س��اختارها 

دارند، بهره ببریم.
مشکالت کشور را با داشته های بومی رفع کنیم

همچنین در این مراس��م محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی نیز 
با اش��اره به ضرورت حل مس��ائل کش��ور با روش های بومی، گفت: هر اقلیم 
و زیس��ت بومی مش��کالت و چالش ه��ای خ��ود را دارد و برای ح��ل آنها باید 
روش هایی مبتنی بر همین زیست بوم انتخاب کند. در کشور ما نیز روش های 

نوآورانه و خالق ایرانی و اسالمی باید پیاده سازی شود.
وی افزود: برای مبارزه با هجمه های دش��منان بشریت علیه بنیان خانواده 
که یک معضل جهانی است، تنها راه، استفاده از اقتضائات ملی و بومی است. 
ایران در مس��یر پیشرفت قرار دارد و این موضوع با تالش های معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری میسر شده است.
قمی همچنین بیان کرد: سامان دادن به سبک زندگی ایرانی و اسالمی در 

کشور تنها با نوآوری های برخواسته از فرهنگ غنی کشور امکانپذیر است.
از محصوالت و ایده های خالق حمایت می کنیم

کمیل خجس��ته، مدیرعامل موسس��ه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان نیز در 
این مراس��م، بیان کرد: تبیان یک مجموعه فناورانه اجتماعی اس��ت و تالش 
می کند در عصر ارتباطات و پیشتازی شبکه های مجازی نقشی موثر ایفا کند.

وی همچنی��ن بیان ک��رد: تبیان تالش می کن��د از تولید محصوالت خالق 
حمایت کند و نرم افزاری برای توس��عه زندگی ایرانی باش��د و مش��کالت آنها 

را رفع کند.
مرک��ز ن��وآوری و خ��الق تبیان ب��ا حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنیان و توس��عه صنایع ن��رم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری و توسط موسسه فرهنگی رسانه ای تبیان شکل گرفته است.
تفاهم نامه امضا شد

در این مراس��م تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و س��ازمان تبلیغات اس��المی با ه��دف بهره گی��ری از فناوری ها و 
نوآوری های روزآمد و خالق و هم افزایی موثر در تقویت نظام نوآوری و توسعه 

نظام فناوری کشور امضا شد.
هدف از امضای این تفاهم نامه توس��عه زیس��ت بوم نوآوری، حمایت مادی 
و معن��وی، پ��رورش و ارتق��ای علم��ی و مدیریت��ی و بهره من��دی از توانایی 
استعدادهای برتر، نخبگان و سرآمدان فرهنگی، هنری، تبلیغی و دینی، ایجاد 
شرایط مناس��ب برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و خالق و صنایع نرم 

است.
هم افزایی و تقویت زیس��ت بوم نوآوری و خالق با اس��تفاده از ظرفیت های 
جامع��ه فرهنگی، هنری، تبلیغی و دینی در قالب قانون حمایت از ش��رکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان و آیین نامه حمایت از ش��رکت های خالق و نوآور و 
حمای��ت از گروه ها و هس��ته های نخبگانی فرهنگی، هن��ری، تبلیغی و دینی 
و کس��ب و کارهای نوآورانه با اس��تفاده از ظرفیت س��تادهای توسعه فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از جمله محورهای این تفاهم نامه 

است.

بداند و برای آنها مزایای کارمندان را در نظر بگیرد. در این راسـتا با توجه به این 
امر که سـاعت کاری افراد متغیر اسـت، نیازی به تعیین درآمد مشـخص نخواهد 
بود. درواقع سیسـتم پرداخت درست مطابق گذشته ادامه خواهد داشت. درواقع 
تاکیـد اصلی این دادگاه، برخورداری از حداقل مزایـای کارمندی برای رانندگان 
اوبر اسـت. با این حال مدیران این شـرکت تاکید کرده اند که این طرح تنها باید 
برای رانندگانی که قبل از سال 2016 به این شرکت اضافه شده اند، اجرا گردد. به 

نظر می رسـد که این حکم مورد قبول مدیران اوبر قرار نگرفته اسـت، با این حال 
بایـد در کمترین زمان اجرایی شـود و در غیر این صورت جریمه های سـنگین و 
حتی منع ادامه فعالیت را در پی خواهد داشت. تحت این شرایط باید دید که آیا 
ایـن حکم دادگاه مورد رضایت رانندگان قـرار می گیرد و یا آنها خواهان امکانات 

بیشتری خواهند بود. 
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ستاری: علوم انسانی قدرت نفوذ فرهنگی ایران را در دنیا افزایش 
می دهد و جوانان خالق در این مسیر راهگشا هستند

سیاست کاری اوبر تغییر خواهد کرد

یادداشـت

برای شش��مین ب��ار متوالی با مش��ارکت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری نمایش��گاهی از توانمندی ه��ای داخلی و خارجی صنعت هوایی برپا 

می شود.
»ششمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز و صنایع و تجهیزات 
وابسته« عنوان رویدادی است که با همکاری ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 13 تا 16 
اس��فندماه سال 99 برگزار می ش��ود. این رویداد نمونه بارزی از صحنه حضور 

صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی برای ارائه توانمندی های شان است.
صنعت تجهیزات فرودگاهی و هواپیمایی یکی از پیش��رفته ترین صنایع دنیا 

به شمار می رود. 

صنعتگران حوزه هوایی به میدان می آیند تا 
دستاوردهای خود را نمایش دهند



تی��ک تاک یک��ی از پلتفرم های محب��وب و پرطرفدار در سراس��ر دنیا 
محس��وب می ش��ود. بس��یاری از کاربران در طول چند س��ال گذشته از 
پلتفرم های مش��هوری مانند فیس بوک و اینس��تاگرام به سوی تیک تاک 
مهاج��رت کرده اند. همین امر موج��ب افزایش توجه برندها به این پلتفرم 
چینی شده است. چالش اصلی در این میان تولید محتوای جذاب و تعاملی 
برای کاربران است. برخی از برندها علی رغم موفقیت در زمینه بازاریابی در 
دیگر پلتفرم های اجتماعی دارای توانایی تاثیرگذاری بر روی کاربران تیک 
تاک را ندارند. دلیل این امر تفاوت های میان تیک تاک با دیگر پلتفرم های 
اجتماعی است. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم برای 
طراحی ویدئوهای وایرال در تیک تاک است. بدون تردید طراحی و انتشار 
ویدئوهای دارای توانایی وایرال شدن در فضای تیک تاک برای اغلب برندها 
امری مهم محس��وب می شود. درس��ت به همین خاطر در ادامه برخی از 

نکات مهم در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انتخاب مخاطب هدف و وفاداری به آن

تولید محتوا در تیک تاک درس��ت مانند هر پلتفرم دیگری در ارتباط با 
مخاط��ب هدف خاص صورت می گیرد. هر برند باید براس��اس ویژگی ها و 
انتظاراتی که از کمپین بازاریابی اش دارد، بر روی دامنه مشخصی از کاربران 
تمرکز نماید. اشتباه برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام 
کاربران اس��ت. این امر اغلب اوقات همراه با شکس��ت های حیرت انگیزی 
می ش��ود بنابراین در عمل باید نس��بت به جلب نظر مخاطب هدف اقدام 

نماییم. 
شناس��ایی و طبقه بندی مخاطب هدف براساس معیارهایی نظیر سن، 
جنس��یت، محدوده جغرافیایی و همچنین مقدار تمایل     شان برای خرید 
کاربردی خواهد بود. وقتی یک برند در فضای تیک تاک دست به انتخاب 

مخاطب هدف زد، باید برای مدت زمانی طوالنی نسبت به حفظ آن اقدام 
نماید. ام��روزه برندها توانایی تغییر مخاطب هدف ش��ان به طور مداوم را 
ندارند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
تیک تام پلتفرمی برای کاربران با س��لیقه های مختلف اس��ت. درس��ت 
ب��ه همین خاطر باید در زمینه طراحی ویدئو به دامنه مش��خص کاربران 
با س��لیقه ای خاص توجه کرد. در غیر این ص��ورت برندمان توانایی ایجاد 

مشتریان وفادار و جذب فالوورهای متعدد را نخواهد داشت. 
موج سواری بر روی ترندها یا انتخاب راهی متفاوت

اس��تفاده از ترنده��ای بازاریابی برای طراحی ویدئوه��ای جذاب راهکار 
مناس��بی محسوب می شود. برخی از برندها با هدف ایجاد تمایز در زمینه 
بازاریابی نسبت به انتخاب ترندها تردید می کنند. نکته مهم در این میان 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از ترندهای جذاب 
اس��ت. این امر حتی در صورت عمر طوالنی ترندها نیز امکان پذیر اس��ت. 
مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای اجرای درس��ت ترند در زمینه 
بازاریابی است. برخی از برندها با هدف شخصی سازی ترندهای بازاریابی در 
عمل تمام ماهیت ترند موردنظر را از بین می برند. این امر مشکالت بسیار 

زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
برخ��ی از برندها در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم در تالش برای شناکردن برخالف جهت رودخانه هستند. این امر به 
معنای تالش برای اس��تفاده از نوآوری های مختلف است. راهکار موردنظر 
از س��وی برخی از برندها به درستی در پیش گرفته می شود. بدون تردید 
کس��ب و کارهای کوچک شانس اندکی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با اس��تفاده از این ش��یوه دارند بنابراین باید به دنب��ال راهکارهای 
جایگزین باش��ند. برندهای بزرگ به دلیل تجرب��ه اغلب از راهکار انتخاب 
راهی متفاوت س��ود می برند. این امر همیش��ه همراه با ریسک های بسیار 
زیادی است بنابراین برندهایی که تمایل به ریسک پذیری ندارند، نباید در 

این حوزه وارد شوند. 
انتخاب هشتگ های مناسب

هشتگ ها در تمام شبکه های اجتماعی دارای اهمیت هستند. برخی از 
برندها در تیک تاک نس��بت به استفاده مناسب از هشتگ ها نقش مهمی 
در دس��ترس کاربران مختلف به ویدئوهای برن��د دارد. برخی از برندها به 
طور مداوم در این راس��تا بر روی شمار باالیی از هشتگ ها سرمایه گذاری 
می کنند. مهمترین نکته استفاده متعادل از هشتگ هاست بنابراین باید 3 
تا 5 هش��تگ براس��اس ماهیت محتوا مورد استفاده برند قرار گیرد. تعداد 
بیشتر از این در بلندمدت ویدئوهای برند را بدل به گزینه هایی آزاردهنده 

برای مخاطب هدف خواهد کرد. 
جست وجویی در میان هش��تگ های برتر در هر دسته بندی گزینه های 
بس��یار زیادی پیش روی برندها قرار می دهد. نکته اساس��ی در این میان 
تالش برای انتخاب هش��تگ ها براساس میزان ارتباط شان با محتوای برند 
است. اگر هشتگ ها دارای ارتباط مناسبی با محتوای بازاریابی برند نباشند، 

کاربران کمتری به برندمان جذب خواهند شد. 
درک روانشناسی پنهان در ویدئوهای وایرال

رهاف هارفوش، استاد دانشگاه و روانشناس، در یک مطالعه موردی اقدام 
به روانشناسی ویدئوهای وایرال در شبکه های اجتماعی و به طور ویژه تیک 
تاک کرده است. مهمترین نکته از نظر رهاف تالش برای استفاده درست از 
موسیقی در ویدئوهای بازاریابی است. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به استفاده درست از موسیقی نمی  کنند بنابراین 
همیشه با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه هستند. 
تیک تاک از همان ابتدا یک پلتفرم مبتنی بر موسیقی بود بنابراین طراحی 
ویدئوه��ای وایرال در این پلتف��رم باید به طور قابل مالحظه ای با توجه به 
این نکته صورت گی��رد. در غیر این صورت موفقیت مدنظر برندها تحقق 

پیدا نمی کند. 
noobpreneur.com :منبع

بازاریابی، حرفه ای نیست که هر کس در آن موفق شود زیرا نظریه های 
بازاریابی هر 10 سال یک بار تغییر می کند. البته »دیوید آگیلوی« نظریات 
ارزشمند و پایداری دارد که به اندازه یک قرن می توان روی آنها تکیه کرد. 
با ما همراه باشید تا 10 توصیه مهم از زبان این بازاریاب موفق را بیان کنیم.
دیوید آگیلوی در حدود 15 س��ال پیش فوت ک��رده، اما هنوز ایده ها و 
نظریات او درباره تبلیغات و بازاریابی ارزش��مند است. ایده های او به همان 
اندازه کاربرد دارد که در سال 1948 میالدی مفید بوده است. او در زمانی 
»مشهورترین و پرطرفدارترین مرد دنیای تبلیغات« بود، اما هم اکنون خیلی 

از کسب و کارها به دلیل مسائل مالی توصیه های او را جدی نمی گیرند.
در ادامه مقاله 10 نکته مفید در مورد تبلیغات را از زبان بزرگترین مرد 
دنیای کسب و کار معرفی می کنیم. این توصیه ها از کتاب »اعترافات یک 

بازاریاب« نوشته آگیلوی به دست آمده است.
1. مش��تری احمق نیس��ت، با او همان طور رفتار کنید که با همسرتان 

رفتار می کنید
دیوید آگیلوی در سال 1963 میالدی بیان کرد: »مشتری از آنچه فکر 

می کنید باهوش تر است و روز به روز هم باهوش تر می شود.«
در ح��دود ۷3 درصد مش��تریان قبل از هر خریدی، به س��راغ اینترنت 
می روند و درباره محصول موردنظرشان تحقیق می کنند. پس محصوالت 
نامرغوب در بازار با توفیقی رو به رو نخواهند ش��د و هیچ کس��ب و کاری 
نمی تواند با فریب مشتریان به سوددهی برسد، هرچند اگر هم به این هدف 

برسد، خیلی طوالنی نخواهد بود.
2. تبلیغ��ات دارای اطالعات مفیدتر، بهتر مش��تری را برای خرید قانع 

می کند
در وبالگ ه��ا و کتاب های الکترونیکی اطالعات زیادی به صورت رایگان 
ارائه می شود. اگر اطالعات مفید و قابل اعتماد را مجانی در اختیار مشتری 
بگذارید، اعتماد او را جلب کرده و همکاری بهتری خواهید داشت. آمارها 
نشان می دهد، کسب و کارهایی که صاحب وبالگ هستند و مدام اطالعات 
به روز ارائه می کنند تا 13 برابر بازدهی بیشتری نسبت به کسب و کارهایی 

دارند که این کار را انجام نمی دهند.
3. از عنوانی اس��تفاده کنید که توجه مشتریانی که به دنبال محصوالت 

شما هستند را جلب کند

عنوان ها، خصوصاً عنوان های شفاف و ساده، سبب افزایش فروش می شوند. 
در روزنامه ها و وبالگ ها به این مسئله توجه زیادی می شود، اما اغلب یادمان 
می رود، عنوان در بازاریابی با ایمیل بس��یار مهم اس��ت. در بازاریابی با ایمیل، 
مهمترین نکته، عنوان ایمیل است. خیلی از بازاریابان موفق وقت زیادی صرف 

پیدا کردن عنوان مناسب برای مطالب شان می کنند.
4. بازاریابی نه ابزار س��رگرمی، نه ارائه  هنری، بلکه رسانه ای برای انتقال 

اطالعات است
خیلی از کارشناسان این نظریه آگیلوی را تایید می کنند. »کلوپ اصالح 
یک دالری« )Dollar Shave Club( مثالی در این زمینه اس��ت. مدل 
کسب و کار آنها بر این اساس بود که شما می توانید با صرف چند دالر در 
هر ماه، یک اصالح صورت فوق العاده داش��ته باشید. آنها تبلیغات بازرگانی 
بس��یار فراگیری داشتند و توانس��تند برندهای نامناسب تیغ اصالح را که 
بازار را فرا گرفته اند، به چالش بکشند. در طول چند سال، »کلوپ اصالح 
یک دالری« ارزش 120 میلیون دالری پیدا کرد. به گفته  آگیلوی: »آنچه 

می گویید از اینکه چطور می گویید، مهمتر است.«
5. اگر می خواهید مش��تریان را به خرید محصول ترغیب کنید، با زبان 

خودش با او حرف بزنید؛ به زبان روزمره  او، زبانی که با آن فکر می کند
ام��روزه به کارگیری اصطالحات تخصصی طرفداران زیادی ندارد و زبان 
محاوره، دنیای بازاریابی را دربر گرفته است. از این جمله می توان به شرکت 
»فرآورده های لبنی کالیفرنیا« با ش��عار »ش��یر داری؟« یا »انجامش بده« 
شعار تبلیغاتی »نایکی« یا موفقیت های چشمگیر »تاکو بل« با شعار »وعده  

غذای چهارم« اشاره کرد.
6. باید با مش��تری متناس��ب با اطالعات و دانس��ته های او حرف بزنید. 

نگاهی از باال به پایین نداشته باشید و خیلی ساده با آنها صحبت کنید
کارمندانی را اس��تخدام کنید که بهتر از ش��ما هستند، اجازه دهید آنها 
راهشان را پیدا کنند. به دنبال افرادی باشند که بهترین ها را می خواهند نه 

کسانی که با هر چیزی کنار می آیند.
نباید به استعدادها به چشم تهدید نگاه کنید. همیشه بهترین ها را به کار 
بگیرید. آنها همراهان خوبی برای تان خواهند بود. بازاریابی یک کار گروهی 

است، اشکالی ندارد اگر شما بهترین فرد گروه نیستید.
۷. محصوالت همانند انس��ان ها دارای شخصیت هستند و می توانند در 

بازار اعتبار به دست آورده یا آن را از دست بدهند
کسب و کارهای حرفه ای به این نکته پی برده اند. »کوکاکوال« توانست با 
روش های درست تبلیغاتی و برندسازی، به بهترین برند در دنیای کسب و 
کار تبدیل شود. آنها هر ساله 9.2 میلیارد دالر صرف برندسازی می کنند، 
این مبلغ از هزینه بازاریابی اپل و مایکروس��افت هم بیش��تر است. جالب 
اس��ت بدانید، برندسازی اصولی و هوش��مندانه کوکاکوال سبب شده این 
تولیدکننده نوش��ابه گازدار، ارزشی بیش از تولید ناخالص ملی بسیاری از 

کشورهای کوچک داشته باشد.
8. تبلیغات بدون تحقیق بس��یار خطرناک اس��ت؛ به اندازه  رمزگش��ایی 

نکردن عملیات دشمن در میدان جنگ
تحقیق و بررس��ی به منظور آگاهی از نیازهای مشتریان بسیار ضروری 
است. اگر وقت زیادی صرف تجزیه و تحلیل کسب و کارتان نکنید، خیلی 
زود از مس��یر موفقیت خارج می شوید. آگیلوی می گوید: »اگر می خواهید 

تبلیغات شما همیشه مؤثر باشد، هیچ وقت آزمودن را متوقف نکنید.«
9. مدیران بازاریابی با تکیه بیش از اندازه به تحقیق و بررسی، خالقیت 

را از یاد برده اند
برای اینکه کس��ب و کارتان را به جای خوبی برس��انید، باید تصمیمات 
اساس��ی بگیرید، نوآوری داش��ته باش��ید و قاطعانه عم��ل کنید. عملکرد 
نامناسب برای بازاریابی محصول ممکن است سبب از دست دادن چندباره 
پول شود. کمپانی »گپ« مثال خوبی است. این شرکت برای ارتقای برند 
خود و هماهنگ سازی آن با نیاز خریداران مدرن شکست خورد زیرا روی 

روشی پایبند بود که در گذشته خوب جواب می داد.
10. یک ایده  جذاب می تواند توجه خریداران را به خرید محصول جلب 
کند. بدون داشتن ایده  بزرگ، تبلیغات همانند کشتی در سیاهی شب گم 

خواهد شد
افراد جوان تر به قدری در معرض تبلیغات قرار گرفته اند که دیگر به آنها 

واکنشی نشان نمی دهند. آگیلوی از مدت ها قبل می گفت:
 99 درصد آگهی های تبلیغاتی ناموفقند و منجر به فروش نمی شوند.

 بازاریابی موفق کار هر کس��ی نیس��ت،؛ اما با استفاده از 10 توصیه باال 
می توانید در مسیر درست قرار گیرید.

Convinceandconvert/ucan :منبع 

10 نکته  مهم برای موفقیت در بازاریابی از زبان دیوید آگیلوی

BRANDکارگاهبرندینگ

بازاریابی و چالش طراحی ویدئوی وایرال در تیک تاک

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

سودآوری باالتر بیت کوین در مقایسه با تسال 

ای��الن ماس��ک ب��ا س��رمایه گذاری 1.5 میلی��ارد دالری بر روی 
بیت کوین، باعث ش��د تا این ارز دیجیتال با س��رعتی خارق العاده به 
ارزش��ی باالتر از یک تریلیون دالر دس��ت پیدا کند. در این راس��تا 
جدیدتری��ن آمارها حاکی از آن اس��ت که این س��رمایه گذاری، در 
همین مدت زمان کم، به س��ودآوری بیش��تری نس��بت به عملکرد 
یک س��ال گذشته تسال، رسیده است. در رابطه با آمارها اگرچه رقم 
دقیقی وجود ندارد، با این حال به نظر می رس��د که ایالن ماس��ک 
از این س��رمایه گذاری بیش از 900 میلیون س��ود را به دست آورده 
اس��ت. توجه اخیر ایالن ماس��ک به رمزارزها باعث ش��ده اس��ت تا 
شایعه ای جدی ش��کل گیرد که موسس تسال خود مخترع ناشناس 
بیت کوین اس��ت. همچنین برخی از تحلیلگ��ران اقتصاد نیز بر این 
باور هس��تند که این رش��د، حالتی حباب گون��ه دارد و به زودی با 
افت ش��دید قیمت همراه خواهد ش��د. به همین خاطر آنها برخالف 
نظر ایالن ماس��ک، این بازار را ابدا برای س��رمایه گذاری خصوصا در 
درازمدت مناس��ب نمی دانند. حال باید دید که تا پایان س��ال، چه 
تغییراتی رخ خواهد داد. درواقع در صورت تداوم رشد، ممکن است 
ش��اهد س��رمایه گذاری های بیشتر توسط آقای ماس��ک، نه تنها در 

بیت کوین بلکه حتی در رمزارزهای دیگر نیز باشیم. 
yahoo.com :منبع

انتقاد مدیر سابق ویز از گوگل

در کمتر از یک ماه گذش��ته، نوآم باردین از سمت خود به عنوان 
مدیر ویز اس��تعفا داد. این خبر را می توان مهمترین تغییر دو س��ال 
گذش��ته این ش��رکت عنوان کرد. با این حال وی روز گذش��ته در 
انتقادی عجیب، گوگل را مورد حمله خود قرار داد. وی در مصاحبه 
خود اعالم کرد در صورتی که ویز به این ش��رکت فروخته نمی شد، 
سرعت رشد به مراتب باالتری را پیدا می کرد. این امر در حالی است 
ک��ه در زمان این فروش به مبلغ بیش از یک میلیارد دالر، این برند 
تنها 10 میلیون مخاطب داشت که در حال حاضر به نزدیکی 200 
میلیون رس��یده است. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که 
این اتفاق مربوط به س��ال 2013 اس��ت. اگرچه این آمار قابل توجه 
است و بیانگر رشدی بسیار خوب، با این حال مدیر سابق ویز نظری 
متفاوت داشته و این فروش را در راستای جلوگیری از سرعت رشد 
ویز و تبدیل نشدن آن به رقیبی برای گوگل مپ عنوان کرد. درواقع 
به عقیده او سیاست های مدیران گوگل به نحوی بوده است که مانع 
از رشد حداکثری این برنامه شده است. در این راستا با توجه به این 
امر که ویز در چندین کشور با رشد چندان مناسبی همراه نبوده، به 
نظر درست می رسد. حال باید دید که واکنش مدیران گوگل به این 
اتهام بزرگ چه خواهد بود. درواقع حتی ممکن است دلیل استعفای 

آقای باردین، اختالف نظرهای شدید با مدیران گوگل باشد. 
yahoo.com :منبع

بیل گیتس سفر به مریخ را
احمقانه توصیف کرد

در چند ماه اخیر، ایالن ماسک و بیل گیتس بر سر مسئله کرونا، 
بارها با یکدیگر مجادله داش��ته اند، با این حال به نظر می رس��د که 
این موضوع اکنون ابعاد جدیدی را پیدا کرده اس��ت. در این راس��تا 
بی��ل گیتس در مصاحبه اخیر خود اعالم کرده اس��ت که س��فر به 
مریخ توجیه نداش��ته و تنها فرصت س��وزی خواهد ب��ود. این امر در 
حالی اس��ت که یکی از برنامه های بسیار جدی ایالن ماسک، فراهم 
آوردن شرایط برای سکونت میلیونی در این سیاره است، با این حال 
موس��س مایکروسافت عقیده دارد که به جای اختصاص بودجه های 
عظی��م برای این اقدام که ممکن اس��ت حتی نتای��ج فاجعه باری را 
نیز به همراه داش��ته باشد، می توان برای بهبود شرایط زمین تالش 
ک��رد. درواقع ب��ه عقیده او دلیلی برای ترک س��یاره خودمان وجود 
ندارد و این اقدام احمقانه اس��ت. بدون ش��ک اگر تعداد بیشتری از 
کارآفرین ها و افرادی که از درآمد باال برخوردار هستند، در راستای 
کمک به حفظ زمین اقدام نمایند، تمامی مشکالت قابل حل خواهد 
بود. وی در کنار این مس��ئله، از اقدامات ایالن ماس��ک نظیر آنچه 
توس��ط برند تس��ال )خودروهای برقی( در حال انجام اس��ت، تقدیر 
ک��رده و آن را ی��ک گام موثر در زمینه کاهش تغیی��رات اقلیمی و 
کاهش کربن دانس��ت. وی در پایان مصاحب��ه خود عنوان کرده که 
هیچ گاه از طرفداران مهاجرت به س��یاره دیگری نخواهد ش��د. حال 
بای��د دید که این مصاحبه جنجالی با چه واکنش��ی از س��وی آقای 

ماسک همراه خواهد بود. 
futurism.com  :منبع
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براس��اس گزارش موسس��ه Media Kix در سال 2019، ۷1 درصد از 
بازاریاب ها نسبت به تاثیرگذاری فرآیند اینفلوئنسرمارکتینگ بر روی جلب 
نظر مخاطب هدف اظهارنظر مثبت کرده اند. این امر به معنای کاربردهای 
فراوان این الگوی بازاریابی در حوزه های مختلف و کسب و کارهای متفاوت 
اس��ت. یکی از چالش های همیشگی کس��ب و کارها مربوط به جلب نظر 
مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این امر بسیاری از برندها 
را به س��وی صرف هزینه های گزاف سوق داده است. امروزه با انتخاب یک 
اینفلوئنسر مناسب امکان همکاری با وی و تاثیرگذاری باال بر روی مخاطب 
هدف وجود دارد بنابراین نیازی برای صرف هزینه های سرسام آور نیست. 

یوتیوب به عنوان یکی از پلتفرم های مطرح در سراسر دنیا ساالنه کاربران 
بس��یار زیادی را به خود جلب می کند. بس��یاری از برندها در این پلتفرم 
برای جلب نظر مخاطب هدف مش��غول تولید محتوا هستند، با این حال 
تعداد بسیار اندکی از برندها توانایی موفقیت در حوزه بازاریابی در یوتیوب 

را دارند. 
ب��دون تردید وقتی صحبت از بازاریابی می ش��ود، بس��یاری از برندها به 
سراغ استفاده از شیوه هایی نظیر بازاریابی در توئیتر و اینستاگرام می روند. 
دلیل این امر ارزیابی یوتیوب به عنوان یک پلتفرم دم دستی است. این نوع 
ارزیابی ها دارای ایرادات بسیار مهمی در حوزه کسب و کار است. بسیاری 
از برنده��ا به همین دلیل توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از 
دس��ت می دهند. امروزه اغلب کاربران برای مشاهده محتوای ویدئویی به 
سراغ یوتیوب می روند بنابراین سرمایه گذاری برای بازاریابی مناسب در این 

پلتفرم گزینه بسیار منطقی خواهد بود. 
ترکیب اینفلوئنسرمارکتینگ و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در یوتیوب ایده خالقانه ای محس��وب می ش��ود. امروزه شمار باالیی 
از اینفلوئنس��رها در یوتیوب فعالی��ت دارند. همین ام��ر برندها را به فکر 
هم��کاری با چنین افرادی انداخته اس��ت. مهمترین نکت��ه در این میان 
انتخاب اینفلوئنس��رهایی با توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف است. اشتباه اساسی برخی از برندها توجه صرف به تعداد فالوورهای 
هر اینفلوئنسر است. این امر امکان ارزیابی دقیق از وضعیت افراد و انتخاب 

بهترین گزینه ها را کاهش می دهد. 
بدون تردید بررس��ی برخی از گزینه های مناسب برای انتخاب به عنوان 
اینفلوئنسر برند همیشه همراه با چالش های بزرگی است. درست به همین 
خاطر هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات در 
حوزه اینفلوئنسرمارکتینگ در یوتیوب است. بررسی موفق ترین یوتیوبرها 
و اینفلوئنسرها در سراسر دنیا نقش مهمی برای انتخاب گزینه های بهینه 
در اختیار کسب و کارها قرار می دهد. بدون شک همیشه نیاز به همکاری 
با اینفلوئنسرهای بزرگ نیست. گاهی اوقات انتخاب نمونه های محلی برای 
پیش��برد اهداف برند کافی است بنابراین باید به هنگام انتخاب نسبت به 
نیازهای کس��ب و کارمان توجه ویژه ای داش��ته باشیم. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
1. وی الگ یک روز زندگی

یکی از اینفلوئنسرهای پرطرفدار در فضای یوتیوب با ایده ای ساده اقدام 
 )Day in the Life( »به تولید محتوا می کند. وی الگ »یک روز زندگی
با ایده هایی ساده مانند بررسی نکات و ابزارهای دم دستی کارش را شروع 
کرد. هدف اصلی این اینفلوئنس��ر ترغیب کاربران برای مش��اهده دقیق تر 
امکانات در دسترس ش��ان اس��ت. بسیاری از مردم نس��بت به امکانات در 
دسترس شان توجه الزم را ندارند. همین امر در بلندمدت مشکالت بسیار 

زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. 
ناتالی باربو از 4 س��ال پیش با ایده نمایش سبک زندگی اش به کاربران 
وارد فضای یوتیوب شد. کانال وی در مدت زمانی اندک موفق به جلب نظر 
ش��مار باالیی از کاربران شد. این امر به دلیل جذابیت های اکانت وی برای 
کاربران صورت گرفت. مش��اهده زندگی روزانه یوتیوبرهای مش��هور برای 
ه��ر کاربری جذابیت دارد. نکته جالب اینک��ه ناتالی در طول ویدئوهایش 
ایده ه��ای جالبی برای تغییر س��بک زندگی نیز در اختی��ار کاربران قرار 
می دهد بنابراین فضای ویدئوهای وی بیش از اندازه ساده و خشک نیست. 
بس��یاری از اینفلوئنس��رها در فضای یوتیوب مش��غول نمایش س��بک 
زندگی لوکس ش��ان هس��تند. این امر اغلب اوقات برای کاربران جذابیتی 
ندارد بنابراین باید نس��بت به واقع گرایی در زمینه نمایش س��بک زندگی 
از س��وی اینفلوئنسرها توجه نشان دهیم. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق همکاری با اینفلوئنسر موردنظر 

نخواهیم داشت. 
برخی از کارهای روزانه برای اغلب مردم خس��ته کننده اس��ت. کارهایی 
نظیر تکالیف مدرس��ه یا دانشگاه برای هیچ کسی جذاب نیست. درست به 
همی��ن خاطر ناتالی در کانالش به چنین کارهایی پرداخته اس��ت. تالش 
برای تغییر نحوه فعالیت در طور روز اهمیت بسیار زیادی دارد. همین امر 
نیز جذابیت های کانال ناتالی را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 

همکاری با برندهای مختلف از سوی ناتالی با هدف معرفی سبک زندگی 
تازه صورت می گیرد. بس��یاری از کاربران تمایل به مش��اهده محصوالت 

مفید برای ایجاد تنوع در س��بک زندگی ش��ان دارند. این امر به طور قابل 
مالحظه ای مدنظر ناتالی قرار گرفته است. درست به همین خاطر بسیاری 
از برندهای فعال در حوزه سبک زندگی و تولید لوازم خانگی به طور مداوم 

با وی همکاری می کنند. 
2. هاولز

خرید محصوالت مختلف برای هر فردی هیجان انگیز اس��ت. بس��یاری 
از م��ردم برای خرید اقدام به مش��اهده ویدئوهای مختلف پیرامون برند و 
محصوالت موردنظرش می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخست محدود به 
مراجعه به سایت رسمی برند موردنظر باشد. نکته مهم در این میان نقش 
اینفلوئنس��رها در جلب نظر مش��تریان به محصوالت برندی خاص است. 
کان��ال هاولز در یوتیوب به طور اختصاص��ی در زمینه توصیه های مرتبط 
با خرید و باز کردن بسته بندی محصوالت )Unboxing( فعالیت دارند. 
این ایده شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما امکانات بسیار 

زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف در اختیار برندها قرار می دهد. 
برندهای بزرگی نظیر لوئیس ویتون نیاز به جلب نظر مش��تریان از تمام 
گروه ه��ای اجتماع��ی دارند بنابراین همکاری با اینفلوئنس��رهای مختلف 
باید جزئی از برنامه های چنین برندهایی قرار داش��ته باشد. اگر این نکته 
را در م��ورد تم��ام برندها مدنظر قرار دهیم، نی��از برندها برای همکاری با 

اینفلوئنسرها بیش از هر زمان دیگری نمایان خواهد شد. 
اگر ش��ما در شبکه های اجتماعی ویدئویی از بازگشایی بسته بندی یک 
محصول مانند کنس��ول ایکس باکس را مش��اهده نمایید، عالقه تان برای 
مشاهده ویدئوهای دیگر کانال موردنظر بیشتر خواهد شد؟ پاسخ بسیاری 
از کاربران به این پرس��ش مثبت است بنابراین کسب و کارها باید نسبت 
به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از چنین ویدئوهایی اقدام 
نمایند. متاسفانه کسب و کارها امکان بازگشایی بسته بندی محصوالت شان 
در صفحه رسمی را ندارند. اکانت رسمی هر برند برای اطالع رسانی درباره 
آخرین اخبار و نکات کلیدی س��اماندهی می شود. بنابراین نباید با چنین 
کارویژه هایی آن را مورد استفاده قرار داد. همکاری با اینفلوئنسرها یکی از 

بهترین راهکارها برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
هاولز در زمینه همکاری با برندها بر روی اهمیت بازگشایی بسته بندی 
محصوالت ش��ان تاکید دارد. وقی مشتریان فرآیند بازگشایی محصوالت را 
مشاهده می کنند، انگیزه بسیار زیادی برای خرید خواهند داشت. این امر 
برخی از برندها را به س��وی جلب نظر مخاطب هدف س��وق می دهد. اگر 
ش��ما نیز در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده 
از ویدئوهای معرفی محصوالت و بازگش��ایی بسته بندی هستید، توجه به 

کانال ها و اینفلوئنسرهای مشابه هاولز ضروری خواهد بود. 
3. آموزش های پشت صحنه

ویدئوهای ش��عبده بازی در میان کاربران محبوبیت بس��یار زیادی دارد. 
برخی از کاربران نسل جوان برای مشاهده ویدئوهای شعبده بازی نسبت به 
دنبال کردن اکانت زک کینگ اقدام می کنند. زک به عنوان یک شعبده باز 
دارای مه��ارت قابل مالحظه ای در زمینه طراحی گرافیک اس��ت. همین 
امر وی را بدل به یکی از اینفلوئنس��رها پرطرفدار در یوتیوب کرده اس��ت. 
اغلب ویدئوهای تردس��تی و شعبده وی با اس��تفاده از حقه های گرافیکی 
یا خطای دید ضبط می ش��ود. شاید بس��یاری از کاربران بیش از مشاهده 
ویدئوهای تردس��تی عالقه مند به مشاهده پشت صحنه اش باشند. این امر 
برای بس��یاری از کاربران به معنای کاهش جذابیت ویدئوهای تردس��تی 
اس��ت. زک کینگ به خوبی از عالقه کاربران برای مش��اهده پشت صحنه 
ویدئوهایش اطالع دارد. درس��ت به همین خاط��ر تمام ویدئوهای وی در 

یوتیوب همراه با پشت صحنه طراحی حقه هاست. 
همکاری برندها با اینفلوئنسرهای مورد عالقه نسل جوان دارای اهمیت 
بسیار زیادی است. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور مداوم نیاز به گزینه های متنوعی دارند. این امر شاید در نگاه نخست 
برای بسیاری از برندها به معنای امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با صرف هزینه بیشتر باشد، اما در یک مقطع زمانی دیگر هزینه های بیشتر 
با بودجه برند سازگار نخواهد بود. درست در همین نقطه ضرورت همکاری 

با اینفلوئنسرهای محبوب در میان نسل جوان مطرح می شود. 
زک کین��گ در زمینه طراحی ویدئوهای مربوط به حقه و تردس��تی از 
شعبده بازهای بزرگ دنیا تقلید می کند. بسیاری از ایده های وی برای ضبط 
ویدئو به طور کامل از دیگران الگوبرداری ش��ده است. نکته جالب در این 
میان تکمیل ایده های شعبده بازهای مشهور از سوی زک است. همین امر 

موجب شهرت باالی ویدئوهای وی در شبکه های اجتماعی شده است. 
یکی از برندهای طرف قرارداد زک کینگ، گوگل است. گوگل در طول 
سال های اخیر تنوع بسیار زیادی در سرویس هایش ایجاد کرده است. یکی 
از س��رویس های محبوب گوگل برای ارتباط تصویری تحت عنوان گوگل 
میت ش��ناخته می ش��ود. گوگل میت در ابتدای راه اندازی دارای ش��هرت 
چندانی در مقایسه با اسکایپ نبود. همین امر مشکالت بسیار زیادی برای 
این برند ایجاد می کرد. همکاری با زک در مدت زمانی کوتاه شهرت گوگل 

میت را به طور قابل مالحظه ای افزایش داد. 
How Tos 4. کانال

کانال ه��ای آموزش��ی در ش��بکه های اجتماع��ی دارای محبوبیت قابل 
مالحظه ای هس��تند. بس��یاری از برندها برای جلب نظ��ر مخاطب هدف 

اقدام به استفاده از ویدئوهای متنوع آموزشی می کنند، با این حال چنین 
ویدئوهای��ی کمتر موردنظر کارب��ران قرار می گیرد. دلی��ل اصلی این امر 
تاثیرگذاری باالتر ویدئوهای اینفلوئنس��رها یا کاربران عادی در مقایسه با 
محتوای تولیدی برندهاس��ت. اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم، به خوبی 
اهمیت اینفلوئنس��رمارکتینگ را درک خواهیم کرد. اگ��ر برندها توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داشتند، دیگر همکاری با سلبریتی ها 

و دیگر چهره های مشهور معنایی پیدا نمی کرد. 
کان��ال How Tos در میان میلیون ها کان��ال در زمینه آموزش دارای 
شهرت جهانی اس��ت. دلیل این امر توجه به دغدغه های کاربران از سوی 
ادمین های این کانال اس��ت. بس��یاری از کانال های آموزش��ی در س��طح 
یوتیوب از س��وی یک ادمین یا اینفلوئنسر مشخص اداره می شود. این امر 
در مورد کان��ال How Tos مصداق پیدا نمی کند. این کانال با همکاری 
چندین ادمین از سراسر دنیا مدیریت می شود بنابراین برندهای مختلف از 
کشورهای گوناگون امکان ارتباط با ادمین های نزدیک به کشورشان برای 

تبلیغات و همکاری بلندمدت را خواهند داشت. 
یادگیری نکات تازه برای هر کاربردی جذاب اس��ت. همچنین برخی از 
نکات دارای کاربرد بس��یار زیادی در زندگی روزمره اس��ت. نحوه فعالیت 
کان��ال How Tos مرب��وط به اس��تفاده از یک برند به عنوان اسپانس��ر 
ویدئوهایش است. نکته جالب اینکه به دلیل حجم باالی درخواست برای 
همکاری در قالب اسپانس��ر هر چند ماه یک بار اسپانسر رسمی این کانال 

تغییر پیدا می کند. 
5. ویدئوهای کمدی

یکی از کاربران مش��هور یوتیوب با ناک جیکو ش��ناخته می شود. شاید 
انتظار بس��یاری از کاربران نس��بت به یک اینفلوئنس��ر مرب��وط به تولید 
محتوای جذاب و تاثیرگذار باش��د. نکت��ه مهم در این میان فعالیت جیکو 
در زمینه تولید ویدئوهای طنز اس��ت. استندآپ کمدی در طول سال های 
اخیر طرفدارهای بسیار زیادی در کشورهای مختلف پیدا کرده است. یکی 
از نکات مهم در این میان فعالیت کمدین های غیررس��می در شبکه های 
اجتماعی است. جیکو به عنوان یک کمدین خود را محدود به فرم های رایج 
برای تولید محتوا نمی کند بنابراین ویدئوهای وی ترکیبی از جذابیت های 
بصری و نکات خنده دار است. درست به همین خاطر شهرت بسیار زیادی 

در میان کاربران یوتیوب دارد. 
اگر برندها به دنبال دیده ش��دن در فضای آنالین هس��تند، همکاری با 
کمدین ها دارای جذابیت های بس��یار زیادی خواهد بود. بسیاری از برندها 
برای همکاری با جیکو حاضر به پرداخت هزینه های باالیی هس��تند. نکته 
مهم در این میان انتخاب کمدین ها براس��اس سطح نیاز کسب و کارمان 
است. اگر برند ما در سطح محلی فعالیت دارد، همکاری با کمدینی مانند 

جیکو توجیه منطقی و هزینه ای در پی نخواهد داشت. 
اس��تفاده از س��رویس های الیو در اینس��تاگرام و یوتی��وب برای جیکو 
بدل به عادتی رایج ش��ده اس��ت. وی از این راهکار برای تعامل نزدیک با 
فالوورهایش استفاده می کند. اگر برند شما تمایل به جلب نظر کاربران در 
مقیاس گس��ترده و همچنین افزایش فروش دارد، همکاری با جیکو برای 

هدف گذاری بر روی مشتریان جهانی ایده جذابی خواهد بود. 
6. مرور محصوالت و بازگشایی بسته بندی شان

هی��چ چیز به ان��دازه باز کردن بس��ته بندی یک محصول تازه نیس��ت. 
بس��یاری از مش��تریان برای خرید محصوالت مختلف به بس��ته بندی نیز 
توجه نش��ان می دهند. این امر موجب جهت گیری بسیاری از برندها برای 
بسته بندی محصوالت شان به صورت جذاب شده است. یکی از کانال های 
یوتیوبی بس��یار محبوب در زمینه مرور کیفیت محصوالت و بازگش��ایی 
بسته بندی ش��ان جاستینه ازاریک است. وی در طول چند سال گذشته به 
طور قابل مالحظه ای مدنظر کاربران قرار گرفته است. دلیل این امر ارزیابی 

حرفه ای محصوالت با هم است. 
وی در زمینه ارزیابی کیفیت محصوالت مختلف از نظرات کارشناس های 
حرفه ای اس��تفاده می کند. همچنین بازگش��ایی بس��ته بندی محصوالتی 
نظیر پلی استیش��ن 5 بر جذابیت های کانال وی افزوده اس��ت. بسیاری از 
برنده��ا برای همکاری با وی محصوالت ویژه ای را عرضه می کنند. یکی از 
نمونه های رایج در این میان پیش��نهاد مالی باالتر س��ونی برای ارزیابی و 
باز کردن بس��ته بندی پلی استیشن 5 به جای ایکس باکس سری ایکس 
است. این امر بر ش��هرت جاستینه در میان کاربران یوتیوب افزوده است. 
البته صرف نظر از بررسی برخی از محصوالت به دلیل پیشنهاد مالی باالتر 
رقبای شان در بلندمدت برای وی مشکالت زیادی را ایجاد خواهد کرد. با 
این حال اکنون وی یکی از کاربران پرطرفدار در یوتیوب محسوب می شود. 
بازاریاب��ی با کمک اینفلوئنس��رها در یوتیوب رواج بس��یار زیادی دارد. 
انتخاب گزینه های درست و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با اس��تفاده از اطالعات مناسب دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از 
برندها نس��بت به رعایت این نکته توجه الزم را نش��ان نمی دهند. درست 
به همین خاطر به طور مداوم درگیر مش��کالتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تند. اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله 
گام مناس��بی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب و انتخاب 

اینفلوئنسرهای مناسب برای همکاری خواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

ایستگاهبازاریابی توصیه هایی برای اینفلوئنسرمارکتینگ در یوتیوب

نمونه های موفق اینفلوئنسرمارکتینگ در یوتیوب
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به قلم: ماریتنا بروتوس کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه: علی آل علی

فناوری 6G طرح جدید اپل 

در ش��رایطی که فناوری 5G در مراحل اولیه خود به سر می برد، 
به نظر می رس��د که اپل در حال تحقیق و آماده کردن مقدمات برای 
نسل جدید اینترنت گوشی های هوشمند است. این امر باعث خواهد 
ش��د تا این ش��رکت بتواند خود را در جایگاهی باالتر از سایر برندها 
قرار دهد. در رابطه با ویژگی های این نس��ل جدید عنوان شده است 
که س��رعتی 100 برابر از نس��خه  5G را خواهد داشت. با این حال 
بعید به نظر می رس��د که حداقل تا 5 س��ال آینده، شاهد ظهور آن 
باش��یم. در این راس��تا اپل طی آگهی استخدامی جدید خود، اعالم 
کرده اس��ت که از مهندس��ان خبره برای کار در این زمینه استفاده 
خواهد کرد، با این حال هنوز هیچ گونه اطالعاتی نسبت به این طرح 
توسط اپل منتشر نشده اس��ت. درواقع ممکن است این طرح صرفا 
مقدمات تحقیقاتی باش��د. درواقع با توجه به این امر که 10 س��ال 
ش��اهد یک نسل جدید اینترنت تلفن همراه بوده ایم، بعید است که 
اپل بخواهد این سنت را کنار بگذارد. حال باید دید که واکنش سایر 
برندهای رقیب به این اقدام اپل به عنوان ارزش��مندترین برند حال 

حاضر جهان چه خواهد بود. 
techradar.com :منبع

UFC همکاری تیک تاک با

تیک تاک در طول ماه های اخیر مرکز انتقادات بسیار زیادی قرار 
 UFC گرفته اس��ت. اکنون این پلتفرم محبوب اقدام به همکاری با
کرده اس��ت. این همکاری با هدف پخ��ش برنامه های الیو در تیک 
تاک صورت می گیرد. تیم بازاریابی UFC از این به بعد برای تولید 
محتوا بر روی تیک تاک تمرکز خواهد کرد. البته این امر به معنای 
بی توجهی کامل س��ازمان مس��ابقات قهرمانی مبارزه نهایی به سایر 

پلتفرم های اجتماعی نخواهد بود. 
افزایش ش��هرت و محبوبیت تیک تاک در طول س��ال های اخیر 
همیش��ه هم��راه با یک انتقاد اساس��ی بوده اس��ت. حض��ور برندها 
و موسس��ه های تج��اری در ای��ن پلتفرم به اندازه دیگر ش��بکه های 
اجتماع��ی نیس��ت بنابراین ه��دف اصلی تیک ت��اک از همکاری با 

UFC رفع این مشکل اساسی خواهد بود. 
بدون تردید همکاری با یکی از مسابقات حرفه ای مبارزه در جهان 
برای هر پلتفرمی جذاب خواهد بود. اکنون صفحه رسمی UFC در 
تیک تاک نزدیک به 6.5 میلیون فالوور دارد. بدون تردید در صورت 
ادام��ه یافتن هم��کاری میان تیک تاک و UFC ش��مار فالوورهای 
صفحه رسمی این مسابقات به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 

یافت. 
یکی از طرح های اصلی تیک تاک برای همکاری با UFC ترغیب 
بازاریاب های این برند برای تولی��د محتوای انحصاری در پلتفرمش 
است. این امر موجب ایجاد مزیت رقابتی قابل مالحظه ای برای این 
پلتفرم خواهد ش��د. نکته جالب اینکه اغلب اوقات در زمان برگزاری 
مس��ابقات UFC کاربران به دنبال مش��اهده برنامه های ویژه  لیگ 
هس��تند. حضور کارش��ناس های مختلف و تحلیل رقابت ها یکی از 
بخش های جذاب برای همه کاربران اس��ت. با این حس��اب باید در 
آینده نزدیک بیش از هر زمان دیگری شاهد همکاری نزدیک میان 

UFC و تیک تاک خواهیم بود. 
مشکالت تیک تاک در طول یک سال اخیر به طور قابل مالحظه ای 
افزایش یافته اس��ت. این امر به طور خاص مربوط به مسدودس��ازی 
دسترس��ی کاربران به این پلتفرم در برخی از کشورهاس��ت. با این 
حس��اب تالش برای هم��کاری با برندها و مس��ابقات متنوع یکی از 
اس��تراتژی های موفق برای جلوگیری از ری��زش کاربران تیک تاک 

خواهد بود. 
socialmediatoday.com :منبع

واکنش مدیر فولکس واگن به حضور اپل در 
صنعت خودرو 

پس از چند هفته از انتش��ار خبر حضور قریب الوقوع اپل در صنعت 
خودروهای برقی، مدیر فولکس واگن به عنوان یکی از برندهای پیشگام 
در این عرصه که مالکیت بس��یاری از برندهای مطرح جهان را برعهده 
دارد، نس��بت به این خبر واکنش نشان داده و اعالم کرده است که این 
اتفاق ابدا موضوعی ترس��ناک نخواهد بود. در این راس��تا هربرت دیس 
اضافه کرده است که بازار چند تریلیون دالری و رو به رشد خودروهای 
برقی و خودران، به قدری فضا دارد که حضور یک برند تازه کار حداقل 
در کوتاه مدت نمی تواند تهدید برای س��ایر برندها باشد. درواقع تجربه 
عاملی اس��ت که باعث خواهد ش��د که تا اپل نتواند حداقل تا 5 سال 
آینده، رقیب قدرتمندی باشد، با این حال وی عنوان کرده است که برای 
حفظ جایگاه، برنامه های جدیدتری در دس��تور کار قرار خواهد گرفت. 
نکته جالب این است که وی این اتفاق را مثبت ارزیابی کرده و ضامن 
شکلگیری نوآوری های بیشتر می داند، با این حال وی به مزیت های اپل 
نیز پرداخته و عنوان کرده است که حضور موفق در عرصه تکنولوژی، 
بدون ش��ک در سرعت رشد این برند تاثیرگذار خواهد بود. نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشیم این است که دلیل اصلی قرار گرفتن ایالن 
ماسک در جایگاه ثروتمندترین فرد جهان، موفقیت های  تسال به عنوان 
برند پیشتاز عرصه اتومبیل های برقی و خودران است. به همین خاطر 
نیز طبیعی اس��ت که برند اول جهان، خواهان حضور در این صنعت با 
سود تضمین شده، باشد. حال باید دید که آیا اپل به تنهایی می خواهد 
که در این صنعت پررقیب وارد شود و یا همکاری بلندمدتی را با یکی 

از خودروسازی ها، آغاز خواهد کرد. 
reuters.com :منبع
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مروری بر مفهوم »حاکمیت شرکتی«
حاکمیت شرکتی نگاهی اس��ت به نحوه مدیریت شرکت ها و 
رابطه شرکت با سهامداران و ذی نفعان را موردنظر قرار می دهد. 
سرمایه گذاران اخالقی می خواهند از صداقت و شفافیت شرکت 
اطالع یابند و مطمئن شوند که مدیریت شرکت به دنبال منافع 
خ��ود و نابودی بقیه نیس��ت. در اینجا مس��ائل عمده حاکمیت 
ش��رکتی را که موجب نگرانی سرمایه گذاران اخالقی شده مورد 

بررسی قرار دهیم.
حسابداری

بس��یاری از مس��ائل حاکمیت ش��رکتی مرتبط به حسابداری 
است. اینکه آیا شرکت در افشای روش های حسابداری صادق و 
دقیق اس��ت؟ آیا با ممنوعیت قانونی مواجه شده و اگر با چنین 
ممنوعیت هایی مواجه ش��ده است، آیا اقدام به اصالح مشکالتی 

که موجب دردسر شده کرده است یا خیر؟
هیچ س��رمایه گذاری نمی خواهد س��هام ش��رکتی را بخرد که 
مرتکب تقلب حس��ابداری شده یا شیوه های حسابداری را مدام 
تغییر می دهد. با توجه به ISS )موسس��ات خدمات سهامداری( 
در صورتی که ش��رکت بخواهد صورت ه��ای مالی اش را مجددا 
ارائ��ه کند یا مجبور ب��ه گرفتن تصمیمی فوری باش��د، در این 
ش��رایط اگر حسابرس نظر مردود داشته باش��د، سرمایه گذاران 
باید بس��یار احتیاط کرده و  به متخصصان کمیته حسابرس��ی و 

نقاط ضعف کنترل های داخلی توجه داشته باشند.
روابط سرمایه گذار

س��رمایه گذاران نی��ز مالک ش��رکتند و پول آنه��ا با چگونگی 
کارکرد ش��رکت گره خورده اس��ت، اما شاید سهم آنها در اتخاذ 
تصمیمات و فعالیت شرکت به اندازه کارکنان یا مدیران شرکت 
نباش��د بنابراین باید مراقب چگونگی سرمایه گذاری های شرکت 
باش��ند. برخی ش��رکت ها انواع مختلف س��هام منتشر می کنند 
که ح��ق رأی های متفاوتی دارند و س��رمایه گذاران در برخی از 
این طبقات مختلف دارای حق رأی کمتری هس��تند. در بعضی 
شرکت ها هر سهم یک حق رأی دارد. سایر حق رأی ها عبارتند 
از سهام عادی دارای حق رأی انتخاب اعضای هیأت مدیره، حق 

ادغام و تصاحب و... .
جبران خسارت اجرایی

س��هامداران ممک��ن اس��ت بخواهن��د حقوق بخ��ش اجرایی 
)مدیران ش��رکت( وابسته به عملکرد سهام باشد. اگر سهام رشد 
خوبی کرد، بخش اجرایی مبلغ بیش��تری به دست می آورد اگر 
رشد کافی نداش��ت هم دریافتی آنها مقدار کمتری خواهد بود. 
اگرچه ممکن اس��ت حقوق به این بخش به طور رسمی وابسته 
به عملکرد نباش��د، اما عملکرد ضعیف مدیرعامل ممکن اس��ت 
منجر به برکنار شدن وی شود. عده ای از سرمایه گذاران اخالقی 
معتقدند باید در حقوق مدیرعامل محدودیت هایی مانند پرداخت 
پایین تر ایجاد کرد، ممکن است از این استراتژی استقبال خوبی 
نشود. مدیران عاملی که حقوق بیشتری می گیرند، به میزان قابل 
توجهی بهتر کار می کنند و تا زمانی که عملکرد خوبی داش��ته 
باشند، این ثبات در ارزش سهام شرکت دیده خواهد شد. طبق 
قانون داد فرنک ش��رکت ها باید به سهامداران یک حق اختیاری 
برای جبران خس��ارت اجرایی داده و نتایج آن را در نظارت های 

خود ثبت کنند.
تضاد منافع

مهم است که چه کسی در حال هدایت شرکت است و چگونه 
وظای��ف خود را مدیریت می کند. اعض��ای هیأت مدیره باید در 
۷5درصد جلس��ات حضور داشته باش��ند. اگر عضو هیأت مدیره 
دیگری هستند باید زمان الزم برای انجام تعهدات شان را داشته 
باشند و موقعیت آنها به شکلی نباشد که تضاد منافع ایجاد کند. 
سرمایه گذاران اخالقی تمایل بیشتری دارند که درصد بیشتری 
از اعضای هیأت مدیره مس��تقل بوده و در ش��رکتی دیگر نقش 
مدیریتی نداش��ته باشند چراکه در این صورت قادرند شرکت را 

به سمتی مناسب برای سهامداران، هدایت کنند.
مشارکت سیاسی

گاهی ش��رکت ها با کاندیداهای سیاس��ی اقدام به مشارکت و 
تعامل های��ی می کنند ک��ه طی آن توافقی ضمنی ب��ا انتظاراتی 
متقابل ایجاد می شود. از قبیل اینکه اگر آن شخص انتخاب شد، 
ش��رکت نوعی خدمات ویژه از طرف دولت انجام دهد. در برخی 
موارد ش��رکت ها اقدام به ایجاد مشارکت های سیاسی می کنند 
تا سیاس��تمداران، از وضع مقررات جدید که کسب و کار آنها را 
تحت تاثیر قرار می دهد، منصرف ش��وند. سرمایه گذاران اخالقی 
ممکن است نخواهند سهامدار ش��رکت های وابسته به باندهای 

قدرت باشند.
رفتار غیرقانونی

ش��رکتی ک��ه رفت��ار غیرقانون��ی دارد؛ تم��ام س��هامداران و 
ذی نفعانش را در معرض خطر قرار دهد انواع مختلف رفتارهای 
غیرقانونی که ش��رکت ممکن اس��ت با آنها درگیر شود عبارتند 
از:  معامالت درون ش��رکت و مجموعه، رش��وه و رشوه خواری و 
... گاهی ارزیابی میزان خس��ارتی که این اعمال به بار می آورند 
امری بسیار دشوار اس��ت، زیرا برخی از این اعمال مانند رشوه، 
در آمریکا و برخی کشورهای دیگر ممکن است به صورت امری 

ضروری برای انجام کسب و کار درآمده باشد.
حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع عملی

حاکمیت شرکتی مانند س��ایر مسائل سرمایه گذاری اخالقی، 
تنها به عنوان یک مس��ئله جالب و خوش��ایند مطرح نمی شود، 
بلک��ه یک عامل مهم در تعیین اهداف ش��رکت و الزمه ای برای 

ادامه بقای آن است.
modirinfo :منبع
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افسانه ای سال هاست که میان مردم دست به دست می شود؛ اینکه مردم 
دو نیمکره مغز دارند، اگر نیمکره  چپ مغزش��ان غالب باش��د، آنها افرادی 

تحلیلگرند و اگر نیمکره  راست مغزشان غالب باشد، افرادی خالقند. 
پیش از اینکه درباره  این نظریه بحث کنیم و سپس نکاتی برای چگونگی 
دسترسی مردم به بخش خالق مغزش��ان را بازگو کنیم، بگذارید در ابتدا 

نگاهی به منشأ نظریه  نیمکره  چپ و راست مغز بیندازیم.
تئوری نیمکره راست و چپ مغز

در دهه  1800 میالدی، دانش��مندان کشف کردند که وقتی یک طرف 
مغ��ز بیماران ضربه می دید، آنها یک س��ری مهارت های خاص را فراموش 
می کردند. دانش��مندان فهمیدند که ه��ر مهارتی، به بخش خاصی از مغز 
مرتبط است. از همین جا، داستان نیمکره های راست و چپ مغز، شروع شد 

و تا همین االن هم ادامه دارد.
 Roger W.( س��پس در دهه های 1960 تا 19۷0، راجر َدبلیو اسپری
Sperry(، برای اینکه بتواند صرع )Epilepsy( بیماران را درمان کند، 16 
عمل روی جسم پینه ای )توده بافت های سپیدی که دو نیمکره مغز را به 
هم مرتبط می کند( بیماران، انجام داد. در نهایت راجر اسپری، نتیجه  آن 

عمل ها را که درباره  تفاوت میان دو نیمکره بود را یادداشت کرد.
 New( مقاله  راجر اس��پری، در س��ال 19۷3، در مجله نیویورک تایمز
York Times(، تح��ت عنوان »تئ��وری عملکرد اختصاصی هر بخش از 
مغز« )lateralization( چاپ ش��د. خالصه  مقال��ه ، این بود که افراد یا 
راست مغز هستند )منطقی(، یا چپ مغز )خالق(. از اینجا، راجر اسپری برای 
کار خود، جایزه نوبل دریافت کرد و دقیقا هم از همین جا، چندین نشریه  

دیگر درباره  همین داستان نیمکره های راست و چپ مغز ، منتشر شد.
افشاگری تئوری نیمکره  راست و چپ مغز

واقعیت این است که تئوری نیمکره  چپ و راست مغز، یک اغراق فاحش 
و ش��رم آور اس��ت. البته آن بخش که می گوید مغز مردم دو نیمکره دارد، 
درست است. اینکه تفاوت هایی در ترکیب بندی این دو نیمکره وجود دارد 

نیز درست است.
با این حال، اتصال این دو نیمکره به هم، خیلی بیشتر از چیزی است که 

در تحقیقات راجر اسپری ثبت شده  است.
در تحقیقی در سال 2013، دانشمندان برای بررسی عملکرد اختصاصی 
هر بخش از مغز، مغز بیش از هزار نفر را بررسی کردند. مطالعه ی آنها نشان 
می داد که با اینکه بعضی از عملکردها  مختص یک نیمکره  مغز اس��ت، اما 
نیمکره های مغز در واقع بسیار مرتبط تر و پیچیده تر از تئوری نیمکره  چپ 

و راست جانر اسپری هستند.
استعاره  جدید در وصف نیمکره های مغز

ح��اال چگونه این افس��انه  نیمکره های راس��ت و چپ مغز را پشت س��ر 
بگذاریم؟

اول، بیایید ببینیم علوم شناختی معاصر درباره  ناحیه  مغزی و حالت های 
خالق یا منطقی فکر کردن چه می گوید.

من در گذش��ته یک بداهه گو و محق��ق بداهه گویی بودم. من تئاترهای 
فی البداهه، اخباری و ادراکی می نوشتم و به نظرم تفکر درباره  بداهه گویی  و 
مغز، می تواند کمی بحث نیمکره ها را برای مان واضح تر و پتانسیل خالقانه 

مغز را توجیه کند.
 ،)DLPFC( در ناحیه  قشر خلفی  جانبی پیش پیشانی یا دی ال پی اف سی
درس��ت همان طور که فعالیت قشر پیش پیش��انی میانی افزایش می یابد، 
فعالیت مراکز زبان خالق نیز کاهش می یابد. قش��ر خلفی پیش پیشانی، با 
افکار خودآگاه مرتبط است. همان وجدانی که به شما می گوید فالن کار را 

نکنید یا اگر کار اشتباهی کنید، سرزنش تان می کند.

تصویرسازی تش��دید مغناطیس��ی کارکردی )fMRI( که نوعی روش 
تصویربرداری در اِم آر آی اس��ت ، نش��ان داده  که در حالی که بداهه گویان 
آموزش دیده )در موسیقی، صفحه کلید، رپ و بداهه گویی طنز(  بداهه گویی 

می کنند، تغییری جالب در فعالیت های مغزی آنان رخ می دهد.
قش��ر میانی پیش پیش��انی، جزو ناحیه هایی است که با بخش خالقیت 
مغز، مرتبط است بنابراین به جای فکر کردن به نیمکره های راست و چپ 
مغز، بهترین و درس��ت ترین کار، این است که به نواحی خاص دیگر مغز، 
دقیق تر فکر کنیم. ش��اید بهتر باشد به این فکر کنیم که کدام فعالیت ها 
و اس��تراتژی ها، به ما این امکان را می دهد که قشر خلفی پیش پیشانی را 

کنترل کنیم تا توانایی های قشر میانی پیش پیشانی ما، شکوفا شود.
چگونه نیمکره راست مغز خود، یعنی خالقیت خود را بهبود ببخشیم

فرقی نمی کند که بخواهیم نیمکره راست مغز را با نیمکره  چپ مقایسه 
کنیم، خالقیت را با منطق منطق کنیم، یا قش��ر خلفی پیش پیشانی را با 
قشر میانی پیش پیشانی مقایس��ه کنیم. هنوز آنقدری اطالعات داریم که 
بدانیم با کدام استراتژی ها، می توانیم از حداکثر توانایی های مغز خالق مان 

استفاده کنیم.
بنابراین، حاال که ما این افس��انه نیمکره های چپ و راست مغز را باطل 
کرده ایم و با دید تئوری علوم اعصاب شناختی معاصر به نواحی مغز و مراکز 
خالقیت آن نگاه کردیم، اجازه دهید به ش��ما نکاتی را بگویم که با به کار 

بردن آنها  بتوانید از مغز خالق تان، حداکثر بهره را ببرید.
1.    انجام کار های هنری

یک راه برای بهره برداری هرچه بیشتر از خالقیت مغزتان، این است که 
کارهای هنری کنید. حاال چه بداهه گویی باشد، چه بازیگری و چه رقص، 
انجام هنرهای مختلف، تجسم تان را تقویت می کند و به شما کمک می کند 

تا کمی از افکار منطقی و روزمره  خود دور شوید.
مزیت دیگر انجام کارهای هنری، این اس��ت که دید و توجه ش��ما را به 
س��وی جدیدی می کش��اند. توجه و خالقیت، دو نیمه جدانشدنی اند و به 
شدت هم به یکدیگر وابسته اند. زمانی که ما بداهه گویی می کنیم، بازیگری 
می کنی��م و می رقصیم، باید با دقت به هنرمن��دان دیگر نیز توجه کنیم. 
همی��ن ، ما را مجبور می کند تا کمتر روی اف��کار آگاهانه و منطقی خود، 
تمرکز کنیم. همچنین، با آزاد ش��دن ما از قید و بند منطق ، تفکر و بیان 

خالقانه  ما به طرز چشمگیری بهبود می یابد.
یک��ی از نتای��ج تحقیقات م��ن روی بداهه گویی، نش��ان م��ی داد که با 
تمرکز ب��ر روی همکاران و کاره��ای فعلی مان، خیل��ی راحت تر کارها را 
پیش می بریم و به اصط��الح در حالت »جریانی« قرار می گیریم. به گفته  
دکتر چیکِس��نت میهالی )Csikszentmihalyi(، اس��تاد روانشناسی و 
مدیریت، حالت جریانی، حالت روان شناختی بهینه ای است در آن دشواری  
کارهای مان در حد مهارت های مان است. وقتی در طول انجام فعالیت مان، 

احساس حضور و لذت می کنیم، درک ما از زمان تغییر می کند.
حالت جریانی ، حالتی خالقانه است و کامال مخالف کار با اعداد و ارقام و 
برخورد منطقی با مشکالت است بنابراین برای رسیدن به حداکثر خالقیت 
خود، از جای خود بلند شوید، بداهه گویی کنید، بازیگری کنید و برقصید.

2.    هنر تصویری
معل��م هن��ر، بت��ی ادواردز )Betty Edwards( کتاب��ی تحت عنوان 
 Drawing on the Right Side of( »طراحی با س��مت راست مغز«
the Brain( نوشت. در این کتاب هم به وضوح می بینیم که چطور تغییر 

در توجه ما، می تواند منجر به افزایش تفکر خالقانه  ما شود.
کتاب ادواردز به دانش آموزان حقه های هنری  می آموزد که با آن دیدشان 
را نس��بت به دنیا تغییر دهند. به عنوان مثال، یک تمرین، دانش آموزان را 

تش��ویق می کند که موضوع نقاشی خود را، حاال یا اشیا یا چیزهای دیگر، 
قبل از کشیدن، وارونه کنند. این کار، هنرمندان را وادار می کند تا به چیزها 
از دید تازه ای نگاه کنند. این تغییر، باعث می شود که آنها روی تک به تک 
اجزا و الگوی اشیا، تمرکز بیشتری کنند و در نتیجه ، نقاشی بهتری بکشند.

ما با تغییر دیدگاه مان، می توانیم به مرکز خالق مغزمان دسترسی پیدا کنیم. 
برای اینکه از افکار منطقی و انتقادی خود دور بمانید و همه چیز را از یک دید 

جدیدتر و خالقانه تری ببینید، حتما در یک کالس هنر ثبت نام کنید.
3.    در عالم هپروت رفتن

دشمن خالقیت، وادار شدن و اجبار است.
فکر  کنم همه  ما حداقل یک بار خودمان را وادار به خالق بودن کرده ایم. 
وقتی این کار را می کنیم، در واقع داریم س��عی می کنیم نواحی عقالنی و 
منطقی مغز خود را وادار به خالق بودن کنیم. این درس��ت مثل این است 
که از باغبان خود بخواهید عمل آپاندیس تان را انجام دهد! منظورم را که 

فهمیدید، اصال کارش این نیست.
ب��ه جای این کارها، به خود فش��ار نیاورید و کمی اس��تراحت کنید. به 
مدت طوالنی پیاده روی کنید و یک دوش ریلکس کننده بگیرید. بگذارید 

ذهن تان برای خودش آزاد باشد.
ه��ر کاری می خواهید بکنید، فقط خود را مجبور به خالق بودن نکنید. 
این وقفه  کوتاه، به مراکز خالقیت مغز ش��ما اجازه می دهد تا شروع به کار 

کند و به ذهن تان برسد.
4.    تمرین حضور ذهن

آخری��ن ترفند برای به کار انداختن نیمکره  به اصطالح راس��ت، تمرین 
کردن حضور ذهن است.

در حال حاضر، روش های مختلفی برای تمرین حضور ذهن وجود دارد. 
می توانید یک روش فیزیکی، مثل کالس یوگا را انتخاب کنید یا می توانید 
با مدیتیش��ن )Meditation(، از افکار خود خبردار و با احساسات خود 

یکی شوید.
همچنین می توانید س��عی کنید در برنامه  روزانه  خود، تمرینات ورزشی 
س��رگرم کننده ای، مثل گذش��تن از خیابان های فرعی یا وانمود کردن به 
اینکه کارآگاه هستید و باید حواس تان به همه چیز جمع باشد، قرار دهید.
از هر راهی که می توانید حضور ذهن را تمرین کنید، زیرا همین می تواند 
به نحوه  کارکرد مغزتان کمک کند و باعث شود که متوجه افکارتان در یک 
روز عادی شوید. اگر قرار باشد تا ما به خالقیت مطلوب خود برسیم، باید 
در نحوه عملکرد مغز انفرادی خود، استاد شویم. حضور ذهن، راهی است 

تا ما بتوانیم در درک مغز خودمان، استاد شویم.
حضور ذهن همچنین مزایایی مانند آرامش بخشیدن، کند کردن تنفس 
و کمک به ما برای هوشیاری هرچه بیشتر دارد، همه  اینها راه های استفاده 

از حداکثر پتانسیل خالقیت ماست.
ختم کالم

بنابراین درست نیست که بگوییم نیمکره  سمت راست ما، بخش خالق 
مغز ما اس��ت، اما در هر صورت، تالش برای بهبود مراکز خالقیت مغز ما، 
بسیار خوب است. راهش هم این است که آرام باشید، هوشیار باشید، زاویه  
دی��د خود را تغییر دهی��د، حرکت کنید، چیز جدیدی امتحان کنید و در 

نهایت، خود را وادار به انجام هیچ کاری نکنید.
خالقیت بسیار بی ثبات است. می تواند وقتی که به آن خیلی نیاز داریم، 
ما را یک دفعه رها کند، اما اگر آرام باش��یم و به همه چیز از زاویه  دیگری 
نگاه کنیم، شانس بیشتری برای فعال کردن مرکز خالقیت مغزمان داریم، 

حتی اگر منظور دقیق مان »نیمکره  سمت راست مغزمان« نباشد.
LifeHack/ucan :منبع 
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اخبار

اراک - خبرنگار فرصت امروز: پس از ابالغ »دستورالعمل نحوه 
مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« 
از ســوی قوه قضاییه در آبان ماه ســال جاری ، که بر حسن انجام 
وظایف مدیران و کارمندان دســتگاه های اجرایی نسبت به انفال و 
حقوق عامه و پرهیز از هر گونه تقصیر و ترک فعل، تأکید دارد، جلسه 
ای با حضور سرپرست معاونت سازمان بازرسی کل استان مرکزی، 
معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای مرکزی جهت تبیین اهمیت 

و ابعاد این دستورالعمل در این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای مرکزی، در این 
جلسه پس از توضیحات مدیر دفترحقوقی این شرکت در خصوص 
اهمیت این دستورالعمل  و لزوم برگزاری جلسه ای جهت تشریح و 
تبیین آن، سرپرست معاونت بازرسی کل استان مرکزی با قدردانی 
از زحمات مجموعه شرکت آب منطقه ای استان، میزان رضایتمندی 
این دســتگاه اجرایی را مطلوب توصیف و با ذکر مقدمه و کلیاتی از 
پیشــینه و علل ضرورت تصویب و ابالغ این دســتورالعمل، یکی از 

مخاطبان اصلی آن را شرکتهای آب منطقه ای برشمرد که با توجه 
به جایگاه و اهمیت وظایف این شــرکتها در حوزه ی حفظ حقوق 
بیــت المال در امور منابع آب، می بایســت بیش از پیش مدنظر و 
توجه تمامی مدیران مجموعه شــرکت قرار گیرد و در ادامه موارد 
مهم دستور العمل را تبیین کرد. این مقام مرجع نظارتی کل استان 
افزود: گرچه در مالحظات مراجع نظارتی، توان و مقدورات و بضاعت 

دستگاه اجرایی مدنظر قراردارد اما ضروری است که مدیران با تدبیر 
الزم و تشخیص اولویت و اهمیت امور با فراغت از روزمرگی و جریان 
امور عادی شرکت، در حسن اجرای وظایف خود و پرهیز از هرگونه 

ترک فعل و قصور در انجام وظایف محوله، بکوشند.
ملکی ادامه داد: ســازمان بازرسی استان نیز که اجرا و مراقبت بر 
اجرای دستورالعمل را بر عهده دارد، حسن تعامل سایر دستگاه های 
اجرایی با شــرکت آب منطقه ای پیگیری نموده و چنانچه هرگونه 
گزارشی از کوتاهی و احیاناً تخلف دستگاه ها از مقررات قانونی واصل 

شود به طور جد مدنظر خواهد داشت.
وی در پایان بــا یادآوری اهمیت نتایج گزارشــهایی که پس از 
بررســی و تحقیق نمایندگان سازمان بازرسی، به دستگاه ابالغ می 
شود، خواستار اهتمام هیأت مدیره و مدیران شرکت بر رفع نواقص 
و ایرادها و اصالحات الزم شد به نحوی که مرجع نظارتی در بررسی 
های بعدی مجدداً شاهد تکرار همان نواقص نبوده و دستگاه اجرایی 

پیشنهادها و اصالحات مدنظر را پیگیری کرده باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در بازدید سرزده از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا)س( رشت 
ضمن بازدید از محل احداث کلینیک ویژه و بخش های درمانی این 
مرکز، بر لزوم ارائه خدمات مستمر و بی وقفه تأکید کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن)وبدا(، ظهر امروز 
دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به همراه 
معاون منابع توســعه مدیریت، منابع و برنامــه ریزی  و همچنین 
معدون درمان دانشــگاه از کلینیک ویژه تخصصی مرکز آموزشــی 
درمانی الزهرا)س( رشت و همچنین بخش های پذیرش و اورژانس 
این مرکز بازدید کرد. دکتر ساالری در بازدید میدانی از کلینیک ویژه 
تخصصی مرکز درمانی الزهرا)س( رشت، با ابراز خرسندی از پیشرفت 
این پروژه طرح تحول ســالمت، بر ضرورت تکمیل  بخش های در 
دســت احداث آن تأکید کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با بیان اینکه دانشــگاه آماده جذب اعتبــارات ملی جهت تکمیل 
کلینیک ویژه و تخصصی مرکز آموزشــی الزهرا)س( رشــت است، 
گفت: این کلینیک در صورت افتتــاح و بهره برداری زمینه را برای 

افزایش خدمات درمانی به بیماران در بخش دولت افزایش می دهد.  
به گفته دکتر ســاالری، کلینیک تخصصی در دست احداث مرکز 
دانشگاهی الزهرا)س( رشت، چهار هزار و 160 مترمربع وسعت دارد 

و در چهار طبقه بناشده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
پس از بازدید میدانی از محل پروژه در دست احداث کلینیک ویژه 
الزهرا)س(، به بخش های پذیرش و اورژانس این مرکز آموزشــی و 
درمانی نیز سرکشی کرد. دکتر ســاالری در بازدید سرزده از مرکز 
آموزشــی الزهرا)س( عالوه بر کادر درمان ، ضمن گفتگو با بیماران 
و همراهــان ، نحوه ارایه خدمات درمانی در این مرکز  مورد ارزیابی 
قرار داد. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان گیالن همچنین در دیدار با کادر درمان مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س( ضمن تقدیر از پزشــکان و پرســتاران، بر ارائه خدمات 
مســتمر و بی وقفه به بیماران در تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان 
استان تأکید کرد. وی همچنین وضعیت استقرار تجهیزات پزشکی 
اختصاص یافته به مرکز آموزشــی درمانی الزهرا را موردبررسی و از 
تأمین مابقی تجهیزات و دستگاه های موردنیاز و پیشرفته  این مرکز 
در آینده خبر داد. دکتر ساالری با اشاره به تخصیص پزشکان طرحی 
در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( رشت، بر ضرورت حضور فعاالنه 

آن ها در دو نوبت صبح و عصر تأکید کرد.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: امور فرهنگــی کمیته امداد 
اســتان قم با بهره گیری از بهترین معلمین مدارس نمونه مردمی، 
و غیرانتفاعی، افت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت را در ایام 
محدودیت های کرونا جبران می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، سید محسن صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد 
استان قم، از تعامل مستقیم کمیته امداد با وزارت آموزش و پرورش 
در سطح کشور و به تبع آن اداره کل کمیته امداد استان قم با اداره 
کل آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این اقدام مهم با هدف ارائه 
خدمات بهینه به همه ی دانش آموزان تحت حمایت استان صورت 
گرفته است. وی ساماندهی دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در 
اســتان قم را خاطر نشان و تصریح کرد: با هدفگذاری معاونت امور 

فرهنگی کمیته امداد استان قم، دانش آموزان در حال تحصیل در 
اتفاقی کم نظیر از چهار هزار و ۲00 نفر به 6 هزار نفر افزایش یافتند. 
صالحی با بیان اینکه برای جبران ما به التفاوت آمار با یکایک دانش 
آموزان تحت حمایتی که خدمات دریافت نکرده بودند تماس گرفته 
شــد گفت: این دانش آموزان بعد از اخذ گواهی تحصیلی و تشکیل 
پرونده از انواع خدمات حمایت تحصیلی برخوردار شــدند. وی این 
خدمات تحصیلی را شــامل هزینه های لوازم التحریر و پوشــاک و 
کمک هزینه کالس های بزرگســاالن و موسسات کنکوری عنوان 
و تصریــح کرد: برگزاری کالس های تقویتی برای این دانش آموزان 
از اقدامات مهم کمیته امداد اســتان قم است. معاون امور فرهنگی 
کمیته امداد اســتان قم محدودیت هــای تحصیل حضوری دانش 

آموزان در مدرســه را یادآور شد و گفت: در گام اول طبق اولویت 
بندی انجام شده ۵00 دستگاه تبلت بین دانش آموزانی که خانواده 
آنها ســه نفر به باال محصل یا دانشجو داشتند توزیع شد. صالحی 
افــزود: این آموزش ها در مقاطــع و پایه های تحصیلی جداگانه در 
مجتمــع والیت از یک ماه قبل برنامه ریزی و در حال اجرا تا پایان 

خرداد ماه می باشد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: دو پروژه خط و پست 1۳۲ کیلو ولت بهمئی و 
افزایش ظرفیت پست دهدشت، قبل از پیک بار تابستانی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری خواهد رسید. محمود دشت 
بزرگ در نشست با مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: خط و پست 1۳۲ کیلو ولت 
بهمئی در مرحله نهایی شدن است که با وارد مدار شدن آن، شبکه 
برق فوق توزیع شهرســتان بهمئی پایدار خواهد شد و شهرستان 
بهبهان خوزســتان نیز می تواند از این ظرفیت استفاده کند. وی 
ادامه داد: برای رفع پرباری پســت دهدشــت و مشکالتی که برای 
مشترکین در این منطقه وجود دارد نیز یک دستگاه ترانسفورماتور 
به ظرفیت ۳0 مگاولت آمپر در پست دهدشت قبل از تابستان پیش 

رو، نصب و به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای با بیان اینکه عالوه بر این دو پروژه، خط دژکوه- لنده نیز در سال 
1۴00 مورد بهره برداری قرار می گیرد، اضافه کرد: ارزش سرمایه 

گذاری این سه پروژه بیش از ۳۴0 میلیارد تومان است. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در جلسه مدیریت بحران استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز شرکت کرد. در این جلسه آخرین وضعیت 
زیرساخت های برق شهرستان زلزله زده سی سخت مورد بررسی 
قرار گرفت تا اقدامات الزم در این زمینه انجام شود. بازدید از پست 
برق ســاران و بررسی روند اتصال پتروشیمی گچساران به شبکه و 
بازدید از محل اجرای طرح پتروشیمی دهدشت و بررسی وضعیت 
آتی شــبکه انتقال در آن منطقــه، از دیگر اقدامات انجام شــده 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و معاونین وی، در سفر 
به کهگیلویه و بویراحمد بوده است.بر اساس این گزارش، امور بهره 
برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی ده گانه شرکت 

برق منطقه ای خوزستان است.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی 
با اشــاره به اینکه تمرکز اصلی به جهت سرمایه گذاری و توسعه د 
رمخابرات از محل درآمدها می باشــد افزود: حمایت همه جانبه از 
مخابرات از سوی نهادهای تاثیر گذار و اجرای فرآیند اصالح تعرفه 
ها در توســعه و تامین زیرساختهای با کیفیت ارتباطی مثمر ثمر 
خواهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلســتان با تاکید بر اینکه مدت 
زیادی اســت که تعرفه ها ثابت مانده است افزود : تغییر تعرفه ها 
ضروری به نظر می رســد و قطعا افزایش سرمایه گذاری در حوزه 
ارتباطات و مخابرات با افزایش تعرفه قابل انجام خواهد بود. غالمعلی 
شهمرادی با اعالم خبرراه اندازی 1۲۴ پروژه مخابراتی در ایام دهه 
مبارک فجر توسط مخابرات منطقه گلستان گفت: این پروژه ها با 
محوریت تقویت اینترنت و پوشش تلفن همراه عملیاتی شده است 
و فیبررسانی به سایت ها به لحاظ اینکه فیبر از لحاظ کیفیت  باال 
و ســرعت تبادل اطالعات نقش موثری در ارتقاء سرویسها دارد از 
جمله مهمترین این طرح ها می باشد.وی همچنین توسعه پورت 
های پرسرعت اینترنت خانگی و تقویت و بهینه سازی شبکه انتقال 
را از جمله دیگر پروژ ها دانســت و افزود: با راه اندازی این پروژ ها 
که با اعتباری بالغ بر ۲1۴ میلیارد تومان به بهره برداری رســیده 

اســت تحول بزرگی در کیفیت و پوشش اینترنت و توسعه همراه 
اول اتفاق افتاده اســت .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به 
اینکه نشست مطبوعاتی موجب دریافت اطالعات از جامعه خواهد 
شد از رســانه های خواست با تبادل درســت و به موقع اطالعات 
بین ســازمان ها و مردم در راستای رفع مشکالت و خواسته های 
مردم، همچنین اطالع رسانی اقدامات انجام شده توسط سازمان ها، 
فعالیت نمایند.غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه بهبود ارتباطات 
و افزایش ظرفیت شــبکه نتیجه اقدمات انجام شــده است گفت: 

برهمین اساس جزء اســتانهای برتر و پیشرو در کشور می باشیم 
و در ارزیابی شــاخص ها در توسعه ارتباطات موفق عمل کرده ایم 
.وی توزیع عادالنه ارتباطات و اجرای عدالت ارتباطی را در مخابرات 
از اصول برنامه ریزی دانست و گفت : خدمت رسانی د رجای جای 
استان به مساوات انجام می شود و سرویسها و خدمات مخابراتی به 

تمام مردم استان قابل ارائه می باشد.
دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با خانواده دو 

شهید انقالب
مدیر مخابرات منطقه گلستان با خانواده شهیدان بهرامی و کریمی 
دیدار کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه حفاظت از 
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و در شرایط کنونی بسیار ارزشمند 
است گفت : مردم ایران در راستای دفاع از کشور تا پای جان ایستاده 
اند و همچون شهدای عزیز که خون خود را نثار انقالب و اسالم کرده 
اند به منظور تحکیم نظام جمهوری اسالمی ایران مقاومت خواهند 
داشت.وی تکریم و گرامیداشت یاد شهدا را ضروری دانست و حمایت 
از خانواده شهدا را یک وظیفه شرعی و اخالقی عنوان نمود و گفت :  
در شرایط کنونی خدمت مخلصانه و تبیین اهداف شهدا برای نسل 

آینده بهترین مسیر پاسداری از خون شهدا است.

در شرکت آب منطقه ای مرکزی صورت پذیرفت:

جلسه تبیین "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و 
کارمندان و پیشگیری از آن"برگزار شد

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از پروژه کلینیک ویژه 
و بخش های درمانی مرکز دانشگاهی الزهرا)س( رشت

افت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد 
قم بدون پرداخت هزینه جبران می شود

بهره برداری از دو پروژه فوق توزیع برق قبل از پیک بار تابستان در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
اصالح نظام تعرفه گذاری در مخابرات الزمه توسعه ارتباطات مخابراتی است

فرماندار سمنان از اقدامات دربهار1۴۰۰ خبرداد : 
اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان امام خمینی)ره( شهر سمنان به 

درخواست بازاریان 
سمنان - حســین بابامحمدی: مهندس نادر فخری در جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک شهرستان سمنان در سالن اجتماعات فرمانداری سمنان 
بیان داشــت: خیابان امام  خمینی)ره( یکی از معبرهای پرتردد واقع در بافت 
تاریخی این شهر و منتهی به بازار قدیمی است که پیاده راه سازی این مسیر به 
منظور حفظ بافت تاریخی و کمک به رونق گردشگری و رونق اقتصادی اجرا 
می شود.وی ادامه داد: طرح پیاده راه سازی خیابان های تاریخی در بسیاری از 
مراکز استان ها با وجود جمعیت و ترافیک قابل توجه اجرا شده و خیابان امام 
خمینی)ره( ســمنان ظرفیت اجرای این طرح را دارد.فرماندار سمنان تاکید داشت: پیاده راه سازی خیابان امام خمینی)ره( شهر 
سمنان از یک سال قبل مطرح بوده ونه تنها مانع فعالیت کسبه و بازاریان در این محدوده نمی شود، بلکه فرصت عرضه و تقاضا و 
به دنبال آن رونق کسب و کار را فراهم می کند و در نقاط مختلف کشور اجرای این طرح نتایج رضایت بخش داشته است.شایان 
ذکراست در این جلسه درباره مسایل مختلف پیرامون اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان امام خمینی)ره( مانند مسائل ترافیکی ، 
اجتماعی و فعالیت کسبه بازار بحث و تبادل نظر و مقرر شد نسبت به برگزاری جلسات بصورت کارشناسی در این باره اقدام شود.

الزم به ذکر است اجرای طرح سنگ فرش خیابان امام سمنان در مرحله اول از میدان شریعتی تا چهارراه مازندران اجرا می شود.

توسعه و نوسازی بیش از 1۰۰ کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی در 
سطح استان بوشهر 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب اســتان بوشهر: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
اشــاره به اجرای طرح های آبرسانی با صرف اعتبار بالغ بر1000 میلیارد ریال 
اظهارداشت : در راستای خدمت رســانی مطلوب به مشترکین در سالجاری 
1000میلیاردریال دراجرای طرح های آبرســانی استان سرمایه گذاری شده 
است که از مجموع این اعتبارات ۵۳درصد درحوزه شهری واز محل اعتبارات 
ملی واستانی ونیز ۳6 درصد درحوزه روستایی و ازمحل اعتبار حوزه استانی، 
بند الف تبصره 6،مناطق محروم سفرریاست جمهوری ومنابع داخلی وملی تاکنون تخصیص یافته است. وی افزود : هزینه های جاری 
از محل درآمدهای شــرکت و هزینه های توسعه ای و سرمایه ای از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی تأمین می شود. حمزه پور 
اجرای 60 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هرساله طبق برنامه وباتوجه به توسعه شهرها وروستاها 
ودرنتیجه افزایش تقاضا عملیات توسعه شبکه مستمرا انجام می گردد که امسال عالوه توسعه شبکه آبرسانی، بیش از ۴۵ کیلومتر 
شبکه های فرسوده نیزنوسازی شده است. وی، از اجرای۲0 کیلومتر خط انتقال آب خبر داد و بیان کرد: در این راستا ۷ کیلومتر خط 
انتقال آب نوسازی شده است. وی تصریح کرد: امسال به منظور افزایش تولید وتامین آب شرب مشترکین ۳۷ حلقه چاه با اعتباری 
افزون بر۲00 میلیارد ریال حفر,کف شکنی و تجهیز شده است که امیدواریم باحفراین چاه ها پاسخگوی نیاز روز افزون مشترکین 
به این مایه حیاتی باشیم. حمزه پور گفت : همچنین درجهت ارتقای خدمت رسانی آب آشامیدنی به مشترکین ۷۳ ایستگاه پمپاژ 
آب استان بوشهربهسازی شد ه است. وی گفت: به منظور توزیع عادالنه آب ،تعیین میزان دقیق آب آشامیدنی آب این روستاها و 
برای سامان دهی و پیش گیری و جمع آوری موارد هدررفت و مصارف غیرمجاز آب، در ورودی ۵0 روستا کنتور نصب شده است. 
وی با اشاره به توزیع آب سیار به نقاط بحرانی خاطر نشان کرد: امسال 6 هزار سرویس آب تانکری با حجم 60 هزار مترمکعب در 
نقاط بحرانی و کم آب استان توزیع شده است. وی با تاکید بر توجه به مصرف بهینه آب و صرفه جویی در همه عرصه ها اظهار داشت: 

صرفه جویی در مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران محسوب می شود.

لزوم نگاه فراملی به حوزه پدافند غیرعامل در خراسان رضوی
مشــهد - صابر ابراهیم بای: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان رضوی گفت: با توجه به وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن 
موسی الرضا )ع( در مشهد و شرایط خاص اقلیمی این استان، موضوعات حوزه 
پدافند غیرعامل در خراسان رضوی باید با نگاه ملی و حتی بین المللی پیگیری 

و دنبال شود. 
 سیدکمال الدین میرجعفریان در آیین افتتاح و بهره برداری از سامانه های 
شــرایط اضطراری)مدیریت بحران( شرکت گاز استان که همزمان با چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد اظهار کرد: مرکز فرماندهی شرایط اضطراری شرکت گاز استان به منظور تشکیل 
نشست های ستاد مدیریت بحران شرکت گاز استان در شرایط اضطراری و بحران های محتمل ایجاد شده است. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: میزان مصرف روزانه گاز در شرق کشور ۹0 میلیون مترمکعب است که از این 
میزان 60 میلیون مترمکعب مربوط به خراسان رضوی و گاز تولیدی پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد نیز حدود ۵۷ میلیون مترمکعب 
است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: برای تامین کسری مورد نیاز استان، اجرای فاز دوم ذخیره 
سازی با ظرفیت بیست میلیون متر مکعب در روز تعریف و توسط شرکت ملی گاز پیمان سپاری شده است. میرجعفریان با اشاره 
به بروز حوادث پیش بینی نشده و تاثیر آن بر مصرف گاز در خراسان رضوی گفت: طی دو ماه گذشته با بروز برودت و سرمای هوا، 
میزان مصرف گاز خانگی افزایش یافت. با برگزاری نشست های متعدد با مدیران دستگاه های اجرایی و دست اندرکار تامین کننده 
سوخت و انرژی، وضعیت بوجود آمده ناشی از سرمای هوا و تاثیر آن بر سوخت نیروگاه ها مدیریت شد و الزم است برای پیشگیری 

از بروز بحران همواره تمهیدات الزم اندیشیده و موضوعات حوادث غیرمترقپه و پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد. 

شهردار رشت در بازدید از شهرک سید احمد خمینی عنوان کرد؛
مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید جبران شود

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت روز گذشته 
)پنج شــنبه ۳0 بهمن( در بازدید از شهرک سید احمد خمینی اظهار داشت: 
مشــکالت محالت کم برخوردار رشت باید به هر ترتیبی که شده جبران شود 
و شهرداری هم در این زمینه عزمی جدی دارد.  شهردار رشت عنوان کرد: بر 
اساس یک برنامه زمانبندی شده و با هماهنگی هایی که صورت گرفته امروز در 
شهرک سید احمد خمینی رشت که یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر است 
حاضر شدیم تا عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و شهروندان، خواسته ها و مطالبات آنان را هم از نزدیک جویا شویم. سید محمد 
احمدی تصریح کرد: عمده مشکالتی که مردم داشته و به ویژه در بحث شهری مطالبه می کنند بحث پسماند، موضوعات مرتبط 
با فضای ســبز، فضاهای ورزشــی و بازگشایی معابر را شامل می شود.  وی ابراز داشت: در دیدارهای چهره به چهره سعی می کنیم 
موضوعات مختلفی که مدنظر شهروندان است را مورد بررسی قرار دهیم تا مشکالت و موارد مورد بحث در سریع ترین زمان و به شکل 
بهینه حل و فصل شوند.  شهردار رشت با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع مشکالت محالت و مناطق کمتر برخوردار را در 
اولویت  خود میداند افزود: معتقدیم ارتباط نزدیک با مردم در مساجد و محالت و جویا شدن مشکالتشان آثار و برکات فراوانی دارد و 
به توسعه متوازن شهری کمک می کند.  سید محمد احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری رسیدگی به محالتی است 
که به هر دلیلی از حیث خدمات شهری عقب مانده اند و باید به هر ترتیبی که شده کمبودها را جبران کنیم. در این بازدید محمدرضا 

احمدی و سید علی آقازاده نمایندگان رشت در مجلس شورای اسالمی و سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه رشت حضور داشتند.

مسابقات تیراندازي با کمان قهرمانی استان در بندرعباس برگزار شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: به مناســبت دهه فجر مسابقات 
تیراندازي با کمان قهرماني اســتان در سه رشته ریکرو، کامپوند وکمان بربو 
بانوان وآقایان در ســه رده ســنی نونهاالن و نوجوانان،بزرگساالن برگزار شد. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداري بندرعباس، حامد 
رضوانی، رئیس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شهرداری بندرعباس در 
این ارتباط گفت: این مسابقات با حضور ۴0نفر شرکت کننده در بندرعباس 
برگزار شده است. وی با اشاره به حضور ورزشکارانی از شهرستان هاي قشم، 
سیریک، رودان، نظام پرستاری و هیئت تیراندازی با کمان استان در این دوره از مسابقات، بیان کرد: این مسابقات توسط سازمان 
فرهنگی ورزشــی شهرداری بندرعباس، اداره ورزش وجوانان بندرعباس و باشگاه سامین در مجموعه ورزشی حجاب برگزار شد. 
گفتني است، در آیین اختتامیه این مسابقات عباس امیني زاده شهردار بندرعباس،اسالم باوقار رئیس هیئت، حامد رضوانی رئیس 

سازمان فرهنگی ورزشی و حمیدرضا حیدری پوري مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداري حضور داشتند.
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س��المتی، محور توس��عه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کلیه 
جوامع بش��ری بوده و اهمیت ویژه ای در توس��عه زیرس��اخت بخش های 
مختلف جامعه دارد. هدف نهایی نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هر 

کشور، ارتقای سطح سالمت آحاد مردم است.
کاه��ش نابرابری بین مناط��ق مختلف، در زمینه دسترس��ی به منابع 
بهداش��ت و درمان از مهمترین اهداف سیاس��ت گذاران بخش سالمت در 
ایران اس��ت. یکی از راه های اصلی رس��یدن به این ه��دف، توزیع متعادل 
امکانات و منابع سالمت در مناطق جغرافیایی مختلف با توجه به نیازهای 
سالمتی مردم و سطح جمعیت اس��ت. درواقع توزیع نابرابر منابع انسانی 

در حوزه سالمت پدیده ای جهانی است و در ابعاد مختلف بروز می کند.
بررسی ها در دنیا نشان می دهد که افراد روستایی با بسیاری از تفاوت های 
بهداشتی در مقایسه با افراد شهری روبه رو هستند و به طور کلی، جوامع 
روستایی در مقایسه با جوامع شهری، از امکانات کمتری در حوزه سالمت 
برخوردارند. برای نمونه اغلب پزشکان در کشورهای توسعه یافته و شهرهای 
بزرگ تمرکز دارند که س��طح زندگی در آنجا مناسب تر، درآمدها باالتر و 
رضایت شغلی بیشتر اس��ت. با توجه به این موضوع، کمبود کادر پزشکی 
در ش��هرها، بخش ه��ا و روس��تاهای دورافتاده کش��ور و همچنین تراکم 
فارغ التحصیالن رش��ته ها در کالنش��هر پایتخت، سایر کالنشهرها و مراکز 
اس��تان ها همواره باعث ایجاد اختالل در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 

به ساکنان مناطق محروم و نیازمند کشور شده است.
این اختالل تنها در ایران رخ نداده است؛ در همه کشورها اعم از غنی و 
فقیر، نسبت کادر بهداشتی در مناطق شهری و ثروتمند باالتر گزارش شده 
است و این در حالی است که نیمی از جمعیت جهان در مناطق روستایی 
زندگی می کنند و افراد س��اکن در ای��ن مناطق، تحت تاثیر آثار نامطلوب 

کمبود منابع انسانی قرار می گیرند.
در س��وی دیگر، وزارتخانه های بهداشت و سیاست گذاران حوزه سالمت 
نیز با چالش های اساس��ی در رفع نیازهای س��المت جمعیت روس��تایی 
مواجه هس��تند و این در حالی است که جمعیت هاي روستایي باید براي 
مراقبت هاي کافی س��المت و نیز برخورداری از یک سیستم اجتماعي که 
چنین مراقبتي را فراهم مي کند، مس��تحق دانسته شوند. اشخاص صرف 
نظر از مکان، حق برخورداري از خدمات مراقبت س��المت و بهداش��ت را 
دارند، اما جوامع روس��تایي به تجربه، انبوهي از مش��کالت بهداشتی را در 

مقایسه با همتایان شهري خود دارند.
 استارت آپ ها وارد می شوند

با همه مش��کالت موجود در این حوزه اما اس��تارت آپ ها و کارآفرینان 
اجتماعی توانسته اند با خلق راهکارهای نوآورانه بر بستر فناوری، تا اندازه ای 

در جهت پر کردن این شکاف گام بردارند.
در حقیقت فناوری اطالعات تاثیر عمیقی بر مش��اغل مختلف داش��ته 
است؛ این فناوری هم باعث بهبود کیفیت و هم کاهش هزینه های اجرایی 
مشاغل می شود. مراقبت های بهداشتی نیز از این تأثیر مستثنا نیستند. این 

موسسات، اطالعات زیادی تولید می کنند که می بایست جمع آوری، توزیع، 
ثبت، بازیابی و ترخیص ش��وند. کاربرد تکنولوژی در مراقبت بهداشتی به 
صورت ثبت الکترونیک داده های پزشکی و نظام سالمت الکترونیک یکی 
از ضروری ترین مس��ائل جهت بهبود کیفیت بهداش��ت و درمان محسوب 

می شود.
دفتر ارزیابي فناوري آمریکا، فناوری س��المت را ش��امل تمام وس��ایل، 
تجهی��زات، داروها و رویه هایي مي داند که در ارائه و س��ازماندهی خدمات 
سالمت به منظور حل مشکالت موجود در حوزه سالمت و افزایش سطح 

کیفیت زندگي انسان ها استفاده می شوند.
س��المت الکترونیک عرصه جدیدی بین اطالع رسانی پزشکی، سالمت 
عموم��ی و تجارت اس��ت. کاربردهاي مختلف س��المت الکترونیک مانند 
مراقبت از راه دور، مش��اوره الکترونیک��ی، آموزش از راه دور در برنامه های 

استراتژیک کشورهای مختلف دیده می شود.
با ای��ن حال س��المت الکترونیک نیازمن��د زیرس��اختار هایی همچون 
ش��بکه های فیزیکی، زیرس��اختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای 

عملیات سالمت الکترونیک است.
تجربه آلمان، سوئد، انگلیس، استرالیا

زیرساختار شبکه های فیزیکی سالمت الکترونیک در آلمان، از تطابق و 
به روز کردن س��خت افزار ها در مطب پزشکان، بیمارستان ها، داروخانه ها و 
سایر مکان های مرتبط تشکیل شده است یا اینترنت سریع در کیوسک های 

الکترونیک عمومی وجود دارد.
در س��وئد شبکه اسجیونت یک شبکه فیبر نوری مجزا از اینترنت است 
و زیرس��اختار آن ش��بکه ای مبتنی بر پروتکل اینترنتی بوده که براساس 
تکنولوژی اینترنت محلی ساخته شده و تبادل داده های محرمانه به صورتی 

مطمئن و ایمن را فراهم می کند.
در انگلیس یک زیرس��اختار ش��بکه ای با پهنای باند گس��ترده و ایمن، 
تمام��ی بخش های نظام طب ملی را در انگلس��تان به هم متصل می کند 
و گزین��ش و ثب��ت الکترونی��ک در جراحی های عموم��ی، خدمات ثبت، 

سیستم های ارتباطی و آرشیو تصویر را ممکن می سازد.
در اس��ترالیا زیرس��اختار ملي، ایجادکننده عناصر اصلی توانمندسازي 
زیرساختار سالمت الکترونیک بوده وکاهش هزینه ها و احتمال دوباره کاری 
را نیز بررس��ی می کند. همچنین در ترکیه ش��بکه فیزیکی س��رور مرجع 

کدگذاری سالمت است.
مولفه های تعیین کننده سالمت در مناطق روستایی

اگرچه برای گسترش سالمت الکترونیک، نیازمند زیرساخت ها هستیم 
تا بتوان از این طریق، از میزان نابرابری های موجود میان جوامع روستایی 
و ش��هری در دسترسی به امکانات مربوط به سالمت و درمان  بکاهیم اما 
نباید این نکته را از یاد ببریم که مطالعات نش��ان داده اند عوامل زمینه اي 
ش��امل بستر اجتماعي- اقتصادی و فرهنگی روستا نیز ازجمله مولفه های 

تعیین کننده مهم و کلیدی سالمت جوامع روستایی است.
فه��م تأثیر تعیین کننده ه��ای اجتماعی س��المتی می تواند در تخفیف 
نابرابری سالمتی بین جمعیت های شهری و روستایی کمک کند. جوامع 
روس��تایی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی- اجتماع��ی متمایز از جوامع 

غیرروستایی دارند.
کیفیت تعامالت نیز یکي دیگ��ر از تعیین کننده های فرآیند مراقبت از 
س��المت روستا است که در جلب اعتماد مردم نسبت به مراقبان سالمت 
اهمیت زیادی دارد. وجود ارتباطات خوب بین شخص با پرسنل منجر به 

افزایش اعتماد بیمار شد.
به عنوان مثال شرکت کانورسا پلتفرمی  مبتنی بر فناوری های دیجیتال 
را در حوزه س��المت و مراقبت ارائه کرده اس��ت که بر تعامل  و ارتباط با 
بیماران تاکید دارد و کارایی و تعهد به همراه دارد. این پلتفرم باعث ارتقای 
نحوه ارتباط میان بیمار و کادر درمانی مانند مدیریت بیماری های مزمن، 
نظارت پ��س از ترخیص، مراقبت قبل و بع��د از جراحی، آموزش بیمار و 

مربیگری شیوه زندگی سالم بهره برد .
ضرورت رازداری در محیط روس��تا از دیگر تعیین کننده های اجتماعی 
روند مراقبت از سالمت در جامعه روستایی است. آنها معتقدند که در یک 
جامعه روس��تایی، ارتباطات اجتماعی بر رازداری مشتریان و هم مراقبین 
س��المت تأثیر می گذارد. همچنین الگوهای تعامل بین جوامع روستایی و 
شهری فرق می کند. فقدان گمنامی در جوامع روستایي منجر به یک فشار 
اجتماعی برای همنوایی با دیگران می گردد. فقدان گمنامی برای موضوعات 
حساس مثل سالمت جنسی و بیماری های روانی پیامدهای خاص خودش 
را دارد. شرکت تالک اسپس در ایاالت متحده آمریکا پلتفرمی را ارائه داده 
است که مشاوره ای محرمانه و به صرفه را با روان درمانگران حرفه ای در هر 
زمان و مکانی فراهم می کند. این کار بدون نیاز به قرار مالقات و با استفاده 

از پیام های نامحدود صورت می گیرد.
کیفیت دسترسی مردم روستا به خدمات مراقبت از سالمت، یکی دیگر 
از تعیین کننده های اجتماعی روند مراقبت از سالمت در جامعه روستایی 
است که از پیچیدگی نسبی برخوردار است. همچنین باید توجه داشت که 
مفهوم دسترسی فراتر از دسترسي فیزیکی است و این مفهوم ورای عوامل 
ظاهری چون فاصله مردم، مراکز بهداشتی و وسایل حمل و نقل به عوامل 
دیگری چون استطاعت مالی، کیفیت و امکانات موجود در مراکز بهداشتی، 
میزان حضور مراقبین س��المت و پزش��ک در محیط و قابلیت نیروی کار 

موجود نیز بستگی دارد.
با وجود تالش های نظام س��المت کش��ور در افزایش کیفیت دسترسی 
مردم روستا به وسیله احداث خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی روستایی 
و برنامه ده گردی توسط پزشک خانواده و ماما، هنوز کیفیت دسترسی در 

مناطق روستایی به طور کامل مطلوب نیست. 
به عنوان نمونه در این راس��تا استارت آپ بلوم الیف )Bloomlife( در 
ایاالت متحده آمریکا که بر بهداش��ت زنان متمرکز است و تالش می کند 
مهمترین چالش های جهانی به حل مش��کالت جهانی در حوزه س��المت 
م��ادران بپ��ردازد، محصولی ارائه ک��رده که به بانوان ب��اردار این امکان را 
می دهد که با اتصال یک دستگاه به شکم خود، انقباض عضالنی رحم خود 

در این دوران را تحت کنترل داشته باشند.
از سوی دیگر تکنولوژی های همراه، میلیون ها نفر از مردم را در کشورهای 
در حال توسعه قادر به دسترسی به اطالعات بهداشتی و خدمات مراقبت 

بهداشتی کرده است.

mobile health و تجربه هند
استفاده از فناوری های بی سیم جدید از جمله تلفن همراه در سیستم های 
  m-health.مزایای زیادی به همراه دارد )m-health( مراقبت بهداشت
به متخصصان اجازه می دهد به داده های بیمار و منابع مختلف دسترس��ی 
داش��ته باش��ند که کمک قابل توجهی به تش��خیص و درم��ان می کند. 
ش��هروندان می توانند از m-health جهت دسترسی به منابع بهداشتی 
اس��تفاده کنند. بیماران نیز می توانن��د از  m-health برای خودکنترلی 
اس��تفاده و اطالعاتي چون فش��ار خون، داده های قن��د خون برای کنترل 
بیم��اران دیابتی یا ارس��ال تصویر یک زخم، را ب��ه ارائه دهندگان مراقبت 
ارسال کنند. اس��تفاده از m-health می تواند بخصوص برای افرادی که 
در  مناطق دوردس��ت یا روستاها زندگي مي کنند یا کساني که معلولیت 

جسمي دارند نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
ع��الوه بر کاربرد m-health در مدیریت  بیماري هاي مزمن، ارس��ال 
خ��ودکار پیام متن��ی)SMS(  ب��ه بیماران ب��رای یادآوری نی��ز از دیگر 
کاربردهای m-health است. به طور مشابه، یادآوری های SMS می تواند 
به ارتقای پایبندی به رژیم های دارویی، با تشویق افراد به استفاده از دارو و 

تشویق آنها به کامل کردن درمان آنها کمک کند.
 در هن��د، یک پ��روژه دولتی به نام »Dr SMS« به ش��هروندان اجازه 
می دهد درباره نزدیکترین مرکز، بهداش��تی در هر ساعتی از روز با ارسال 
SMS اطالعاتی به دست آورند. این سیستم ها همچنین، لینک هایی را به 
بانک خون، مراکز تشخیصی، بیمارستان های خصوصی به خصوص مراکز 

جراحی دارد و لیست پزشکان منطقه را برای شهروندان ارائه می کند.
وضعیت ایران

در ای��ران، در کن��ار عوام��ل متعددی ک��ه در کندبودن روند توس��عه 
س��المت الکترونیک موثر هس��تند، می توان از یک عامل کلی نیز نام برد 
و آن، نبود ثبات مدیریت اس��ت. این در حالی اس��ت که سیاس��ت گذاری 
و تصمیم گیری و اج��راي موفق پروژه ها و طرح های ملی در همه حوزه ها 
ازجمله س��المت، مستلزم ثبات در مدیریت است. تغییرات سریع مدیران 
ب��ه ویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداش��ت یک��ي از موانع بهبود وضعیت 
سالمت و همچنین توسعه سالمت الکترونیک به شمار می رود. تغییر سریع 
مدیران در نهاد های مذکور و برخورد سلیقه ای مدیران اغلب موجب کندی 
تصمیم گیری ها شده و اجرای طرح های سالمت و بهداشت بر بستر فناوری 

را دچار وقفه های مکرر کرده است.
همچنین ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطالعات در 
عرصه س��المت الکترونیک به دلیل محدودیت مالی و استخدامی از دیگر 

موانع توسعه سالمت الکترونیک در کشور است.
از سوی دیگر نمی توان نقش زیرساخت ها را در این زمینه نادیده انگاشت 
زیرا توس��عه س��المت الکترونیک که یکی از اه��داف آن می تواند کاهش 
نابرابری های حوزه س��المت میان مناطق ش��هری و روس��تایی یا مناطق 
برخوردار در مقایسه با مناطق محروم باشد، مستلزم وجود زیرساخت های 
فناورانه و الکترونیک و همچنین میدان دادن به ایده های نو در این زمینه 

است.
isti :منبع
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با توجه به این امر که یوتیوب بزرگترین بستر اشتراک گذاری ویدئو در جهان 
است طبیعی است که هر فردی تمایل به فعالیت در آن را پیدا کند، با این حال 
آیا تاکنون چیزی در رابطه با سئو یوتیوب شنیده اید؟ درواقع تکنیک های این 
بخش کمک خواهد کرد تا ویدئوهای شما شانس دیده شدن به مراتب باالتری 
را داشته باشند. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که انتظار نداریم تا در سطح یک حرفه ای سئو قرار بگیرید و در غیر این صورت 
شانسی برای موفقیت را نخواهید داشت. درواقع مسئله کامال برعکس بوده و به 
همین خاطر نیز در این مقاله قصد داریم تا مهمترین مواردی که الزم است به 

عنوان یک فرد مبتدی در زمینه سئو بدانید را بررسی کنیم. 
1-پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که افراد 
در یوتیوب براساس کلمات کلیدی اقدام به پیداکردن ویدئوهای موردنظر 
خود می کنند. به همین خاطر نیز بسیار مهم است که نسبت به آنها آگاهی 
داشته باشید. در این راستا توصیه می شود که از نرم افزارهای موجود برای 
پیدا کردن کلمات کلیدی حوزه موردنظر خود استفاده نمایید، با این حال 
اگر بخواهید به ش��یوه ای دیگر اقدام کنید، می توانی��د موارد را در گوگل 
سرچ کرده و براساس کلمات پیشنهادی اقدام نمایید. این کلمات کلیدی 
خصوصا در تیتر ش��ما باید مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بسیاری از 
سایت ها نیز کلمات کلیدی برای حوزه های مختلف را گردآوری می کنند، با 
این حال به صورت کلی برای سنجش این موضوع در درازمدت، نرم افزارها 

بهترین گزینه هس��تند. در کنار این موضوع ش��ما باید نسبت به کلمات 
کلیدی که بیش��ترین رش��د را نیز داش��ته اند، آگاهی پیدا کنید. توجه به 
آنها می تواند شما را وارد حوزه ای با رقبای کمتر نماید که خود به معنای 
شانس دیده شدن باالتری خواهد بود. تحلیل اقدامات انجام شده از سوی 

بهترین ها نیز می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
2-پیداکردن کلمات کلیدی رقبا 

در گام بعد الزم اس��ت تا اقدامات مورد قبول را در رابطه با رقبای خود 
انجام دهید. در این راس��تا توصیه می شود که نمونه های موفق را الگو قرار 
دهید. با این اقدام ش��ما می توانید به موارد بسیار خوبی دست پیدا کنید 
که امتحان خود را پس داده اند. در تحلیل های خود بهتر اس��ت که زمان 
مناسبی را اختصاص دهید تا امکان بررسی کامل، مهیا باشد. درواقع عجله 

در این زمینه می تواند شما را از کسب بهترین نتایج دور نماید. 
3-پیدا کردن کلمات کلیدی کم رقیب

این مرحله خصوصا برای افرادی که به تازگی می خواهند فعالیت خود را 

شروع نمایند، بسیار مهم خواهد بود. این موضوع درست همانند استراتِژی 
اقیانوس آبی بوده و باعث خواهد شد تا دسته بندی های پررقیب وارد نشوید 
که شانس دیده شدن شما را کاهش می دهد. در این راستا ابزارهایی نظیر 

KWFinder راهنمای بسیار خوبی برای شما خواهند بود. 
4-بهینه سازی ویدئو 

بدون ش��ک این امر که در جست و جوها حتی در گوگل، ویدئوی شما 
زودتر از س��ایرین به نمایش درآورده شود، رویای هر فردی خواهد بود، با 
ای��ن حال آیا تصور می کنید که معیار انتخاب مواردی نظیر میزان بازدید 
اس��ت؟ در این رابطه پاس��خ منفی بوده و باید به این موضوع توجه داشته 
باشید که همگامی ویدئو با کلمات کلیدی بسیار مهم است. برای مثال اگر 
فردی نحوه پخت یک غذا را س��رچ کرده باشد، دیگر صرفا استفاده از این 
کلمه کلیدی مهم نبوده و شما الزم است تا محتوایی همگام با این موضوع 
داشته باشید. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود که از مواردی که 
غیرمرتبط ولی مشهور هستند، جدا خودداری نمایید. همچنین ویدئو باید 

دارای توضیحات و تگ های مناسبی باشد. 
5-توجه به مخاطب

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت تا مورد توجه قرار دهید این است که از 
مخاطب بخواهید تا ویدئو را الیک کرده و شما را دنبال نمایند. این مسئله 
از نظر سئو بسیار مهم بوده و شانس بهتر دیده شدن شما را افزایش می دهد. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مدیران یوتیوب به 
ازای هر 1000 نفر بازدیدکننده، ش��ما را در س��ود تبلیغات سهیم خواهد 
کرد که این موضوع به هر میزان که مخاطبان ش��ما بیش��تر شود، افزایش 
خواهد یافت. به همین خاطر نیز ضروری است تا نکات سئو را صرفا به این 
مرحله مقدماتی محدود نکرده و همواره به دنبال بهبود سطح خود باشید. 
همچنین این امر که تنها به یوتیوب محدود نباشید، خود امری مهم خواهد 
بود. برای مثال اش��تراک گذاری ویدئوها در سایت و شبکه های اجتماعی و 

فرستادن لینک برای افراد دیگر، از دیگر موارد تاثیرگذار خواهد بود.  
searchenginejournal.com :منبع

تمام آن چیزی که تازه  کارها باید در رابطه با سئو یوتیوب بدانند
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پولدارش��دن ی��ک تمایل رایج اس��ت، اما ت��ا زمانی که 
مجموعه ای از عادت های درس��ت و آزموده ش��ده را به کار 
نگیرید، به یک هدف بلندپروازانه تبدیل نخواهد شد. پولدار 
ش��دن در وهله  اول به نظم ش��خصی و شکیبایی نیاز دارد، 
باید به دیگران نیز توجه کنید، به این فکر کنید که چطور 
می توانید ب��ه آنها در برطرف کردن مشکالت ش��ان کمک 
کنید و اینکه چه چیزهایی را می توانید از آنها یاد بگیرید.

عالوه بر این، بس��تگی دارد ک��ه تا چه میزان می خواهید 
برای رس��یدن به این هدف تالش کنید. قبل از اینکه سفر 
کارآفرین��ی خ��ود را آغاز کنی��د، باید مطمئن ش��وید که 
رویاهای��ی را دنبال می کنید که ب��ه آن اهمیت می دهید، 
رویاهایی که فراتر از یک کیف پول قطور اس��ت. سخت کار 
کردن از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، با این حال اگر با 
عشق و شور نباشد، ماندگار و ثابت نخواهد بود. یک روتین 
را ب��رای خود در نظر بگیرید، ی��ک طرح درازمدت را تهیه 

کنید و به آن پایبند باشید.
در ادام��ه با 15 توصیه  خردمندانه آش��نا می ش��وید که 

کارآفرینان مختلف، آن را به اشتراک گذاشته اند؛ 
1. کمتر خرج کنید

س��رمایه گذار میلی��اردر، کری��س س��اکا ب��ه خبرن��گار 
»اینترپرنر« )Entrepreneur( گفته بود:

بهترین توصیه  من برای هرچه س��ریع تر پولدارشدن این 
اس��ت که پول خود را خرج نکنید؛ بدین ترتیب، بیش��تر از 

چیزی که نیاز دارید را در اختیار خواهید داشت.
اگ��ر پول خود را به اندازه کافی پس انداز کنید، در نهایت 
می توانید از کار خود اس��تعفا داده و کس��ب و کار خود را 
راه ان��دازی کنید. همانطور که تراویس کاالنیک، مدیرعامل 
اوبر معتقد اس��ت، کمتر خرج کردن به این معناس��ت که 
حتی اگر توانایی پرداخت پروازهای درجه یک را دارید، باز 
ه��م نباید پول خود را ب��رای آن خرج کرده و به یک پرواز 

ساده قناعت کنید.
2. فراموش نکنید که قطره قطره جمع گردد وانگهی 

دریا شود
س��ودهای کوچک روی هم جمع شده تا اینکه در نهایت 
به یک موفقیت بزرگ تبدیل می شود. سرمایه گذاری را در 
نظر داش��ته باشید، برای شروع به پول زیادی نیاز ندارید و 
نباید انتظار داش��ته باشید که س��رمایه  اولیه، به سرعت به 
ش��ما برگردد. ب��ا صبوری می توانید پول ان��دک خود را به 

سرمایه بزرگ تبدیل کنید.
3. به دیگران کمک کنید

شما از اس��تعداد، تجربه و شور و عشقی برخوردارید که 
می توانی��د آن را با دیگران به اش��تراک بگذارید. اگر تمایل 
داش��ته باش��ید که زمان و مهارت های خ��ود را به دیگران 
ارائ��ه دهید، در واقع در بهبود ش��رایط زندگ��ی آنها موثر 
بوده اید؛ برای مث��ال می توانید به دیگران بگویید که رمز و 

راز موفقیت های شما چه بوده است.
4. باور داشته باشید که لیاقت همه چیز را دارید

خودتان را با دیگران مقایس��ه نکنی��د. به این فکر نکنید 
که ش��ما به ان��دازه کافی، خوب نیس��تید و لیاقت دریافت 
حقوق ه��ای باال را نداری��د. اگر مردم به دنبال مش��اوره یا 
خدمات ش��ما باش��ند، ش��ما نیز برای ف��روش آماده اید و 
می توانید قیمت رقابتی را از آنها طلب کنید. در عین حال 

به یاد داش��ته باشید که همیش��ه فضایی برای رشد وجود 
دارد.

5. خانه نخرید
خانه خریدن برای بسیاری از افراد یک رویاست، اما سبک 
زندگی کارآفرینی ب��ه طور فزاینده ای به یک زندگی از راه 
دور و گذرا تبدیل می ش��ود. به جای اینکه تمامی پول های 
خ��ود را برای خری��دن خانه جمع آوری کنی��د، مقداری از 
آن را برای کرایه  خانه و مابقی را برای س��رمایه گذاری های 

مختلف پس انداز کنید.
6. حرفه ای را که روی آن سرمایه گذاری می کنید 

برمبنای عالقه مندی های تان انتخاب کنید
ب��رای اینکه خود را برای موفقیت آماده کنید، ش��رکتی 
را در زمین��ه ای راه ان��دازی کنی��د که ب��ه آن عالقه دارید. 
کارآفرین بودن به سختکوش��ی نیاز دارد بنابراین اگر آن را 
با عشق و عالقه آغاز نکنید، نمی توانید تا مدت های طوالنی 

به آن کار ادامه بدهید.
اگر کسب و کاری را به خاطر سودآوری آن انتخاب کنید 
بنابرای��ن با رقیبانی روبه رو می ش��وید که ب��ه گفته  مارک 

کوبان:
 عرصه را بهتر از ش��ما می شناسند و در نهایت، شما را از 

بازار حذف خواهند کرد.
7. مشکلی را برطرف کنید

باید برای محصول یا خدماتی که ارائه می دهید، یک بازار 
وجود داشته باش��د. بدین ترتیب باید چیزی را ارائه دهید 
که مش��تری به آن نیاز داشته باش��د. اگر افراد دیگری نیز 
وجود دارند که در حال حاضر، کاری که شما می خواهید را 
انجام می دهند، پ��س باید تالش کنید تا راهکارهایی برای 
متمایز بودن ارائه دهید و محصول یا خدمات فعلی را بهتر 

کنید.
8. یک برنامه  مالی تهیه کنید

چطور می خواهید به هدف پولدارش��دن خود دست پیدا 
کنید؟در میانه  راه، چه آرزوهای کوچک دیگری را برآورده 

می کنید؟
باید زمان مشخصی را اختصاص دهید و برنامه ای را برای 
آن تهیه کنید. از اولویت بندی ش��روع کنید، جدول زمانی 
تهی��ه کنید، برنامه ای را برای بازنشس��تگی در نظر بگیرید 
و نهایتا هر چیزی که با ش��رایط شما همخوانی دارد را در 

برنامه  خود بگنجانید.
9. امتیاز اعتبار خود را تقویت کرده و افزایش دهید

امتیاز اعتبار خوب می تواند کسب و کار شما را ارتقا داده 
و به نوعی معامالت آینده  شما را نیز تسهیل کند. از طرف 
دیگ��ر، یک اعتبار ضعیف، منافع م��ادی و معنوی کمتری 
برای ش��ما به ارمغان می آورد. بس��یاری از صاحبان کسب 
و کار نمی دانن��د ک��ه باید برای ش��رکت های خود نیز یک 
حساب اعتباری در نظر بگیرند. برای بهبود امتیاز اعتباری 
می توانی��د صورت حس��اب های خود را به موق��ع پرداخت 
کنی��د، قرض های خ��ود را کاهش دهید و ب��ه طور منظم، 

گزارش حساب خود را بررسی کنید.
10. به روز باشید

خودتان را ب��ا جدیدترین اطالعات و رویدادهای تازه، به 
روز رس��انی کنید؛ اشتراک نش��ریاتی که در حوزه  فعالیتی 
شما هستند را در اختیار بگیرید تا بتوانید همگام با رقیبان 
خ��ود حرکت کنید، به فعالیت ه��ا و معامالت رقیبان خود 

توجه کنید و به دنبال فرصت های جدید ش��راکتی و روابط 
بالق��وه باش��ید. همچنین احتماال نیاز داری��د که اطالعاتی 
را درباره   فرصت های س��رمایه گذاری مث��ل خرید و فروش 

زمین، بورس و ... به دست آورید.
11. صبح زود از خواب بیدار شوید

اگ��ر بعد از خانواده، همکاران و ی��ا هر فرد دیگری بیدار 
ش��وید که می تواند موجب حواس پرتی ش��ما شود یا اینکه 
فرصت ورزش یا برنامه های روزانه را از ش��ما بگیرد، بدون 
شک عقب می مانید. مطالعات مختلفی نشان داده  است که 
موفق ترین اف��رادی که در اطراف ما وجود دارند، همگی از 
عادت خوب س��حرخیزی بهره می برن��د. یکی از نمونه های 

بارز آنها این است که حالل فعاالنه  مشکالت هستند.
12. ثابت قدم باشید

مردم تا زمانی شما را به یاد خواهند داشت که برای یک 
چیز شناس��ایی شده باشید و یا اینکه خدمات و محصوالت 
ش��ما، همیش��ه و طبق یک برنامه  مش��خصی در دسترس 
باش��ند. این تاکتیک باالخص برای کارآفرینانی مفید است 
که به طور مداوم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
همه  ما بس��یاری از افراد را می شناس��یم که با پس��ت های 
روزانه در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی، پیام های 
موردنظر خود را به مردم منتقل کرده و از آن کسب درآمد 

می کنند.
13. همانند یک رهبر رفتار کنید

اگ��ر می خواهید که دیگران ش��ما را به عنوان رهبر خود 
بشناس��ند، پس بای��د مثل آنها حرف بزنی��د و رفتار کنید. 
ی��ک نفر را به عنوان الگو در نظ��ر بگیرید و رفتارهای او را 
ارزیاب��ی کنید؛ چگونگی ح��رف زدن متفکرانه و رفتارهای 
صادقانه  آنها را در نظر بگیرید. ش��اید در مراحل اولیه برای 
شما غیرطبیعی به نظر برس��د، اما نمایش اعتماد به نفس 
ه��م از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. عالوه بر این، آگاه 
باش��ید که اعتماد به نفس بیش از حد نیز می تواند نش��انه  

عدم امنیت باشد.
14. برخی کارها را به دیگران و منابع خارجی واگذار 

کنید
حتی بااستعدادترین کارآفرینان نیز نمی توانند به تنهایی 
به تمامی اهداف خود دست پیدا کنند. افراد بااستعدادی را 
استخدام کنید که می توانند نقاط قوت شما را تقویت کرده 
و نق��اط ضع��ف را جبران کنند. اگ��ر در زمینه ای تخصص 
نداری��د، از افراد متخصص اس��تفاده کنید. زم��ان خود را 
برای کارهای��ی اختصاص دهید که از عه��ده  آن به خوبی 
برمی آیید، کارهایی که در واقع در حوزه تخصصی شماست.
برای مثال، بس��یاری از س��رمایه گذاران ب��ه کارآفرینان 
توصی��ه می کنند ک��ه در یک حوزه  فعالیت��ی مثل خرید و 
فروش ملک، فرد دیگری را به عنوان شریک در نظر بگیرند 

تا به آنها کمک کنند.
15. انواع دیگر غنی سازی را در نظر بگیرید

به یاد داشته باشید که پول، همه چیز نیست. اهمیت روانی 
و احساس��ی خود را فرام��وش نکنید تا بتوانید به یک زندگی 
پربازده و خوب دس��ت پیدا کنی��د. در آخر باید گفت که اگر 
روی اولویت های شخصی مثل سالمت و روابط تمرکز کنید، 
روحیه بهتری خواهید داش��ت؛ همین امر نیز از عوامل اصلی 

جریان پول و ثروت به سمت شما خواهد بود.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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قابل اعتمادترین برندهای خودروسازی جهان در سال 2021

یکی از آمارهای مهم در هر صنعتی، میزان رضایت مشتریان است. در این راستا برند جی دی پاور که 
در زمینه گردآوری و تحلیل داده ها فعالیت می کند، طبق س��نت هر س��اله خود فهرست قابل اعتمادترین 
برندهای خودروسازی را منتشر کرده است. معیار این انتخاب، تنها به یک مورد محدود نبوده و چند عامل 
متنوع مدنظر قرار گرفته است. برای مثال میزان مشکالت فنی، یکی از معیارهای مهم محسوب می شود. 
نتیجه این تحقیق، تش��ابه زیادی را با فهرس��ت س��ال قبل دارد. در جایگاه نخست لکسوس موفق شده تا 
از عنوان س��ال قبل خود دفاع کند. نکته قابل ذکر این اس��ت که این برند، زیرمجموعه تویوتا محس��وب 
می ش��ود. در رتبه های بعدی نیز پورش��ه و کیا قرار دارند. در این راس��تا از جمله شگفتی های این لیست، 
جایگاه پایین بنز و بی ام و اس��ت. در پایین ترین رتبه نیز برند انگلیس��ی لندروور قرار دارد. حال باید دید 

که واکنش مدیران هر یک از این برندها، به فهرست امسال چه خواهد بود. 
cnbc.com :منبع

تیک تاک باالتر از فیس بوک 

یک��ی از آمارهایی که فیس بوک به عنوان پرطرفدارترین ش��بکه اجتماعی جه��ان همواره به آن تاکید 
داش��ته است، عنوان بیش��ترین میزان وقت گذرانی کاربران در این شبکه است، با این حال آخرین آمارها 
در این زمینه حاکی از آن اس��ت که تیک تاک موفق ش��ده تا این عنوان را تصاحب نماید. درواقع امسال 
میزان زمان اس��تفاده از این ش��بکه توسط کاربران با رشد باورنکردنی 325 درصدی همراه بوده است. در 
این راستا حتی تحریم های آمریکا نیز موفق نشده است تا مشکل چندانی را برای این شبکه نوظهور چینی 
ایجاد نماید. از جمله نکات جالب آمار امس��ال این است که اینستاگرام ) شبکه تحت مالکیت فیس بوک( 
رش��د چندانی را در مقایس��ه با آمار سال گذشته خود به دس��ت نیاورده و در این زمینه واتس اپ رشد به 
مراتب بهتری را داش��ته اس��ت. درواقع براس��اس این آمار، تیک تاک حداقل 2 س��الی است که از جایگاه 
اینس��تاگرام عبور کرده و اکنون باید آن را باالتر از حتی فیس بوک بدانیم. حال باید دید که برنامه مارک 
زاکرب��رگ برای کن��ار زدن این رقیب پرقدرت، چه خواهد بود. درواقع زمانی که اینس��تاگرام به تهدیدی 
برای فیس بوک تبدیل ش��د، این ش��رکت با خرید آن، موفق شد تا فرصتی برای کسب درآمد بیشتر را به 
دس��ت آورد، با این حال بعید به نظر می رس��د که امکان انجام این استراتژِی برای تیک تاک وجود داشته 
اس��ت. از جمله نظریه های جدی در چند ماه اخیر نیز نقش داش��تن مدیر فیس بوک در تحریم تیک تاک 
است. حال باید دید که برنامه مدیران فیس بوک برای بازپس گیری عنوان چند ساله خود چه خواهد بود. 
searchenginejournal.com :منبع

رقابت تازه مک دونالد و کی اف سی

مک دونالد در تازه ترین اقدامش برای جلب نظر مش��تریان در بازارهای مختلف نس��بت به رونمایی از 
س��اندویچ س��وخاری ویژه مرغ اش اقدام کرده اس��ت. این منوی تازه با هدف تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر 
روی مش��تریان صورت گرفته است. بسیاری از رس��توران ها در طول یک سال گذشته شرایط مالی بسیار 
دش��واری را سپری کرده اند. این امر برای مک دونالد همراه با ورود کی اف سی به بازارهای تحت سیطره 
کسب و کار بود. رونمایی کی اف سی از ساندویچ ویژه مرغ در طول ماه های اخیر برای مدیران ارشد مک 
دونالد تهدید بزرگی محس��وب می ش��ود. اکنون مک دونالد دیگر منوی انحصاری و ویژه ای برای عرضه به 
مشتریان در بازارهای مختلف ندارد. اگر مدیران ارشد این برند نسبت به واکنش مناسب اقدام نمی کردند، 

به زودی برخی از بازارهای مهم شان را به کی اف سی واگذار می نمودند. 
رقابت میان کی اف س��ی و مک دونالد امر تازه ای نیس��ت، با این حال رونمایی منوی تازه هر دو برند با 

فاصله زمانی اندک بیانگر دور تازه ای از رقابت میان این دو غول دنیای فست فود است. 
marketingdive.com :منبع

تولید ساعت هوشمند اقدام جدید فیس بوک 

جدیدترین اخبار پیرامون فیس بوک حاکی از آن اس��ت که این ش��رکت در ح��ال برنامه ریزی برای عرضه 
ساعت هوشمند است. درواقع بنا به نظر مدیران این شرکت، با توجه به محبوبیت بسیار باالی فیس بوک و دو 
زیرمجموعه خود به نام اینستاگرام و واتس اپ، طراحی یک ساعت هوشمند اختصاصی می تواند سودآوری خوبی 
را داشته باشد. در این راستا برای آنکه مزیت رقابتی شکل گیرد، به نظر می رسد که این دستگاه قادر به سنجش 
اطالعات به مراتب بیش��تری نسبت به نمونه های موجود خواهد بود. برای مثال بررسی وضعیت عملکرد مغز، 
یکی از این گزینه ها محسوب می شود. در این بین برخی از افراد نیز نسبت به این طرح واکنش بسیار منفی ای 
را داشته اند. درواقع به عقیده آنها با توجه به پرونده سیاه مارک زاکربرگ در زمینه استفاده از اطالعات شخصی 
کاربران و جاسوسی از آنها، این اقدام نیز ممکن است برنامه جدید وی در این زمینه باشد. حال باید دید که این 
طرح تا چه اندازه با استقبال همراه خواهد شد. در این راستا درگیری چند روز اخیر تیم کوک و مارک زاکربرگ 

ممکن است باعث شود تا زمان عرضه این دستگاه، بیش از حد طوالنی شود.
businessinsider.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: الرا کلودنی  خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

به قلم: مت سوترن  کارشناس حوزه سئو و شبکه های اجتماعی / مترجم: امیر آل علی

به قلم: رابرت ویلیامز   کارشناس بازاریابی و تبلیغات / ترجمه: علی آل علی

به قلم: تیلور سانمیکر خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    سه شنبه   5 اسفند 1399    شماره 1733   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 


