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کرونا چگونه و با چه مکانیزمی امنیت غذایی را تهدید می کند؟

امنیت غذایی
پس از کرونا

آخرین گزارش فائو در س��ال 2020، زنگ هش��داری برای امنیت غذایی جهان اس��ت. این گزارش با اش��اره به 
ده ها میلیون نفری که در پنج س��ال گذش��ته به ش��مار گرس��نگان جهان افزوده ش��ده، می گوید که تعداد افراد 
گرس��نه و مبتال به س��وءتغذیه و فقر مزمن غذایی در جهان کماکان در حال افزایش اس��ت و این روند با شیوع...

اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

 حذف سهمیه بنزین خودروهای 
سوم به بعد ثروتمندان
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اینترنت گوی سبقت را از تلویزیون در عصر کرونا ربود

شهروندان آنالین دهکده جهانی

سقوط پادشاهی نوکیا
8 نکته  شگفت انگیز بازاریابی از زبان وارن نایت

استراتژی روابط عمومی   ها در دوران کرونا
همکاری توییتر و اسنپ چت 

چگونه با شوخ طبعی، دل مشتریان تان را ببرید؟
ساعت فیس بوک در راه بازارهای جهانی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: سرعت اینترنت 
استارلینک به 3۰۰ مگابیت بر 

ثانیه خواهد رسید

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

4
فرصـت امروز: بیت کوین شـدیدترین ریـزش روزانه تاریخ 

خـود را تجربـه کـرد. ارزش بیت کوین کـه در این 
هفته به آستانه 6۰ هزار دالر رسیده بود، در روز...

قیمت بیتکوین به کمتر از 5۰ هزار واحد رسید

 سایه تردید
در بازار ارزهای مجازی

یادداشت
دخالت دولت چه بر سر بازار 

سرمایه می آورد؟

حمایت بی س��ابقه ارکان اقتصادی 
کش��ور از بازار س��رمایه، اقبال عموم 
مردم به حض��ور در این ب��ازار، رکود 
در بازارهای موازی و س��رازیر ش��دن 
نقدینگی به س��مت بورس در س��ال 
99، موجب ش��د که از ابتدای س��ال 
شاخص کل که با رقم 512 هزار واحد 
شروع ش��ده بود در پایان بهار به رقم 
یک میلیون و 270 هزار و 627 واحد 
برس��د و بازدهی1۴۸درص��دی برای 
سهامداران رقم بخورد. در ادامه فرآیند 
رش��د بازار به دلیل ع��دم عرضه های 
متناس��ب با تقاضای خرید سهام، در 
تابستان نیز ش��اخص به فرآیند رشد 
خود ادامه داد و در اواس��ط مردادماه 
شاخص کل به رقم بی سابقه 2میلیون 
و 65هزار واحد رس��ید و پس از آن با 
افزایش عرضه ها رون��د اصالحی را تا 
پایان ش��هریورماه در پیش گرفت، به 
ط��وری که در پایان تابس��تان به رقم 
یک میلیون و 595 هزار و 160 واحد 
رس��ید و در فص��ل دوم بازده��ی 26 
درصدی و از ابتدای سال تا پایان شش 
ماه اول بازدهی 211درصدی را برای 
سهامداران رقم زد. اما بازار سرمایه در 
فصل سوم س��ال باز به روند اصالحی 
خ��ود ادامه داد تا ب��ه پایین ترین رقم 
یعنی یک میلی��ون و 215 هزار واحد 
رسید و پس از آن مجددا رشد کرده و 
به رقم یک میلیون و ۴39 هزار و 12۴ 

واحد در پایان فصل پاییز رسید.
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ایران پس از 15 سال مذاکره با قدرت های جهانی و به سرانجام رسیدن 
برجام، روز گذش��ته رس��ما از پروتکل الحاقی خارج شد. این خروج به چه 
معناس��ت و با وجود اقدامات مجلس آیا دست دولت در ادامه راه برای لغو 

تحریم ها باز است؟
به گزارش خبرآنالین، بامداد سه ش��نبه تهران رس��ما از پروتکل الحاقی 
خارج ش��د که به موجب آن بازرس��ان آژانس دیگر حق بازدید س��رزده از 
س��ایت های هس��ته ای را نخواهند داش��ت. 12 آبان ماه امسال همزمان با 
روز انتخابات آمریکا بود که مجلس ش��ورای اسالمی طرحی را با نام اقدام 
راهبردی ب��رای لغو تحریم ها در صحن علنی مطرح کرد و پس از تصویب 
کلیت آن از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز به تصویب رسید. واشنگتن 
به موجب این طرح اعالم کرد که کار دیپلماسی با ایران سخت تر شده است 

اما همچنان درهای مذاکره باز است.
برخی تحلیلگران و کارشناس��ان از همان لحظه تصویب این طرح اعالم 
کردند که این طرح کامال گل به خودی و به ضرر ایران تمام خواهد شد. به 
این معنا که پس از سه سال مقاومت حاال که وقت برداشت میوه صبرمان 
هس��تیم مجددا یا این سیاس��ت خودتحریمی ت��وپ را در زمین خودمان 
می اندازی��م. ضمن اینکه بایدن دیگر ترامپ نیس��ت. او از همین حاال هم 
با متحدان اروپایی خود مانند سابق در یک صف قرار گرفته اند. دیپلماسی 
ایران در سه سال گذشته سبب شد برای اولین بار اروپا و دیگر کشورهای 
جهان در کنار ایران مقابل آمریکا بایس��تند، اما این طرح سبب شد که بار 

دیگر کشورهای جهان مقابل ایران به صف شوند.
در این میان، به یُمن درایت دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی، اتفاقی که 
افتاد این اس��ت که تهران از پروتکل خارج ش��ده است، اما سه ماه با ضبط 
تصاویر به طرف آمریکایی مهلت می دهد. اگر در این س��ه ماه دولت بایدن 
تحریم ها را لغو کرد تصاویر ضبط ش��ده به آژانس ارس��ال می شود در غیر 
این صورت تمام تصاویر پاک خواهد ش��د. هوش دیپلماتیک ایران مجددا 
توپ را در زمین آمریکا انداخت و بار دیگر ایران مانند س��ابق دس��ت پر را 

در چانه زنی دارد.
این سیاست از سوی ایران در حالی انجام شد که گام اول را آمریکایی ها 
برداشتند. چراغ سبزهای بایدن یکی پس از دیگری برای ایران روشن شد اما 
وزیر خارجه کشورمان این عقب نشینی ها را ناکافی می داند. بایدن در وهله 
اول سراغ حوثی ها رفت. انصاراهلل از لیست گروه تروریستی خارج شد. دوم؛ 
یک ماه نتانیاهو را پش��ت تلفن منتظر نگه داشت. سوم؛ رسما به عربستان 
اعالم کرد که بن سلمان همتای بایدن نیست و با او وارد صحبت و مذاکره 
نمی شود چراکه  همتای او شاه سعودی است. گام نهایی بایدن نامه رسمی 
او به شورای امنیت برای بازپس گیری نامه بازگشت تحریم ها تحت عنوان 
مکانیسم ماشه بود. نامه ای که بلینکن آن را تحقیرآمیز و شکست مفتضحانه 
فش��ار حداکثری خوانده بود. پس از آن در یک بیانیه مشترک با تروئیکای 
اروپا خواستار مذاکره با ایران شدند. مذاکره ای که بیش از این بایدن مدعی 
بود که اول ایران گام بردارد و به تعهدات خود بازگردد تا ما هم گام اصلی را 
برداریم. زبان اول تو بعد من به زبان مذاکره تغییر کرد. بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا در واکنش به این بیانیه مش��ترک و میانجیگری اروپا میان تهران و 
واش��نگتن گفت: بهترین اتفاق این بیانیه این ب��ود که ما بار دیگر در کنار 
متحدان اروپایی در یک صف هس��تیم. بلینکن به مسئله ای اشاره کرد که 
ایران باید بسیار هوشیار باشد که دیگر دوره ترامپ نیست و امروز دنیا علیه 
اجماع دارد حتی چین و روسیه! پس از سه ماهی که ایران به طرف غربی 
مهلت داده است اگر اتفاقی از سوی دولت آمریکا نیفتاد ممکن است حتی 

این دو کشور دوست به صف دیگر کشورهای عضو برجام بپیوندند و بار دیگر 
ایران در گوشه رینگ جهانی شاهد تحریم های بیشتر شود.

با این حال بایدن گام خود را مقابل ایران از متحدان منطقه ای خود آغاز 
کرده اس��ت. از متحدان آغاز کرد به این معنا که به تهران حس��ن نیت را 
نشان دهد که دیگر عربستان بن سلمان و رژیم صهیونیستی نتانیاهو قرار 
نیس��ت تکلیف ایران را برای من یکسره کنند! دوره ترامپ گذشته است و 

من باج نخواهم داد!
حال این سوال مطرح است که باید گام های دولت بایدن را جدی گرفت؟ 
محمدج��واد ظریف، وزیر خارجه کش��ورمان در واکنش به اقدامات آمریکا 
گفت: الزم اما ناکافی بود. روزنامه »زوددویچه سایتونگ« آلمان در این باره 
نوش��ت: محمدجواد ظریف، با هرگون��ه گفت وگو با آمریکا تا زمانی که جو 
بایدن به توافق هس��ته ای برنگشته و همه تحریم های جمهوری اسالمی را 
لغو نکند، مخالفت کرده است. بدین ترتیب او به طور غیرمستقیم تالش های 
میانجیگری اتحادیه اروپا را رد کرد. ظریف همچنین خواستار تضمین دائمی 
آمریکا مبنی بر عدم ترک مجدد این توافق شد، اما تصویب آن توسط سنای 

آمریکا غیرمحتمل تلقی می شود.
ظریف بایدن را متهم کرد که عمال به کمپین فشار حداکثری ادامه داده 
و هیچ کاری برای دسترس��ی ایران به 10 میلیارد دالر مس��دود ش��ده در 
بانک های خارج از کش��ور انجام نداده است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، 
قصد چنین کاری وجود ندارد، اما وی احتمال آن را به طور کلی رد نکرد. 
از نظر برخی دیپلمات ها اثبات چنین حسن نیت آشکاری می تواند به حل 
اوضاع نابسامان کمک کند، اما باید اقدامی مشابه از سوی ایران انجام شود.

این روزنامه با اشاره به خروج تهران از پروتکل الحاقی در روز 5 اسفندماه 
نوش��ت: ایران اعالم کرده از روز سه ش��نبه نظارت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. رافائل گروس��ی روز ش��نبه 
به تهران سفر کرد تا راهی قابل قبول برای ادامه کنترل ها پیدا کند. او روز 
یکشنبه با رئیس آژانس انرژی اتمی و وزیر امور خارجه ایران گفت وگو کرد 
و همچنین انتظار می رود با رئیس جمهور نیز دیدار کند. عصر یکش��نبه، 

گروسی اعالم کرد که کنترل ها موقتا ادامه خواهند داشت.

تکلیف برجام با خروج تهران از پروتکل الحاقی چه می شود؟

برجام در وقت اضافه



فرصت امروز: شیوع کرونا در سال 2020 و به دنبال آن، قرنطینه شهرها 
و خانه نشینی مردم باعث شد تا تعداد بیشتری از مردم جهان در این سال 
آنالین ش��وند و از قابلیت های مختل��ف اینترنت نظیر تجارت الکترونیک، 
شبکه های اجتماعی و پرداخت های موبایلی بهره مند شوند. محدودیت های 
ناشی از پاندمی کرونا و قواعد فاصله گذاری اجتماعی موجب شد در طول 
س��ال 2020 تعداد زیادی از کاربران به ش��بکه های اجتماعی پناه ببرند و 
تعداد کاربران این اپلیکیش��ن ها روند صعودی داش��ته باشد؛ تا جایی که 
گزارش Digital 2021 نشان می دهد تعداد کاربران شبکه های اجتماعی 
در س��ال 2020 س��ریع ترین رشد را در سه سال گذش��ته داشته و روزانه 
1.3میلیون کاربر جدید به عضویت شبکه های اجتماعی درآمده اند، یعنی 

شبکه های اجتماعی هر ثانیه 15 کاربر جدید را پذیرا بوده اند.
چن��د روز پیش بود که مؤسس��ه پژوهش��ی کانادای��ی Hootsuite و 
همچنی��ن آژانس ش��بکه اجتماع��ی We are Social گزارش وضعیت 
دیجیتال جهان در س��ال 2021 را منتش��ر کردند. یافته های این گزارش 
نشان می دهد در ابتدای سال 2021 جمعیت جهان به 7.۸3 میلیارد نفر 
رسیده و گزارش های سازمان ملل نشان از رشد یک درصدی جمعیت دارد 
به این معنا که در یک س��ال گذشته، جمعیت جهان بیش از ۸0 میلیون 
نفر افزایش یافته اس��ت. میزان استقبال مردم از اینترنت و حضور آنها در 
فضای مجازی هم در یک سال گذشته روند صعودی چشمگیر و مناسبی 
داش��ته که البته بس��یاری، دلیل آن را پاندمی کرونا و لزوم رعایت فاصله 
اجتماع��ی، دورکاری، آموزش آنالین، توس��عه تجارت الکترونیک و خرید 

آنالین می دانند.
براساس این گزارش، در ژانویه 2021 تعداد کاربران اینترنت در سراسر 
جهان به ۴.66 میلیارد نفر رس��یده که این رقم 316 میلیون نفر بیشتر از 
ژانویه س��ال گذشته است و افزایشی7.3 درصدی نشان می دهد که بدین 
ترتیب ضریب نفوذ اینترنت جهان به 59.5 درصد رس��یده است. در سال 
2020 همچنی��ن عالوه بر کاربران اینترنت ش��اهد رون��د صعودی تعداد 
کاربران شبکه های اجتماعی هم بوده ایم به گونه ای که آمار نشان می دهد 
در ژانویه 2021 حدود ۴.2 میلیارد نفر از جمعیت جهان روی شبکه های 
اجتماعی فعالیت دارند که این رقم نس��بت به ژانویه 2020 افزایشی ۴90 
میلیون نفری را نش��ان می دهد که معادل رش��د13.2 درصدی است. این 
گزارش همچنین یادآور شده است که تعداد کاربران شبکه های اجتماعی 
اکن��ون با بیش از 53 درصد کل جمعیت جهان برابری می کند. این بدان 
معناست که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کره زمین حداقل از 
یک شبکه اجتماعی استفاده می کنند که البته این تعداد هر سال افزایش 
می یابد هرچند در سال 2020 به  دلیل شیوع کووید19- و دردسرهایش، 

این رشد جهشی بوده است.
حال س��وال این اس��ت که کاربران جهان چند س��اعت از وقت خود را 
آنالین هستند و در اینترنت به سر می برند؟ طبق گزارش مؤسسه پژوهشی 

Hootsuite و آژانس We are Social، کاربران جهان از طریق وسایل 
مختلف در مجموع روزانه 7 ساعت را در اینترنت سپری می کنند و به این 
ترتیب می توان گفت که حدود ۴۸ س��اعت یعنی دو روز کامل را در هفته 
آنالین هس��تند. اگر متوس��ط خواب روزانه فرد را 7 تا ۸ س��اعت در نظر 
بگیریم، این بدان معناست که کاربران جهان به  طور متوسط ۴2 درصد از 
زمان بیداری خود را آنالین هس��تند و در اینترنت و شبکه های اجتماعی 
پرسه می زنند. این ارقام که مربوط به ژانویه سال 2021 می شود، رشد ۴ 

درصدی ساالنه را نشان می دهد که رقم مناسبی است.
در این گزارش میزان حضور کاربران در شبکه های اجتماعی نیز از چهار ماهه 
سوم سال 2015 تا چهار ماهه سوم سال 2020 به تفکیک بررسی شده است. 
ارقام این گزارش نش��ان می دهد که کاربران دنیا در چهار ماهه س��وم 2015 
روزانه یک ساعت و 51 دقیقه در شبکه های اجتماعی حضور داشتند که این 
رقم در چهار ماهه س��وم س��ال 2016 با 1۴.۸ درصد افزایش به 2 ساعت و ۸ 
دقیقه رسید. در نهایت این گزارش نشان می دهد به طور متوسط میزان حضور 
کاربران جهان در شبکه های اجتماعی در سال 2020 رشدی چشمگیر داشته 

و این زمان به 2 ساعت و 25 دقیقه رسیده است.
البته باید گفت که میزان حضور کاربران جهان در اینترنت و شبکه های 
اجتماعی در مناطق مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است و همگی از این 
الگو پیروی نمی کنند. به  عنوان مثال در آمار ژانویه 2021 نشان داده شده 
است که کاربران فیلیپینی همچنان با ۴ ساعت و 15 دقیقه حضور روزانه 
در شبکه های اجتماعی صدرنشین جهان هستند و بیش از مردم سایر نقاط 
جهان در اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی وقت گذرانی می کنند. پس از 
فیلیپین نیز کلمبیا در رده دوم جهان قرار دارد که کاربرانش نیم س��اعت 

کمتر از فیلیپینی ها در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند.
اما این سکه روی دیگری هم دارد و در سوی دیگر ماجرا کاربران ژاپنی 
کمترین میزان حضور روزانه در شبکه های اجتماعی را دارند. کاربران ژاپنی 
روزانه کمتر از یک س��اعت یعنی 51 دقیقه در شبکه های اجتماعی پرسه 
می زنند که البته این رقم 13درصد باالتر از رقمی است که در مدت مشابه 
سال گذشته توسط این مؤسسات پژوهشی برای کاربران ژاپنی اعالم شده 
بود. طبق پیش بینی محققان این مؤسس��ات پژوهشی، اگر میزان استفاده 
از اینترن��ت در جهان به همین منوال پیش برود و چیزی تغییر نکند، در 
طول س��ال 2021 کاربران اینترنت در جهان حدود 12 تریلیون س��اعت 
آنالین خواهند بود که این رقم معادل بیش از 1.3 میلیارد سال است. پس 
بی دلیل نیست که برای بسیاری، تصور زندگی بدون شبکه های اجتماعی، 

تلفن همراه یا اینترنت غیرممکن است.
س��وال دیگری که اینجا مطرح می ش��ود، آن اس��ت ک��ه کاربران برای 
دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی عمدتا از کدام وسیله دیجیتال 
بهره می گیرند؟ نتایج این گزارش نش��ان می دهد که بیش��تر کاربران دنیا 
ترجیح می دهند از گوش��ی های هوشمند خود برای فعالیت در شبکه های 

اجتماعی و اپلیکیش��ن های پیام رسان اس��تفاده کنند. همچنین مجموع 
جمعیت کاربرانی که از طریق گوش��ی هوش��مند به شبکه های اجتماعی 
سر می زنند، ۴.15 میلیارد نفر در جهان است که این رقم 9۸.۸ درصد از 

کاربران شبکه های اجتماعی را شامل می شود.
اطالعات این گزارش همچنین نش��ان می دهد امروزه 5.22 میلیارد نفر 
از تلفن همراه استفاده می کنند که این رقم معادل 66.6 درصد از جمعیت 
جهان را پوشش می دهد. همچنین در یک سال گذشته مجموع ارتباطات 
موبایلی جهان افزایش 72 میلیون نفری داش��ته و در ابتدای سال 2021 
این رقم به ۸.02 میلیارد عدد رس��یده است. همچنین محققان معتقدند 
کاربران روزانه 3س��اعت و 39 دقیقه از اینترنت تلفن همراه خود استفاده 
می کنند درحالی که تماشای تلویزیون توسط آنان تنها به 3 ساعت و 2۴ 
دقیقه می رسد. بنابراین در میدان مسابقه اینترنت و تلویزیون، این اینترنت 
اس��ت که گوی س��بقت را ربوده اس��ت. کاربران اینترنت روزانه بیش از 2 
ساعت از طریق تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ خود به  طور متوسط در حدود 

7 اکانت در شبکه اجتماعی خود حضور می یابند.
اما کدام یک از ش��بکه های اجتماعی در سال 2020 از همه محبوب تر 
بوده اند؟ گزارش دیجیتال 2021 نشان می دهد که در حال حاضر حداقل 6 
پلتفرم بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارند و در حداقل 17 شبکه 
اجتماع��ی نیز بیش از 300 میلیون کاربر فعال دیده می ش��ود. همچنین 
برخی از این ش��بکه های اجتماعی از نظر کاربران با یکدیگر همپوش��انی 
زیادی دارند به  عنوان مثال ۸5 درصد از کاربران 16 تا 6۴ ساله تیک تاک 
از فیس بوک هم استفاده می کنند و تقریبا 95 درصد از کاربران اینستاگرام 

در این رده سنی در یوتیوب هم عضویت دارند.
براس��اس نتایج این گزارش، در ژانویه س��ال 2021 همچنان فیس بوک 
با 2.7۴0 میلیارد کاربر صدرنش��ین پرکاربرترین شبکه اجتماعی به شمار 
م��ی رود و پ��س از آن، یوتیوب با 2.291 میلیارد کاربر قرار گرفته اس��ت. 
وات��س اپ با 2 میلی��ارد کاربر فع��ال ماهانه در ردیف س��وم و فیس بوک 
مس��نجر با 1.3 میلی��ارد در رده های بعدی قرار دارند. اینس��تاگرام هم با 
1.221 میلیارد کاربر پنجمین پلتفرم و شبکه اجتماعی پرکاربر جهان به 
شمار می رود. این گزارش نشان می دهد که ۴ مورد از 5 پلتفرم اجتماعی 
برتر جهان به اپلیکیش��ن هایی اختصاص دارد ک��ه در مالکیت فیس بوک 
اس��ت. همچنین وی چت پس  از اینستاگرام قرار گرفته است و تیک تاک 
ب��ا 6۸9 میلیون کاربر، QQ با 617 میلی��ون و تلگرام با 500 میلیون در 
رده های بعدی جای دارند. همچنین اسنپ چت با ۴9۸ میلیون، پینترست 
ب��ا ۴۴2 میلیون کاربر، ردیت با ۴30 میلی��ون و توئیتر با 353 میلیون از 
دیگر ش��بکه های اجتماعی برتر محسوب می ش��وند. با توجه به این آمار، 
هیچ تعجبی ندارد که بشنویم کاربران جهان در سال 2021 درمجموع به 
اندازه ۴20 میلیون سال معادل 3.7 تریلیون ساعت از شبکه های اجتماعی 

استفاده خواهند کرد.

اینترنت گوی سبقت را از تلویزیون در عصر کرونا ربود

شهروندان آنالین دهکده جهانی

سال 2020 یکی از آن سال هایی بود که کمتر کسی میل دارد دوباره 
بازگردد. شیوع همه گیری کرونا در این سال باعث شد که خیلی ها از آن 
به عنوان یک س��ال بد و جهنمی یاد کنند، اما اتفاقات بسیاری در این 

سال رخ داد که هر کدام از آنها به نوعی جای تأمل دارد.
ب��ه گزارش »اکونومیس��ت«، جهان در س��ال 2020، روزهای پرفراز 
و نش��یبی را تجربه ک��رد و کش��ورهای مختلف با مس��ائل گوناگونی 
دست وپنجه نرم کردند. شاید یکی از ناامیدکننده ترین اتفاقات در سال 
2020، وقوع جنگ داخلی در اتیوپی باش��د. ابی احمد، نخس��ت وزیر و 
کس��ی که برنده جایزه صلح نوبل ش��ده بود، حمله ای نظامی را ترتیب 
داد و به این ترتیب جرقه ای دوباره برای جنگ جدایی طلبان را رقم زد.

ارت��ش چین و هند ه��م در مرزها با یکدیگر درگیر ش��دند و به این 
ترتیب نخس��تین رویارویِی مرگبار میان دو ق��درت بزرگ در یک دهه 
گذش��ته رقم خورد، اما این فقط هند و چین نبودند که نش��انه هایی از 
جنگ میان یکدیگر را به نمایش گذاشتند. ارمنستان و آذربایجان هم از 
گذشته دعوایی داشتند و دوباره در سال 2020 نزاع شان تازه شد. البته 

اکنون با یکدیگر صلح کرده اند اما این صلح کامال ناپایدار است.
در ژاپ��ن نیز آبه ش��ینزو بعد از س��ال ها خدمت رس��انی ب��ه عنوان 
نخس��ت وزیر باالخره از س��مت خود کناره گیری کرد. دلیل او برای این 
اقدام، بیماری اش بود. اکنون س��وگا یوش��یهیده به جای وی به عنوان 
نخس��ت وزیر فعالیت می کند. یوشیهیده کامال مصمم است تا المپیک 
توکی��و را در جوالی 2021 برگزار کند. همچنین چین قوانینی را علیه 
هنگ کنگ اعمال کرد تا جلوی آش��وب های ضددولت��ی را بگیرد. این 
قانون دقیقا پیش از بیست وسومین سالگرد اعطای این شهر از حکمرانِی 

بریتانیای��ی به چی��ن بود. انتخابات هم به همی��ن دلیل در هنگ کنگ 
متوقف شد، اما آشوب هنوز ادامه دارد و این اقدامات موفق نشد آشوب 
را متوقف کن��د. یکی از مهمترین رویدادها در س��ال 2020، برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهورِی آمریکا بود. نامزدهای دموکرات یکی یکی از 
میدان خارج می شدند و برخی از آنها کامال غافلگیرکننده بود. در نهایت 
جو بایدن در سه شنبه بزرگ نشان داد که پیروزِ این نبرد است. او مقابل 
دونالد ترامپ ایس��تاد. البته ترامپ پیش از او باید با یک استیضاح هم 
دست وپنجه نرم می کرد. به هر حال ترامپ توانست از مهلکه استیضاح 
بگریزد، اما بازی را به بایدن باخت و اکنون بایدن به جای او بر صندلی 

ریاست جمهوریِ  آمریکا تکیه زده است.
مرگ جورج فلوید، سیاه پوس��ت آمریکایی نیز در ش��هر مینیاپولیس 
به دس��ت پلیس سفیدپوس��ت آمریکایی باعث شد آمریکا دچار آشوب 
ش��ود. به دنبال این آشوب ها، جنبش��ی در جهان به راه افتاد که به آن 
جنبش »جان سیاهان مهم است« می گویند. با این جنبش، تندیس ها 
و مجس��مه های افرادی که متهم به نژادپرس��تی بودند، در کش��ورها و 
شهرهای مختلف جهان به پایین کشیده شد. به این ترتیب، کل تابستان 

آمریکا با اعتراضات گسترده مردم سپری شد.
بریتانیا هم باالخره تصمیم خود را درباره برگزیت قطعی کرد، هرچند 
بریتانیایی ه��ا به صورت ج��دی به دنبال توافق با اتحادیه اروپا بر س��ر 
مسائل تجاری هستند. در ونزوئال نیز ارتش حسابی درگیر بود و عده ای 
می خواس��تند نیکوالس مادورو را پایین بکشند. آمریکا تالش می کند 
رئیس جمهوری دست نش��انده خود را به ونزوئال تحمیل کند، اما موفق 

نشده  است.

در روسیه، مهمترین رهبر مخالفان دولت مسموم شد. الکسی ناوالنی 
تحت درمان قرار گرفت و اکنون بهبود پیدا کرده  است. بالروس در سال 
2020 وارد بحران جدی شد. در بولیوی هم کسی که در حقیقت چپ 
اس��ت، اما به عنوان تکنوکرات شناخته شده، به عنوان رئیس جمهوری 

فعالیت می کند و دوباره رأی آورده  است.
ایران با ترور سردار سلیمانی و همچنین ماجرای سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی مواجه شد. بیروت با یک انفجار گسترده که 200 کشته برجای 
گذاشت، به ویرانه ای بزرگ تبدیل شد و اکنون دوباره باید از نو خود را 
بسازد. در این انفجار، 6 هزار و 500 نفر هم مجروح شدند؛ انفجاری که 
در بیروت رخ داد، حتی در قبرس هم ش��نیده شد، اما مهمترین تاثیر 
این انفجار بر کِل سیاسِت لبنان بود که منجر به استعفای دولت هم شد.

کارگردانی از کره جنوبی در س��ال 2020 موفق شد بابت فیلم خود 
با عنوان »انگل« چهار جایزه اسکار دریافت کند و این نخستین بار بود 
که یک فیلم خارجی برنده بیشترین جوایز اسکار می شد. آفریقا باالخره 
از فلج اطفال رهایی پیدا کرد و اکنون این بیماری فقط در افغانس��تان 
و پاکس��تان وجود دارد. هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد، اما 

واکسن آن موجود است و می توان با واکسن جلوی بروز آن را گرفت.
اینه��ا تنها بخش��ی از مهمترین اتفاقات��ی بود که در س��ال 2020، 
کشورهای جهان را با خود درگیر کرد. اکنون سال 2021 از راه رسیده  
اس��ت و به زودی رویدادهای جدیدی برای هر یک از کشورهای جهان 
به ثبت می رس��د. البته مروری بر رویدادهای 2020 نشان می دهد که 
این س��ال، سالی پر از رویدادهای بزرگ و بین المللی و در نتیجه سالی 

سرنوشت ساز و اثرگذار در تاریخ انسانی بود.

»اکونومیست« از مهمترین رویدادهای سال گذشته میالدی گزارش داد

سال سرنوشت ساز 2۰2۰

نگاه

از بودجه ریزی هوشمندانه تا رونق تجارت الکترونیک
چرا سال 2۰21 سال خوبی برای کارآفرینی 

است؟
سال گذش��ته میالدی برای همه س��اکنان جهان، سال دشوار و 
چالش برانگی��زی بود. زندگی و کار همه ما س��اکنان کره خاکی از 
همه گی��ری ویروس کرونا اث��ر پذیرفت. پاندم��ی کووید-19 باعث 
ش��د تا یک واقعی��ت را بپذیریم؛ اینکه هیچ کنترل��ی بر هیچ چیز 
در این جهان نداریم. در س��ال گذش��ته همچنی��ن ابهامات زیادی 
درباره آینده مش��اغل و اقتصاد جهانی مطرح ش��د. پس از غلبه بر 
آخرین رکود اقتصادی در س��ال 2007 می��الدی، جهان ظاهرا به 
ثبات رس��یده بود، تا اینکه اقتصاد جهانی با همه گیری کرونا تغییر 
کرد و پوس��ت انداخت. اکنون رکود تازه ای در اقتصاد جهانی متولد 
شده که ناشی از همه گیری یک ویروس مهیب و ترسناک است که 
نوع جهش یافته انگلیسی آن در چند هفته گذشته نگرانی زیادی را 

برای شهروندان به وجود آورده است.
البت��ه ما نمی خواهیم درب��اره ابعاد منفی این ماج��را فکر کنیم؛ 
کم��ا اینکه اوبر، ای��ر بی اند بی، زاالندو و واتس اپ، همه از کس��ب 
وکارهای��ی بوده اند که در دوره رکود قبلی در س��ال های 2007 تا 
2009 می��الدی ایجاد ش��ده اند و در حال حاضر این ش��رکت ها از 
بزرگتری��ن ش��رکت های جه��ان به ش��مار می روند. ای��ن امر ثابت 
می کند زمانی که مش��کالت به س��راغ اقتصادها می آید، یافتن راه 
ح��ل برای غلبه بر موقعیت های منفی ب��ه ارزش آفرینی می انجامد. 
فرصت ه��ای کارآفرین��ی در موقعیت های نه چندان باثبات اس��ت 
که س��اخته می شود بنابراین س��ال 2021 میالدی، سالی است که 
کسب وکارهای بیشتری در آن با الهام از ایده های جدید راه اندازی 
می ش��وند، اما چرا و چگونه؟ در ادامه گزارش حاضر، 5 دلیل برای 
پاس��خ این س��وال یافته ایم؛ دالیلی که از بودجه ریزی هوشمندانه 
و س��یاره س��بزتر زمین تا رونق تجارت الکترونیک و بهره مندی از 

استعدادهای برتر را دربر می گیرد.
* مشکالت تازه ای برای حل کردن ایجاد شده است

تغیی��ر ابع��اد مختلف��ی از زندگ��ی در ماه های گذش��ته، یکی از 
چیزهای��ی بود که با همه گی��ری کرونا به ما تحمیل ش��د. یکی از 
مهمترین تغییرات، هرچه بیش��تر انجام دادن کارها به طور آنالین 
بوده اس��ت. برای به حداقل رساندن تعامالت اجتماعی، استفاده از 
خدم��ات و محصوالت آنالین در حال افزایش اس��ت. هرچند برای 
انجام آس��ان تر کارها راه حل ه��ای زیادی پیدا ش��ده، اما همچنان 
راه حل های بسیاری هنوز خلق نشده است. انتظار داریم راه حل های 
فناوری محور بیش��تری در اقتصاد دیجیتال در سال جاری میالدی 
مطرح شود که عالوه بر ساده کردن زندگی انسان ها سودآور خواهد 

بود.
* سازگاری بیشتر با تجارت الکترونیک

بررس��ی های »فوربس« در سال 2020 نشان می دهد که تجارت 
الکترونیک در این سال معادل ۴ تا 6 سال رشد کرده است. ماندن 
در خانه ها نقش��ی اساسی در این بین ایفا کرده است. خرید آنالین 
رشد کرده و اعمال محدودیت های بیشتر در اغلب کشورها تجارت 
الکترونیک را رونق داده اس��ت. صدالبته خرید آنالین چیز جدیدی 
نیست، اما رشد تقاضا در این بخش نکته مهمی است و فرصت های 
بس��یاری برای توس��عه برنامه ها، خدمات و راه حل ها در این زمینه 

فراهم شده است.
* سیاره ای سبزتر

در کنار هم��ه ابعاد همه گیری کرونا در جهان که بیش��تر منفی 
اس��ت، یک خبر خوب هم در این بین وج��ود دارد. اینکه قرنطینه 
آدم ه��ا تا چ��ه اندازه آثار مثبت��ی بر محیط زیس��ت جهان برجای 
گذاشته است. هرچند مبارزه برای داشتن سیاره ای سبزتر با محیط 
زیس��تی پایدارتر سال هاس��ت که شروع ش��ده اما در سال گذشته، 
کارآفرینان و س��رمایه گذاران و حتی ش��رکت های بزرگ به مبارزه 
علیه گرم شدن زمین پیوستند؛ مبارزه ای که با حضور آنان متفاوت 

شده است.
* دسترسی بهتر به استعدادهای برتر

پیدا کردن حرفه ای ها یکی از مشکالت بزرگ استارت آپ هاست. 
در دوره همه گیری کرونا، بس��یاری از اس��تارت آپ ها و ش��رکت ها 
مجبور به تعدیل بخش��ی از نیروی کار خود شدند. اکنون بعضی از 
نیروها به دنبال کار جدید هس��تند و بعضی دیگر می خواهند برای 
خودشان کار کنند بنابراین این فرصتی برای همه استارت آپ هاست 
که از فرصت استعدادها استفاده کنند. با این حال همه گیری کرونا 
باعث ش��ده اس��ت که رویکرد نیروهای بااس��تعداد هم تغییر کند. 
اگر پیش��تر با قه��وه رایگان زمینه جذب نیروه��ای خوب را فراهم 
می کردید، این روزها باید در س��اعات کار و شرایط اشتغال، انعطاف 

بیشتری به خرج بدهید.
* بودجه ریزی هوشمندانه

در میانه یک بحران اقتصادی و سالمت قرار گرفته ایم. آنچه باید 
بیاموزیم، چگونه زندگی کردن در این بحران است. بودجه ریزی به 
دلیل کمبود دسترسی به پول اهمیت دارد چراکه در شرایط رکود، 
انتخاب اس��ت که ارجحیت پی��دا می کند. این نه تنه��ا نکته منفی 
نیست بلکه مثبت هم هست. پول کمتر به معنای سرمایه گذاری بر 
ایده های برجس��ته تر و پروژه هاست. وقتی شرایط سخت تر می شود، 
ذهن ما به تکاپو می افتد تا راه های غلبه بر س��ختی ها و دشواری ها 
را پی��دا کن��د. اوبر، ایر بی اند بی و زاالن��دو محصول همین فرآیند 
هستند، شرکت هایی که به غول های اقتصاد دیجیتال تبدیل شدند. 
هرچن��د، دالیل ب��روز رکود ام��روز از رکود س��ال 2007 میالدی 
متف��اوت اس��ت، اما به نظر می رس��د که فرصت های ت��ازه ای برای 

کارآفرینی ایجاد شده است.
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آخرین گزارش فائو در س��ال 2020، زنگ هشداری برای امنیت غذایی 
جهان اس��ت. این گزارش با اش��اره به ده ها میلیون نفری که در پنج سال 
گذشته به ش��مار گرسنگان جهان افزوده ش��ده، می گوید که تعداد افراد 
گرس��نه و مبتال به س��وءتغذیه و فقر مزمن غذای��ی در جهان کماکان در 
حال افزایش اس��ت و این روند با شیوع کووید-19 سرعت حیرت انگیزی 
پیدا کرده اس��ت. به گفته فائو، جهان برای محو گرس��نگی تا سال 2030 
در مسیر پیش بینی شده و روند مطلوبی حرکت نمی کند و علی رغم برخی 
پیش��رفت ها، بیشتر ش��اخص ها در دس��تیابی به اهداف تغذیه ای جهانی 
ناامیدکننده است. بیماری کرونا درحالی متناسب با رکود شدید اقتصادی 
می تواند صدها میلیون نفر دیگر را تا سال دیگر به دام گرسنگی بکشاند که 
اهدای جایزه صلح نوبل به برنامه جهانی غذا )WFP( در آذرماه گذش��ته 
پیامی آشکار از سوی کمیته صلح نوبل به جهانیان جهت توجه به  ضرورت 

مقوله رو به رشد گرسنگی در سایه کرونا تلقی می شود.
تا پیش از ش��یوع کرونا، نابرابری اقتصادی در سطح کالن، درگیری های 
رو به رشد جهانی و پدیده تغییرات اقلیمی، روند مبارزه با فقر و گرسنگی 
را با موانع جدی روبه رو کرده بود و حاال با اضافه ش��دن کرونا، گرس��نگی 
ب��ه یک بحران ماندگار تبدیل خواهد ش��د. در گزارش حاضر به چگونگی 
اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی و راه های مقابله با آن با توجه به تجربیات 

جهانی پرداخته ایم.
کدام گروه ها در معرض خطر گرسنگی هستند؟

از ابت��دای ش��یوع کرونا، ب��ازار عرضه و تقاضای مواد غذایی در س��طح 
محلی، ملی و بین المللی دچار اختالل شد و این امر دسترسی به غذا را به 
خصوص برای کش��ورهای جنوب و طبقات آسیب پذیر با مشکالت جدی 
مواجه کرده است. بسیاری از افراد آسیب پذیر از منظر امنیت غذایی خود 
درگیر تولید مواد غذایی یا سیستم های غذایی بوده اند که هم در تولید غذا 
و هم در معیش��ت، آنان را در معرض خطر قرار داده است. در حال حاضر، 
بیش از 2 میلیارد تولیدکننده کوچک، کارگر مزرعه، کارگران روس��تایی 
و خانواده ه��ای آنها که نماینده بخ��ش بزرگی از جمعیت درگیر با ناامنی 
غذایی هس��تند، تحت تأثیر ش��وک اقتصادی قرار گرفته اند و درآمد آنان 
در معرض خطر اس��ت. همچنین به  طور متوسط، زنان ۴3 درصد نیروی 
کار کش��اورزی را در کشورهای درحال توسعه تشکیل می دهند و تخمین 
زده می ش��ود که دوسوم از 600 میلیون فقرای جهان را دامداران تشکیل 
می دهند. در کش��ورهای کمتر توسعه یافته، زنان حدود 79 درصد فعالیت 
و معیشت ش��ان از بخش کشاورزی تأمین می ش��ود. در جهان ۴۸ درصد 
فعالیت زنان مربوط به بخش کشاورزی است. ازاین رو، فعالیت های بخش 
کش��اورزی که تحت تأثیر شیوع کرونا با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به 
دلیل کاه��ش تقاضا و اختالل در زنجی��ره ارزش به  دالیل مختلف مانند 
قرنطینه، منع حرکت، تردد و جابه جایی، ترس و واهمه از ابتال به بیماری، 
افزایش قیمت نهاده ها و دس��تمزد و... حاصل می ش��ود، معیشت و تأمین 
غذای زنان را با مش��کل مواجه می کند. در این میان، جوانان روستایی که 
اکثر آنها در فعالیت های اقتصاد غیررسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار 

خانوادگی را فراهم می آورند یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع 
ویروس و کاهش فعالیت های اقتصادی در معرض تهدید امنیت غذایی به 
دلیل کاهش درآمدها و برخی مواقع توقف فعالیت و تولید قرار می گیرند. 
کارگران فصلی نیز که محصوالت کشاورزی را برداشت می کنند با قرنطینه 
و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی درخصوص خطرات سرایت بیماری با 
مشکل درآمد و معیشت زندگی روبه رو خواهند شد. همچنین کارگرانی که 
در جمع آوری، فرآوری، بازاریابی و توزیع مواد غذایی ازجمله عمده فروشی 
و خرده فروش��ی فعالیت دارن��د، در معرض اختالل در ام��رار معاش خود 
خواهند بود و فقرای روس��تایی که درآمد آنها به اقتصاد کشاورزی و مواد 
غذایی وابسته است، با محدودیت های دسترسی به مواد غذایی و خدمات 

بهداشتی اساسی روبه رو هستند.
کرونا چطور امنیت غذایی را تهدید می کند؟

 با مروری بر تجربه یک س��ال گذشته به نظر می رسد به دالیل مختلف 
امنیت غذایی با پاندمی کووید-19 تهدید شده و به دنبال محدودیت های 
جابه جایی، قرنطینه و رکود کس��ب وکارهای مرتب��ط با غذا که به  صورت 
مس��تقیم و غیرمستقیم بر تولید محصوالت کش��اورزی و غذا تأثیر دارند، 
کاه��ش تقاض��ا برای برخی م��واد غذایی اتف��اق افتاده اس��ت. همچنین 
رس��توران ها و کس��ب وکارهای تأمین غذا و اغذیه، هتل ها و از این قبیل 
کس��ب وکارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضای شان برای محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی کم می شود که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی 
بر تولید محصوالت کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به 

غذا را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
از س��وی دیگ��ر، ممنوعی��ت ی��ا محدودی��ت در ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالش هایی است که امنیت غذایی با آن 
روبه روست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل های بهداشتی درخصوص 
اطمینان بخش��ی به س��المت غذا ازجمله موضوعاتی اس��ت ک��ه از طرف 
کش��ورهای واردکننده مواد غذایی درخواست می شود که در صورت عدم 
رعایت موارد موردنظر، ممنوعیت ورود محصول کش��اورزی و مواد غذایی 
به کشور واردکننده وضع می شود. هرچه تعداد کشورهای ممنوع کننده و 
زمان ممنوعیت طوالنی می ش��ود، هزینه ناش��ی از ازدست دادن بازارهای 
صادراتی و سهم از بازار جهانی و بازار فروش بیشتر می شود. ازدست دادن 
بازارهای فروش خارجی، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده، اش��تغال های 
مربوطه تعطیل و دسترسی به غذا را برای همه به خصوص کارگران ساده 

در صنعت غذا دچار مشکل می کند.
قیمت مواد غذایی نیز می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و 
گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده 
و میزان مصرف آن را کاهش دهد. به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها 
به غذا را با مشکل مواجه می کند. این احتمال نیز وجود دارد که کشورها 
ب��رای تأمین غذای مردم خود، عرضه خ��ود را در بازارهای جهانی کاهش 
دهند و ازاین رو کش��ورهایی که برای تأمین تقاضای داخلی به واردات غذا 
وابسته اند هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا و هم به دلیل کاهش عرضه 

جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبه رو می ش��وند که هر دو دسترسی 
فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبه رو خواهد کرد.

شیوه های مواجهه با اثرات کرونا بر امنیت غذایی
 ب��ه  منظور پیش��گیری و مواجهه با اثرات همه گیری کرونا و براس��اس 
تجارب کش��ورهای جهان در یک سال گذشته می توان مواردی را توصیه 
کرد. نخست اینکه در بخش تولید و فرآوری سیاست های حمایتی مناسب 
با مشارکت بازیگران زنجیره ارزش درخصوص چگونگی تأمین سرمایه در 
گردش )منبع تأمین مالی و میزان، نرخ بهره و زمان بازپرداخت و کاهش 
هزینه های تأمین مالی(، تخفیف مالیاتی و عوارض، تأمین نهاده ها با حداقل 
هزینه و در زمان مناسب )مکانیسم انتقال و توزیع اینترنتی، استارت آپ ها، 
یارانه ب��ه حمل ونقل و...( و عرضه محصوالت جدید متناس��ب با تقاضای 

موجود تدوین شود.                
در بخ��ش تقاضا نیز بایس��تی راهکارهایی برای حف��ظ و افزایش تقاضا 
از طری��ق تبلیغ و فروش اینترنت��ی در فضای مجازی و فروش الکترونیک 
و دیگ��ر روش های بازاریابی مجازی به صورت جدی حمایت و مهیا ش��ود. 
تجربه چین به  تنهایی نش��ان می دهد که با کمک فروش اینترنتی نه تنها 
میلیون ها کشاورز خرد در این کشور قادر به ادامه تولید شدند، دسترسی 
میلیون ها شهروند در دوران قرنطینه به مواد غذایی تازه فراهم و میلیون ها 

شغل در بخش جابه جایی مواد غذایی ایجاد شد.
همچنین پرداخت یارانه غذایی یا س��بد کاالیی به اقش��ار آس��یب پذیر 
برحس��ب گروه درآمدی به  ش��دت توصیه می ش��ود، این امر از یک سو از 
فقر غذایی و گرسنگی اقشار آسیب پذیر جلوگیری می کند و از سوی دیگر 
باعث به رونق افتادن ب��ازار از طریق جلوگیری از کاهش تقاضا برای مواد 
غذایی می شود. از دیگر راهکارها، خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک 
و برداش��تن محدودیت های صادراتی در س��طح جهانی و منطقه ای است. 
حمای��ت از بازارهای محلی نیز نقش��ی بس��یار تأثیرگذار در دسترس��ی 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محلی به بازار در دوران قرنطینه داشته 
است. از این طریق خرید محلی و تقویت اقتصاد محلی تشویق می شود و 
این سیاست را می توان از طریق کاهش و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده به 

خریدهای محلی تشویق کرد.
این توصیه ها پیش��نهاد هایی اس��ت برآمده از تج��ارب موفق جهانی در 
مواجهه با همه گیری کرونا، اما بدیهی اس��ت که مهمترین نکته در عملی 
کردن تدابیر و سیاس��ت های فوق الذکر تطبیق آنها با شرایط محلی است. 
به منظ��ور این تطبیق و هماهنگی در مواجهه با اثرات مس��تقیم و جنبی 
همه گیری کرونا تأسیس یک  نهاد تصمیم ساز در سطح ملی بسیار ضروری 
است. این نهاد ملی که با حضور همه متصدیان و ذی نفعان، برای بررسی 
آخری��ن تح��والت و تأثیرات کرونا بر اقتصاد و معیش��ت م��ردم و امنیت 
غذایی تأسیس می ش��ود باید براس��اس آخرین اطالعات و تحوالت برای 
تصمیم سازی به موقع تدبیر و عمل کند. بی شک بهره گیری از رهیافت های 
خالقانه و نوآورانه در مواجهه با مش��کالت نقش اساس��ی در موفقیت هر 

کشور با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی خواهد داشت.

کرونا چگونه و با چه مکانیزمی امنیت غذایی را تهدید می کند؟

امنیت غذایی پس از کرونا

تعیین س��بد معیشت کارگران اولین قدم برای تعیین حداقل مزد است 
که روز دوش��نبه با محاس��به رقم 6 میلیون و ۸95 هزارتومانی برای این 
سبد، مهمترین گام برداشته شد. حاال با محاسبه سبد معیشت کارگران و 
تصویب آن در کمیته س��ه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، 
جلس��ات تعیین میزان افزایش دس��تمزد کارگران برای سال 1۴00 وارد 
مرحله جدی تری شد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد 
با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران در این جلسه می گوید: رقم سبد 

معیشت کارگران 6 میلیون و ۸95 هزار تومان تعیین شده است.
او همچنین به عنوان نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره جلسه 
اخیر این کمیته می افزاید: عدد س��بد معاش مورد قبوِل کارگران، بس��یار 
از این رقم باالتر اس��ت و این س��بد 6 میلیون و ۸95هزار تومانی بس��یار 

حداقلی است.
به گفته توفیقی، دو نکته در محاس��به این سبد دخیل بوده است؛ اول 
اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان هزینه های زندگی در 
سراسر کشور را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه هزینه های 
زندگی در سراسر کشور است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار ایران 
امس��ال به کمیته دستمزد بس��یار کمک کردند. این کارشناسان با ادله و 

بره��ان علمی و آم��اری ثابت کردند که در س��ال 1399 به دلیل افزایش 
چشمگیر هزینه خوراکی های خانوار، سهم خوراکی ها در سبد افزایش یافته 
اس��ت؛ کما اینکه سهم خوراکی ها در سبد معاش سال قبل حدود 30.96 

درصد بود که امسال این نسبت به 35.6درصد رسیده است.
نماین��ده کارگ��ران در کمیته دس��تمزد درباره جمع بندی این جلس��ه 
می گوید: برای اینکه به اجماع برس��یم و س��ه جانبه گرایی برقرار باشد، به 
این عدد رضایت دادیم ولی عدد اعالم ش��ده به هیچ وجه مطلوب جامعه 
کارگری نیس��ت. اما روز دوشنبه در شرایطی کمیته دستمزد درباره سبد 
معیش��ت به نتیجه نهایی رسید که س��ال گذشته )139۸( سبد معیشت 
کارگران ۴ میلیون و 9۴0 هزار تومان محاسبه شده بود و سال پیش از آن 
)1397( هم این سبد 3 میلیون و 759 هزار و 200 تومان تعیین شده بود.

محاسبه سبد معیشت هر س��اله به عنوان یکی از معیارها و مالک های 
اصلی برای جدی ش��دن تعیین مزد ساالنه کارگران طبق بند 2 ماده ۴2 
قانون کار در نظر گرفته می شود. در تعیین میزان افزایش حقوق دستمزد 
کارگ��ران طبق م��اده ۴1 قانون کار باید به دو عامل تورم و س��بد هزینه 
معیشت خانوار توجه شود. طبق آخرین اعالم مرکز آمار ایران، میزان تورم 
در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه امسال 3۴.2 درصد بوده است و همچنین 

تورم نقطه به نقطه هم در بهمن ماه به ۴۸.2 درصد رس��ید که بیشترین 
مقدار در سال 1399 بوده است.

اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد این اس��ت که در س��ال های 
گذش��ته میزان رشد دستمزد تناس��ب چندانی با شیب تند افزایش تورم 
و س��بد معیشت نداشته است تا جایی که س��ال گذشته در نهایت بعد از 
تعیین میزان دستمزد در کمیته سه جانبه نمایندگان کارگران به اعتراض 
حاضر به امضای توافق نهایی نش��دند. در س��ال جاری هم با وجود اینکه 
س��بد معیشت )سال 139۸( ۴میلیون و 9۴0 هزار تومان تعیین شده بود 
حداقل حقوق کارگران 2 میلیون ۸00 هزار تومان تصویب شد. نمایندگان 
کارگران معتقدند نمایندگان کارفرمایان و دولت در کمیته دستمزد شرایط 
زندگی کارگران را در نظر نمی گیرند و از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان 
اعالم می کنند شرایط کسب و کار آنها به گونه ای نیست که بتوانند با وجود 
قانون حداقل حقوق کارگران را با توجه به تورم س��االنه و س��بد معیشت 
پرداخت کنند و اگر اینگونه ش��ود عمال باید کس��ب و کارشان را تعطیل 
کنند. حاال سوال اصلی این است که برای سال آینده حقوق کارگران چند 
درصد رشد پیدا می کند، سوالی که رسیدن به پاسخ آن معموال تا آخرین 

دقایق سال طول می کشد.

سبد معیشت کارگران به حدود 7 میلیون تومان در ماه رسید

چالش تعیین دستمزد 14۰۰

خبرخوان

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد
از ناکارآمدی تحریم ها تا تعامل با اوراسیا

در دویست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز 
سه شنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافق های به دست آمده با نمایندگان 
کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان درخصوص نحوه استفاده از 

منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد.
رئیس جمهور در این جلس��ه با اش��اره به گ��زارش رئیس کل بانک 
مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان 
درخصوص آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه های 
امیدبخش شکست دش��من در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی 
تحریم ها هس��تیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام 
عیار دش��من به ثمر نشس��ته اس��ت. از جمله این ثمرات آزادس��ازی 
منابع ارزی به ناحق و غیرقانونی بلوکه ش��ده ایران است که بی تردید 

گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می کند.
روحانی بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ 
تحمیلی اقتصادی تاکید کرد و افزود: انس��جام و وحدت کلمه اولویت 
نخس��ت دوره بازآفرینی و متمرکز کردن هم��ه انرژی ها و اقدامات در 
جهت رفع آس��یب ها و زیان های دوره جنگ اس��ت. ه��ر نوع تنش و 
درگیری و هر اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه 
بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است.
در این جلسه همچنین وزارت صمت از وضعیت اجرا و اقدامات انجام 
شده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا 
و میزان معامالت و تبادالت تجاری با کش��ورهای عضو این اتحادیه و 
آغاز مذاکرات توافقنامه تج��ارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد. طبق 
این گزارش، صادرات ایران به منطقه اوراس��یا، به دنبال اجرایی شدن 

موافقت نامه تجارت ترجیحی، 30 درصد افزایش یافته است.
رئیس جمهور این توافق نامه را فرصت خوبی برای گسترش تعامالت 
و همکاری ه��ای منطقه ای و توس��عه مناس��بات تج��اری و اقتصادی 
با کش��ورهای عضو این اتحادیه دانس��ت و با تاکید بر ل��زوم ادامه این 
تالش ها در حوزه های مختلف و متنوع گفت: جمهوری اس��المی ایران 
همیش��ه برای تحقق این هدف از تدابی��ر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع 
تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت  ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از 
اقدامات بسیار سودمند و موثر در حوزه تجارت بین المللی در سال  های 

اخیر بوده است.
به گفته روحانی، با توجه به مواضع جمهوری اس��المی در توس��عه 
صلح و امنیت پایدار، اوراس��یا فضای مناس��بی است که ثمرات آن در 
دوره تحریم و کرونا نه تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای 

همسایه و منطقه آشکار شد.
او ب��ا بی��ان اینکه باید ای��ران را به عنوان کش��وری قاب��ل اعتماد و 
پیش بینی پذیر در حوزه تعام��الت بین المللی و تجاری معرفی کنیم، 
تاکید کرد: باید با اس��تفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اوراسیا 
حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه  گذاری، 
حمل و نقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، 

منطقه ای و جهانی گسترش دهیم.

با مصوبه مجلس
قیمت بسته اپراتورها افزایش می یابد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از افزایش چشمگیر قیمت بسته های 
اپراتوره��ا در صورت تصویب مصوبه کمیس��یون تلفیق مبنی بر افزایش 
3000 میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه ها 

از جمله صداوسیما خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود نوشت: امیدوارم نمایندگان 
محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش 3000 میلیارد 
تومان��ی مالیات اپراتوره��ا و اختصاص آن به برخی دس��تگاه ها از جمله 
صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره 

6 بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته های اپراتورها خواهد شد.
جهرمی تصویری از این مصوبه منتشر کرد که در آن عنوان شده است: 
حق االمتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
ب��ه میزان 10 درصد افزایش یافته و به حس��اب درآم��د عمومی ردیف 
130۴0۴ نزد خزانه داری کل واریز می ش��ود. منابع حاصل به میزان 30 
هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی و 
نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان 

تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( سازمان صداوسیما است.

وزیر نیرو اعالم کرد
آبرسانی 9 میلیون روستا در دولت تدبیر و امید

به گفت��ه وزیر نیرو، طرح های آبرس��انی در دول��ت تدبیر و امید 
تاکنون 9 میلیون و 200 هزار نفر از هموطنان روستایی را بهره مند 
کرده اس��ت. رضا اردکانیان روز سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های 
آبرس��انی به 256 روستا در 9 استان کشور از طریق ویدئوکنفرانس 
گفت: طرح های آبرس��انی 12 هزار و 500 روس��تایی کشور را دربر 

گرفته است.
او به طرح هایی که در روز سه شنبه افتتاح شد، اشاره کرد و افزود: 
ب��ا این طرح ها یک هزار و 250 روس��تای کش��ور در پرتوی اجرای 
پوی��ش هر هفته #الف ب-ایران با جمعیتی بالغ بر ۸25 هزار نفر از 
نعمت آب پایدار و س��الم برخوردار شده اند. برای رساندن آب پایدار 
به روس��تاهایی که در این روز بهره مند شدند حدود یک هزار و ۴7 

کیلومتر خط انتقال احداث شد.
اردکانی��ان ادامه داد: پویش هر هفته #الف ب-ایران، افتتاح 250 
طرح را وعده داده بود که با طرح های سه ش��نبه 2۴6 طرح بزرگ و 
مهم آب و برق و فاضالب افتتاح شده است. این طرح ها با 65 هزار 
و 500 میلیارد تومان س��رمایه گذاری، اجرا شده و این روند تا پایان 
س��ال ادامه خواهد یافت. وزیر نیرو جمعیت روس��تایی را جمعیتی 
مولد دانس��ت که ضروری اس��ت از همه امکانات مانند آب و برق و 
گاز و دیگر خدمات بهره مند باشند و گفت: حفظ جمعیت روستایی 
در روس��تاها یکی از الزام های حکمرانی در جهان است و تامین آب 
در این میان از نقش و اهمیت باالتری برخوردار است. این در حالی 
است که تا پیش از دولت یازدهم کمتر از یک میلیون نفر به شبکه 

آب پایدار دسترسی داشتند.
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دخالت دولت چه بر سر بازار سرمایه می آورد؟
ادامه از صفحه اول

 این فصل برخالف دو فصل گذشته یعنی بهار وتابستان که هر کدام به ترتیب با بازدهی 
1۴۸ درصدی و 26 درصدی شاخص همراه بود، با افت 10.۸ درصدی شاخص کل سپری 
شد تا فصل پاییز پس از دو فصل مثبت با رشد پرشتاب قیمت ها، مسیری معکوس را طی 

کند و در مجموع بازدهی 1۸1 درصدی در 9 ماهه امسال برای سهامداران رقم بخورد.
در این بین بررسی عملکرد صنایع بورسی نشان می دهد که بیشترین بازده فصل پاییز 
به گروه های الستیک و پالستیک با رشد ۴۴.۸ درصدی و صنعت کاشی و سرامیک نیز 
با رش��د ۴3.7 درصدی و بیمه با رش��د 39.6 درصدی تعلق دارد. این در حالی است که 
صنایع وس��ایل ارتباطی با 61.6 درصد، محصوالت چرمی با ۴6.1 درصد و صنعت حمل 
و نقل با 39.3 درصد به ترتیب بیش��ترین افت قیمت را در این فصل به خود اختصاص 
دادند. همچنین صنایع بزرگ بورسی که جزو شرکت های کاالیی و صادرات محور هستند، 
فصل پاییز را با افت قیمت به پایان بردند و گروه فرآورده های نفتی با کاهش 2۴.۸ درصد 
و ش��رکت های چندرش��ته ای با 21.۴ درصد بیشترین کاهش و افت قیمتی را داشتند و 
همچنین فلزات اساسی با 13.1 درصد، کانه های فلزی با 9.3 درصد و محصوالت شیمیایی 
با 5.۸ درصد کاهش، فصل سوم سال را به پایان رساندند. همان طور که اشاره شد، رکود در 
بازارهای موازی در سال جاری و اقبال مردم به بازار سرمایه موجب سرریز شدن نقدینگی 
طی 5 ماهه اول سال به این بازار شد و بیش از 130 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط 
افراد حقیقی وارد بازار س��رمایه شد که در صورت مدیریت مناسب آن می توانست بخش 
عمده ای از منابع مالی موردنیاز بنگاه های فعال در بازار را تامین کند، اما عدم بهره برداری 
و مدیریت مناس��ب از منابع واردشده به بازار موجب رشد سریع شاخص سهام تا اواسط 
مردادماه شد و پس آن طی ماه های بعد به جهت اصالح شاخص باعث خروج نقدینگی از 
این بازار شد که در فصل سوم سال بیش از 1۸ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی اشخاص 
حقیقی از گردونه معامالت سهام خارج شد. همچنین مطابق قانون بودجه سال جاری و 
تبصره 2 قانون و مصوبه هیأت وزیران، تاسیس سه صندوق سرمایه  گذاری معامله  پذیر یا 
ETF برای سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی تکلیف 
شده است. صندوق اول یا همان »دارا یکم« شامل ترکیبی از سهام بانک ها و بیمه ها شامل 
بانک های صادرات، ملت و تجارت و بیمه های البرز و اتکایی امین بود که در خرداد امسال 
پذیره نویسی و عرضه شد. براساس اعالم وزارت اقتصاد، بیش از 3میلیون و ۴۸1هزار نفر 
با س��رمایه گذاری بیش از 5۸۸6 میلیارد تومان از آحاد مردم در پذیره نویس��ی واحدهای 
س��رمایه گذاری مالی یکم مشارکت کردند که با توجه به ارزش 16 هزار میلیارد تومانی، 
حدود 37 درصد از کل این واحدها به فروش رفت و س��هام باقی مانده در این بخش قرار 
اس��ت مجدد در قالب صندوق ETF این بار در نماد »دارا سوم« به عموم عرضه شود. از 

زمان عرضه تا پایان آذرماه 76 درصد بازدهی برای خریداران این صندوق داشته است.
در ادامه پذیره نویس��ی صندوق دوم قابل معامله دولت موس��وم به »دارادوم« یا همان 
پاالیش یکم 30 شهریور و بعد از دو بار تمدید مهلت به پایان رسید. دولت در این صندوق 
15 درصد سهام چهار شرکت پاالیشی بزرگ خود یعنی پاالیشگاه های بندرعباس، تهران، 
اصفهان و تبریز را به رقم 73 هزار میلیارد تومان به عموم مردم عرضه کرد که از 5 شهریور 
تا 30 شهریور بیش از 12 هزار و 500 میلیارد تومان از این عرضه صندوق ای تی اف از 
س��وی مردم خریداری شد و پس از عرضه تا پایان آذرماه 9 درصد افت نسبت به قیمت 
خرید داش��ته و در نتیجه افرادی که در صندوق س��رمایه گذاری کرده بودند، ضرر و زیان 

زیادی را متحمل شدند.

یادداشت

فرصت امروز: بیت کوین ش��دیدترین ریزش روزانه تاریخ خود را تجربه 
کرد. ارزش بیت کوین که در این هفته به آستانه 60 هزار دالر رسیده بود، 
در روز سه ش��نبه با کاهش بیش از ۸ هزار دالری به ۴۸ هزار دالر سقوط 

کرد و تردیدها درباره رالی مسحورکننده این ارز مجازی را قوت بخشید.
ب��ه گزارش »بلومبرگ«، قیمت بیت کوین ب��ا کاهش 12.5 درصدی در 
روز سه ش��نبه به حدود ۴۸ هزار دالر رس��ید. بیت کوین همچنین در روز 
دوشنبه 17 درصد از ارزش خود را از دست داده بود و این در حالی است 
که بازدهی این ارز مجازی در یک س��ال گذش��ته نزدیک به 390 درصد 
بوده است. بیل گیتس، موسس مایکروسافت و ژانت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا ازجمله آخرین شخصیت های مهم و اثرگذاری هستند که در چند 
هفته گذشته درباره بیت کوین اظهارنظر کرده اند؛ کما اینکه گیتس نسبت 
به شیدایی سرمایه گذاران در بازار ارزهای مجازی هشدار داده و ژانت یلن 
هم گفته بود بیت کوین یک ابزار ناکارآمد برای انجام معامالت اس��ت، اما 
در پش��ت صحنه چه خبر است؟ وقتی شروع بهبود اقتصاد جهانی پس از 
همه گیری کرونا، بانک های مرکزی جهان را به تسهیل سیاست های پولی 

مجبور می کند، سیاست هایی که به رشد ارزش بیت کوین منجر می شود.
شدیدترین ریزش روزانه تاریخ بیت کوین

بیت کوین ش��دیدترین ریزش روزان��ه تاریخ خود را در حالی تجربه کرد 
ک��ه این ارز از آس��تانه 60 هزار دالری تا ک��ف ۴۸ هزار دالری پایین آمد. 
این ریزش که سنگین ترین ریزش روزانه قیمت بیت کوین است، به سرعت 
س��ایر ارزها را هم با ریزش س��نگین مواجه کرد. آخرین بار در 11 ژانویه 
ارزش بیت کوین دچار ریزش شدیدی شده بود. در حال حاضر، تردیدها از 
توقف روند صعودی ارزهای دیجیتالی پس از آنکه برخی از افراد ثروتمند 
نس��بت به این روند موضع گیری کردند، در بین معامله گران افزایش یافته 
اس��ت. با این حال شرکت های بزرگ دیگری در حال پیوستن به این بازار 
هستند که جریان سرمایه ورودی به بازار را در تراز باالیی نگه داشته است، 
کما اینکه گروه مالی بی سی بی انگلیس از قصد خود برای سرمایه گذاری 

در رمزارزها خبر داده است.  
در حالی که بیت کوین در ادامه روند صعودی خود توانس��ته است تا در 
کانال 50 هزار دالری جایگاه خود را تثبیت کند، تحلیلگران بانک جی پی 
مورگان در گزارشی هش��دار داده اند رالی صعودی این ارز به احتمال زیاد 
پایدار نخواهد بود و قیمت ها در آینده ای نزدیک ریزش خواهد کرد. از پنج 
ماه پیش تاکنون ارزش بازار بیت کوین حدود ۴.5 برابر شده و تحلیلگران 
این بانک هشدار داده اند چنین روند سریعی در افزایش قیمت که بخشی از 
آن هم به لطف شرایط کرونایی به دست آمده است، امکان شکست دارد.

مجم��وع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در روز سه ش��نبه 15۸0 
میلیارد دالر برآورد ش��ده که این رقم نسبت به روز قبل 9.6 درصد کمتر 
شده است. در حال حاضر 69 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین و 13 درصد در اختیار اتریوم است.
سقوط آزاد بیت کوین در روز گذشته در حالی رقم خورد که مت مالی، 
اس��تراتژیک ارش��د بازار در این باره می گوید: »بیت کوی��ن بیش از اندازه 
خریداری ش��ده است.« گیتس و یلن هم درباره نقش آفرینی شرکت تسال 
و ایالن ماس��ک، موسس و مدیر این ش��رکت بحث کرده اند. ایالن ماسک 
در توئیتر خود نوشت: »قیمت بیت کوین به نظر باالست اما همچنان برای 
حفظ پول نقد خوب اس��ت.« تس��ال در ماه جاری از خری��د 1.5 میلیارد 
دالر بیت کوین خبر داد، در حالی که که ش��رکت میکرواستراتژی فروش 
اوراق قرضه را تا 900 میلیون دالر برای خرید توکن های بیش��تر افزایش 
داد. طرف��داران بیت کوی��ن همچنان ب��اور دارند این ارز مج��ازی در برابر 
ریس��ک هایی مثل تورم مقاوم است و با استقبال بیشتر سرمایه گذاران در 
طوالنی مدت به س��ود بیشتر هم می رسد. دیگران اما باور دارند بیت کوین 
مس��یر سال 2017 را می پیماید که همان رشد ناگهانی و سقوط به کمتر 

از 10 هزار دالر است. نادر نعیمی، مدیر بازارها در ای ام پی در سیدنی در 
این زمینه هش��دار می دهد و می گوید: »ارز مجازی یک دارایی سوداگرانه 
است.« آنابل هوآنگ، از شرکای گروه آمبر در شرکت خدمات مالی مجازی 
نیز می گوید: »این عقب نشینی بیت کوین با توجه به صعود اخیر قیمت آن 
تعجبی ندارد.« جبهه بندی ها درباره بیت کوین کماکان ادامه دارد و اکنون 
بای��د منتظر ماند و دید، ریزش بیت کوین به کمت��ر از 50 هزار دالر، آغاز 

سقوط پیاپی است یا بازار خود را اصالح می کند.
خروج سرمایه از ایران با ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی ایران نیز این روزها بسیاری از سهامداران و تازه واردان 
بورسی با توجه به ریزش ادامه دار بازار سرمایه از این بازار خارج شده و به 
سراغ سرمایه گذاری بیت کوین رفته اند. آن هم در حالی که ارزهای دیجیتال 
و در صدر آن، بیت کوین بازدهی قابل توجهی در هفته های گذشته داشته 

و باره��ا مرزهای قیمتی را جابه جا کرده اس��ت. همین امر باعث ش��ده تا 
س��هامداران با ریزش شاخص بورس تهران در نیمه دوم امسال به صرافت 
خری��د و فروش بیت کوین بیفتند و س��رمایه خود را روانه ب��ازار رمزارزها 
کنند. در همین حال، کارشناسان نسبت به این کوچ دسته جمعی به بازار 
رمزارزها هش��دار می دهند و می گویند آنچه بر این مالباختگان بورسی در 
ماه های گذشته رفته است، این بار در بازار ارزهای دیجیتال برای آنها تکرار 
خواهد شد، چراکه سرمایه گذاری در این بازار دارای ریسک زیادی است و 

نسبت به بورس پیش بینی پذیری کمتری دارد.
حاال با سقوط آزاد قیمت بیت کوین در روز گذشته به نظر می رسد این 
هشدار کارشناس��ان واقعیت یافته، اما آنچه در این بین مهم است، خروج 
پول از کش��ور با ارز دیجیتال اس��ت. در این زمین��ه، پرویز جلیلی کامجو، 
کارشناس اقتصادی می گوید: »امروزه بسیاری از کسانی که به دنبال خروج 
پول خود از کشور بودند، به راحت ترین راه ممکن پول خود را تبدیل به ارز 

دیجیتال کرده و در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.«
او با بیان اینکه »اکنون سرمایه گذاری بین المللی در ایران به سه قسمت 
تقسیم می شود« به ایس��نا، گفت: »بخش اول بازار فارکس است که طی 
سال های گذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه 

ایران مردم در حال انتقال سرمایه و معامله کردن در این بازار هستند.«
وی با بیان اینکه »بخش دیگر س��رمایه ها به بازار رمزارزها رفته اس��ت 
و در حال معامله و س��رمایه گذاری در این بخش هس��تند«، توضیح داد: 
»پیش از این اگر ش��خصی سعی بر خروج 500 هزار دالر از ایران داشت، 
امکان پذیر نبود و با دشواری های بسیاری روبه رو می شد، اما اکنون بسیاری 
از افرادی که به دنبال خروج پول خود از کش��ور بودند، به راحت ترین راه 
ممکن س��رمایه خ��ود را تبدیل به ارز دیجیتال می کنن��د که معادل دالر 

آمریکا است.«
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی های دیجیتال ایرانی 
محدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه های سنگین به راحتی 
امکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: »افراد با افتتاح چند حساب 
به نام اعضای خانواده خود و دوستان شان، خیلی راحت می توانند روزانه 5 
هزار دالر را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است. چند روز 
پیش ایمیلی به من رسید که با بیت کوین می توانید خانه و زمین در ترکیه 
خریداری کنید. چنین اقداماتی باعث ش��ده که خروج پول از کشور اتفاق 

بیفتد، همچنین پولشویی هایی در حال انجام است.«
جلیلی کامجو درباره اینکه بازار س��رمایه ایران ارزنده تر است یا ارزهای 
دیجیتال؟ گفت: »همه چیز بس��تگی به دولت ه��ا دارد و نمی توان آینده 
ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد. زمانی که شخصی مانند ایالن ماسک 
با یک هش��تگ گذاشتن بیت کوین در توییتر خود این ارز را دچار افزایش 

قیمت ناگهانی می کند، نمی توان آینده آن را پیش بینی کرد.«

قیمت بیتکوین به کمتر از 5۰ هزار واحد رسید

سایه تردید در بازار ارزهای مجازی
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با موافقت نمایندگان مجلس
دولت مجاز به استفاده از ظرفیت بازار 

سرمایه در پروژه های عمرانی شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند از ظرفیت 

بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.
نمایندگان مردم در روز سه شنبه و در چهارمین جلسه رسیدگی 
ب��ه جزیی��ات الیحه بودجه 1۴00، با پیش��نهاد سیدش��مس الدین 
حس��ینی، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س برای الحاق به 
تبص��ره 5 ماده واحده الیحه بودجه 1۴00 ب��ا 202 رأی موافق، 6 
رأی مخال��ف و یک رأی ممتن��ع از مجموع 222 نماینده حاضر در 
صحن موافقت کردند. براساس پیش��نهاد شمس الدین حسینی،  به 
دولت اجازه داده می ش��ود نس��بت به تامین مالی طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد 
دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور 
می رس��د، از طریق ابزارها و روش های بازار س��رمایه ای اقدام نماید. 
س��قف منابع موض��وع این بند حداکثر 30 درص��د اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین شده است.
براساس این پیش��نهاد دولت مکلف است به منظور حفظ جریان 
نقدینگ��ی موردنیاز، ضمن در اولویت قرار دادن تخصیص طرح های 
موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل 
منابع مالی، پیش بینی اعتبار الزم در سال های بعد را به عمل آورد. 
آیین نامه اجرایی این بند ش��امل ش��یوه های اجرایی، ابزارهای مالی 
و مواردی همچون تعیین حداکثر س��ود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، 
نحوه تضمی��ن و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و نحوه تقس��یم 
ریس��ک، حداکث��ر دو ماه بعد از ابالغ قانون با پیش��نهاد مش��ترک 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سید شمس الدین حس��ینی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: 
یکی از دغدغه های نمایندگان اصالح س��اختار بودجه است که یکی 
از م��وارد موردنی��از آن اصالح نحوه تامین مال��ی پروژه ها و جبران 

کسی بودجه است.
رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با اشاره به 
اینکه روش تامین پروژه های عمرانی باید اصالح شود، ادامه داد: در 
ح��ال حاضر برای اجرای پروژه ها از سیس��تم بانکی یا منابع بودجه 
اس��تفاده می شود، تامین مالی پروژه ها بانک محور شده که افزایش 

نقدینگی را به همراه دارد.
او با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه فرصت مناس��بی است که باید 
از آن ب��رای اجرای پروژه های عمرانی اس��تفاده کنی��م، ادامه داد: 
پروژه های عمران��ی که دارای اهمیت باالیی هس��تند، می توانند تا 
30 درصد از س��قف هر فصل از بازار س��رمایه تامین مالی ش��وند، 
کارگروهی نیز س��اختار تعیین س��ود منابع اس��تفاده ش��ده از بازار 

سرمایه را مشخص می کند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روند نزولی بازار س��رمایه در اسفندماه همچنان ادامه دارد 
و شاخص کل بورس در روز سه شنبه و در پنجمین روز اسفندماه بیش از 
2هزار واحد افت کرد. شاخص کل بورس با این افت 2 هزار و 719 واحدی 
ت��ا رقم یک میلیون و 211 هزار واحد عقب رفت. همچنین ش��اخص کل 
)هم وزن( با 997 واحد کاهش به ۴35 هزار و 96 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با 651 واحد افت به 2۸۴ هزار و 300 واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۴1۴ واحد و شاخص بازار دوم 10 هزار و 99۸ واحد کاهش داشت. در 
معامالت روز سه شنبه بیش از 6 میلیارد و 670 میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش 66 هزار و 136 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، پاالیش نفت تهران )شتران(، سایپا 
)خساپا(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( و ایران خودرو )خودرو( ازجمله 
نماده��ای پرتراکنش بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 509 میلیون و 
603 هزار برگه سهم به ارزش 7 هزار و ۴۸2 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
در آن سوی بازار سرمایه هم شاخص فرابورس 29 واحد کاهش داشت و بر 
روی کانال 17 هزار و 223 واحد ایس��تاد. در این بازار یک میلیارد و 2۴2 

هزار برگه سهم به ارزش ۴6 هزار و 5۸۴  میلیارد ریال داد و ستد شد.
کاهش هیجان شرط الزم بهبود معامالت بورس

شاخص بورس تهران در چهار روز کاری که از شروع اسفندماه می گذرد 
هنوز رنگ صعود را ندیده و در روز شنبه بیش از 5 هزار واحد، روز یکشنبه 
10 هزار واحد، روز دوشنبه بیش از ۸ هزار واحد و نهایتا در روز سه شنبه 
بیش از 2 هزار واحد افت کرد. در این بین، یک کارش��ناس بازار س��رمایه، 
کاهش هیجان را شرط الزم بهبود روند معامالت بورس می داند و می گوید: 
در صورت ایجاد تعادل در معامالت بورس و کاهش هیجان، روند بازار سهام 
می تواند تا حدودی بهبود پیدا کند. با توجه به مولفه های موجود، ریسک 
کم��ی در میان مدت، بورس را تهدید می کند و معامالت این بازار می تواند 

به شرایط باثباتی برسد.
سلمان نصیرزاده به روند فعلی معامالت بورس اشاره کرد و گفت: انتظار 
می رود که ش��رایط بازار تا پایان اسفندماه رو به بهبود برود، در هفته های 
گذش��ته بازار با برخی از ابهامات همراه بود که تا حدودی ش��رایط بازار را 
تحت تاثیر قرار داد. یکی از مسائلی که به شدت بر روند بازار تاثیرگذار بود 
موضوع بودجه به خصوص مس��ئله افزایش حامل های انرژی و نرخ هزینه 

سوخت و برق بود.
به گفته وی، در الیحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به موضوع افزایش 

حامل های انرژی پرداخته نشده است که این مسئله می تواند به عنوان یکی 
از ابهامات منفی در بازار برطرف شده باشد و به عنوان اتفاقی مثبت برای 
معامالت بازار تلقی شود. در کنار این موضوع بحث مناقشات سیاسی و نرخ 

ارز مطرح است که این موضوع، کلیت بازار را بهم ریخت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد مسائل سیاسی 
در شرایط کنونی به نتیجه نهایی نرسد، گفت: با توجه به چنین موضوعی 
ممکن است نرخ ارز در محدوده فعلی و در قیمت 25 هزار تومان به ثبات 
برسد که این موضوع می تواند به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار تلقی شود. 
براس��اس پیش بینی ها نرخ ارز فصل زمس��تان و بهار را با میانگین حدود 
25 هزار تومان به پایان خواهد رس��اند، در حالی که تا چند وقت گذشته 
انتظارها بر این اساس بود که نرخ ارز به قیمت های کمتر از 25 هزار تومان 

برسد و حتی تا نرخ حدود 22 هزار تومان کاهش یابد.
او ب��ا اش��اره به اینکه ب��ا توجه به ق��رار گرفتن قیمت ه��ای جهانی در 
س��طحی مناس��ب، عملکرد مطلوب ش��رکت ها و قرار گرفتن تحلیل های 
بنی��ادی و تکنیکالی می توان به آینده بازار خوش بین بود، افزود: البته این 
خوش بینی ها به این معنا نیست که موج جدیدی از صعود را در بازار شاهد 
خواهیم بود، اما انتظار این اس��ت که تا حدودی روند بازار به سمت تعادل 
برود. نصیرزاده با بیان اینکه در اس��فندماه خطری معامالت بازار را تهدید 
نمی کند، گفت: تنها موضوعی که اکنون بازار را با مشکل همراه کرده، نوعی 
بی اعتمادی است که بر کلیت روند بازار حاکم شده است. صف های فروش 
ایجادشده در بازار در دامنه نوسان منفی دو است بنابراین نمی تواند چندان 

تاثیری بر روند بازار داشته باشند و خطر زیادی را در بازار داشته باشند.
ب��ه گفت��ه وی، در صورت ایجاد تع��ادل در معامالت ب��ورس و کاهش 
هیجان روند بازار می تواند تا حدودی بهبود پیدا کند. انتشار گزارش ماهانه 
شرکت ها در کنار دیگر عوامل می تواند کمک کننده به وضعیت بازار باشد و 
تا حدودی شرایط بازار را به سمتی پیش ببرد که معامالت بورس عملکرد 

بهتری را از خود نشان دهد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: از جمل��ه گروه هایی که بازار را 
تحت تاثیر منفی قرار داد گروه پاالیش��ی بود، ای��ن گروه اصالح زیادی را 
تجربه کرد، اما در عین حال گزارش سه ماهه این شرکت ها به گونه ای بود 
ک��ه تا حدودی زمینه نگرانی های بازار را کاهش داد. این موارد می تواند تا 
یک یا سه ماه آینده و تا زمان برگزاری فصل مجامع بازار را فضای بهتر و 
باثبات تری قرار دهد، اما سهامداران نباید در انتظار رشدهای غافلگیرکننده 

شاخص بورس همچون چند ماه گذشته باشند.
صف های فروش دسته جمعی در بازار سرمایه

همچنین به اعتقاد یک کارشناس دیگر بازار سرمایه، مهمترین مشکل 
بورس در حال حاضر نبود نقدینگی و پول در بازار است. این دامنه نامتقارن 
ه��م به این وضعیت دامن زده و حاال چند روز اس��ت که بازار قفل ش��ده 
اس��ت. جریان فروش در بازار سهام نیز شکل تجمعی به خود گرفته و هر 
سهامداری که در یک روز موفق به فروش سهام خود نمی شود مجددا در 

روز بعد به صف فروش اضافه می شود.
محمد خبری زاده در رابطه با تاثیر توافق ایران و آژانس بر بازار س��رمایه 
نیز گفت: بازار آنقدر مشکالت داخلی دارد که دیگر خیلی ریسک سیاسی 
داخلی موثر نیس��ت. اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم بزرگترین معضالت 
بازار در وهله اول نبود پول و بی اعتمادی اس��ت. بخش دوم سیاس��ت های 

خارجه و توافقات و بخش آخر هم اتفاقات سیاسی داخلی است.
او با اشاره به اینکه تداوم تغییر دامنه نوسان، بازار را در همین روند نگه 
می دارد، گفت: شاید مسئوالن بورس می خواستند بازار را در همین شرایط 
نگ��ه دارند که بازار فقط روزی یک درصد افت کند، تا که در پایان س��ال 
اتفاقات دیگری بیفتد. چون با این تغییر دامنه نوس��ان اتفاق خوبی برای 
بازار نیفتاده است و بدتر به صف های فروش دامن زده است. تنها خوبی که 
این محدوده نوسان داشته این است که به جای اینکه بازار 5 درصد منفی 

بخورد یک تا یک و نیم درصد منفی می خورد. 
خبری زاده در توصیه به سیاس��ت گذاران بورسی گفت: مسئوالن بورس 
می توانند از تجربیات کش��ورهای دیگر اس��تفاده کنند و احتیاجی نیست 
چرخ را از اول اختراع کنیم. یک اصل در بازار س��رمایه وجود دارد به اسم 
اصل نقدش��وندگی. این اصل نخست بازار است. در شرایط کنونی با دامنه 
نامتقارن این اصل کال نابود شده است. الزم به توضیح است اگر منابع کافی 
برای اجرای دامنه نامتقارن وجود داشت سیاست خوبی بود، ولی با توجه 
ب��ه نبود منابع کافی، امیدوارم ب��ه زودی دامنه نامتقارن را بردارند، اما اگر 
اصرار به تداوم نگهداری دامنه نوسان نامتقارن وجود دارد باید منابع برای 

حمایت از بازار فراهم شود.

بورس تهران در پنجمین روز اسفندماه 2 هزار واحد افت کرد

بورس در مسیر نزول
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عقد 2 قرارداد به ارزش 7 میلیارد ریال در 
حوزه فناوری گیاهان دارویی در اصفهان

دو ق��رارداد و 10 تفاهم نام��ه همکاری در حوزه فن��اوری گیاهان دارویی به 
منظ��ور حل مش��کالت و چالش های فن��اوری گیاهان داروی��ی میان بخش 

خصوصی و دولتی در اصفهان به امضا رسید.
ایران 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی را داراست و با غنای گیاهی 
و تنوع زیس��تی باال از دیرباز یکی از پیش��گامان علم طب و گیاهان دارویی در 
جهان بوده اس��ت. کش��ورمان از نظر تنوع زیس��تی جزو ۸ کشور برتر دنیا در 

تولیدات گیاهی به حساب می آید.
تن��وع اقلیمی ای��ران و به تبع آن پوش��ش متنوع گیاهی ظرفیت بس��یار 
گس��ترده ای را برای ورود ایران ب��ه عرصه تجارت بین المللی گیاهان دارویی و 
داروهای گیاهی فراهم کرده اس��ت. براساس نظر گیاه شناسان و پ  ژوهشگران، 
تعداد گونه های گیاهی ایران حدود ۸000 گونه است که از نظر تنوع گونه ای 
حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از 2300 گونه 
از گیاهان کش��ور دارای خواص دارویی، عطری، ادویه ای و آرایشی- بهداشتی 
هستند. به عالوه 172۸ گونه از این گیاهان به  عنوان گیاهان بومی ایران هستند 
که منحصراً در سرزمین ایران رویش کرده و به  عنوان یک ظرفیت انحصاری در 
کشور محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های کشور در این حوزه و استفاده 
از این پتانسیل، رویداد »چالش فناوری گیاهان دارویی در اصفهان« با مشارکت 
»فن بازار منطقه ای« اصفهان وابس��ته به ش��رکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان و سرای نوآوری گیاهان دارویی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
با حضور سرمایه گذاران، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 

در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برگزار شد.
مدیر فن بازار منطقه ای اس��تان اصفهان با اشاره به برگزاری این رویداد در 
گفت و گو با ایس��نا، از عقد چند قرارداد و تفاهم نامه در این حوزه خبر داد و 
اظه��ار کرد: رویداد ملی چالش فناوری گیاه��ان دارویی در اصفهان به عقد 2 
قرارداد و 10 تفاهم نامه به منظور حل مشکالت و چالش های فناوری گیاهان 
دارویی بخش خصوصی و بخش دولتی منجر ش��د. علیرضا وحدت پور با بیان 
 اینکه در این رویداد، بخش های مختلف دولتی و خصوصی، نیازها و مشکالت 
خود را در عرصه گیاهان دارویی مطرح کردند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی 
این نیازها توس��ط دفتر فن بازار منطقه ای اس��تان اصفه��ان و ارجاع نیازهای 
متقاضیان به ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فن��اور، راه حل های فناورانه 
برای آنها ارائه شد که برخی از آنها در قالب قرارداد همکاری پیگیری می شود. 
وی با تاکید به فرآیند برگزاری رویداد یادش��ده، تصریح کرد: در فراخوان این 
رویداد 60 نیاز فناورانه مرتبط با گیاهان دارویی دریافت و پس از بررسی  اولیه، 
۴۴ چالش از بین آنها انتخاب شد که 27 مورد مربوط به بخش خصوصی و 17 
مورد مربوط به بخش دولتی بود. مدیر فن بازار منطقه ای استان اصفهان گفت: 
نیازهای فناورانه منتخب، به ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال 
در این عرصه، معرفی و 17 جلس��ه برخ��ط )آنالین( بین متقاضیان و فناوران 
برای بررسی آنها برگزار شد و در نهایت در روز رویداد 20 چالش از 7 شرکت 
ارائه و به عقد 2 قرارداد قطعی شامل ساخت دستگاه های خشک ُکن انجمادی 
تحت خأل و دس��تگاه خشک کن هوشمند به ارزش مجموعا 7 میلیارد ریال و 

10 تفاهم نامه میان شرکت های فناور و سرمایه گذاران و متقاضیان منجر شد.

واردات موز تسهیل شد
س��تاد تنظیم بازار ب��ا واردات موز در مقابل ص��ادرات محصوالت 

کشاورزی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، براساس مصوبات جلسه روز گذشته کارگروه ستاد 
تنظیم بازار، برای تنظیم بازار موز در ایام پایانی س��ال، با واردات این 
محصول در ازای صادرات س��ایر محصوالت کشاورزی مجازی ابالغی 
از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی در قبال ارز متقاضی/ اشخاص و یا 
از مح��ل س��ایر ارزهای مجاز)ارز غیر( امکان پذیر ش��د. این در حالی 
است که از اردیبهشت ماه امسال واردات موز به دلیل محدودیت های 
ارزی ب��ه نوع��ی ممنوع و در ادام��ه واردات آن مش��روط به صادرات 
سیب ش��ده اس��ت. در میانه بهمن ماه، قیمت هر کیلو موز وارداتی 
در خرده فروش��ی های س��طح ش��هر تهران به 50 تا 60 هزار تومان 
رس��ید. براساس گزارش مرکز آمار از تغییر قیمت کاالهای خوراکی، 
در دی م��اه امس��ال قیمت هر کیلو موز در دی ماه پارس��ال به طور 
متوسط 13 هزار و 900 تومان بوده است که در همین ماه  در سال 
جاری  به متوس��ط قیمت 33 هزار و ۴00 تومان رس��یده و افزایش 

1۴0.3درصدی داشته است.

خرمای ماه رمضان با قیمت و کیفیت مناسب 
عرضه می شود

براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مقرر شد که در ماه رمضان خرما 
با کیفیت و قیمت مناس��ب با همکاری س��ازمان میادین میوه و تره بار، 
فروش��گاه های زنجیره ای، سازمان صمت استان ها و اتاق اصناف در بازار 
توزیع ش��ود. به گزارش ایسنا در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است: با 
توجه به تولید محصول خرما و انباشت این محصول در سردخانه ها مقرر 
گردید به منظور عرضه خرما با قیمت و کیفیت مناسب در ایام ماه مبارک 
رمضان مراتب همکاری در ج��ذب و تخصیص کاالها با محوریت مدیر 
پروژه تعیین شده و با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران فروشگاه های زنجیره ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

و اتاق اصناف در شبکه گسترده با قیمت مناسب توزیع گردد.

خوزستان در تامین کاالی اساسی شب عید 
مشکلی ندارد

 مع��اون اقتصادی و بازرگانی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
خوزس��تان گفت امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، برای شب 

عید با کمبود کاالهای اساسی در استان خوزستان مواجه نشویم.
عبدالرحم��ان ناصریان در گفت وگو با ایس��نا، درخص��وص وضعیت تامین 
کاالهای اساسی اظهار کرد: استان خوزستان در مقایسه با سایر استان ها برای 
تامین کاالهای اساسی مشکل خاصی ندارد؛ واردات کاالهای اساسی به استان 
انجام می شود و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، برای شب عید با کمبود 

کاالهای اساسی در استان خوزستان مواجه نشویم.
وی افزود: واردات کاالهای اساس��ی از بندر امام و بندر خرمش��هر 
صورت می گیرد و از مرزهای ش��لمچه و چذابه بیشتر کار صادرات به 

خارج از کشور انجام می شود.

اخبـــار

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات ضمن تاکید بر اینکه تغییر چهار 
ب��ار وزیر صمت در دوره دوم دولت فعلی، لطمه زیادی به مجموعه صنایع 
کش��ور، به ویژه صنعت خودرو وارد کرد، خواس��ت تا اتاق فکری در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تعیین راهکارها و استراتژی ها تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، صبح روز دوشنبه در آخرین نشست خبری سال جاری 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به منظور بررسی وضعیت 
صنعت قطعه سازی، موانع و مشکالت و همچنین ارائه راهکارهای موثر در 

محل هتل اسپیناس پاالس با حضور اعضای این انجمن برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت، اصغر خسروشاهی- نایب رئیس انجمن، ضمن 
اش��اره به اینکه در س��ال جه��ش تولید علی رغم هم��ه تالش ها و همت 
قطعه س��ازان برای تحقق جهش تولید که جای تقدیر نیز دارد، نسبت به 
س��ال گذشته، توانس��ته ایم بالغ بر 20 درصد افزایش تولید داشته  باشیم؛ 
هرچند که این روند مورد افزایش تولید مورد رضایت قطعه س��ازان نبوده 
اس��ت و بایس��تی بیش از اینها پیش می رفتیم، اما باتوجه به مشکالت و 
موانعی که گریبانگیر مجموعه صنعت خودرو کش��ور شامل قطعه سازی و 
خودروسازی شد، نتوانستیم بیش از این میزان رشد تولید را محقق سازیم.

وی ضمن یادآوری اینکه با توجه به تغییرات در مجلس شورای اسالمی، 
بحث تحول صنعت خودرو مطرح ش��د تا مشکالت این صنعت حل شود، 
گفت: در ابتدای بررس��ی طرح، کم وبیش نظر انجمن پرسیده می شد، اما 
اکنون انجمن قطعه س��ازان کنار گذاشته شده و دیگر اطالعات چندانی از 
آن در اختیار نداریم اما شنیده ایم که به تصویب رسیده است. طرح تحول 
صنعت خودرو، واقعا طرح تحول نیست و بیشتر بر محور آزادسازی قیمت 
و عرضه در بورس کاال تمرکز دارد و دارای ابهامات بس��یار به ویژه در نحوه 

اجرای آن وجود دارد و مش��خص نیس��ت که قرار است، چگونه خودرو در 
بورس عرضه شود! لذا امیدوار هستیم که این ابهامات در طرح نهایی واضح 

شده و نقاط ضعف آن برطرف شود.
نایب رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو با بیان 
اینکه در دوره دوم دولت فعلی، تغییر چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
لطمه های بس��یاری به صنایع کشور، به ویژه صنعت خودرو داشت، تاکید 
کرد: انتظار داریم که در س��طح وزارتخانه، اتاق فکری برای صنعت خودرو 
با هدف تعیین راهکارها و س��ازوکارها تش��کیل و استراتژی ها از آن ناحیه 
مش��خص شود. امیدوار هستیم در سال آینده باتوجه به شناختی که وزیر 
صمت طی مدت وزارت خود در س��ال جاری به دست آورده اند به تشکیل 

این اتاق فکر اقدام کنند.
تصمیماتی که صنعت را دچار عواقب ناخوشایند کرد

در ادامه این نشس��ت فرهاد به نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای خودرو- ضمن تاکید بر اینک��ه هرگونه تصمیم گیری در 
صنعت بایستی منجر به کاهش قیمت ها شود، اظهار کرد: طی سال جاری 
در دو زمینه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی را 
برای صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی کشور رقم زده است. فوالدسازان 
کش��ور از سال 1396 تا اوایل سال  139۸ با خرید  مواداولیه این صنعت 
با قیمت پایین که در حدود نصف قیمت جهانی بود، س��ودهای هنگفتی 
کسب کردند. این تولیدکنندگان فوالد که عمدتا دولتی نیز هستند، سال ها 
مواداولیه موردنیاز صنایع را با نصف قیمت جهانی خریداری می کردند و با 
5درصد سود، به قیمت صادراتی در بورس کاال فروختند؛ لذا طی چندین 
س��ال بیش از 20 هزار میلیارد تومان س��ود کردند؛ این در حالی است که 

زیان هر یک از دو خودروساز اصلی، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در سال 1399 با تغییراتی که در گزینه های وزارت صمت 
رخ داد، »حس��ین مدرس خیابانی« که سرپرست وزارت صمت شد، اولین 
کاری ک��ه ک��رد، قیمت فوالد را به قیمت جهانی رس��اند. ب��ا ورود وزارت 
صمت به قیمت گذاری فوالد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را 
بر صنعت خودرو  نشان داد چراکه شرکت های فوالدی تصمیم گرفتند با 
کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصالح قیمت کنند. در همین حال 
فوالدسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت 
ورق اضافی اقدام می کنند. بر این اس��اس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار 
گرفت؛ این در حالی بود که برون س��پاری تولید در صنعت قطعه و س��ایر 
صنایع در سال های گذشته اجرایی شده بود و گرم به گرم مواداولیه مورد 

بررسی قرار می گرفت.
این عضو هیأت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات با بیان اینکه خواسته 
م��ا از ش��رکت های ف��والدی و دول��ت این اس��ت که دس��ت از صنعت و 
تولیدکنن��دگان داخلی بردارند، اظهار کرد: از  ش��خص رئیس جمهوری، 
وزیر صم��ت و از مجلس می  خواهیم که به ای��ن موضوع ورود کنند. یک 
س��یکل پیچیده ای برای تولیدکننده داخلی و صنعتگران ایجاد شده است 
که برخالف جهش تولید است. در سالی که به اسم جهش تولید نامگذاری 
ش��ده اس��ت، انتظار می رفت اقداماتی صورت گیرد و شرایطی فراهم شود 
که در پایان س��ال شاهد جهش تولید باشیم؛ لذا می خواهیم دست از سر 
تولیدکنندگان داخلی علی الخصوص قطعه س��ازان بردارند، چراکه شرایط 
بسیار خطرناک است و همین روند منجر به افزایش قیمت، کاهش تولید و 

در نهایت نابودی صنعت خواهد شد.  

انتظار داریم اتاق فکری برای تعیین استراتژی ها در وزارت صمت ایجاد شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد به دلیل اینکه برنج های 
وارداتی با جداول فعلی استاندارد مطابقتی ندارد و اصالحیه جدید 
سازمان اس��تاندارد در این خصوص هم اعالم نشده هیچ گونه ثبت 

سفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نمی گیرد.
مس��یح کش��اورز در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه تاکنون 
چه مقدار از برنج های وارداتی از گمرک ترخیص شده است، گفت: 
به دلیل اینکه اصالحیه جدید س��ازمان استاندارد ابالغ نشده است 
از ابتدای آذرماه امکان ثبت س��فارش و ترخیص هیچ برنجی وجود 
ن��دارد و برنج های وارداتی نیز با جداول فعلی اس��تاندارد مطابقتی 

ندارند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی تاکنون  500 هزارتن برنج وارد 
کشور کرده است، گفت: مذاکرات بسیاری با سازمان استاندارد برای 
ابالغ این اصالحیه شده است اما به نظر می رسد سازمان استاندارد 
و جهادکشاورزی بر س��ر این موضوع اختالفاتی دارند. یعنی جهاد 
کشاورزی معتقد است درجه بندی برنج  باید اجباری باشد، اما نظر 
سازمان اس��تاندارد این است که باید اختیاری باشد، زیرا این اقدام 

جنبه تجاری دارد و ربطی به سالمت و ارزش غذایی برنج ندارد.
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج اضافه کرد: این اختالفات زمانبر 
ش��ده است و از طرفی تعلیق اس��تاندارد بیش از یک سال نیازمند 
مصوبه دولت است. اگرچه وزارت صمت نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهوری در این خصوص ارسال کرده، اما هنوز پاسخی داده نشده 

است.
وی با اش��اره به اینک��ه وقتی قیمت برنج خارج��ی همتراز برنج 
ایرانی شود اقش��ار آس��یب پذیر توان اقتصادی خرید برنج بیش از 
20 هزارتومان را نخواهند داشت، افزود: از دولت درخواست کردیم 
اجازه دهند برنج های پرمحصول وارد کش��ور کنیم تا با قیمت زیر 

20هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه شود.
کش��اورز در پایان گفت: ب��ا وجود اینک��ه وزارت صمت و وزارت 
بهداشت برای وارد شدن این برنج پرمحصول به کشور اعالم آمادگی 
کرده اند، اما هنوز مش��کل استاندارد وجود دارد. برای مثال  یکی از 

برنج هایی که قرار است وارد کشور شود بیش از 5درصد شکستگی 
دارد ول��ی ارزش غذای��ی کمی ندارد با این وج��ود به دلیل کندی 

فرآیند اخذ مجوز از استاندارد به نظر می رسد نتوانیم این برنج را به 
زودی وارد بازار کنیم.

ترخیص برنج های وارداتی در گرو اصالحیه سازمان استاندارد

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

 نابودی در کمین صنعت خودرو
انجمن قطعه سازان با ارائه راهکارهایی به دنبال اصالح قیمت مواد اولیه برای 
کاهش 30 درصدی نرخ خودرو در کارخانه ها هستند آنها بر این باور هستند که 

در صورت عدم تامین نقدینگی نابودی در کمین صنعت خودرو است.
به گزارش گروه خودرو، در نشس��ت خبری پایان س��ال انجمن سازندگان و 
قطعات و مجموعه های خودرو، قطعه س��ازان به گزارش عملکرد س��ال جاری و 
مشکالت سال آینده پرداختند. در این نشست برخی از موانع تامین مواد اولیه از 
سوی تامین کنندگان بررسی و درخواست هایی از وزیر صمت و مجلس شورای 
اسالمی برای بهبود فعالیت قطعه سازان مطرح شد. مواردی که هر یک با دغدغه 
مشتریان در بازار گره خورد و چالش جدی ادامه حیات صنعت خودرو در کشور 

نیز مطرح می شود.
علی رغم تکرار مکررات بخش��ی از نیازهای این صنعت، ظاهرا دولتمردان و 
متولیان امر کمترین توجهی به این مش��کالت ندارند. شاید گاو شیرده صنعت 
خودرو در س��ال آینده به نظر کارشناسان، از پای درآید. برای پیشگیری از این 

مسئله تنها راه نجات تامین نقدینگی و اصالح قیمت مواداولیه است.
در این گزارش بخشی از سخنرانی اعضای انجمن در نشست خبری را از نظر 
خواهیم گذراند: اصغر خسروش��اهی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان به عنوان 
س��خنران نخست با اشاره به گزارش عملکرد قطعه سازان گفت: در سال جاری 
قطعه س��ازان تالش فراوانی داشتند که فرمایش مقام معظم رهبری را اجرایی 
کنند، افزایش تولید 20 درصدی نسبت به سال گذشته تحقق یافت. هرچند که 

این موضوع مورد رضایت ما نیست، زیرا به اهداف مذکور نرسیدیم.
وی با بیان اینکه مش��کالت عدیده ای گریبان صنعت خودرو و قطعه س��ازان 
را گرفته، افزود: قطعه س��ازان همکاری مناسبی با خودروسازان داشتند. باتوجه 
به تغییراتی که در مجلس ش��ورای اسالمی ایجاد شد، طرحی به نام تحول در 
صنعت خودرو اعالم و پیگیری ش��د. هدف اصلی این طرح بررس��ی مشکالت 

صنعت خودرو و ارائه راهکار بود.
وی با اش��اره به اینکه در ابتدا بررس��ی طرح تحول صنع��ت خودرو نظرات 
قطعه سازان دریافت می شد، بیان کرد: چند ماه هست این طرح در حال بررسی 
صنعت خودرو بوده که متاس��فانه اخیرا نظرات کارشناسی قطعه سازان را جویا 
نمی شوند و محور اصلی طرح نیز متمرکز بر قیمت گذاری خودرو است. مابقی 
موارد مربوط به صنعت خودرو در حاشیه این طرح قرار گرفته و دغدغه مجلس 

نحوه اجرای خودرو در بورس بوده که این مسئله نیز خالی از ابهام نیست.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان ضمن پرداختن به موضوع تغییر چهار وزیر در 
دولت فعلی، گفت: تغییر وزرا سبب آسیب واردشده به صنعت خودرو شده است. 
زیرا برنامه ها هر روز دستخوش تغییر قرار می گرفت. بارها پیشنهاد کردیم، در 
وزارت صمت مرکزی برای تعیین استراتژی در صنعت خودرو و ارائه راهکار ایجاد 
شود. خسروشاهی درخصوص همکاری صنعت خودرو با شرکای خارجی، افزود: 
ش��رط اصلی صنعت خودرو برای همکاری با خارجی ها، داخلی سازی خودروها 
با باالترین سطح هس��ت. از این رو شرکت های چینی برای ورود به بازار کشور 
راغب تر هس��تند و احتمال ورود شرکت های اروپایی به ویژه رنو و پژو به کشور 

بسیار کم است.

خودرو باید تک نرخی شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بر آزادسازی قیمت خودرو و 

ارتقای کیفیت آن با ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت خودرو تاکید کرد.
علیرضا پاک فطرت در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: دو نرخی 
بودن هر کاالیی فسادانگیز است و اکنون نیز اختالف قیمت کارخانه ای و بازاری 
خودرو یکی از مش��کالتی اس��ت که در حوزه خودرو می بایس��ت نسبت به آن 

چاره اندیشی شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه قیمت خودرو باید آزاد ش��ود، گف��ت: وزارت صمت 
می بایست با بررسی کارشناسی و علمی در حوزه تعیین قیمت خودرو ورود کند 

و مانع از سرازیرشدن سود فروش خودرو به جیب دالالن شود.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد: قیمت خودرو 
باید واقعی ش��ود البته نه به آن معنا که افزایش یابد بلکه می بایست پرداختی 

مصرف کنندگان در بازار مطابق با قیمت فروش خودرو از مبدأ کارخانه باشد.
پاک فط��رت در ادامه با توجه به فراوانی س��رمایه های س��رگردان در جامعه 
به ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه س��اخت خودرو اش��اره کرد و افزود: 
بخش خصوصی در این حوزه توانمند اس��ت. همچنین می بایس��ت با بها دادن 

به قطعه سازان زمینه ورود این بخش را نیز به حوزه تولید خودرو فراهم کرد.
به گفته وی قطعه س��ازان ش��اید نتوانند در حوزه خودروس��ازی و در بخش 
تیراژ به پای خودروس��ازان برس��ند، اما قطعا کیفیت را بیش از آنچه که اکنون 
ش��اهد آن هستیم، ارتقا خواهند داد. عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی همچنین ورود وزارت دفاع به بخش خودروسازی را موجب شکست 
انحصار و ارتقای کیفیت دانس��ت و اعالم کرد: صنعت خودرو سابقه دیرینه ای 
در خودروس��ازی دارد اما در مقایس��ه با سایر صنایع از پیش��رفت بازمانده که 
یکی از دالیل آن، می تواند دولتی بودن این صنعت باش��د. پاک فطرت در پایان 
خاطرنشان کرد: عدم صرفه اقتصادی تولید خودرو که مورد ادعای خودروسازان 
است، بخشی از آن ناشی از هدررفت هزینه های باالدستی به عنوان مثال نیروی 

مازاد انسانی در بخش کارگری و مدیریت است.

احتمال بازگشت رنو و پژو به ایران ضعیف است
نای��ب رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اش��اره به 
احتمال گش��ایش های بین المللی در فضای سیاس��ی و رفع تحریم ها در آینده 
نزدیک، گفت پیش بینی می ش��ود در این فضا خودروس��ازان جدیدی به بازار 

کشورمان وارد شوند، اما احتمال بازگشت رنو و پژو ضعیف است.
»اصغر خسروش��اهی« روز سه ش��نبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
افزود: انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروس��ازان 
بزرگ داخلی، برخالف ادوار گذش��ته از انعقاد قراردادهای سی.کی.دی کاری و 

مونتاژکاری کامل پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: انتظار می رود قراردادهای جدید احتمالی با داخلی سازی باالی 
50 درصد همراه باشد تا به روزرسانی صنایع خودروسازی و قطعه سازی داخلی 
را به دنبال داشته باشد و باید سرمایه گذاران خارجی را به این سمت و سو سوق 

داده و مجاب کنیم.
خسروشاهی ادامه  داد:  اگر برنامه ای به  جز این طراحی شود، به  طور قطع به 

زیان قطعه سازان و خودروسازان داخلی خواهد بود.
وی با بی��ان اینکه تاکنون هیچ مذاکره ای برای ورود خودروس��ازان خارجی 
به کش��ورمان انجام نشده، یادآور شد: شرکت پژو که در سال های گذشته بازار 
بزرگی در کشورمان برای خود دست و پا کرده بود، با شرکت های آمریکایی در 
حال همکاری اس��ت و به همین دلیل احتمال حضور مجدد آن در ایران بسیار 
ضعیف است، اگر هم خواستار حضور مجدد باشد به شیوه و قراردادهای گذشته 

مخالفیم.

در راس��تای گس��ترش عدالت اجتماعی و بهره مندی خانواده های فاقد 
خودرو از مزایای یارانه های بخش انرژی، گروهی از نمایندگان پیشنهاداتی 
را در هفت بند تدوین و در اختیار سایر نمایندگان قرار دادند تا در صورت 
اقبال مجلس به عنوان طرح پیشنهادی در صحن و در هنگام بررسی الیحه 

بودجه مورد بررسی قرار بگیرد.
 برای نخس��تین بار، این نمایندگان مجلس دهم بودند که تالش کردند 
در قالب طرحی موضوع عدم بهره مندی دامنه وسیعی از خانواده های ایرانی 
از یاران��ه پرداختی بخش ان��رژی را اصالح کنند؛ تالش هایی که در نهایت 
به سرانجام نرسید و مکانیسم س��همیه بندی بنزین براساس الگوی قبلی 
تداوم پیدا کرد. این روند بعد از تشکیل مجلس یازدهم توسط نمایندگان 

کمیسیون انرژی مجلس جدید نیز دنبال شد.
اعضای کمیس��یون انرژی مجلس یازدهم با اش��اره ب��ه این واقعیت که 
حدود نیمی از خانواده های ایرانی از جمله دهک های محروم تحت پوشش 
بهزیس��تی و کمیته امداد، به��ره ای از این یارانه ه��ای پرداختی هنگفت 
نمی برند، موضوع اختصاص س��همیه بنزین برای همه خانواده های ایرانی 
را ب��ه عنوان یک اولویت روی میز بررس��ی ها قرار دادن��د. در نهایت خبر 

رس��ید که طرحی در قالب پیش��نهادات هفت گانه در مجلس توزیع شده 
که قرار اس��ت همزمان با بررس��ی الیحه اصالحی بودجه در معرض رأی 
نمایندگان قرار بگیرد؛ طرحی که گردآورندگان آن معتقدند، نقش دولت 
در قیمت گذاری را کاهش می دهد و بخشی از درآمدهای دولت در اعطای 
یاران��ه بنزین به ثروتمندان را ب��ه خزانه باز می گرداند. به گزارش خبرنگار 
پارلمانی اقتصادآنالین ،در بخش نخس��ت این پیشنهادات هفت گانه آمده 
اس��ت: »از ابتدای مهرماه سال 1۴00 به هر خانوار ایرانی مشمول دریافت 
یارانه که فاقد خودرو باشد، به ازای هر نفر، 15 لیتر در ماه سهمیه بنزین 
یاران��ه ای اختصاص پیدا می کند. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که 
تعداد اعضای آن بیشتر از ۴نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، 15 لیتر در هر 
ماه سهمیه بنزین یارانه ای تعلق می گیرد.« در محور دوم این پیشنهادات 
تاکید ش��ده: »از ابتدای فروردین 1۴00، س��همیه بنزین خودروهای دوم 
و بیش��تر خانوارهای یک نفره و س��همیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر 
س��ایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین 
خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از 2000 سی سی حذف خواهد 
ش��د.« در بخش سوم این پیشنهادات تقنینی قید شده: »در سال 1۴00، 

س��ایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه ش��خصی و عمومی )از جمله انواع 
تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت( مانند گذشته به قوت خود باقی می ماند.«

موض��وع بعدی و مح��ور چهارم، پیش��نهادات نماین��دگان درخصوص 
مکانیسم محاسبه قیمت بنزین سهمیه ای است که براساس آن آمده است: 
»در سال 1۴00 دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه های بنزین یارانه ای 

)1500 تومان( و غیریارانه ای )3000 تومان( نیست.«
در ادامه پیش��نهادات گروهی از نمایندگان آمده است: »همه دارندگان 
سهمیه بنزین می توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به 
همین منظور حداکثر تا پایان ش��هریورماه توسط وزارت نفت با همکاری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند؛ قیمت 

در بازار تعیین می شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.«
بند ششم این پیشنهادات درخصوص سهمیه بنزین خانواده ها می گوید؛ 
»دولت مجاز اس��ت صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در 
درآمد صادراتی بخش��ی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم 
کند. س��قف س��هم دولت پس از کس��ر هزینه های اجرایی برابر 50درصد 

)50درصد( درآمد صادراتی خواهد بود.«

اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

 حذف سهمیه بنزین خودروهای سوم به بعد ثروتمندان

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی همگن سازندگان قطعات خودرو 
ب��ا انتقاد از بحث های مط��رح درباره تعیین قیمت خ��ودرو در بورس 
می گوی��د عملکرد ب��ورس کاال در بس��یاری از کاالهای��ی که با روش 
عرضه در بورس تعیین می ش��وند مناسب نبوده و موجب تعادل بخشی 
به قیمت ها نش��ده اس��ت و حتی تعیی��ن قیمت خ��ودرو می تواند به 

نابسامانی های قیمتی بیشتری منجر شود.
محمود نجفی سهی در گفت وگو با پانا، عنوان کرد:  »بسیاری معتقد 
هس��تند که قیمت خودرو باید در بورس تعیین شود. حال این پرسش 
مطرح است که مگر بورس تاکنون توانسته است برای بازارهای کاالیی 
و تعادل بخش��ی به کاالهایی که در بورس عرضه می شوند موثر باشند 
و باید گفت که یکی از مش��کالت کنونی اقتصاد کشور عملکرد بورس 

اس��ت.« وی ادامه داد: »تولیدکنندگان داخلی اکنون فوالد را باالتر از 
نرخ های جهانی خریداری می کنند و آلیاژ روی و س��رب که در تولید 
قطعه س��ازی کش��ور کاربرد دارد و 39 هزار تومان خریداری می ش��د 
اکن��ون به 70 هزار تومان افزایش یافته اس��ت که ب��ه معنای افزایش 

100 درصدی آن است.«
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی همگن سازندگان قطعات خودرو 
خاطرنش��ان کرد:  »زمانی می توان گفت که قیم��ت به صورت رقابتی 
تعیین می ش��ود که ش��فافیت وجود داشته باش��د و صنایع با رانت به 

تولید ادامه ندهند تا قیمت ها تحت ضابطه باشد.«
وی افزود:  »اکنون بس��یاری از قیمت ه��ا از ضابطه  تبعیت نمی کند 
و ش��رایط رقابت در میان صنایع وجود ندارد و بس��یاری از مواد اولیه 

موردنیاز تولید نیز با قیمت های واقعی خریداری نمی شود.«
نجفی سهی با اشاره به بی انگیزه شدن نیروی کار به دلیل مشکالتی 
که با آن دس��ت به گریبان اس��ت، عنوان کرد:  »20 سال پیش در یک 
خط تولی��د 20 هزار قطعه تولید می کردم اما اکنون با زحمت ۴ هزار 

قطعه از خط تولید خارج می شود.«
وی اف��زود: »طی دو هفته دو خرید محموله م��واد اولیه با نرخ های 
متفاوت بوده اس��ت و محموله دوم 10 درص��د گرانتر از محموله اول 
بوده اس��ت و خرید سوم باز هم با افزایش 5 درصدی همراه شد و این 
در حالی اس��ت که نرخ دالر در فاصله ای��ن خریدها رو به کاهش بود 
بنابراین نوس��ان نرخ دالر نیز نمی توانس��ت بهانه ای برای این افزایش 

باشد بنابراین رقابت زمانی است که ثبات وجود داشته باشد.«

عضو هی��أت مدی��ره انجمن تخص��ص صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور با تاکی��د بر آزادس��ازی قیمت خودرو، 
داخلی س��ازی را موج��ب کاهش قیمت و ب��ه نف��ع تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان دانست.
محمدعلی ذکریایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با بیان اینکه 
متاس��فانه نوع سیاس��ت گذاری دولت در حوزه قیم��ت خودرو به نفع 
دالالن اس��ت، اظهار داشت: قیمت خودرو به هر ترتیب باید آزاد شود 
چه تقاضا وجود داش��ته باشد یا نداشته باشد عالوه بر آن با آزادسازی 
قیمت ها، خودروس��از ناچار به افزایش منطقی بهای محصوالت اس��ت 
زیرا به وضوح می داند که در صورت افزایش بی قاعده قیمت، خریداری 

وجود نخواهد داشت.

وی افزود: دولت بدون ارائه سوبسید به خودروسازان سعی در پایین 
نگه داش��تن قیمت ها دارد که این رویه تنها به س��ود واس��طه گران و 
س��فته بازان در بازار اس��ت. عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با توجه به داخلی سازی 
به عنوان یک��ی از گزینه های موردنظر وزارت صمت در تحقق بس��ته 
جه��ش تولید گفت: توس��عه داخلی س��ازی قطعات خ��ودرو در ابعاد 
گوناگون برای صنعت کش��ور مثمرثم��ر خواهد بود و یکی از نتایج آن 
رش��د صنعتی اس��ت. ذکریایی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و دالر و 
وابس��تگی صنعت خودرو داخلی به آن، نوسان روزانه قیمت خودرو را 
به دنبال داش��ته اس��ت، تصریح کرد: نرخ ارز همواره خودروس��ازان و 
قطعه س��ازان را در حوزه قیمت قطعات و مطالبات در تقابل با یکدیگر 

ق��رار داده و پیش بین��ی آینده را دش��وار نموده اس��ت. وی ادامه داد: 
بنابراین داخلی س��ازی از بعد کاهش قیمت و رش��د صنعتی کشور به 

نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران درخصوص 
وضعیت زنجیره تامین در حوزه هزینه ها خاطرنشان کرد: متاسفانه به 
دلیل وضعیت نامناس��ب نقدینگی در خودروسازی، مشکل پرداخت ها 
در زنجی��ره تامین وج��ود دارد، اما با تصمیم بان��ک مرکزی مبنی بر 
ارائه تس��هیالت 5 هزار میلیارد تومانی و عرضه اوراق گام، مقداری از 
مش��کالت نقدینگی صنعت خودرو و قطعه جبران خواهد ش��د، البته 
ارائه تس��هیالت راهکار اساسی نیس��ت بلکه راهکار اساسی آزادسازی 

قیمت خودرو است.

دالیل مخالفت با تعیین قیمت خودرو در بورس

سیاست  گذاری ها در حوزه تعیین قیمت خودرو به سود دالالن تمام می شود
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کاهش ارتعاش قطعات متحرک ک��ه کاربرد فراوانی دارند از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند و فناوری های پیشرفته در این حوزه کارآمد هستند.

پهنه گس��ترده دانش فن��اوری ارتعاش گیری ی��ا باالنس قطع��ات دّوار، از 
آش��پزخانه ها تا فناوری هس��ته ای، پزش��کی و 
هوافضا را دربر می گی��رد. اگر این فناوری وجود 
نداشته باشد، بسیاری از صنایع مختل می شود و 
تجهیزات، با ارتعاش های نامتعارف، کارایی اصلی 

خود را از دست خواهند داد.
تجهیزات ایران ساخت و فناوری بومی شرکت 
دانش بنیان پارس رهاوردان غرب به یاری صنایع 

و ارتقای فناوری باالنس آمده است.
مه��دی احم��دی مدیرعام��ل این ش��رکت 
دانش بنیان، با اشاره به توانمندی در ارتعاش گیری 
و باالنس تمامی قطعات دوار مورد اس��تفاده در 
صنایع گفت: ارتعاش موجب خرابی و ناکارآمدی 
تجهیزات و مختل شدن صنعت می شود. به طور 

مثال یک آس��یاب یا سانتریفیوژ خون، در صورت وجود ارتعاش در تجهیزات 
دوار، کارایی خود را از دست خواهند داد. همچنین، عالوه بر افزایش هزینه های 

تعمیر و نگهداری، مصرف انرژی میانگین 25درصد افزایش خواهد یافت.

این فعال فناور، با اش��اره به استفاده از تجهیزات ایران ساخت و فناوری های 
بومی این ش��رکت دانش بنی��ان در حوزه ه��ای گوناگون گف��ت: نیاز صنایع  
مختلف به ارتعاش گیری بس��یار گس��ترده اس��ت و در حال حاضر به صنایع 
نیروگاه��ی، پاالیش��گاهی پتروش��یمی، لوازم 
خانگی، خودروساز، سیمان و فوالد، خدمات و 

محصوالت فناورانه این حوزه را ارائه می کنیم.
 

از تولید تجهیزات تا ارائه خدمات ارتعاش
احم��دی از تولید تجهی��زات ارتعاش گیری 
و ارائ��ه خدم��ات فناورانه این ح��وزه به عنوان 
دو محور اصلی فعالی��ت پارس رهاوردان غرب 
گف��ت و ادام��ه داد: برخی صنایع نی��از دارند 
تجهیزات باالنس را در اختیار داش��ته باشند و 
با س��رمایه گذاری روی این حوزه، از تجهیزات 
باالنس ایران س��اخت این ش��رکت اس��تفاده 
می کنن��د، اما برخی دیگ��ر از صنایع، نیازمند 
دریافت خدمات باالنس تجهیزات هس��تند که با اس��تفاده از فناوری بومی و 
تجهی��زات داخلی، در ارائه خدمات برای قطعات از 25 گرم تا ۴0 تن توانمند 

هستیم.

زوائد نفتی آسیبی جدی برای محیط  زیست هستند این آسیب ها با تالشی 
دانش بنیان و تبدیل آنها به محصوالت کاربردی در صنایع، کمتر شد.

ش��رکت نفت می��الد پارس یک��ی از مجموعه های دانش بنیانی اس��ت که با 
مطالع��ه و تحقیق ب��ر روی انواع م��واد روغنی و 
نفتی، محصوالت جانبی پاالیشگاهی، پتروشیمی، 
شیمیایی و همچنین ضایعات حاصل از این صنایع 
که در محیط رها شده و یا به صورت ناقص و نهایی 
نشده مانده اند؛ آنها را به محصوالتی کاربردی در 
صنایع نفت، روغن، پتروشیمی و شیمیایی تبدیل 
می کند. محصوالت سبز به کاالهایی گفته می شود 
که دوس��تدار محیط  زیس��ت یا ب��ه عبارتی فاقد 
آالیندگی برای محیط پیرامون ما هستند. روغن 
فرآیند الس��تیک س��بز نیز از جمله محصوالت 
روغنی مورد اس��تفاده در صنعت تایر و الستیک 
است. این روغن ها برای اینکه دارای شاخصه های 
زیس��ت محیطی باالیی هستند در کشورهای تراز 

اول جه��ان و اروپایی و برندهای معتبر الس��تیک و تای��ر حال حاضر از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و مورد استفاده قرار گرفته اند. شرکت نفت میالد پارس به 
عنوان یک ش��رکت دانش بنیان صنعتی در حوزه روغن های صنعتی موفق شده 

اس��ت تا در کنار تولید محصوالت روغنی با فرآیندهای سازگار با محیط زیست 
و به کارگی��ری دانش و فن��اوری داخلی، در تولید روغن های فرآیند الس��تیک 
سبز منطبق با اس��تانداردهای روز دنیا ورود کند. به گفته مسعود حکیم داود، 
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، روغن های 
فرآیند الستیک از محصوالت عمده این شرکت 
است. بیشتر روغن های تولیدشده در شرکت ما 
به عنوان روغن فرآیند در صنعت تایرسازی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. وی اف��زود: محصول ما 
در حوزه تولید الس��تیک انواع خودرو، کامیونت 
و ماش��ین آالت راهس��ازی، تولی��د ماکروویوها، 
اتص��االت ل��وازم خانگ��ی مانند ماش��ین های 
لباسشویی و ظرفشویی و غلتک های الستیکی 
کاربردی است. این فعال فناور ادامه داد: با تالش 
متخصصان و پژوهش��گران ما از مواد زائد نفتی 
و برخی محصوالت جانبی پاالیشگاه های روغن، 
محصولی تولید می کنیم که دوس��ت دار محیط 
زیس��ت است. این روغن های پایه، محصولی منطبق با استانداردهای روز دنیا و 
دوستدار محیط  زیست هستند که در صنایع الستیک و تایرسازی تحت عنوان 

روغن فرآیند الستیک سبز شناخته می شوند.

دانش بنیان ها زوائد نفتی را از محیط زیست دور کردند و روغن سبز محصولی ایران ساخت تولید شد تا عمر تجهیزات دوار افزایش  یابد
ساختند

مس��یر پیش روی صنعت داروهای زیستی با رونمایی از 9 محصول 
دارویی نوترکیب هموار شد.

با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از 5 
محصول پپتیدی و ۴ بذر واکس��ن رونمایی شد. این محصوالت توسط 
شتاب دهنده های ماد و پایافن یاخته به تولید رسیده که در حوزه مواد 
اولیه دارویی و داروهای زیس��تی کاربرد دارد. با این اتفاق بیماری ها با 
محصوالت ایران س��اخت درمان می شوند و داروها و واکسن های تولید 

داخل به کمک پزشکان می آید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م، با اش��اره به 
واردات یک میلیارد دالری مواد اولیه دارویی به کش��ور، گفت: معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از یک سال و نیم گذشته به حوزه 
تولید داخلی محصوالتی که واردات آنها بیش از 2 میلیون دالر اس��ت 
ورود کرده و در تالش اس��ت این کار را با کمک فناوران داخلی انجام 

دهد.
 توانمندی علمی جوانان مان پاسخگوی نیازهای داخلی است

رئی��س بنیاد ملی نخب��گان ادامه داد: این 
تالش ها به مرور زمان به نتیجه رسیده است 
و امروز با استفاده از توان علمی باالی کشور 
در حوزه زیس��ت فناوری و شیمی می توانیم 
بخ��ش بزرگ��ی از نیازهای کش��ور در حوزه 
تولی��د داروها و مواد اولی��ه دارویی را تامین 
کنیم. ایران در دنیا رتبه پنجم تولید مقاالت 

مرتبط با حوزه شیمی را دارد.
 س��تاری ب��ا بی��ان اینکه هر س��ال مبلغ 
زی��ادی برای واردات م��اده اولیه دارو هزینه 
می ش��ود، بیان کرد: مبالغ سنگینی در این 
زمینه متحمل می شویم. این در حالی است 
که توانمندی دانش��مندان کش��ورمان برای 
تولید این محصوالت بسیار باال است. رئیس 

س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ادامه با اش��اره به اینکه زیس��ت بومی از ش��رکت های دانش بنیان، 
شتاب دهنده ها و نخبگان شکل گرفته است تا اتفاقات بزرگی در حوزه 
تولی��د داروها و م��واد اولیه دارویی رخ دهد، تاکی��د کرد: البته بخش 
بزرگی از این دس��تاوردها به مدد ش��کل گیری فرهنگ دانش بنیان در 

کشور به دست آمده است.
پژوهش های بخش خصوصی نتیجه بخش است

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری، بزرگترین ش��رکت های 
دانش بنیان منطقه را متعلق به مجموعه های فناور زیس��تی دانس��ت و 
بیان کرد: این ش��رکت ها سالی چند صد میلیارد تومان برای تحقیق و 
پژوهش هزینه می کنند؛ پولی که منتج به نتیجه ش��ده و پژوهش های 
کاربردی را ش��کل داده اس��ت. این موضوع موید تفاوت سرمایه گذاری 

دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش است.
ستاری ادامه داد: کیفیت سرمایه گذاری در حوزه پژوهش که توسط 
بخ��ش خصوصی صورت می گیرد بس��یار متفاوت تر از پولی اس��ت که 

دولت با سرمایه مردم در آن هزینه می کند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، فناوران، نخبگان و سرآمدان علمی کشور 
را س��ربازان مبارزه با تحریم ها و مش��کالت موجود در جامعه خواند و 

بیان کرد: تالش آنها ایران را به خودکفایی نزدیک و مش��کالت جامعه 
را به روشی مطمئن و فناورانه رفع کرد.

 مسیر صنعتی شدن محصوالت فناورانه زیستی هموار شد
همچنین مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امروز تالش فناوران 
کش��ور به نتیجه رسیده اس��ت، گفت: چند محصول شتاب دهنده ماد 
و پایاف��ن یاخته رونمایی می ش��ود و به بازار می رس��د؛ محصوالتی که  

ارزبری را میلیون ها دالر کاهش می دهند.
وی افزود: همه این اتفاقات با تالش دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
کش��ور میسر ش��ده اس��ت. آنها به حوزه تولید مواد اولیه دارویی ورود 
کرده اند. واردات این محصوالت حدود 300 میلیون دالر ارز از کش��ور 

خارج می کند.
به گفته قانعی، تولید این مواد در کنار کاهش ارزبری کشور، امنیت 
را برای کش��ور به همراه دارد چون در ش��رایط تحریم ها انتقال پول از 

کشور و خرید این محصوالت بسیار دشوار است.
دبی��ر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادام��ه داد: ش��تاب دهنده های فع��ال در 
ای��ن حوزه مس��یر جدی��دی را در حوزه 
تولی��د داروهای زیس��تی ب��از کرده اند و 
اش��تغال زایی خوبی داش��تند. محصوالت 
تولیدی آنها ضدمیکروبی هس��تند، اما نه 
از جن��س آنتی بیوتیک ها، ای��ن تولیدات 

بسیار جدید و نوآورانه هستند.
وی با تاکید ب��ر ضرورت تعیین تکلیف 
صنعتی ش��دن این محصوالت در کشور، 
گف��ت: معاونت علم��ی از این محصوالت 
حمایت کرده اس��ت تا به بازار برس��ند و 
تکلیف صنعتی شدن آنها روشن شود. این 

محصوالت به زودی به بازار می رسند.
 محصوالت رونمایی شده کدامند

واکسن کشته برونش��یت ماساچوس��ت یکی از محصوالت رونمایی 
ش��ده در برنامه امروز اس��ت. این واکس��ن برای ایمن کردن گله های 

گوشتی، تخم گذار و مادر در برابر برونشیت کاربرد دارد.
همچنین واکس��ن کشته شده نیوکاس��ل محصول دیگری است که 
در ش��تاب دهنده پایافن یاخته تولید شده است؛ محصولی کاربردی در 
صنعت دامپزش��کی و طیور. رلتس��یمود نیز دارویی است برای ارتقای 
سیس��تم ایمنی بیماران مبتال به آسیب های حاد کلیوی و عفونت های 
س��اختاری پوست. واکس��ن کووید- 19 با اس��تفاده از سوش ویروس 
کرونا، اکسی توسین کاربردی در القا و تسریع زایمان، پکسیگانان برای 
درمان زخم پای بیماران دیابتی، تالوانس��ین برای درمان عفونت های 
شدید پوستی و امیگانان برای درمان عفونت های باکتریایی، درماتیت 
و ... محصوالت دیگری بود که توس��ط ش��تاب دهنده پایافن یاخته به 

تولید رسید و رونمایی شد.
م��اده اولی��ه دوزوالمیدهیدروکلراید، سولفیناس��ین سوکس��ینات، 
پرگابالین و مزاالزین نیز محصوالت تولید و رونمایی شده شتاب دهنده 

ماد است.

ایالن ماسک در توییتر اعالم کرد که سرعت اینترنت ماهواره ای استارلینک تا پایان 
سال 2۰21 به 3۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

به گزارش ورج، سـرعت اینترنت ماهواره ای اسـتارلینک تا آخر سـال 2۰21 دو برابر 
می شـود و به 3۰۰ مگابیت بر ثانیه می رسـد. براسـاس پسـت ایالن ماسک در توییتر، 

هدف اسـتارلینک این است که تا آخر سـال سرعت 3۰۰ مگابیت بر ثانیه را پیش روی 
کاربران قرار بدهد. درحال حاضر سرعت اینترنت استارلینک بین 5۰ تا 15۰ مگابیت بر 
ثانیه است. سرعت 3۰۰ مگابیت بر ثانیه چندان شگفت انگیز نیست، اما از سرعت اکثر 
کاربران اینترنت بیشـتر است. ایالن ماسک در ادامه به این موضوع اشاره کرد که قرار 

ستاری: تولید داخلی محصوالت دارای واردات بیش از 2 میلیارد دالر 
حمایت می شود تا بازار آنها گسترش یابد

ایالن ماسک: سرعت اینترنت استارلینک به ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید

دریچــه

محققان در مرکز نوآوری دانش��گاه شهید بهش��تی موفق شدند یک پرینتر 
سه بعدی کوچک و کاربردی بسازند.

س��ید مجید محس��نی ارمکی گفت: در دانشگاه شهید بهش��تی با حمایت 
س��تاد توس��عه فناوری های فتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت توانستیم 
یک پرینتر سه بعدی ارزان قیمت، کوچک و کاربردی تولید کنیم. در سال های 
قب��ل، پرینتره��ای ب��زرگ در ابعاد صنعتی تولید ش��ده بود که  ش��اید برای 
محیط های صنعتی مناسب باشد. با این همه، این دستگاه به گونه ای است که 

پژوهشگران و حتی دانش آموزان نیز می توانند از آن استفاده کنند.
این فعال فناور در ادامه گفت: این چاپگر سه بعدی، می تواند مواد و قطعات 

مختلفی را پرینت بگیرد.

فناوران چاپگر سه بعدی کاربردی ساختند تا 
فعالیت پژوهشگران و دانش آموزان سرعت گیرد

چهار شنبه
6 اسفند 1399

شماره 1734
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یک شرکت خالق توانسته است با ایجاد یک سامانه، خدمات محلی و سنتی 
حراجی را به صورت آنالین به کاربران سراسر کشور عرضه کند.

مهدی رسولی، مدیرعامل شرکت خالق کسب و کارهای شمیم سپهر گفت: 
این شرکت برای پاسخگویی به یکی از نیازهای 
جامعه، سامانه بیدزیال را طراحی کرد. این سامانه 
حراجی های آنالین برگزار می کند و در این زمینه 
توانسته است نظر تعداد قابل توجهی از کاربرها را 

به خود جذب کند.
مدیرعامل ش��رکت خالق کس��ب و کارهای 
شمیم سپهر، در ادامه افزود: در این پلتفرم سعی 
شده است تا خدمات همراه با جذابیت و امتیازات 
قاب��ل توجه به کاربر عرضه ش��ود. یک��ی از این 
امتیازات قیمت مناس��ب و کمتر از نرخ معمولی 
است که توجه زیادی جلب کرده است. همچنین 
فرآیند حراج و تالش برای برنده شدن نیز هیجان 
خاص خود را دارد و این تجربه بازخورد خوبی از 

سوی کاربر داشته است.
این فعال صنایع نرم و خالق ضمن توضیح فرآیندهای ش��رکت در حراجی 
آنالین گفت: کاربر ابتدا روند ثبت نام خود را کامل می کند و با تش��کیل یک 

کیف پول، می تواند در حراجی های مختلف ش��رکت کند و قیمت پیشنهادی 
خ��ود را ارائه کن��د. کاالی موردنظر در حراجی به باالترین پیش��نهاد عرضه 

می شود.
رس��ولی ضم��ن اش��اره ب��ه ل��زوم توجه به 
خواس��ته های کارب��ران در کس��ب و کارهای 
فناوری مح��ور، افزود: قیمت ها در ابتدا بس��یار 
حداقلی تعیین می ش��ود و در نهایت نیز حاال 
با نرخی بسیار پایین تر از نرخ معمولی در بازار 
ارائه می شود. البته از کاربرها، میزان مشخصی 
کارمزد نیز دریافت می شود. با این همه مجموع 
کارمزد و بهای پرداختی برای کاال، از نرخ بازار 

به شکل قابل توجهی کمتر است.
مدیرعامل ش��رکت خالق کسب و کارهای 
شمیم سپهر، ضمن مهم برشمرن اجرای دقیق 
قوانین مرتبط با کسب وکارهای آنالین، گفت: 
برخی حراجی ها با تخفی��ف 90 درصد نیز به 
پایان رس��یده اس��ت. تالش کرده ایم با توجه به برآورد انجام گرفته از قدرت 
خری��د عمومی، در حال حاضر کاالهای با بهای تمام ش��ده کم در پنل حراج 

گذاشته شود.

رویدادی آموزشی با محوریت آشناساختن شرکت های دانش بنیان و خالق 
فعال در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی برگزار می شود.

روی��داد آموزش��ی »بایده��ا و نبایدهای ص��ادرات در حوزه گیاه��ان دارویی و 
فرآورده ه��ای طبیعی« یکی از دوره های آموزش��ی 
اس��ت که به میزبانی ستاد توس��عه علوم و فناوری 
گیاه��ان دارویی و طب س��نتی معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری، بس��تر تعام��ل میان 
صاحب��ان دان��ش و تجربه و عالقه  من��دان ورود به 
بازاره��ای صادرات��ی را فراهم کرده اس��ت. در این 
دوره آموزش��ی ۴ ساعته که دوشنبه 11 اسفندماه 
سال جاری برگزار می شود، فعاالن کسب و کارهای 
دانش بنی��ان و خالق با موانع موج��ود در صادرات 
کشور، بانک های اطالعاتی در حوزه تجارت خارجی، 
مزایای صادرات و اسناد الزم در امر تجارت خارجی 
آشنا می شوند. ارائه جزییات دقیق بایدها و نبایدهای 
صادراتی در ای��ران، چگونگی حل معضالت حادث 

شده در صادرات و آشنایی با سازمان های ذی نفع در امر تجارت خارجی و نحوه کار 
آنها از دیگر محورهای این دوره آموزشی است که توسط مظفر ناصری رئیس گروه 
تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مخاطبان ارائه می شود. 

ش��رکت کنندگان در دوره آموزش��ی، بایدها و نبایدهای صادرات در حوزه گیاهان 
داروی��ی و فرآورده های طبیعی همچنین ضمن تس��لط کامل به فرآیند صادرات، 
قوانین و مقررات در حوزه جایگزین های این حوزه را می آموزند و با س��ازوکارهای 
تجاری آشنا می شوند. این دوره آموزشی به صورت 
رایگان برگزار می شود و عالقه مندان می توانند از 
طریق لینک دوره، ضمن کس��ب اطالعات بیشتر 
در این رویداد ثب��ت نام کنند. یکی از ضرورت ها 
برای تکمیل زنجیره ارزش و اثربخش��ی ش��رکت 
دانش بنیان یا خالق، ایج��اد زمینه ای برای ورود 
به بازارهایی فراتر از کش��ور مبدأ و توانمندی در 
رقابت با سایر محصوالت در اندازه های بین المللی 
و جهانی اس��ت. حضور یک کس��ب و کار در بازار 
بین المللی، ضرورت ها و الزام هایی را طلب می کند 
که ممکن است تمامی فعاالن این حوزه، به ویژه 
فع��االن جوان ش��رکت های دانش بنیان، خالق و 
استارت آپ ها با این بایدها و نبایدها کمتر آشنایی 
داش��ته باش��ند؛ موضوعی که می تواند در مس��یر ارزش آفرینی یک کسب و کار، 
چالش های جدی ایجاد و حضور در بازارهای خارجی را با مشکالتی مواجه کند که 

در مواقعی به شکست منجر شود.

شرکت های دانش بنیان و خالق گیاهان دارویی راه و رسم صادرات را ارائه خدمات آنالین حراج؛ سامانه  راه اندازی شد
می آموزند

دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق از ارائه 7 خدمت و تس��هیالت ویژه به ش��رکت های 

خالق خبر داد.
پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و 
توس��عه صنایع نرم و خ��الق با اعالم این خب��ر، گفت: خدمات 
متنوعی مانند آموزش، تسهیالت، تخفیف ها به شرکت های خالق 
ارائه می ش��ود که همگی با هدف توانمندس��ازی این شرکت ها 
است. زیرا توانمندی بیشتر این شرکت ها، تضمین کننده توسعه 
اقتصادهای محلی با تکیه بر مزیت ها، ذخایر طبیعی و انس��انی 

آن نقطه از کشور است.
مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن توضیح 
جزییات کلی س��بد تس��هیالت خدماتی عرضه ش��ده به فعاالن 
صنای��ع ن��رم و خالق، ادامه داد: ش��رکت های خ��الق ویژگی ها 
و مختص��ات خاص خود را دارند، بس��یاری از این ش��رکت ها از 
س��وی اهالی فرهن��گ و هنر ی��ا فارغ التحصیالن دانش��گاهی، 
تش��کیل شده اند. به همین دلیل تدوین، ارائه و چینش خدمات 
توانمندس��ازی این طیف از فعاالن زیس��ت بوم نوآوری و خالق 

کشور باید براساس این مختصات و ویژگی  ها انجام گیرد.
کرم��ی همچنی��ن اف��زود: ه��دف همه خدم��ات ارائه ش��ده، 
توانمندسازی است. با این همه 7 خدمت در میان سبد خدمات 
عرضه ش��ده به ش��رکت های خالق، به ش��کل هدفمندتری این 
هدف را دنبال می کنند. ستاد توسعه صنایع نرم و خالق، تالش 
دارد تا در یک کمپین سراس��ری، ش��رکت های خالق را ترغیب 
کن��د تا از این خدمات و بس��ته های مختلف حمایتی به صورت 

هدفمند و موثر استفاده کنند.
 شرکت های خالق باید بازار را بشناسند و آنالیز کنند

رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، با اشاره به دالیل و ابعاد این کمپین، بیان کرد: 
شناخت شرکت های خالق از بازار هدف محصول یا خدمت، ارائه 
ش��ده از س��وی آنها می تواند به پایداری شرکت و ادامه فعالیت 

موثر آن کمک کند.
به گفته کرمی، ش��ناخت از بازار موارد مختلفی مانند شناخت 
رقبا و نوع فعالیت آنها، حجم بازار، شناخت سالیق و رویکردهای 
مصرف کننده و دورنمای منطقی بازار هدف را ش��امل می شود. 
برآورد و شناخت بازار هر نوع محصول و خدمتی نیاز به استفاده 
از روش های مدرن و علمی دقیق دارد و تنها براس��اس حدس و 

گمان  نمی توان یک کسب و کار خالق را پایه  ریزی کرد.
شرکت های خالق کمک هزینه تحقیقات بازار دریافت می کنند

دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق  همچنین گفت: بر این اس��اس، شرکت های خالق 
در بس��ته ویژه ای تحت عنوان »تحقیقات بازار« کمک هزینه ای 
ب��رای این موضوع دریافت می کنند. این کمک هزینه تا س��قف 
200 میلیون ریال قابل پرداخت است. همچنین این شرکت ها، 
تا مبلغ ۴0 میلیون ریال نیز کمک هزینه برای »گزارش مطالعه 

فرصت« دریافت می کنند.

 خدمات مالی و اداری ارائه می شود
رئی��س هیأت مدیره صندوق صنای��ع خالق با بیان اینکه ارائه 
خدمات »مالیات و خدمات مالی و اداری« از جمله دیگر مسائلی 
اس��ت که ممکن اس��ت ذهن یک مدیر شرکت خالق را به خود 
مشغول سازد، ادامه داد: در این راستا، این شرکت ها برای خرید 
بس��ته های نرم افزاری مالی، اداری و حس��ابداری تا سقف 200 
میلیون ریال کمک هزینه دریافت می کنند. کمک هزینه بس��ته 
جامع مالی، اداری و حسابداری نیز از جمله دیگر موارد گنجانده 
ش��ده در این سبد توانمندساز اس��ت که تا سقف 120 میلیون 
ریال قابل پرداخت اس��ت. این ش��رکت ها همچنین برای تنظیم 
قراردادهای حقوقی نیز تا س��قف 30 میلیون ریال کمک هزینه 

دریافت می کنند.
مش��اور معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با تاکید بر 
ارائه آموزش و مش��اوره توس��ط خبرگان و متخصصان هر رشته 
به تفکیک، افزود: مش��اوره های تخصصی کسب و کار نیز عنوان 
خدمت دیگری اس��ت که به شرکت های خالق کمک می کند تا 
مس��یر خود را اصالح کنند و براس��اس نظر خب��رگان هر حوزه 
روند تولید و عرضه محصوالت و خدمات خود را بهینه تر سازند. 
این خدمات ش��امل مشاوره های تخصصی عمومی و مشاوره های 
توسعه فنی محصوالت است که برای هر کدام مبلغ 60 میلیون 

ریال کمک هزینه، در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، گف��ت: کمک هزینه توس��عه ب��ازار داخلی 
برمبنای تدوین و اج��رای برنامه بازاریابی، بازاریابی دیجیتال و 
تهیه برنامه بازاریابی نیز به ش��رکت های خالق عرضه می شود. 
این ش��رکت ها نیاز به رس��م ی��ک تصویر درس��ت و منطبق با 
واقعی��ت از بازار داخل��ی دارند و بر این اس��اس، به آنها کمک 
می کنیم تا بخش��ی از هزینه تدوین استراتژی بازاریابی داخلی 

خود را تامین کنند.
کرم��ی همچنین بیان کرد: در نشس��ت های مک��رر و پرتعداد 
پرس��ش و پاس��خ نیز به س��واالت و چالش های مختلف مدیران 
ش��رکت های خالق، پاسخ داده می شود. ستاد توسعه صنایع نرم 
و خالق، به این ش��رکت ها در راس��تای تبلیغات و اطالع رسانی، 
کمک های مختلفی، پیش��نهاد می دهد که با اس��تفاده از منابع 
بخش های مختلف معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
همکاری با رس��انه ها و ش��رکت های ب��زرگ خصوصی و دولتی، 

تدوین شده است.
دبیر س��تاد توس��عه صنایع نرم و خالق، در پایان گفت: تالش 
ما این است که برای اس��تفاده حداکثری از ظرفیت  های قانونی 
موجود و امکانات در دس��ترس، شرکت های خالق سراسر کشور 
را تش��ویق کنیم که هرچه بیشتر از این بسته های خدماتی بهره 
ببرند. ش��رکت های خ��الق می توانند برای اط��الع و هماهنگی 
دریاف��ت این خدم��ات به دبیرخانه برنامه توس��عه زیس��ت بوم 
 www.ircreative.isti.ir آدرس  ب��ه  خ��الق  ش��رکت های 

مراجعه کنند.

هدف اسـتارلینک این است که تا آخر سـال سرعت 3۰۰ مگابیت بر ثانیه را پیش روی 
کاربران قرار بدهد. درحال حاضر سرعت اینترنت استارلینک بین 5۰ تا 15۰ مگابیت بر 
ثانیه است. سرعت 3۰۰ مگابیت بر ثانیه چندان شگفت انگیز نیست، اما از سرعت اکثر 
کاربران اینترنت بیشـتر است. ایالن ماسک در ادامه به این موضوع اشاره کرد که قرار 

اسـت تأخیر این سـرویس هم کاهش پیدا کند و به 2۰ میلی ثانیه برسد. درحال حاضر 
تأخیر استارلینک بین 34 تا 44 میلی ثانیه است.

این بهبودها برای افرادی که سـرویس اسـتارلینک را با قیمـت 1۰۰ دالر پیش خرید 
کرده اند جذاب خواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 خدمات ویژه به شرکت های خالق و صنایع فرهنگی 
تعلق می گیرد تا سبد محصوالت خود را متنوع کنند

ایالن ماسک: سرعت اینترنت استارلینک به ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید

یادداشـت

آماره��ای منتشرش��ده از تاثیر همه گیری وی��روس کرونا ب��ر جابه جایی های 
بین المللی افت 9.6درصدی ورود نخبگان و پژوهش��گران بین المللی به آمریکا را 
نشان می دهد. تازه ترین آمارها از وضعیت مهاجرت های بین المللی ایاالت متحده 
آمریکا حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا بر مهاجرپذیری این کشور تاثیری 
منفی داشته، به طوری که یک نظرسنجی از 1670 موسسه علمی، تحقیقاتی و 
فناورانه، کاهش 13هزار و 55 دانش��مند بین المللی را در سال تحصیلی گذشته 
نشان داد. نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی IIE Open Doors ، که تغییرات رخ 
داده از ژوئیه 2019 تا ژوئن 2020 را بررسی و رصد کرده است، نشان دهنده اثر 
بهت آور ناشی از همه گیری است و منجر به افت تعداد دانشمندانی شد که آمریکا 

را به عنوان مقصد پژوهشی، تحصیلی و کاری خود انتخاب کردند. 

کرونا تعداد دانشمندان بین المللی ایاالت متحده 
در سال 2۰2۰ را بیش از 9درصد کاهش داد



پاندمی کووید-19 در شرایطی همه جنبه  های زندگی فردی و اجتماعی 
مردم سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده که در عصر ارتباطات، با شتاب 
غیرقابل تصور فناوری های نوین ارتباطی و دیجیتال مواجه هس��تیم، این 
بحران نیز به لحاظ محدودیت ه��ای ارتباطی که برای مردم جوامع ایجاد 
کرده زمینه های توس��عه   روزافزون ارتباطات دیجیتال و بهره  وری باالتر از 

این فناوری  های نوین ارتباطی را بیش از پیش تسریع کرده است.
روابط عمومی ها نیز مانند س��ایر بخش  های جامعه در گذر این تحوالت 
ناچ��ار به ایج��اد و خلق تکنیک هایی ب��رای ورود به دورانی هس��تند که 
اطالعات لحظه -ای در دس��ترس افکار عمومی قرار می  گیرد، اس��تراتژی 
دوران کرون��ا برای روابط عمومی های س��ازمان   ها و ش��رکت   های دولتی و 
خصوصی موضوعی بسیار قابل اهمیت است که تضمین کننده بقا و ادامه 

حیات آنها خواهد بود.
در همین رابطه با برخی از اس��اتید و مدیران روابط عمومی بخش     های 
خصوصی و دولتی گفت وگویی داش��تیم که در گزارش ذیل ش��رح آن را 

می-خوانید:
کرونا هرگز بهانه ای برای توقف فعالیت   های روابط عمومی نشد

»نصیری قیداری« مدرس روابط عمومی، ضمن تاکید بر نقش ارتباطی 
روابط عمومی در درون و بیرون سازمان گفت: روابط عمومی ها در شرایط 
ع��ادی از ابزارهای ارتباطی اثربخش و کارس��ازی اس��تفاده می کرد، نظیر 
برپایی همایش  ها و برگزاری جلس��ات و نشس��ت ها و... که بهره برداری از 
این تکنیک ها می  توانست در ایجاد نشاط سازمانی و ارتباطات موثر درون 
و بیرون سازمان نقش مهمی داشته باشد، اما پدیده کرونا امکان استفاده از 
برخی این ابزارها را از روابط عمومی گرفت و در مقابل خوشبختانه به لحاظ 
ق��رار گرفتن در عصر ارتباطات دیجیتال ای��ن عصر ویژگی های متمایزی 
در اختیار روابط عمومی ها گذاش��ت و هم��ه   ابزارهای ارتباطی در خدمت 

فعالیت های روابط عمومی قرار گرفته است.
رواب��ط عمومی در بخش   های مختلف با ترویج اس��تفاده از پروتکل   های 
بهداشتی در میان کارکنان و مشتریان سازمان کوشا بوده و مثال اگر کاالیی 
توسط س��ازمان تولید می شود نحوه استفاده از آن کاال در شرایط کرونا و 

پیام   هایی با مضمون مقابله با این ویروس درج شود.
از س��ویی با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است که ارتباطات 
او نقش مهمی در زندگی و حیاتش دارد، لذا روابط عمومی ها با اس��تقرار 
امکانات آموزش��ی و بهداش��تی امکان مالقات   های حض��وری و دیدارهای 
اعض��ای س��ازمان و مدیران را به این ش��کل فراهم کنن��د و همچنین از 
ابزارهای ارتباطی دیجیتال برای برپایی جلسات و مباحث مختلف سازمانی 

و برون سازمانی بهره مند شوند.
در واق��ع کرونا نمی   تواند بهانه   ای باش��د برای توق��ف فعالیت   های روابط 

عمومی بلکه همچنان نقش مهم تبیین و تش��ریح و ساده سازی استراتژی 
سازمانی باید توسط این بخش پیگیری و اجرایی شود.

اطالع رسانی رویکرد اصلی در گذار از بحران
»علی اصغرکیا« استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی با توجه 
به نقش اقناعی روابط عمومی ها و رسانه در این دوران کارکرد استراتژیک 
و کلی��دی روابط عموم��ی در دوران بح��ران نیز برمبن��ای کارکرد ذاتی 

اطالع رسانی به افکارعمومی است.
در واقع رویکردی که س��ایر بخش  ها کمتر می   توانند وارد آن شوند، اما 
روابط عمومی به واس��طه ارتباطاتی که با رس��انه و از س��ویی با مخاطبان 
س��ازمان برقرار می  کند برحس��ب کارکرد ذاتی خود در تبیین و تش��ریح 

شرایط و انتشار ارقام و اطالعات صحیح می  تواند موثر باشد.
قب��ال کارکرد تبلیغاتی روابط عمومی در امور مختلف برجس��ته بود، اما 
شاهد هستیم در دورانی که کرونا همه   ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 
داد، رویکرد آگاهی بخشی و اطالع رسانی بر جنبه   های دیگر از فعالیت   های 
روابط عمومی پیشی گرفته است، به شکلی که رسالت روحیه بخشی برای 
مخاطبان س��ازمان و همچنین پرسنل درون س��ازمان در برنامه   های این 
بخش جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و سبک تولید محتوا برمبنای 

تقویت پیام   های اقناعی بوده است.
در حوزه   کار رس��انه  ای نیز روابط عمومی   ها در تولید فیلم و برنامه   هایی 
آموزش محور برای ارتقای ظرفیت های جامعه در شرایطی که اصال عادی 

نیست سهم بسزایی دارند که شاهد تحوالت در این حوزه هستیم.
کرونا همانند رنسانس تحوالت بی نظیر ارتباطی در روابط عمومی ایجاد 

کرد
»امیرضایی پرور« پژوهشگر رسانه   های اجتماعی: بروز بحران کرونا برای 
روابط عمومی ها فرصت بی نظیری اس��ت که همانند رنس��اس باعث بروز 

تحوالت گسترده ای در نوع فعالیت   های این بخش شده است.
طی حدود یک س��ال گذش��ته س��ازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی 
مجبور به استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و خدمات الکترونیک شدند 
چنانچه در شرایط عادی شاید اگر این بستر ایجاد نشده بود، تا پنج سال 
آینده نیز مسیری که در راستای توسعه ارتباطات دیجیتال پیموده شده، 

هرگز به این مرحله از رشد و توسعه دست نمی  یافت.
رشد استارت آپ ها و خدمات جست وجوی آنالین و تولید محتوا توسط 
روابط عمومی ها ایجاد ش��ده و علی رغم مشکالت متعددی که در شرایط 
کرون��ا با آن مواجه بودیم اما فرصت های بی نظیری در رابطه با ش��کوفایی 
فعالیت  های روابط عمومی در حوزه   هایی که سال ها نیازمند توسعه آن بود 

رخ داده است.
رویکرد مس��ئولیت اجتماعی روابط عمومی   ها بیش��تر بر پایه   کمک به 

گروه  های آس��یب پذیر در جنبه های مختلف نظیر: آگاهی رس��انی، تولید 
محتوای آموزشی، هشدارهای بهداشتی و همچنین اقدامات خیرخواهانه 

در این مسیر بوده است.
اما بخش��ی که تاکنون در حوزه اقدام��ات روابط عمومی مغفول مانده و 
نیازمند توجه بیشتر است، ایجاد پلتفرم   های داخلی برای ارتباطات راه دور 
اس��ت که در حال حاضر در این مورد متکی به نمونه   های خارجی هستیم 
و مانند تولید ویدئو که آپارات توانس��ت تا حدود زیادی در این زمینه نیاز 
داخلی را مرتفع کند و شاید اختصاص بودجه و اقدامات موثری برای این 

بخش نیز الزم باشد.
روابط عمومی نیازمند برنامه مدیریت بحران است

»منصور س��اعی« استاد دانش��گاه: با توجه به اینکه اساسا زندگی افراد 
جامع��ه آمیخته با ریس��ک ها و بحران   های غیرقابل پیش بینی اس��ت، لذا 
روابط عمومی ها باید استراتژی مدیریت بحران را در مجموعه فعالیت های 
خود داشته باش��ند تا درمواقع ضروری و ایجاد بحران ها براساس برنامه و 

دستورالعمل اقدام الزم را انجام دهد تا دچار سردرگمی نشود.
درواق��ع رواب��ط عمومی  ها در رویدادهای مهم واکنش��ی رفتار می کنند 
درحالی  ک��ه اگر برمبنای مدیریت ریس��ک طراحی و برنامه ریزی داش��ته 
باشند، اقدامات شان کنش  گرانه و برمبنای برنامه قبلی پیاده سازی می   شود.
ب��ا توجه به اینکه کرونا اولین بحران نبوده و آخرین نیز نخواهد بود، لذا 
روابط عمومی باید به کمک س��ازمان آمده و برای حفظ س��المت و ادامه 
حیات مادی و معنوی مخاطبان درون و برون س��ازمان که تنها س��المت 
جس��م را شامل نمی  ش��ود، بلکه ادامه حیات کسب و کارها و... را نیز دربر 
می گیرد، با برنامه ریزی ارتباطی و رسانه   ای جهت روشن شدن چشم انداز 
شرایط بحران برای جامعه   مخاطبان بسترساز اقدامات و فعالیت   های موثر 

سازمانی باشد.
به عنوان نمونه اگر خدمات آنالین و غیرحضوری س��ازمان توسط روابط 
عمومی تبیین و اطالع رسانی ش��ود درواقع تجربه   ریسک و بحران دوران 
کرونا به عنوان خط مشی و برنامه مدون سازمان ها در استراتژی ها و برنامه 

رسانه   ای روابط عمومی قرار می گیرد.
همچنی��ن انجمن  های روابط عموم��ی و فعاالن بخش خصوصی در این 
ح��وزه به عنوان نماینده روابط عمومی بای��د در ایجاد کمپین  های ملی و 
همگرایی میان سایر س��ازمان ها در بخش   های مختلف برای ایجاد پویش 
در رفع و کاستن از اثرات این درد مشترک اقدامی صورت می داد درحالی 
که تاکنون شاهد بودیم اقداماتی که انجام شد شامل یکسری فعالیت های 
س��ازمان   ها به شکل پراکنده و جزیره  ای بود که باعث صرف وقت و هزینه 

بیشتری شده است.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

استراتژی روابط عمومی   ها در دوران کرونا

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

همکاری مایکروسافت و سامسونگ برای 
به روز رسانی ویندوز 1۰

مایکروسافت و سامسونگ در طول سال های اخیر همکاری بسیار 
زیادی برای توس��عه ویندوز 10 و س��ازگاری اش با سیس��تم عامل 
اندروید، به ویژه دس��تگاه های هوشمند سامس��ونگ، داشته اند. این 
همکاری بیش��تر در زمینه اتصال بهینه میان گوش��ی های هوشمند 
سامس��ونگ و ویندوز 10 صورت گرفته اس��ت. تازه ترین دس��تاورد 
همکاری نزدیک میان مایکروس��افت و سامسونگ در این میان »به 
اشتراک گذاری س��ریع« است. بر این اساس به اشتراک گذاری و جا 
به جایی اطالعات میان ویندوز و گوشی های اندرویدی به طور قابل 

مالحظه ای ساده تر خواهد شد. 
نکت��ه جالب در مورد اپ به اش��تراک گذاری س��ریع ارائه نس��خه 
اولیه اش برای محصوالت ش��رکت سامسونگ اس��ت. بر این اساس 
کاربران گوش��ی و تبلت های سامسونگ با استفاده از این اپ امکان 
به اشتراک گذاری سریع داده ها میان دستگاه های دارای ویندوز 10 

و گوشی های شان را خواهند داشت. 
ش��باهت میان اپ به اشتراک گذاری س��ریع در ویندوز 10 به ایر 
دراپ ش��رکت اپل در طول روزهای اخیر سر و صدای بسیار زیادی 
به پا کرده اس��ت. اپل در طول سال های اخیر بر روی سرعت باالی 
انتقال اطالعات میان مک بوک و دستگاه های هوشمند دیگر تاکید 
داش��ته است. اقدام تازه مایکروس��افت و سامسونگ به نوعی حذف 
یک��ی از مزیت های اصلی اپل در حوزه توس��عه سیس��تم های عامل 

محسوب می شود. 
بدون تردید تجربه کاربران در زمینه اس��تفاده از نسخه ویندوز و 
اندروید برای به اش��تراک گذاری س��ریع تاثیر بسیار مهمی بر روی 
توسعه آن خواهد داشت. مایکروسافت در آینده ای نزدیک به دنبال 
س��ازگاری هرچه بهتر می��ان اندروید و ویندوز 10 اس��ت بنابراین 
اقدامات اخیر در راس��تای توسعه ارتباط میان ویندوز و اندروید در 
آینده نیز ادامه خواهد یافت. این امر به معنای احساس خطر اپل در 
راس��تای توسعه سیستم عاملش خواهد بود. با این حساب در آینده 

باید شاهد رقابت بسیار نزدیک تر میان مایکروسافت و اپل باشیم. 
tomsguide.com :منبع

همکاری توییتر و اسنپ چت 

در ش��رایطی که بس��یاری از افراد تصور می کنند که ش��بکه های 
اجتماعی رقیب و دشمن یکدیگر محسوب می شوند، با این حال هر 
روز ش��اهد همکاری های بیشتری هستیم. در جدیدترین این موارد 
اکنون کاربران اس��نپ چت می توانند توییت ها را به صورت مستقیم 
در صفحه خود قرار دهند. درواقع این نخس��تین همکاری توییتر و 
اس��نپ چت محس��وب می شود که بدون ش��ک برای هر دو شبکه، 
نتایج بس��یار خوبی را به همراه خواهد داش��ت. در این راستا برخی 
از ش��ایعات حاکی از آن است که چنین طرحی با اینستاگرام نیز به 
اجرا درآورده خواهد ش��د. در این راس��تا برای نحوه انجام این امر، 
س��ایت های مختلف آموزش های الزم را قرار داده اند که کامال ساده 
اس��ت. حال باید دی��د که آیا این طرح زمینه همکاری های بیش��تر 
خواه��د بود و یا همه چیز به این طرح محدود خواهد ش��د. درواقع 
هنوز مش��خص نیست که واکنش کاربران به این موضوع چه خواهد 
بود، با این حال اکثر تحلیلگران آن را کامال مثبت ارزیابی کرده اند. 
searchenginejournal.com :منبع

مرورگر مایکروسافت بستری امن برای 
کودکان 

یکی از دغدغه های همیش��گی والدین، آزادبودن بس��تر اینترنت 
اس��ت که می تواند تهدیدی برای کودکان محس��وب ش��ود. در این 
راس��تا مایکروس��افت گامی جدی را برداش��ته و مرورگر خود را به 
حال��ت کودکان مجهز کرده اس��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا از 
نمایش س��ایت ها و تبلیغات نامناس��ب، جلوگیری شود. نکته جالب 
این طرح، تم های جذاب و متنوع برای کودکان است که بدون شک 
تجربه حضور در این بس��تر را برای خردسال ها، جذاب خواهد کرد. 
در این راس��تا خانواده ها می توانند تنه��ا با یک کلیک، این حالت را 
فعال کرده و با خیال راحت، سیستم خود را در اختیار کودکان قرار 
دهند. در این راس��تا چند ماه قبل نتفلیکس نیز طرحی مشابه را به 
اجرا درآورده که با واکنش بسیار مثبت کاربران همراه بود. به همین 
خاطر نیز پیش بینی می ش��ود که از این طرح نیز به خوبی استقبال 
شود. تحت این شرایط باید دید که گوگل چه اقدامی را برای عقب 

نماندن از رقیب خود، انجام خواهد داد.
techradar.com :منبع
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همیش��ه این مش��کل در بین برند ها وجود دارد که آیا باید خودمانی و 
شوخ طبع باشند یا اینکه جدی و رسمی رفتار کنند. حرفه ای بودن و رفتار 

درست چگونه است؟
از اینکه مشتریان تان را با شوخی و خنده قانع کنید نترسید. شاید حتی 
توسط آنها تشویق شوید! اگر طنز به درستی استفاده شود، می تواند توجه 
مشتریان شما را جلب کند. شوخ طبعی برند شما را انسان گونه و ارتباط پذیر 

نمایش می دهد. این موضوع باعث ارتباط بهتر مشتریان با شما می شود.
ام��ا چگونه می ت��وان در عین ش��وخ طبع بودن، حرفه ای ب��ه نظر آمد؟ 
باید توجه داش��ته باشید هر س��خن جایی و هر نکته مکانی دارد! مسلما 
نمی خواهید با شوخی های بیش از حد داخل وب سایت شرکت، تازه کار به 
نظر برس��ید. پس چگونه می توان میان شوخ طبعی و جدیت، تعادل ایجاد 
ک��رد؟ در این مقاله چند نکته مهم می گوییم تا بدانید چگونه می توانید با 

طنزپردازی دل مشتریان خود را بربایید!
مخاطبان خود را بشناسید

اگر شوخی شما مخاطب شما را نخنداند یا آنها متوجه جک شما نشوند 
و یا از همه بدتر، آن را توهین تلقی کنند، می تواند فاجعه بار باشد. به همین 
دلیل، ش��ما باید مخاطبان خود را بشناسید، آنها را مطالعه کنید و بدانید 
آنها با چه شوخی هایی می توانند ارتباط برقرار کنند. از جک های سیاسی 
اس��تفاده نکنید تا بتوانید با طیف وسیع  تری از مخاطبان تان ارتباط برقرار 
کنید. قطعا شما نمی خواهید، با یک شوخی نابجا مشتری خود را از دست 
بدهید. همچنین از ش��وخی هایی که مخاطبان شما متوجه آن نمی شوند 
پرهیز کنید. برای مثال اگر مخاطبان شما متولدین اواخر دهه 70 هستند، 

یک ُجک راجع به کاست های دولبه اصال کارایی ندارد!

در شوخی کردن سخت گیر باشید
بعضی از ش��رکت ها همیشه شوخ هس��تند، اما تعداد آنها کم است. به 
اش��تراک گذاری هر روزه مطالب خنده دار )در شبکه های اجتماعی و …( 
زیاده روی اس��ت بنابراین در استفاده از آنها سختگیر باشید. استفاده کمتر 
از شوخ طبعی می تواند جک های خنده دار شما را بیشتر در ذهن مخاطب 

ماندگار و دلپذیر کند.
مشتریان شما دوست دارند که انگیزه بگیرند و لذت ببرند. حتی بعضی 
وقت ه��ا نیاز دارند که عصبانی ش��وند. به همین دلیل پی��دا کردن لحن 
درست ش��وخی و زیاده روی نکردن در آن بس��یار مهم است. برای مثال، 
در طنز های خود توصیه های مفید بگنجانید. روش بازاریابی شما می تواند 
مشتریان تان را بخنداند، اما همزمان می تواند به آنها راه حل هایی برای حل 

مشکالت شان نیز ارائه دهد.
جک های مرتبط بسازید

وقتی به بازاریابی خود چاشنی طنز اضافه می کنید، عالوه بر ایجاد رابطه 
عمیق تر با مشتریان، به دنبال فروش به آنها هم هستید. با یک ُجک بی ربط 
و تصادفی، می توانید مدتی آنها را بخندانید، اما این باعث خرید نمی شود. 
مش��تریان می خواهند بدانند محصوالت شما چگونه زندگی آنها را تغییر 
خواهد داد. پس ش��وخی های خود را به زندگ��ی آنها و حتی به دردهایی 

مرتبط کنید که می توانند با محصوالت شما بهبود یابند.
به قول معروف: »یک ُجک، یک حقیقت است با روکش خنده« یکی از 
موثرترین راه ها برای ارتباط برقرار کردن با مشکالت و نقاط درد مشتریان، 
ش��وخی و شوخ طبعی اس��ت. برای مثال یک ش��رکت ساعت سازی را در 
نظر بگیرید که ش��ما را به جای زنگ آزاردهنده، با یک بوی عجیب بیدار 

کند. این ش��رکت می تواند از یک صدای زنگ عجیب ساعت استفاده کند 
تا مش��تریانی که از صدای زنگ س��اعت عادی متنفر هستند را به سمت 
خود بکشاند. این طنز نه تنها مرتبط است بلکه باعث خرید مشتریان نیز 
می شود. مطمئن شوید که طنز شما همزمانی که با مشتریان ارتباط برقرار 

می کند، آنها را به سمت خرید سوق می دهد.
اما چگونه تجارت شما از طنز استفاده می کند؟

حال که ش��ما قواعد اساسی استفاده از شوخی و طنز را در تجارت خود 
می دانید شاید با خود فکر کنید که چگونه باید مشتریان خود را بخندانید. 
الزم نیس��ت که جک های تصادفی برای آنها بفرستید. همچنین شما یک 
کمدین نیستید، اما چند راه ساده وجود دارد که بتوانید تجارت و بازاریابی 

خود را با طنز ترکیب کنید.
• اتفاق خنده  داری که در دفتر کار شرکت اتفاق افتاده را به اشتراک بگذارید.

• در صفح��ه »درباره ما« عکس ها یا حقایق جالب و خنده دار از اعضای 
تیم را بنویسید.

• اس��تیکرهای خنده دار و معروف که به کار ش��ما مربوط اس��ت را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

• صفحه ۴0۴ هوشمندانه ای طراحی کنید.
• مسابقه ای میان مشتریان خود برای طنزپردازی برگزار کنید.

• دروغ 13 جالبی را طراحی کنید و اشتراک بگذارید.
• شخصیت کارتونی خنده داری برای شرکت طراحی کنید.

از اینکه مشتریان آن روی شوخ طبع شما را ببینند، واهمه نداشته باشید. 
این یک راه عالی برای ایجاد رابطه ماندگار بین تجارت شما و آنهاست.
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از آنجایی که همه کسب وکارها داس��تانی برای گفتن دارند، الزم است 
نحوه صحیح تعریف کردن آن را یاد بگیرید تا بتوانید مش��تریان بیشتری 

را جذب کنید.
داستان سرایی کسب وکار یک دلیل قانع کننده برای مشتریان است تا از 
شما خرید کنند. البته در زمانی که این داستان سرایی به شیوه ای درست 
انجام ش��ده باش��د. یک برند خوب می تواند اعتماد مشتریان، کارمندان و 

تأمین کنندگان را به کسب وکار جلب کند.
به منظور درک بهتر داستان س��رایی کسب وکار، توجه شما را به داستان 

شرکت نرم افزاری Patriot جلب می کنیم.
»داس��تان ما از زیرزمین کارخانه ای ش��روع ش��د که نه تهویه مناسب 
داش��ت و نه محیط مناس��بی برای کار کردن. به جای مشتریان با موش، 
مار، حشرات و پرندگان سروکار داشتیم. در آخر نیز تمام پول های خودمان 
را از دس��ت دادیم و بی پول شدیم. به همین دلیل، شروع به قرض گرفتن 

از دیگران کردیم.«
شاید از نظر ش��ما شروع زیبایی برای بیان یک داستان نباشد. درسته؟ 
اما عین حقیقت اس��ت. با بیان این داستان، مشتریان می توانند با روزهای 
سخت و دشوار راه اندازی یک استارت آپ ارتباط برقرار کنند. عالوه بر این، 
آنها با ش��نیدن این داستان و دانس��تن اینکه چرا چنین کارهایی را انجام 
می دهند، متوجه خواهند شد که نیازهای آنها کاماًل در نظر گرفته می شود.
بنابراین، اگر مالک یک ش��رکت کوچک هس��تید، باید بتوانید داستان 
کسب وکار خود را به خوبی بیان کنید؛ زیرا داستان سرایی یک بخش مهم 
و ضروری فرآیند راه اندازی کسب وکارتان است. در واقع، داستان برند یک 

هدف استراتژیک برای جذب و جلب نظر مخاطبان است.
برای اینکه بتوانید داستان کس��ب وکار خود را به بهترین شکل تعریف 

کنید، تکنیک های زیر را به شما پیشنهاد می دهیم.
1. پارامترها را تعیین کنید

داستان کسب و کار شما باید گیرا و جذاب باشد تا نظر مخاطبان را جلب 
کند، اما اگر داستان شما بر روی موضوع مشخصی متمرکز نباشد، خیلی 

سریع توجه مشتریان خود را از دست خواهید داد.
در ابتدا برای تعریف داستان کسب و کارتان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

• چه کسی داستان را تعریف می کند؟
• دلیل تعریف این داستان چیست؟

• این داستان کی و کجا اتفاق افتاده است؟
• افراد داخل این داستان چه کسانی هستند؟

• افراد در حال تالش برای رسیدن به چه چیزی هستند؟
• افراد با چه چالش هایی مواجه شده اند؟

این پارامتر ها به ش��ما کمک می کند تا یک داستان جذاب و گیرایی را 
بسازید که باعث برانگیخته شدن احساسات مخاطبان تان شود. داستان را 
به گونه ای فضاس��ازی کنید که مش��تریان دقیقاً بدانند درباره چه چیزی 

صحبت می کنید. از همه مهمتر، آنها را آگاه کنید که چرا این داس��تان را 
برای شان تعریف می کنید.

انجام این کار باعث می شود که مخاطبان تان با داستان شما همراه شوند 
و آن را تا انتها دنبال کنند.

2. اعتماد ایجاد کنید
داس��تان های واقعی و معتبر عامل کلیدی برای جلب اعتماد مشتریان 
اس��ت. سعی نکنید مخاطبان خود را با داستان تان فریب دهید. مشتریان 
متوجه داستان های دروغین شما می شوند و احساس خوبی با شنیدن آن 

به دست نخواهند آورد.
الزم نیس��ت داس��تان کس��ب وکارتان کامل و با تمام جزییات باشد. در 
حقیقت، اگر داستان شما زیاد هیجان انگیز و عجیب و غریب نبود، نیازی 
نیست که در آن هیجان ایجاد کنید. یک داستان واقعی در نسبت با یک 
داس��تان دروغین هیجان انگیز تأثیر مثبت به مراتب بیش��تری را بر روی 

مشتریان می گذارد.
شفافیت و صداقت باعث تمایز کسب وکارتان از سایرین می شود و نیز بر 

جنبه انسانی برندتان تأکید می کند.
با بیان چالش ها و شکست های تان نشان دهید که هیچ چیز به آسانی به 
دست نمی آید. در این صورت می توانید ارتباط احساسی با مخاطبان برقرار 
کنید و نیز ویژگی های قابل تحس��ین برندتان مانند نوآوری و مقاومت را 
 Open( »به آنها نشان دهید. ممکن است بخواهید از رویکرد »کتاب باز
Book( برای برقراری ارتباط با مش��تریان اس��تفاده کنید بنابراین در این 
روش توضی��ح دهید ک��ه چگونه کارها در کس��ب وکارتان تعریف و انجام 
می شود. برای مثال ممکن است بخواهید از مواد غذایی محلی در رستوران 
خود استفاده کنید. از این اطالعات برای خلق داستان جالب کسب وکارتان 

بهره بگیرید.
3. نتیجه داستان را مشخص کنید

یک داستان کسب وکار عالی، مخاطب شما را با چیز هایی روبه رو می کند. 
چه درسی را می توان از داستان آموخت؟ و مشتریان با شنیدن داستان چه 

چیزهایی را باید یاد بگیرند؟
داستان های کسب وکار باید یک نتیجه مشخص داشته باشند. به همین 
دلی��ل، یک پیام امیدوارکننده و تفکربرانگی��ز همراه با نکات عملی ایجاد 

کنید تا مخاطبان را به برقراری ارتباط با برندتان ترغیب نماید.
به منظور درک بهتر این موضوع، ش��ما را به شنیدن یک داستان دیگر 
 »Mike Kappel« دعوت می کنی��م. در اواخر ده��ه ۸0، مایک َکِپ��ل
بنیان گذار شرکت نرم افزاری Patriot و دوستش قصد تولید یک نرم افزار 
را داش��تند، اما در مورد موضوعی که می خواس��تند دنبال کنند، مطمئن 
نبودند. بعد از انجام تحقیقات بسیار زیاد در دفترچه تلفن و کتابخانه )در 
آن زمان اینترنت وجود نداش��ت(، یاد گرفتند که آژانس های کاریابی نیاز 
ش��دیدی به راه حل شبکه سازی استخدامی دارند. بعد از گذشت 30 سال 

از راه اندازی استارت آپ ش��ان، در حال حاضر صدها ش��رکت استخدامی و 
میلیون ها نامزد ش��غلی در شبکه استخدامی Echelon حضور دارند که 
به فرآیند اس��تخدام افراد متخصص برای یافتن جایگاه های ش��غلی بهتر 

کمک می کند.
همانط��ور ک��ه می بینید این داس��تان ب��ه خوبی توضی��ح می دهد که 
بنیان گذاران چه کس��انی هس��تند، از کجا ش��روع و چه مس��یری را در 
کسب وکارش��ان ط��ی کرده اند. داش��تن نتیجه باعث ایج��اد اطمینان در 
پیشنهادها و ارزش های کسب وکار می شود. شما می توانید از نتایج واقعی 

زندگی کاری خود برای انتقال پیام به مشتری استفاده کنید.
4. از یک الگوی منظم و یکسان پیروی کنید

داس��تان برند نباید بدون نظم و قاعده باش��د؛ زیرا باعث س��ردرگمی و 
بی عالقگی مشتریان می شود. مطمئن شوید که برندتان در تمام کانال های 
ارتباطی از یک س��اختار یکس��ان پیروی می کن��د و در تناقض با یکدیگر 
نباشد. از رنگ ها، لوگو و شعار یکسانی در تمام کانال های بازاریابی آنالین 
و غیرآنالین خودتان اس��تفاده کنی��د. تکرار تصاوی��ر و کلمات مرتبط با 

کسب وکارتان باعث افزایش آگاهی از برند شما خواهد شد.
شما باید هنگام صحبت درباره برندتان کاماًل جدی و استوار باشید. باید 
یاد بگیرید که چگونه داستان کسب وکار خود را تعریف کنید. قبل از ارائه 
داستان به مشتریان، آن را در ذهن خود و با دیگران مرور کنید. این به شما 

کمک می کند تا بتوانید به راحتی داستان خود را تعریف کنید.
5. ذهن مخاطب را درگیر کنید

از داستان سرایی کسب وکار برای ارتباط احساسی و عاطفی با مشتریان 
خودتان اس��تفاده کنی��د. درباره این صحبت کنید که ح��وادث مرتبط با 
کس��ب وکارتان چگونه بر روی شما تأثیر گذاشت و چه چیزی هایی از آن 
آموختید. این موضوع باعث می شود داستان شما جالب تر، به یادماندنی تر 

و شنیدنی تر شود.
مردم دوست دارند بخشی از داستان های شما باشند بنابراین در داستان 
کس��ب وکار می توانید مش��تریان تان را به عنوان ش��خصیت های سازنده 
برندتان در نظر بگیرید. به دنبال راه هایی باشید تا باعث تعامل و درگیری 

بیشتر مخاطبان تان شود.
به عنوان مثال، ش��رکت نرم افزاری Patriot برای شنیدن داستان های 
استارت آپ مشتریانش با برخی از آنها تماس گرفت. انتشار داستان های این 
کسب وکار مستقیماً مشتریان را به بخشی از داستان برند مرتبط می کند.

تعریف کردن داس��تان برندتان، یک فرآیند مستمر و تمام نشدنی است؛ 
زیرا کس��ب وکار شما همیش��ه در حال رش��د و تغییر است و بخش های 
جدیدی به داستان برندتان اضافه می شود. داستان سرایی را به عنوان بخش 
ضروری فرآیند کس��ب وکارتان در نظر بگیرید؛ زیرا باعث جذب مشتری و 

حفظ آنها می شود.
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5 ترفند کلیدی برای تعریف داستان کسب وکار

ایستگاهبازاریابی

چگونه با شوخ طبعی، دل مشتریان تان را ببرید؟
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مایکروسافت به شایعات شرکت پیرامون 
بیت کوین پایان داد 

مایکروسافت به عنوان دومین برند بزرگ آمریکا )بعد از اپل( تنها 
چند روز پس از انتشار شایعه برنامه این شرکت برای سرمایه گذاری 
عظی��م در بیت کوین، این موضوع را حداقل در کوتاه مدت رد نمود. 
درواقع به نظر می رس��د که این ش��رکت تمایل داش��ته باش��د که 
استراتژی ای مشابه تسال را پیاده سازی نماید که سرمایه گذاری 1.5 
میلیارد دالری بر بیت کوین داشته و تبلیغات ایالن ماسک برای این 
ارز دیجیتال، باعث ش��ده است تا با رش��دی فوق العاده همراه باشد. 
درواق��ع این برند هم اکنون جایگاه شش��م ارزش��مندترین برندهای 
جهان را به دس��ت آورده اس��ت که در اختیار تس��ال قرار داشت. در 
این راستا حمایت عجیب ایالن ماسک باعث شده تا این نظریه قوت 
پیدا کند که خالق ناش��ناس بیت کوین همان ایالن ماس��ک اس��ت. 
در این فهرس��ت اپ��ل جایگاه اول را در اختیار دارد و س��ایر برندها 
ش��امل: آرامکو، مایکروس��افت، آمازون و آلفابت هس��تند. حال باید 
دید که پس از تسال، آیا ابربرند دیگری نیز بر روی این ارز دیجیتال 
س��رمایه گذاری خواهد کرد؟ پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که در 
صورت تداوم این روند، بیت کوین حتی می تواند طی تنها یک سال 
دیگر، جایگاه اپل را نیز به دست آورد. همین امر می تواند باعث شود 
که اپل و س��ایر برندها به دنبال راهکاری برای کاهش سرعت رشد 

این برند نوظهور باشند. 
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ساعت فیس بوک در راه بازارهای جهانی

فیس بوک به تازگی از برنامه ای برای طراحی و ساخت ساعت های 
هوش��مند رونمایی کرده اس��ت. این س��اعت هوش��مند با سیستم 
عامل اندروید تا س��ال آینده در بازارهای جهانی در دس��ترس قرار 
خواهد گرفت. مهمترین نکته در مورد س��اعت هوشمند فیس بوک 
بهره مندی اش از سیستم عامل اندروید مستقل است بنابراین نیازی 
به همگام س��ازی با گوشی های هوش��مند ندارد. نگرانی ها نسبت به 
تولید ساعت هوشمند از سوی فیس بوک بیشتر در میان سهامداران 
این برند به وجود آمده اس��ت. فیس بوک پس از پروژه ناموفق تولید 
تلف��ن اکنون با خوش بینی بس��یار زیادی به س��راغ تولید س��اعت 
هوشمند رفته است. ش��اید این امر در نگاه نخست همراه با مشکل 
چندان مهم نباشد، اما بسیاری از سهامداران فیس بوک نگران تکرار 

حادثه ای مشابه هستند. 
تجربه ه��ای قبلی فیس بوک در زمینه تولید تجهیزات هوش��مند 
سابقه چندان درخشانی را نشان نمی دهد. پیش از این نیز در زمان 
عرضه اولیه هدس��ت های واقعیت مج��ازی رقابت میان فیس بوک و 
HTC به ش��دت زیاد بود و هدس��ت های فیس بوک در مدت زمان 
کوتاه عرضه ش��ان شکست بس��یار س��ختی در بازار متحمل شدند 
بنابرای��ن برنده نهایی رقابت در زمینه هدس��ت های واقعیت مجازی 
برند HTC بود. اکنون با رونمایی از طرح ساعت هوشمند بار دیگر 

تردیدها نسبت به موفقیت فیس بوک مطرح شده است. 
استفاده از ساعت های هوشمند یک ترند در حال فراموشی است. 
بس��یاری از کاربران دیگر از ساعت های هوش��مند دارای اندروید یا 
iOS )اپل( اس��تفاده نمی کنند. با این حساب ورود فیس بوک به این 
حوزه شاید بیش از اندازه دیر باشد. با این حال فیس بوک امیدواری 
بس��یار زیادی به موفقیت این طرح دارد. اگر فیس بوک طرح بسیار 
نوآورانه ای برای س��اعت های هوش��مندش نداشته باشد، به احتمال 
زیاد شکستی دیگر در میان تجربه های قبلی اش جای خواهد گرفت.
براس��اس اطالعات منتشرشده از ساعت هوشمند فیس بوک هنوز 
هیچ ویژگی منحصر به فردی در محصول تازه این برند قابل مشاهده 
نیست. همین امر بسیاری از کارشناس ها را نسبت به آینده محصول 
موردنظر نگران کرده است. برندهایی نظیر LG، سامسونگ، هوآوی 
و HTC از مدت ها قبل نسبت به توقف تولید ساعت هوشمند اقدام 
کرده اند. با این حس��اب شاید ایده اصلی فیس بوک در دست گرفتن 
یک بازار بدون رقبای س��نتی اش است. بی تردید این ایده در صورت 
شکست خوردن همراه با بار مالی و شهرت منفی زیادی خواهد بود. 
arstechnica.com :منبع
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نوکی��ا، غول ب��زرگ و قدرتمند حوزه مخابرات، به خاطر س��خت افزار و 
ش��ارژدهی باالی باتری محصوالتش بس��یار شناخته ش��ده بود. سالیان 
سال، این شرکت بزرگ حرف اول را در صنعت موبایل می زد و محبوبیت 
بسیاری بین مردم جهان پیدا کرده بود؛ به طوری که در پایان سال 2007 

نیمی از گوشی های هوشمند فروخته شده در جهان برای نوکیا بود. 
نوکیا اولین گوشی همراه خود را که مجهز به اینترنت بود در سال 1996 
به بازار معرفی کرد و با ش��روع س��ال 2000 گوشی همراه لمسی خود را 
س��اخت و روانه بازار کرد که باعث تحول در صنعت موبایل شد. همچنین 
در سال 2003 گوشی 1100 را تولید کرد که با رکورد فروش 250 میلیون 

توانست جایگاه پرفروش ترین گوشی موبایل را در جهان به دست آورد.
به نظر می رسد که همه چیز برای نوکیا به خوبی پیش می رفت، اما چه 
اتفاقی می افتد که نوکیا جایگاه خودش را در بازار گوشی های هوشمند از 
دس��ت می دهد و س��هم آن به 7/0درصد در سال 2020 می رسد، آن هم 
در زمانی که پیش��رو بازار بود و داشت از تس��لط  خودش در بازار موبایل 

لذت می برد؟ 
رقابت شدید در بازار گوشی های هوشمند

برای پاسخ به این س��ؤال برمی گردیم به ابتدای سال 2000، زمانی که 
نوکیا مدل های گوشی سری N را به بازار معرفی کرد که به مدت 6 سال، 
خط محصول مهم و اصلی نوکیا شناخته می شد. مدل N95 نمونه و مثال 
بسیار موفق از این خط محصول بود که ویژگی های گوشی هوشمند مثل 
دوربین، جی پی اس، وای فای و اینترنت G3 را داش��ت، اما از لحاظ تعامل 

بین انسان و ماشین دچار مشکل بود.
زمانی که این مدل در س��ال 2007 وارد بازار ش��د، مورد استقبال قرار 
گرفت، به طوری که در سال 2007 در اروپا لقب »بهترین دستگاه عکاسی 
با موبایل« )Best mobile imaging device( را به آن دادند، اما این 
محبوبیت زیاد طول نکش��ید و در سال 2007 صنعت موبایل با یک تکان 

ناگهانی مواجه شد.
در س��ال 2007، اپل اولین گوش��ی هوشمند خود را به نام »آیفون« به 
بازار معرفی کرد که ضربه بزرگی به نوکیا بود. گوش��ی آیفون یک صفحه 
تمام لمس��ی بود، درس��ت ش��بیه LG Prada که قبل از آیفون ساخته 
ش��ده بود، اما آیفون تفاوت هایی با این محصول داش��ت. در حقیقت، راز 
موفقیت آیفون صفحه نمایش لمس��ی منحصربه ف��رد آن بود که کاربران 
به راحتی می توانس��تند بدون کوچک ترین فشاری روی صفحه نمایش، با 
گوشی کار کنند. عالوه بر این، اپل توانسته بود سیستم عاملی قوی مشابه 
سیس��تم های عامل کامپیوتری به نام آی اواس )iOS( را در گوشی همراه 

جای دهد و آیفون را به گوشی کاربرپسند تبدیل کند.
این اتفاق باعث شد که مدل N95 نوکیا دیگر جذاب و تحسین برانگیز به 
نظر نرسد، اما این پایان ماجرا نبود. یک سال بعد درست در سال 200۸، 

اتفاق مهم دیگری رخ داد که باعث تغییرات مهم در صنعت موبایل شد.
مدل N95 نوکیا

گوگل سیستم عامل اندروید را برای گوشی های همراه معرفی کرد و برای 
نخستین بار در مدل گوش��یHTC Dream مورد استفاده قرار گرفت. 
در زمانی که گوش��ی های آی اواس و اندرویدی وارد بازار شد، نوکیا گوشی 
قدیمی تمام لمس��ی خود ب��ه ن��ام »Xpressmusic 5۸00« را به بازار 
معرفی کرد. اگرچه این مدل گوش��ی نوکیا یک موفقیت تجاری بود و به 
خاطر قیمت پایین و قلمی که همراه آن بود، مورد تحس��ین قرار گرفت، 
اما از لحاظ سیس��تم عامل ضعیف بود و در نس��بت با محصوالت رقبایش 

استقبال چندانی از آن نشد. چرا نوکیا چنین محصولی را تولید کرد؟
پاس��خ این سؤال به طرز تفکر مدیران ش��رکت نوکیا برمی گردد که در 

ادامه می خواهیم درباره آن صحبت کنیم. 
طرز تفکر مدیران نوکیا

ذهنیت مدیران نوکیا این بود که تولید گوشی آیفون بسیار گران است و 
در مقایسه با گوشی های نوکیا که از تکنولوژی G3 استفاده می کند، فقط 
برای شبکه های G2 مناسب است. حتی آنها آیفون را مسخره کردند، زیرا 
نتوانسته بود از تس��ت های مقاومت نوکیا موفق بیرون بیاد. مدیران نوکیا 
آنقدر به برند خود تعصب و غرور داش��تند که محصول اپل را دس��ت کم 

گرفتند. 
علی رغم دیدگاه مدیران نوکیا، آیفون خیلی س��ریع به فروش رفت و در 
س��ال 200۸ مدیران اجرایی نوکیا فهمیدند که سیستم عامل بسیار عالی 
گوش��ی اپل بزرگترین چالش آنها در آینده خواه��د بود. به همین دلیل، 

ایجاد تغییر در سیستم عامل در اولویت اول برنامه های نوکیا قرار گرفت.
ب��ه همین خاطر در داخل ش��رکت نوکیا دو تیم ش��روع به کار بر روی 
سیستم عامل کردند. یک تیم سعی کرد تا سیستم عامل قدیمی گوشی های 
نوکی��ا به نام »س��یمبین« )Symbian( را اصالح کند ک��ه در آن زمان 
اکثر گوشی های نوکیا با این سیستم عامل کار می کردند و تیم دیگر سعی 
داش��ت تا از ابتدا یک سیستم عامل جدیدی بسازد که در نهایت به می گو 

»MeeGo« معروف شد.
اما رقابت این دو تیم به جای اینکه س��ازنده باش��د، باعث کش��مکش و 
درگیری بسیار زیاد در داخل شرکت شد. به نقل از افرادی که درگیر این 
دو پروژه بودند، این دو تیم برای اینکه بتوانند حمایت و پشتیبانی شرکت 
و توجه مدیران ارش��د را به دست آورند، تالش می کردند که تیم مقابل را 

کنار بزنند.
در این زمان، شرکت نوکیا از ترس سازمانی رنج می برد. این ترس ریشه 
در فرهنگ رهبران دمدمی مزاج و مدیران میانی ترس��و داش��ت. مدیران 
میانی و مهندس��ان حقیق��ت را پنهان می کردند، چون که می ترس��یدند 
موقعیت شغلی ش��ان را از دس��ت بدهند. عالوه بر این، مدیران ارش��د هم 
می ترس��یدند ب��ا گفتن این حقیقت ک��ه تکنولوژی نوکی��ا در مقابل اپل 
ضعیف اس��ت، س��رمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان ش��ان را از دست 
بدهند بنابراین افراد بیش��تر وقت شان به بحث و دعوا بر سر سیاست های 
 Alastair( داخلی شرکت س��پری می کردند. به گفته آالستایر کورتیس
Curtis(، مدی��ر طراحی )Chief Designer( نوکیا از س��ال 2006 تا 
2009، در این دوران بیشتر از آنکه زمان صرف طراحی شود، افراد بر سر 

سیاست های داخلی شرکت با هم بحث و دعوا می کردند.
ش��رکای کلیدی نوکیا هم از این اتفاق به س��توه آمده بودند. به عنوان 
مثال، پاول جاکوبز)Paul Jacobs(، مدیر اجرایی س��ازنده تراشه شرکت 
کوالکام )Qualcomm(، که همکاری خودش را با نوکیا در سال 200۸ 
آغاز کرده بود، از این موضوع ش��کایت داشت که نوکیا زمان بسیار زیادی 

را روی استراتژی ها صرف می کند. او می گوید: »ما یک تکنولوژی جدید را 
به نوکیا ارائه می دادیم که به نظر می رسید فرصت عالی و بزرگی باشد، اما 
نوکیا به جای اینکه از این فرصت اس��تفاده کند، بیشتر زمان خود )حدود 
6 تا 9 ماه( را به ارزیابی آن می گذاش��ت. این مدت زمان باعث می شد که 

نوکیا به راحتی فرصت های خودش را از دست بدهد.«
در واقع نوکیا یک ش��رکت خیلی بزرگی بود که بیش��تر از آنکه بر روی 
نوآوری برای به دست آوردن فرصت های جدید تأکید کند، به دنبال حفظ 
جایگاه خودش در بازار ب��ود. همه فرصت ها پیش روی نوکیا بودند و روی 
آنها کار می کرد، اما نکته کلیدی که باید به آن اشاره کنیم این بود که هیچ 
موقع حس اضطرار و فوریت در ش��رکت احساس نمی شد. آنها همیشه به 
خودشان می گفتند که ما در نهایت این فرصت را به دست خواهیم آورد و 

به اهداف مان خواهیم رسید.
در حقیقت آنها نمی توانستند یک شرکت بزرگ چندملیتی را با سرعت 
ن��وآوری در صنعت هم��گام کنند. به همین دلیل، همیش��ه چند قدم از 
صنعت و رقبای شان عقب بودند. مثاًل نوکیا سال ها قبل از آنکه آی پد وارد 
بازار ش��ود، اولین نمونه از تبلت های هش��ت اینچی را ساخت و وارد بازار 
کرد، اما در نهایت این اپل بود که توانست موفق تر عمل کند. همانطور که 
می بینید نوکیا خیلی آرام و کند حرکت می کرد و این باعث می ش��د که 

بهترین فرصت هایش را از دست بدهد.
آغاز سقوط نوکیا

در س��ال 2010، استیون ایلوپ کانادایی )Stephen Elop( به جایگاه 
مدیرعاملی نوکیا رس��ید. ایلوپ پیش از آنکه وارد نوکیا ش��ود، در س��ال 
2005 با ش��رکت ماکرومدیا )Macromedia( همکاری می کرد که این 
شرکت در زمان مدیرعاملی او توسط ادوبی )Adobe( خریداری شد. بین 
س��ال های 200۸ تا 2010 نیز در شرکت مایکروسافت مشغول به فعالیت 

بود و در آنجا بر روی محصوالت Microsoft Office کار می کرد.
در زمان ورود ایلوپ به نوکیا، ش��رکت حدود 9/5 میلیارد یورو را صرف 
تحقیق و توسعه کرد که معادل 7درصد از کل ارزش گوشی های هوشمند 
بود و مدل های N۸ و N900 را وارد بازار کرد. اگرچه این دو مدل از لحاظ 
س��خت افزاری بس��یار خوب بودند، اما به دلیل ضعیف بودن سیستم عامل 
فاصله بس��یار زیادی با رقبای خودشان )گوش��ی های اندرویدی و آیفون( 
داش��تند. این موضوع نش��ان می دهد که مدیران نوکیا ب��ه جای اینکه از 
هوش ش��ان برای رس��یدن به راهکارهای نوآورانه اس��تفاده کنند، تالش 
می کردند که با خرج کردن پول زیاد مشکالت ش��ان را حل کنند، اما این 
تالش ها به نتیجه ای نمی رس��ید، به طوری که با صرف هزینه 1۸ میلیارد 
یورو روی تحقیق و توس��عه بین س��ال های 200۸ تا 2010 و عدم توانایی 
در تولید محصولی مشتری پسند، میزان سودآوری شرکت حدود 5۴درصد 

کاهش پیدا کرد.
مدیرعامل جدید نوکیا از این شرایط خسته شده بود، به همین خاطر از 
تمام مراکز عملیات نوکیا در سراسر جهان بازدید کرد تا شخصاً پروژه هایی 
را که در اولویت اصلی نبودند خاتمه دهد، اما این کار به همین راحتی هم 
نبود، چون که ساختار سازمانی نوکیا بسیار پیچیده بود. به عنوان مثال، در 
سال 2010 نوکیا برای اینکه شرایط آسان تری را برای برنامه نویسان فراهم 
کند تا بتوانند اپلیکیشن های قابل استفاده برای همه گوشی های هوشمند 

نوکیا بنویس��ند، مذاک��رات طوالنی و طاقت فرس��ا روی برخی از جزییات 
نرم افزار با مهندسان و مدیران محصول برگزار کرد.

استیون ایلوپ کانادایی )Stephen Elop(- مدیرعامل جدید نوکیا
ب��رای برخی از ش��رکت ها چنین تصمیم هایی دور ی��ک میز کنفرانس 
گرفت��ه می ش��ود، اما در مورد نوکیا این یک کابوس ب��ود. به عنوان مثال، 
در یک جلس��ه ای از 100 نفر از مهندسان و مدیران محصول ماساچوست 
تا چین دعوت ش��د تا در هتلی در آلمان حضور پیدا کنند. بیش از س��ه 
روز کارمندان نوکیا در جلس��ات ش��رکت و نکات هایی را یادداشت برداری 
می کردند. در عین حال نمایندگان سیس��تم عامل می گو، سیمبین و سایر 
سیستم های عامل  دیگر همگی سعی می کردند تا در میان حاضران جلسه 
با صدای بلند حرف های ش��ان را به گوش مدیران برسانند. افراد در تالش 
بودند تا موقعیت های شغلی ش��ان را حفظ کنند و هر گروهی رقابتی ترین 

گوشی را معرفی می کرد.
همانطور که مالحظه می کنید اصاًل محیط مناسبی نبود و پر از خشونت 
و درگیری بود. هر کس��ی برای کنار زدن تیم مقابل سخت تالش می کرد. 
با این وجود بعد از پایان این جلس��ات دو سیستم عامل رونمایی شدند که 
یکی نسخه جدید سیمبین، X accessor، و دیگری سیستم عامل می گو 
بود که در نهایت در نوکیا N9 به کار گرفته شد. اگرچه می گو یک تالش و 

گامی عالی در جهت درستی بود، اما دیگر خیلی دیر شده بود.
در زمانی که بازارگاه اپلیکیش��ن گوگل و اپل فوق العاده عمل می کردند، 
اپ اس��تور گوشی های نوکیا بس��یار توس��عه نیافته بودند. به همین خاطر 
سیس��تم عامل می گو در س��ال 2012 متوقف ش��د. در این زمان نوکیا به 
سرعت در حال از دست دادن سهم بازار و درآمد خود بود، به همین دلیل 
برای حفظ جایگاه خودش نیاز داشت که یک کاری انجام دهد. مشارکت 
با مایکروسافت تصمیمی بود که توسط مدیران شرکت نوکیا در این زمان 
گرفته ش��د، اما چرا نوکیا در چنین شرایطی از سیستم عامل اندروید برای 

گوشی های همراه خود استفاده نکرد؟
در زمانی که تعداد زیادی از گوشی های همراه به استفاده از سیستم عامل 
اندروید روی آورده بودند و رقابت در بازار گوشی های اندرویدی بسیار باال 
بود، فقط سامس��ونگ توانس��ته بود به بازیگر کلی��دی در این بازار تبدیل 
ش��ود. مدیران شرکت نوکیا بررس��ی کرده بودند که سامسونگ به خاطر 
س��ابقه حضورش در بازار گوش��ی های همراه و توانایی باالی سخت افزاری 
در موقعی��ت بس��یار خوبی قرار دارد و هیچ جای��ی را در بازار برای حضور 
دیگران باقی نگذاشته است. به همین خاطر به جای اینکه در بازار پررقابت 
گوشی های اندرویدی حضور پیدا کنند، تصمیم گرفتند که با مایکروسافت 
همکاری مش��ترکی داشته باشند و همچنان در میدان مسابقه با گوگل و 

اپل رقابت کنند.
معامله مایکروسافت و نوکیا

 ،)Steve Ballmer( در فوریه سال 2011 استیون ایلوپ و استیو بالمر
مدیرعامل مایکروسافت، از مشارکت مهم نوکیا و مایکروسافت خبر دادند و 
نوکیا سیستم عامل ویندوز را جایگزین دو سیستم عامل سیمبین و می گو 
کرد و ویندوز را به عنوان بستر اصلی تلفن های هوشمند خود انتخاب کرد.
در اکتبر سال 2011، نوکیا از اولین گوشی همراه خود با سیستم عامل 
ویندوز 7 رونمایی کرد. این گوش��ی ها Lumia 710 و Lumia ۸00 نام 

داشتند که به سرعت بعد از آنها، Lumia 900 نیز وارد بازار شد.
در آوری��ل س��ال 2012 بخش ه��ای داخل��ی نوکیا بر س��ر موضوعات 
کم اهمیت به بحث با یکدیگر می پرداختند. همین باعث شد که سامسونگ 
بتواند از نوکی��ا به  عنوان بزرگترین تولیدکننده گوش��ی همراه در جهان 
پیشی بگیرد و سهم بازار خود را از گوشی های هوشمند از ۴درصد در سه 
ماهه اول سال 2010 به 2/35درصد در سه ماهه سوم سال 2013 برساند. 
در حالی که عکس این اتفاق برای نوکیا افتاد. سهم بازار نوکیا کاهش یافت 

و از ۴0درصد به زیر 3درصد رسید.
در س��ال 2013، نوکیا مدل Lumia 925 را که نس��خه باریک ش��ده 
Lumia 920 و ب��ا روک��ش آلومینیومی بود به بازار معرف��ی کرد. بعد از 
آن، نوکی��ا Lumia 1020 را روانه بازار کرد که ش��امل یک دوربین ۴1 
مگاپیکسلی و سیستم عامل Windows phone ۸ بود. اگرچه این مدل 
به خاطر دوربین، طراحی و اجرایش به شدت مورد تحسین منتقدین قرار 
گرفت، اما هنوز مش��کالتی در نصب اپلیکیش��ن بر روی گوش��ی ها وجود 
داشت و بازار ویندوز برای استفاده در گوشی هایی با سیستم عامل ویندوز 
آنقدر پویا و کارآمد نبودند. توسعه دهندگان اپلیکیشن نیز آشنایی چندانی 
با این سیستم عامل نداشتند و سرعت تطابق با این بستر برای آنها بسیار 
کند و آهس��ته پیش می رفت. در نهایت، همین عام��ل ضربه جدی را به 

نوکیا وارد کرد.
اگرچه مدل های لومیا توانستند فروش خوبی را تجربه کنند، اما همچنان 
نوکیا زیانده بود. در واقع، نوکیا در فاصله بین سال های 2010 تا 2013 با 
کاهش 70درصد درآمد مواجه ش��ده بود و نزدیک به 5 میلیارد یورو ضرر 
کرده بود. در همین زمان، تعدیل نیرو به یک اتفاق همیشگی برای شرکت 
تبدیل ش��د، به طوری که در مدت یک سال تعداد کارمندان نوکیا از 61 

هزار نفر در سال 2012 به ۴5 هزار نفر در سال 2013 رسید. 
به نظر می رسد که کار برای نوکیا به پایان رسیده و کشتی در حال غرق 
شدن بود و حتی سیستم عامل ویندوز هم نتوانسته بود نوکیا را نجات دهد.

خرید نوکیا توسط مایکروسافت
در سوم دسامبر سال 2013، مایکروسافت بخش گوشی های همراه نوکیا 
را به قیمت 2/7 میلیارد دالر خرید. در همین زمان، استیون ایلوپ از سمت 
مدیرعامل نوکیا کناره گیری کرد و به عنوان سرپرست دستگاه های موبایل 

دوباره به مایکروسافت پیوست، اما آیا قصد و نیتی پشت این اتفاق بود؟
در گزارش ها اعالم شد بعد از آنکه ایلوپ نوکیا را به مایکروسافت فروخت 
و از س��مت مدیرعامل��ی کناره گیری کرد، مبلغ 1۸ میلی��ون و ۸00 هزار 
یورو به عنوان پاداش دریافت کرد. در برخی از منابع گفته ش��ده است که 
این توافقنامه درس��ت در همان روز خبر خرید نوکیا انجام گرفته بود. آیا 
استفاده از موقعیت متزلزل مدیرعامل نوکیا بخشی از برنامه مایکروسافت 
برای ورود به بازار گوشی های هوشمند بود؟ به طور قطع نمی توان به این 

سؤال پاسخ داد.
در اکتبر سال 201۴ کشمکش و درگیری شروع شده بود. مایکروسافت 
به طور رس��می اعالم کرد که برند نوکیا را در تبلیغ گوشی های هوشمند 
لومیا حذف می کند. در حال حاضر گوشی های هوشمند لومیا با نام »لومیا 
مایکروس��افت« شناخته می ش��وند و این پایان غم انگیز همکاری نوکیا و 

مایکروسافت بود.
سرنوشت نوکیا بعد از مایکروسافت

بع��د از آنکه نوکیا بخش تلفن همراه خود را به مایکروس��افت فروخت، 
بر روی شبکه س��ازی داده و تجهیزات مخابراتی متمرکز ش��د. نوکیا برای 
تثبیت جایگاه خودش در بازار مخابرات یک شرکت چندملیتی ارائه دهنده 
 Nokia( تجهی��زات مخابرات��ی را خری��د و با واحد ش��بکه های نوکی��ا
Networks( که یکی از زیرمجموعه های ش��رکت نوکیا بود، ادغام کرد. 
در حال حاضر، واحد ش��بکه های نوکیا یکی از بزرگترین زیرمجموعه های 
شرکت نوکیا به حساب می آید که بر روی ارائه تکنولوژی G5 کار می کند. 
واحد شبکه های نوکیا در سال های اخیر موفق به بستن قراردادهای بزرگ 
در کش��ورهای چین، ژاپن، کانادا و ویتنام برای ارائه تکنولوژی G5 شده 

است.
در سال 2016 شرکت اچ ام دی گلوبال )HMD Global( بخش تلفن 
همراه نوکیا را از مایکروسافت خرید. این شرکت فنالندی که در حوزه تلفن 
همراه فعالیت می کند، در س��ال 2016 توسط مدیران اجرایی سابق نوکیا 
تأسیس شده بود. مدیران جدید بخش تلفن همراه نوکیا از اشتباهات قبلی 
خودشان درس گرفتند و به استفاده از سیستم عامل اندروید در گوشی های 
همراه روی آوردند. در س��ال 2017، اچ ام دی گلوبال به طور نمادین مدل 
گوش��ی 3310 نوکیا را روانه بازار کرد که با اس��تقبال عموم مردم روبه رو 
 Nokia ش��د. در 19 مارس 2020، نوکیا از محص��ول جدید خود به نام
۸.3 با اینترنت G5 خبر داد و شش ماه بعد آن را روانه بازار کرد. اچ ام دی 
گلوبال توانس��ته بود فروش گوشی های هوشمند نوکیا را تقریباً از صفر در 
سال های 2015 و 2016 به 5/1 میلیون در نیمه اول سال 2017 برساند. 
در واقع، این شرکت جان دوباره به بخش گوشی های نوکیا داد و در مدت 
یک سال )2017 تا 201۸( توانست سهم بازار گوشی های هوشمند نوکیا 
را تقریباً از صفر به 1درصد برس��اند. اگرچه اچ ام دی گلوبال ش��روع خوبی 
را در س��ال 2017 داش��ت،  اما در گذر زمان، این شرکت نتوانست در این 
رقابت سخت و نفس گیر به رقبای خودش برسد، زیرا گوشی های نوکیا از 
لحاظ کیفیت و قیمت قابل مقایسه با محصوالت رقبایش نبود. در نتیجه، 
س��هم بازار گوشی های هوشمند نوکیا به کمتر از 7/0درصد در پایان سال 
2020 رس��ید، اما آیا گوش��ی های نوکیا می تواند در آین��ده دوباره به اوج 
قدرت خودش برسد و یک رقیب جدی برای شرکت هایی مانند سامسونگ 

و اپل شود؟
سخن پایانی

نوکیا به اندازه مدل گوش��ی افس��انه ای خود 3310 در برابر فش��ارهای 
مختلف مقاوم نبود و نداش��تن چشم انداز، چابک و نوآور نبودن، دست کم 
گرفتن رقبای شان، غرور و تعصب مدیران به برند و … دست به دست هم 
داد تا نوکیا جایگاه اول خودش را در بازار موبایل از دست بدهد و در پایان 
هم توس��ط مایکروسافت خریداری ش��ود. داستان شکست نوکیا می تواند 
درس عبرتی برای تمام افرادی باش��د که صاحب کسب وکاری هستند یا 
می خواهند کس��ب وکاری را راه اندازی کنند. شکست نوکیا نشان می دهد 
که پیش��رو و پیش��تاز بودن در بازار و اولین بودن از لحاظ ایده هیچ موقع 
ضامن موفقیت تجاری یک شرکت نخواهد بود. الزمه موفقیت این است که 
کوشا باشید و پشتکار داشته باشید، رقبای تان را به خوبی بشناسید و آنها را 
دست کم نگیرید، همیشه آماده باشید و اجازه ندهید که غرور و تعصب مانع 

از تصمیم گیری درست شما شود و به دنبال ایجاد تغییرات مثبت باشید.
techrasa :منبع

سقوط پادشاهی نوکیا
نویسندگان: سحر رایزن و رضا بهلولی
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در جلسه ای با حضور فرماندار 
تالش و مدیرعامل شــرکت آبفای گیالن، مشــکالت حوزه آب و 
فاضالب این شهرستان بررسی شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ سید محسن حسینی در این 
جلسه با اشاره به اینکه از 233 روستای باالی 20 خانوار شهرستان 
تالش تعداد 163 روســتا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند، 
گفت: شــاخص بهره مندی روستاهای این شهرستان از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشتی 73.62 درصد است. مدیرعامل شرکت آبفای 
گیالن افزود: هم اینک 20 پــروژه با اعتباری بالغ بر 11میلیارد و 
400 میلیون تومان از ردیف تملک دارایی ها و صندوق توسعه ملی 
در شهرستان تالش در دســت اجراست که 43 درصد از اعتبارات 
مصوب این پروژه ها تخصیص یافته است. حسینی با اشاره به برنامه 
ریزی های انجام شــده جهت حفر چاه در روستاهای ریگ، خطبه 
ســرا، چوبر و کنده ســر گفت: به منظور ارتقای کیفیت آب شرب 
روستای کنده سر، الیروبی چاه این روستا انجام شد. وی، با تاکید 
بر اینکه آب شرب تعدادی از روستاهای تالش از طریق چشمه های 
محلی تامین می شود، افزود: به منظور تامین پایدار آب شرب این 
روستاها که اغلب در مناطق دور و صعب العبور قرار دارند و در فصل 

گرم ســال با مشکل کم آبی مواجه اند، از تانکرهای سیار آبرسانی 
استفاده می شود. وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت آبرسانی سیار 
به این روســتاها، باید پروژه ای تحت عنوان "آبرســانی سیار" در 
کمیته برنامه ریزی شهرســتان تعریف و از محل اعتبارات استانی 
و شهرستانی، بودجه ای برای آن اختصاص یابد. مدیرعامل شرکت 
آبفای گیالن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز عملیات 
لوله گذاری شبکه فاضالب شهرک بسیجیان تالش، گفت: 6 میلیارد 
و 300 میلیون تومان برای نصب پکیج فاضالب 500 مترمکعبی این 
شهرک هزینه خواهد شد. حسینی، همچنین از نصب و راه اندازی 

پکیج تصفیه فاضالب 400 مترمکعبی در مســکن مهر تالش خبر 
داد و افزود: مجموع اعتبار مورد نیاز اجرای این دو پروژه نیز حدود 
14 میلیارد تومان برآورد شــده است. وی گفت: از فرماندار محترم 
شهرستان تالش انتظار داریم نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز این 
دو پروژه فاضالب همکاری الزم را با شــرکت آبفای استان داشته 
باشند. وی، با بیان اینکه طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
شهر تالش جمعیتی بالغ بر 38 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد 
داد، گفت: در راستای این طرح 102 کیلومتر لوله گذاری خطوط 
انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث 
خواهد شد که تاکنون بخشی از لوله گذاری شبکه شهر و خطوط 
انتقال تا محل تصفیه خانه فاضالب اجرا شده است. حسینی، اعتبار 
مــورد نیاز برای تکمیل طرح فاضالب تالش را 540 میلیارد تومان 
ذکر کرد.  فرماندار تالش نیز در سخنانی گفت: این شهرستان دارای 
78 هزار نفر جمعیت شــهری و 122 هزار نفر جمعیت روستایی 
است که عمده مشکل ما در حوزه آب شرب روستایی است. محمد 
حســین شاهکویی افزود: تعدادی از روســتاهای تالش فاقد و یا با 
کمبود و ضعف فشار آب شرب مواجه اند که باید تدابیری برای رفع 

این مشکالت اتخاذ شود.

ساری – دهقان : مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد ،محمدعلی 
اصل ســعیدی پــور ، اداره کل بنادرودریانــوردی امیرآباد ، حمل 
ریلــی TEU 50 کانتینر لوازم خودرو از بندرامیرآباد به منطقه ویژه 
اقتصادی کرمان مدیرکل بنادر ودریانوردی امیرآباد با اشاره به اینکه 
بسترهای الزم برای شــقوق مختلف حمل و نقل کاال به خصوص 
حمل کانتینر ، از طریق شبکه سراســری راه آهن در بندرامیرآباد 
فراهم می باشــد ، از حمل ریلی TEU 50 کانتینر لوازم خودرو از 
بندرامیرآباد به منطقه ویــژه اقتصادی کرمان خبر داد. محمدعلی 
اصل ســعیدی پور در گفتگو با واحد روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی امیرآباد با بیان اینکه تمام ظرفیت های لجســتیکی و 
تجهیزاتی مدرن و راهبردی، توان ریلی ، حمل ترکیبی و شــقوق 
مختلــف حمل و نقل کاال در بندرامیرآباد در جهت تأمین کاالهای 
اساسی مایحتاج مردم و لوازم اولیه صنایع کشور به کار گرفته شده 
است ، اظهار داشت برای نخستین بار TEU 50  کانتینر لوازم خودرو 

از کشور چین و از طریق بندر آکتائو قزاقستان به بندرامیرآباد ترانزیت 
و سپس با حمل ریلی  به منطقه ویژه اقتصادی کرمان بندرامیرآباد 
ارسال شد. وی به مقرون به صرفه بودن هزینه های تمام شده حمل 
دریایی این گونه کاالها از کشور چین نسبت به شقوق دیگر حمل 

کاال اشاره کرد و یادآور شد زیرساخت های موجود در بندرامیرآباد از 
قبیل 25 کیلومتر شبکه ریلی داخلی و اتصال آن به شبکه سراسری 
راه آهن ، قرارگیری در مسیر کریدور بین المللی شمال _ جنوب و 
همچنین با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و استراتژیک بندری 
، بازرگانــان را جهت حمل و ترانزیت ایمن و ارزان کاال و کانتینر از 
مسیر بندرامیرآباد ترغیب می کند. مدیرکل بندرامیرآباد با اشاره به 
واردات رسمی حدود یک میلیارد دالر لوازم خودرو در سال به کشور  
و رونــد فزاینده تولید خودرو و نیاز بــاالی این نوع کاالها در بازار ،  
بر  افزایــش واردات و ترانزیت این قبیل کاالها از بنادر تأکید کرد. 
ســعیدی پور در پایان ، میزان رشد حمل ریلی کاالهای وارداتی از 
بندرامیرآباد به سایر نقاط کشور و همچنین ترانزیت به سایر کشورها 
را در ســال جاری مناسب ارزیابی کرد و از برنامه ریزی های مدون 
جهت تبدیل شدن بندرامیرآباد به بندر کانونی حمل کانتینری کاال 

در شمال کشور خبر داد.

سمنان - حسین بابامحمدی: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه شــاهرود  گفت : با اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی از ابتدای شــروع طرح در مرداد ماه ســال جاری تا 
کنون  2700 دســتگاه خودرو عمومی  در پنج کارگاه فعال در ســطح 
استان در حوزه عملیاتی این منطقه گازسوز شده اند.  علی اکبر عربعامری  
افزود: از مجموع 3400 خودرو ثبت نام شــده در سامانه  ، تعداد 2700  
خودرو به صورت رایگان در سطح استان سمنان دوگانه سوز و مابقی نیز در 
حال انجام است .   وی تصریح کرد: مالکان خودروهای عمومی )وانت بار 
و تاکســی( می توانند با مراجعه به آدرس   GCR.NIOPDC.IR  نسبت 

به ثبت نام و دریافت نوبت تبدیل اقدام کنند. مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه هم اکنون در فاز نخست 
اجرای این طرح هستیم ، تأکید کرد: فاز دوم این طرح شامل دوگانه سوز 
کردن خودروهای مسافربر شخصی )اسنپ، تپسی و ...( و آژانس های زیر 
پوشــش نظارتی وزارت کشور یا شهرداری ها می  باشد ، که امیدواریم از 
هفته آینده وارد این فاز شویم. عربعامری خاطر نشان کرد : در حال حاضر 
از پنج  کارگاهی که به این امر اختصاص داده شــده است ، شامل  سه 
کارگاه در سمنان و دو کارگاه در شاهرود ، همگی فعال و آماده خدمت 

رسانی می باشند .

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان 
قم از ایجاد 2903 شــغل در سال جهش تولید خبر داد که تحقق 
بیش از 100 درصدی اشــتغال را یک ماه قبل از برنامه پیش بینی 
شــده، نشان می دهد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، 
اکبر میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به دغدغه 
رهبر معظم انقالب در ایجاد اشتغال و جهش تولید در کشور گفت: 
امدادگران کمیته امداد استان قم امسال نیز مانند سالهای گذشته 
در جبهــه مبارزه اقتصادی با دشــمن خوش درخشــیدند. وی از 
هدفگذاری دو هزار 874 شغل در ابتدای سال 99 خبر داد و گفت: 
علیرغم وجود ویروس منحوس کرونا و اختالل در کسب و کارها، نه 
تنها یک ماه زودتر به هدف پیش بینی شده رسیدیم بلکه توانستیم 
تا پایان بهمن امسال دو هزار و 903 شغل ایجاد کنیم که این رقم 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد رشد را نشان می دهد. 
میرشکار با بیان اینکه برنامه ریزی اشتغال مددجویان توسط مراکز 
کاریابی برای امســال 334 شغل بوده اســت تصریح کرد: تا پایان 

بهمن 7 نفر هم بیشــتر در کارگاههــای تولیدی و مراکز خدماتی 
اســتان مشغول به کار شدند که این رقم نشانگر 145 درصد رشد 
نســبت به مدت مشابه سال است. مدیرکل کمیته امداد استان قم 
ضمن قدردانی از همراهی بانک های عامل استان در کاهش فرآیند 
و ســهولت پرداخت تسهیالت به مددجویان این نهاد تصریح کرد: 
امســال با پرداخت 685 میلیارد ریال تسهیالت به دو هزار و 562 
متقاضی وام اشتغال، 61 درصدی نسبت به سال گذشته رشد داشته 
ایم. وی یکی از دالیل موفقیت این استان در اشتغال و خودکفایی 
افــراد تحت حمایت را بهره گیری از 400 راهبر شــغلی عنوان و 
اظهار کرد: این کارآفرینان حرفه ای پس از تأیید توســط این نهاد 
مددجویان را از زمان دریافت تسهیالت تا فروش محصوالت تولید 

شده آنها هدایت و راهنمایی می کنند.

ســاری – دهقان : به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران دکتر محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران در جلسه معارفه تعدادی از مدیران بخش های مختلف 
شرکت در ماه های اخیر که امروز در محل شرکت آب منطقه ای 
مازندران برگزار شــد با بیان این مطلب گفت: این جابه جایی ها 
در ســازمان با هدف بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات به ویژه به 
مردم صورت گرفته اســت که البته اهداف دیگری از جمله آینده 
نگری و ظرفیت سازی برای ســازمان و همچنین توانمندسازی 
ساختار به ویژه در حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری نیز مدنظر 

بوده است.
یخکشــی با بیان اینکه در این جابه جایــی ها عمدتاً نیروهای 
جوانی بکار گرفته شــده اند که شاید در نگاه اول تجارب نیروهای 
قبلی را نداشــته باشــند، اما این نیروها برای آینده سازمان قطعاً 

مفید خواهند بود.
وی با بیــان انتظارات خود از مجموعه مدیران گفت: انتظار ما از 
مدیران جامع نگری در کارها، اولویت گذاری و برنامه ریزی، همگرایی 
بیشتر، توسعه نگری و دورشــدن از روزمرگی و توسعه دانش فنی 

است. ایشان با تاکید بر ضرورت دلسوزی برای مردم و استفاده بهینه 
از منابع گفت: انتظار داریم تا جایی که ممکن است برای حل مشکل 
مردم با استفاده از قوانین و مقررات راه مناسبی پیدا کنیم. واقعیت 
این اســت که شرایط، شرایط سختی است و ما همه در مقابل این 

مردم و نظام و شهدایمان مسئول هستیم.
مدیرعامــل آب منطقه ای مازندران در پایان با قدردانی از تالش 

مدیران در مســئولیت های قبلی شان تصریح کرد: یک مدیر باید 
آینده نگر باشــد و با نگاه جامع اســتفاده بهره برانه در هر فعالیت 
عادی را رقم بزند. به عنوان نمونه مدیردفتر فنی نباید فقط خود را 
محدود به مسائل طرح های توسعه کند بلکه پشتیبانی خود را در 
بحث های رودخانه، تاسیسات آبی در دست بهره برداری و آببندان 

ها نیز داشته باشد.
شــایان ذکر است در این جلســه معارفه آقایان مهندس چنگیز 
افشار به عنوان مدیر امور هماهنگی شهرستان ها و جانشین معاونت 
حفاظت و بهره برداری، مهندس حامد عبداللهی به عنوان مدیر دفتر 
مهندسی رودخانه و سواحل، مهندس مجتبی فرهاد زاده مدیر دفتر 
فنی، مهندس جواد طوسی مدیر امور سدها و تاسیسات آبی و برقابی، 
مهندس قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر برنامه ریزی، مهندس فرهاد 
مشهدی خلردی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، مهندس علی 
حبیب زاده رئیس گروه آب های ســطحی و خانم مهندس سمیه 
محمودی مدیر گــروه آب های زیرزمینی بخش مطالعات برگزار و 
از زحمات سایرین از جمله مهندس کالنتری رئیس گروه آب های 

سطحی قدردانی به عمل آمد.

با حضور فرماندار و مدیرعامل شرکت آبفای گیالن؛

 مشکالت حوزه آب و فاضالب شهرستان تالش بررسی شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد خبر داد:

 حمل ریلی TEU 5۰ کانتینر لوازم خودرو 
از بندرامیرآباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود خبرداد :

27۰۰ خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت رایگان دوگانه سوز شدند

قم - ایجاد شغل بیشتر با تسهیالت کمتر و یک ماه زودتر از زمان تعیین شده

در جلسه معارفه تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان شد:
بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات، هدف اصلی جابه جایی مدیران

مراسم تقدیر و تجلیل از فعاالن وخادمان نماز در شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مراســم تجلیل و تقدیر از فعاالن  و خادمان نماز با حضورمدیر عامل ، معاونین ، مدیران 
،ائمه جماعات و اعضای شورای اقامه نماز شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار گردید .  حجت االسالم  والمسلمین آزادی دبیر 
شورای فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در این جلسه ضمن تجلیل و تقدیر از فعاالن نماز و تبریک حلول 
ماه رجب و میالد حضرت علی )ع( اظهار داشــت : نماز ســتون دین است  که همه اعمال ما در نماز تجلی پیدا می کند و این از 
خصوصیات منحصر به فرد نماز می باشد.  وي ضمن تقدیر از فعاالن و دست اندرکاران  اقامه نماز،توجه و اهتمام ویژه مدیرعامل 
و مدیران شــرکت را در مقوله نماز از عوامل اصلي ارتقاء مباحث دینی و  فرهنگ سازمانی  برشمرده و افزود: نتیجه این اقدامات 
باعث شده است که هرساله  در ارزیابي های سالیانه اقامه نماز امتیازات باالیي را کسب نماییم . در ادامه  جلسه سعید بهادیوند 
چگینی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین با اشاره به اهمیت وضرورت اقامه نماز و توجه به ابعاد و فیوضات  مادی و معنوی 
آن، تصریح کرد:  اهتمام در  انجام فعالیت هاي دینی و فرهنگی  در کنار وظایف اصلی شرکت در امر خدمت رسانی شایسته به 
شهروندان رسالت اصلی ما  است  که آثار و برکات  فراوان آن در تحقق اهداف و برنامه هاي شرکت مشهود است. بهادیوند چگینی 
ضمن قدرداني از ائمه جماعات شرکت در برگزاري باشکوه و منظم نماز جماعت توام با رعایت کامل  پروتکل های   بهداشتی در 
این شــرکت اظهار داشــت: ترویج و تعمیق فرهنگ امربه معروف و نهي از منکر، حجاب و عفاف، سبک زندگي اسالمي و تقویت 
بنیــان خانــواده، ارتقاي توانمندي علمي و فرهنگي فرزندان همکاران، تکریم ارباب رجوع و مصرف بهینه آب و برق  ازمهم ترین 
رئوس  فعالیت هاي فرهنگي شرکت توزیع به شمار می آید.  در پایان جلسه قدرت ا... علیخانی، دبیر اقامه نماز شرکت  هم گزارش 

یکساله حوزه اقامه نماز را ارائه نموده و از فعالین وخادمان نماز شرکت توزیع برق استان قزوین،تقدیر بعمل آمد.

بیش از 2 میلیون و 54۰ هزار خدمت در شرکت گاز استان گیالن انجام شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن با ارائه کلیه 
خدمات گاز از طرق حضوری و غیرحضوری و ثبت بیش از 2 میلیون و 540 
هزار خدمت در پاییز و زمســتان امسال توانسته است موجبات رضایتمندی 
مشــترکین گاز را فراهم نمایــد. روابط عمومی گاز گیالن – حســین اکبر 
مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از 2 میلیون و 540 
هزار خدمت گاز در پاییز و زمستان سال جاری در این شرکت اظهار داشت: این 
خدمات از راه های دفاتر پیشخوان، حضور در ادارات، سایت اینترنتی، نرم افزار 
موبایلی و تلفن گویا به مشترکین ارائه شده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گسترش درگاه های ارائه خدمات الکترونیک 
به مردم را ضروری دانست و گفت: با شیوع بیماری کرونا در استان، این شرکت کلیه خدمات مرتبط با گاز را به صورت الکترونیکي 
و غیرحضوری به مشترکین محترم ارائه می کند و در همین راستا در پاییز و زمستان امسال بیش از 1 میلیون و 520 هزار خدمت 
از طریق سایت، نرم افزار موبایلی و تلفن گویا به ثبت رسیده است. وی همچنین با اشاره به افزایش روزافزون استفاده از تلفن های 
هوشمند توسط مردم، تصریح کرد: شرکت گاز استان گیالن با ساخت، اصالح و به روزرسانی مستمر نرم افزار موبایلی )اپلیکیشن( 
خود و پاسخگویی به انجام بالغ بر 500 هزار خدمت در مدت کمتر از 6 ماه توانسته است به نیازهای مشترکین محترم پاسخ دهد. 
www. حسین اکبر با بیان این موضوع، اظهار داشت: مشترکین محترم می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی گاز گیالن به آدرس

nigc-gl.ir و یا  از طریق اپلیکیشن بازار نسبت به دریافت نرم افزار خدمات گاز گیالن اقدام نمایند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن بیان کرد: به جهت اهمیت ویژه موضوع خدمت رسانی به مردم، گزارش خدمات ارائه شده به مشترکین در بخش های دفاتر 
پیشخوان، حضوری و الکترونیکي بصورت ماهیانه دریافت و مورد تحلیل و پایش قرار گرفته و نسبت به شناسایی مشکالت و رفع 

هرچه سریع تر آنها اقدام الزم صورت می گیرد

کمک به تامین ارزاق شب عید مددجویان بوشهری با شعار) عیدی برای همه(
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر 
با اشاره به تالش برای تأمین بسته ارزاق شب عید مددجویان تحت حمایت 
گفت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته تالش می شــود در جشن 
نیکوکاری که در ماه پایانی ســال برگزار می شود با استفاده از ظرفیت مردم 
خّیر و نیکوکار ارزاق شب عید نیازمندان تأمین شود. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در نشست هم 
اندیشی ستاد خیر و نیکوکاری که با حضور خیران و مراکز نیکوکاری برگزار 
شد با تاکید بر ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اظهار داشت: یکی از وظایف مهم این نهاد ترویج فرهنگ انفاق و احسان در جامعه و 
استفاده از دریای عظیم مردمی در راستای خدمات رسانی افزون تر به ولی نعمتان جامعه اسالمی است. مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهر نقش خیران را به عنوان سفیران نیکوکاری در ترویج فرهنگ انفاق و احسان مهم عنوان کرد و گفت: اقشار آسیب پذیر استان 
همواره نیازمند یاری رسانی خیرانی هستند که در این عرصه با گسترش و نهادینه شدن احسان و نیکوکاری در بین آحاد مختلف 

مردم می توان شاهد کاهش مشکالت و مسائل زندگی آنها باشیم. 

در جلسه معارفه تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان شد:
بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات، هدف اصلی جابه جایی مدیران

ساری – دهقان : به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران دکتر 
محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در جلسه معارفه 
تعدادی از مدیران بخش های مختلف شــرکت در ماه های اخیر که امروز در 
محل شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار شد با بیان این مطلب گفت: این 
جابه جایی ها در سازمان با هدف بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات به ویژه 
به مردم صورت گرفته اســت که البته اهداف دیگری از جمله آینده نگری و 
ظرفیت سازی برای سازمان و همچنین توانمندسازی ساختار به ویژه در حوزه 
معاونت حفاظت و بهره برداری نیز مدنظر بوده است. یخکشی با بیان اینکه در این جابه جایی ها عمدتاً نیروهای جوانی بکار گرفته 
شده اند که شاید در نگاه اول تجارب نیروهای قبلی را نداشته باشند، اما این نیروها برای آینده سازمان قطعاً مفید خواهند بود. وی 
با بیان انتظارات خود از مجموعه مدیران گفت: انتظار ما از مدیران جامع نگری در کارها، اولویت گذاری و برنامه ریزی، همگرایی 
بیشتر، توسعه نگری و دورشدن از روزمرگی و توسعه دانش فنی است. ایشان با تاکید بر ضرورت دلسوزی برای مردم و استفاده بهینه 
از منابع گفت: انتظار داریم تا جایی که ممکن است برای حل مشکل مردم با استفاده از قوانین و مقررات راه مناسبی پیدا کنیم. 
واقعیت این است که شرایط، شرایط سختی است و ما همه در مقابل این مردم و نظام و شهدایمان مسئول هستیم. مدیرعامل آب 
منطقه ای مازندران در پایان با قدردانی از تالش مدیران در مسئولیت های قبلی شان تصریح کرد: یک مدیر باید آینده نگر باشد و 
با نگاه جامع استفاده بهره برانه در هر فعالیت عادی را رقم بزند. به عنوان نمونه مدیردفتر فنی نباید فقط خود را محدود به مسائل 
طرح های توسعه کند بلکه پشتیبانی خود را در بحث های رودخانه، تاسیسات آبی در دست بهره برداری و آببندان ها نیز داشته 
باشد. شایان ذکر است در این جلسه معارفه آقایان مهندس چنگیز افشار به عنوان مدیر امور هماهنگی شهرستان ها و جانشین 
معاونت حفاظت و بهره برداری، مهندس حامد عبداللهی به عنوان مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل، مهندس مجتبی فرهاد 
زاده مدیر دفتر فنی، مهندس جواد طوسی مدیر امور سدها و تاسیسات آبی و برقابی، مهندس قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر برنامه 
ریزی، مهندس فرهاد مشهدی خلردی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، مهندس علی حبیب زاده رئیس گروه آب های سطحی و 
خانم مهندس سمیه محمودی مدیر گروه آب های زیرزمینی بخش مطالعات برگزار و از زحمات سایرین از جمله مهندس کالنتری 

رئیس گروه آب های سطحی قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان : 
 گازرسانی به ۳ روستای کوهستانی  مرکز استان با 6۰ درصد پیشرفت 

درحال انجام است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مدیرعامل و روسای امور مهندسی واجرای طرح ها، برنامه ریزی و اجرای طرحهای 
شرکت گازاستان گلستان روند اجرایی و پیشرفت عملیات گازرسانی به 3 روستای کوهستانی شهرستان گرگان مورد بررسی قرار 
گرفت.علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و همراهان با حضوردر منطقه کوهستانی مرکزاستان ازعملیات اجرایی 
پروژه گازرسانی به روستاهای چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید کردند.مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان دراین رابطه 
گفت:عملیات گازرســانی به روستاهای باقی مانده  مرکز استان  درمجموع با 54 کیلومتر شبکه گاز ، درحال حاضر با 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی درحال اجرا است.وی افزود:برای اجرای این پروژه، در مجموع  بالغ بر 84 میلیارد  ریال اعتبار کاالیی و اجرایی در 
نظر گرفته شده  است که تاکنون حدود  50 میلیارد  ریال  آن جذب شده است.طالبی اظهار داشت:درحال حاضر شبکه داخلی 
روستاهای  شاهکوی سفلی و چهار باغ به اتمام رسیده و برای روستای شاهکوه علیا نیز درشرف انجام می باشد؛ضمن اینکه حدود 
5 کیلومتر از خطوط تغذیه فوالدی نیز باقی مانده است که پیمانکارمربوطه مشغول اجرا میباشد.مدیرعامل گاز گلستان تصریح 
کرد:تالش داریم تا این پروژه ها را تا پایان  دولت تدبیر و امید به اتمام برسانیم که در این رابطه مرکز استان نیز به شهرستان سبز 

در زمینه گازرسانی به  روستاها مفتخر شود.
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وارن نایت س��خنران حرفه ای، متخصص تحول دیجیتالی، نویسنده و 
کارآفرین برنده  جایزه نوبل ۸ نکته  شگفت انگیزی را که در سال 201۸ 

در مورد بازاریابی فرا گرفته است را با ما به اشتراک می گذارد. 
تقریب��اً یک س��ال پیش بود که م��ن یک مقاله در مورد رس��انه های 
اجتماعی در س��ال 2017 نوش��تم اما احساس می کنم که همین دیروز 

بود. زمان چه زود می گذرد.
اگرچ��ه زمان زود می گذرد، رش��د و تکامل آنالین نیز از همین قانون 
پیروی می کند و من نیز در س��ال 2017 به عنوان یک متخصص تحول 
دیجیتال رش��د کرده ام و چیزهای زیادی آموخت��ه ام. من می خواهم ۸ 
حقیقت ش��گفت انگیزی را که در م��ورد بازاریابی آموختم و اهمیت آنها 
همان طور که به س��ال 201۸ نزدیک می ش��ویم را با ش��ما به اشتراک 

بگذارم.
1. بهترین عنوان های بازاریابی شامل کلمات وعده می شوند

در طول سال، تحقیقات زیادی انجام داده ام و تجزیه و تحلیل کرده ام 
تا ببینم چه چیزی برای مخاطبان در نوشتن مطالب بهتر عمل می کند.
BuzzSumo طی س��ال جاری یک مطالعه انجام داد و با دقت بیش 
از 100 میلیون عنوان را بررس��ی کرد. آنها دریافتند که برخی کلمات/

عبارات در فیس بوک بسیار بهتر از دیگر کلمات عمل می کردند. 
برتری��ن عبارات ش��امل »ما ... خواهیم کرد« می ش��دند. این نش��ان 
می ده��د که کلم��ات / عبارات وعده داده ش��ده ب��رای حرکت به جلو 
در س��ال 201۸ ضروری اس��ت. اطمینان حاصل کنی��د که عنوان های 

محتوای شما به گونه ای است که تأثیر مستقیم بر خواننده بگذارد.
آنه��ا همچنین براس��اس LinkedIn دریافتند که عب��ارت برتر در 
ی��ک عنوان »چگونگی« اس��ت. این امر باعث تعجب من نش��د زیرا که 
LinkedIn یک ش��بکه تجاری اس��ت، بنابرای��ن درک چگونگی انجام 

کاری یک عامل مهم به حساب می آید.
2. ویدئو اکنون بهتر از همیشه عمل می کند

آیا می دانس��تید ک��ه ویدئوها دارای باالترین س��طح تعامل محتوا در 
فیس بوک هستند؟

همه ما می دانیم چقدر س��خت بوده که در س��ال جاری به مخاطبان 

خود در فیس بوک دسترس��ی داش��ته باش��یم، چراکه الگوریتم آنها به 
طرز چش��مگیری تغیی��ر کرده اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که به 
طور متوس��ط پس��ت های ویدئویی به میزان 12.05درصد در صفحات 

مخاطبان قرار می گیرد.
در حال��ی ک��ه به نظ��ر زی��اد نمی آید، هنوز ه��م بهت��ر از  عکس ها 
)11.63درص��د(، لینک ه��ا )7.۸1درصد( و به روز رس��انی اس��تاتوس 

)۴.56درصد( است.
در ی��ک وضعیت مش��ابه، انواع مختل��ف محتوای ویدئویی بس��یاری 
وج��ود دارند و پخش زنده هنوز هم  بخش مهمی از اجرای یک کمپین 
بازاریابی موفق است. من متوجه شدم که بیش از 65درصد از مخاطبانم 

ترجیح می دهند اطالعات را از طریق ویدئوهای زنده دریافت کنند.
3. هوش مصنوعی نقش بزرگی را در ارتباطات خواهد داشت

ه��وش مصنوع��ی در س��ال 2017 موضوع جالبی ب��وده و اکنون که 
ش��رکت ها در حال اس��تفاده از تکنولوژی ماشین هستند تا با مشتریان 
بالقوه ارتباط برقرار کنند می دانم که س��ال 201۸ برای هوش مصنوعی 

و ارتباطات سال جالبی خواهد بود.
 اوایل سال 2017 یک وبالگ در مورد هوش مصنوعی و تکنولوژی ای 
ب��رای طراح��ی لوگو ام نوش��تم. در حالی ک��ه لوگو به نوع��ی کلی بود، 
ایدئول��وژی ه��وش مصنوع��ی زمانی که توس��عه یابد، می تواند بس��یار 

قدرتمند باشد.
براساس گزارش Economist Intelligence، 75درصد از مدیران 
ش��رکت های تجاری در این مطالعه اعالم کردند که هوش مصنوعی در 
سه س��ال آینده در شرکت های ش��ان اجرا خواهد شد و 79 درصد آنها 

معتقدند که هوش مصنوعی کار آنها را ساده تر و کارآمدتر می کند.
 اگر هنوز مطمئن نیستید، گزارش شده است که تا سال 2020 ، ۸5 

درصد از تعامالت مشتری بدون انسان خواهد بود.
4. زمان بندی مهم است

هنگامی که چیزی را توییت می کنید، طول عمر آن حدود 1۸ دقیقه 
اس��ت. این بدان معناس��ت که بیش از 90درصد از تعاملی که ش��ما در 
توییت خود دریافت می کنید در 1۸ دقیقه اول آن اس��ت بنابراین درک 

بهترین زمان برای ارسال بسیار مهم است.
زمانبن��دی در ح��ال حاضر از هر زم��ان دیگری مهمتر  اس��ت، زیرا 
محتواهای بیش��تر و بیش��تری در اینترنت ظاهر می ش��وند. ش��ما باید 
تحقیق��ات خ��ود را انجام دهید و روز و زمان تعامل بیش��تر کاربران در 
محتوای ش��بکه مجازی را پیدا کنید تا مطمئن شوید حداکثر تعامل را 

دریافت خواهید کرد.
5. کمتر می تواند بیشتر را شکست دهد

در م��ورد طول زمان و محت��وای تولید، گفت وگوی بس��یار متنوعی 
صورت گرفته است.

در طول س��ال گذشته، ما ش��اهد افزایش در قطعه های طوالنی تر از 
محتوا و کاهش در قطعه های محتوا ش��ده ایم. من ش��خصاً از استراتژی 
برای نوشتن یک قطعه از محتوای هر دو هفته در وب سایت وارن نایت 
پیروی کرده ام که بیش��تر مورد تفکر اس��ت و قطع��ه  طوالنی تر محتوا 
را نمای��ش می ده��د. همان طور که محتوای طوالنی ب��ه تدریج افزایش 

می یابد، محتوای کوتاه کاهش یافته است.
6. اتوماسیون بازاریابی از همیشه مؤثرتر است

آیا می دانید 92 درصد از کسب و کارهای کوچک هر ماه پول از دست 
می دهند زیرا آنها از اتوماسیون بازاریابی چشم پوشی می کنند؟

در حالی که مربوط و شخصی بودن هنوز هم بخش مهمی از هر نوع 
ارتباط را تشکیل می دهند، باید گفت که اتوماسیون یک راه عالی برای 
افزودن ارزش، افزایش تعامل و صرفه جویی در وقت است. برای من این 

نقش مهمی در کاهش چرخه  فروش دارد.
به نظر من، اتوماس��یون بازاریابی در س��ال آین��ده قدرتمندتر خواهد 
ش��د و این چیزی است که من در زمینه بازاریابی ایمیل و PPC انجام 

داده ام.
7. یک تصویر به جای هزاران کلمه سخن می گوید

مطالع��ه  انجام ش��ده توس��ط رس��انه های اوربیت نش��ان می دهد که 
نویس��ندگانی که از تصاویر اس��تفاده می کنند، تعامل بیشتری دریافت 
می کنن��د، این ام��ر همین طور در م��ورد توییت ها نیز ص��دق می کند. 
Stone Temple Consulting  ۴میلی��ون توییت را بازبینی کرد و 

متوجه شد که توییت با تصاویر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
به اش��تراک گذاری محتوای متنی بسیار ساده تر است، اما اینترنت پر 
از این چیزها اس��ت. برای منحصر به فرد بودن و تش��ویق تعامل ش��ما 
بای��د تالش کنید و این امر را می توانی��د از طریق ایجاد تصاویری عالی 

انجام دهید.
آی��ا می دانید ک��ه می توانید یک عک��س را در توییتر پس��ت کنید و 
فالوورهای خود را در این عکس تگ کنید تا از طریق مطلع شوند؟ این 
برای من بسیار قدرتمند است، به ویژه هنگامی که یک رسانه اجتماعی 

را اداره می کردم.
من متوجه ش��دم که توییت با یک تصویر که در آن 10 کس��ب و کار 
/ افراد را تگ کردم 150درصد بیش��تر در مقایسه با توییت متنی مورد 

توجه قرار می گیرد.
8. به گوش دادن ادامه دهید

نکته  نهایی که می خواهم با ش��ما به اش��تراک بگذارم، در مورد گوش 
دادن اجتماعی اس��ت. ما می دانیم که به اش��تراک گذاشتن نظر منفی 

آنالین آسان تر از به اشتراک گذاری نظر مثبت است.
همه  ما به یاد داریم که هواپیمایی متحده ایرالینز در سال جاری پس 
از بیرون کردن یک مسافر برای پوشیدن ساپورت و یک حادثه دیگر که 

در آن یک مسافر به زور از یک هواپیما بیرون انداخته شد.
بله، این یک مثال بس��یار افراطی اس��ت، اما همیش��ه گوش دادن به 
آنچه در مورد کسب و کار شما در اینترنت گفته می شود ضروری است.

8 نکته  شگفت انگیز بازاریابی از زبان وارن نایت
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مطالع��ات آماری انجام ش��ده روی فعالی��ت 30 زن کارآفرین موفق 
جهان که در حوزه های مختلفی از جمله فناوری، بهداش��ت، مد، سفر و 
... مشغول فعالیت هستند نشان می دهند اکثر آنها چالش های مشترکی 
دارن��د. در ای��ن مطلب به 5 راه��کار کلیدی در ح��وزه ارتباطات که به 
موفقیت زن��ان کارآفرین کم��ک می کنند، نگاهی خواهیم داش��ت. در 
س��ال های اخیر حضور زنان در عرصه ه��ای صنعتی و مدیریتی بیش از 
پیش دیده می ش��ود. در حال حاضر ش��رکت ها و موسس��ات بسیاری با 
مدیریت زنان راه اندازی و اداره می ش��وند و کم نیستند زنان کارآفرینی 
که نقش موثری در تولید و توسعه دارند. با این وجود، کماکان بانوان در 
پیشبرد فعالیت ها با مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند. در این مطلب 
5 نکته مهم ارتباطی که به موفقیت زنان کارآفرین کمک می کنند تا در 

کسب و کار خود بدرخشند ارائه شده است.
برند تجاری خودتان را بسازید

برای آنکه بتوانید در تعامالت خود موفقیت بیش��تری کسب کنید، به 
برندس��ازی فکر کنید. در این ص��ورت می توانید به صورت موفق تری با 

مش��تریان، سرمایه گذاران، رس��انه ها و ... ارتباط برقرار کرده و کارها را 
بهتر پیش ببرید. برند تجاری دقیقا مشخص می کند که شما چه کاری 
انجام می دهید،  برای چه کسی این کار را انجام می دهید، چرا و چگونه 
این کار را انجام می دهید، چرا در این کار از بقیه بهتر هس��تید. چنین 
س��واالتی نشان می دهند کس��ب و کار ش��ما دقیقا چه هدفی را دنبال 
می کند. هویت کس��ب و کار خود را بسازید و با همان هویت خود را به 

بازار معرفی کنید.
 با رسانه ها در ارتباط باشید و خود را به خوبی معرفی کنید

با رس��انه ها و نش��ریات مختلف ارتباط بگیرید. حتی اگر الزم اس��ت 
خودتان در مورد کس��ب و کارتان محتواهای مختلف و مفیدی منتش��ر 
کنید. به صورت منظم از پیش��رفت کارها گزارش تهیه کنید و آن را به 
نمایش بگذارید. حتی می توانید به قلم خودتان یادداش��ت های کوتاهی 

از روند کارها تهیه کرده و منتشر کنید.
روابط رسانه ای خود را تا جای ممکن گسترش دهید. اگر ابتدای کار 
همه چیز خوب پیش نرفت، نگران نش��وید. برقراری ارتباطات رسانه ای 

قدرتمند زمانبر اس��ت ولی نتایج خوبی به همراه دارد. با افراد حرفه ای 
در شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کنید.

برای دستیابی به نتیجه بهتر، مهارت های رسانه ای خود را تقویت 
کنید

باید بتوانید مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنید. اگر الزم اس��ت 
آموزش ه��ای الزم را ب��رای برقراری ارتباط با رس��انه ها ی��ا حتی تهیه 
گزارش و مجری گری را باال ببرید. معموال مجری ها سوال های خوبی در 
مصاحبه مطرح می کنند. س��عی کنید مانند یک مجری سواالت خوبی 
داش��ته باشید و یاد بگیرید به سواالت درست و خوب، پاسخ های بجا و 

منطقی دهید.
ب��ا آموزش می توانی��د یاد بگیرید در مورد مهمترین موارد و مس��ائل 
صحبت کنید. نگاه دقیق تری به مس��ائل داش��ته باش��ید، به س��واالت 
پاس��خ های درس��ت تری دهید و اس��تراتژی های بهتری را برای کسب 
درآم��د بیش��تر تعیین کنی��د. می توانید همین رویک��رد را با کارمندان 

مجموعه کاری خود نیز پیش بگیرید.

پوشش خبری مناسبی داشته باشید
وقت��ی برای کس��ب و کار خودتان زمان و انرژی کافی گذاش��ته اید و به 
پیشرفت های خوبی رسیده اید، باید بتوانید این موارد را منعکس کرده و به 
مشتریان و مخاطبان خود اطالع دهید. باید قدرت معرفی برند خودتان را 
داش��ته باشید و پوشش خبری خوبی داشته باشید. تیم بازاریابی و فروش 

باید روی پوشش خبری اتفاقات و نقاط قوت کسب و کار مسلط باشد.
شبکه های ارتباطی خود را تقویت کنید

یکی از بزرگترین موانع زنان کارآفرین عدم دسترس��ی به شبکه های 
ارتباطی تجاری اس��ت. با شبکه س��ازی درس��ت می توانی��د به خوبی از 
فرص��ت اس��تفاده کنید. حتی می توانی��د با بانوان دیگری ک��ه آنها نیز 
کارآفرین هس��تند، ش��بکه ای ارتباطی تش��کیل دهید. با ایجاد چنین 
شبکه های ارتباطی، فرصت های بهتری برای رسیدن به اهداف کسب و 

کار خود در اختیار خواهید داشت.
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مدیریت بحران کسب و کار با نکات کلیدی

بحران کرونا در بسیاری از بازارهای مختلف جهان مسئله مدیریت بحران را به طور جدی مطرح ساخته است. بسیاری 
از برندها در راستای ادامه فعالیت در بازار کسب و کار با مشکالت بسیار جدی مواجه شده اند. کارآفرینان و رهبران تجاری 
که آمادگی بحران ها و اتفاقات غیرقابل پیش بینی را داشته اند، در زمینه مدیریت بحران کرونا بهتر از دیگران عمل کرده اند. 
این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارهای مختلف است. برخی از کسب و کارها در طور سال های اخیر به 
طور مداوم با بحران های مختلف دس��ت و پنجه نرم کرده اند. بنابراین مواجهه با بحران عظیم کرونا به معنای پایان دوران 

فعالیت شان، دست کم برای مدت زمانی طوالنی، است. 
کسب و کارها برای بقا در بازارهای مختلف نیاز به استفاده از شیوه های کلیدی برای مدیریت بحران دارند. بدون تردید 
بحران کرونا نخستین بحران پیش روی کسب و کارها نیست. نکته مهم اینکه آخرین بحران برندها نیز نخواهد بود. بنابراین 
آش��نایی با برخی از تکنیک های مدیریت بحران در عرصه کس��ب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. در ادامه برخی از 

نکات کلیدی در زمینه مدیریت بحران کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
آمادگی برای مشکالت قابل پیش بینی

کارآفرین��ان در بازارهای مختلف امکان پیش بینی برخی از مش��کالت را دارند. بس��یاری از کارآفرینان برای مواجهه با 
مشکالت مختلف اقدام به استفاده از تجربیات قبلی شان می کنند. این امر شاید در نگاه نخست کاربرد باالیی داشته باشد، 
اما به تنهایی برای موفقیت در بازارهای مختلف و مقابله با بحران ها کافی نیست. کارآفرینان به طور معمول دارای پیش بینی 
مشخصی از وضعیت هر بازار در سال های مختلف هستند. این امر به آنها برای آمادگی نسبی به منظور مقابله با مشکالت 
قابل پیش بینی کمک شایانی خواهد کرد بنابراین کسب و کارها باید نسبت به پیش بینی برخی از مشکالت پیش روی شان 

دقت نمایند. 
وقتی صحبت از پیش بینی می شود، بسیاری از کارآفرینان نگاه مثبتی به این فرآیند ندارند تاکید بر روی ماهیت غیرقابل 
پیش بینی کس��ب و کار برای بس��یاری از برندها بدل به یک نکته اساسی شده است. با این حساب تالش برای پیش بینی 
وضعیت کس��ب و کار و بازار امر غیرمنتظره ای خواهد بود. برندهای بزرگ همیش��ه دارای برنامه ای برای پیش بینی بازار 
هستند. درست به همین خاطر اغلب اوقات در برابر مشکالت واکنش های مناسبی نشان می دهند. وقتی برندها نسبت به 
مشکالت شان بی تفاوت باشند، به مرور زمان توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین بازار را از دست می دهند. 

کارآفرینان حرفه ای همیشه سناریوهای مختلف برای بهبود وضعیت کسب و کارشان را مدنظر قرار می دهند. 
تمرکز بر روی بازار، مشتریان و توانمندی های برند برای مقابله با مشکالت امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از 
برندها برای مقابله با مشکالت و بحران های مختلف فقط به توانایی برندشان اتکا دارند. این امر موجب قطع ارتباط با بازار و 
مشتریان می شود. مشتریان همیشه اطالعات مهمی برای برندها دارند. مهمترین مسئله در این میان اقدام برای استفاده از 

اطالعات مشتریان است. در غیر این صورت وضعیت کسب و کار به شدت پیچیده خواهد شد. 
حفظ آرامش

مواجهه با بحران در عرصه کس��ب و کار امری غیرعادی نیس��ت. کس��ب و کارهای بزرگ در طول دهه های متمادی با 
بحران های بسیار زیادی مواجه شده اند. متاسفانه برخی از کارآفرینان پس از بروز یک بحران دست و پای شان را گم می کنند. 
این امر آغاز بروز مش��کالت عمیق در کس��ب و کار محسوب می شود. حفظ اعتماد به نفس و آرامش مهمترین نکته برای 
بهبود وضعیت کسب و کار در شرایط بحرانی است. اگر کسب و کارها توانایی رعایت این نکته اساسی را نداشته باشند، سایر 

توصیه های مربوط به مدیریت بحران نیز برای شان کاربردی نخواهد بود. 
بررسی یک چالش یا بحران از زوایه های بسیار زیادی صورت می گیرد. این امر همیشه موجب درک کامل از بحران پیش 
روی و امکان برنامه ریزی درس��ت خواهد شد. ایراد برخی از برندها تالش برای ارزیابی اولیه و ساماندهی برخی از اقدامات 
براساس همان ارزیابی محدود است. این امر همیشه مشکالتی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت بنابراین باید نسبت 

به رعایت نکات کلیدی در این زمینه دقت نظر به خرج دهیم. 
وقتی یک مس��ئله یا بحران برای مدیران ارش��د یک برند ناآشنا به نظر می رسد، باید از تجربه و مهارت دیگران استفاده 
نمایند. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از مدیران به طور مداوم نسبت به استفاده از کمک های جانبی اظهار 
تردید و بدبینی می کنند. وقتی یک مدیر از دیگران برای غلبه بر بحران درخواس��ت کمک می کند، هیچ چیز از اعتبارش 
کم نخواهد ش��د. نکته مهم در این میان انتخاب میان درخواس��ت کمک از دیگران یا شکست سنگین کسب و کار است. 
اگر در کمال آرامش نسبت به موضوع موردنظر ارزیابی صورت گیرد، نتیجه نهایی اغلب پذیرش کمک دیگران خواهد بود. 

ارزیابی انتقادی استراتژی های برند
وقتی کارها بد پیش می رود، باید نسبت به ارزیابی دوباره در زمینه کسب و کار و استراتژی های آن اقدام کرد. بسیاری 
از برندها برای سال های متمادی نیز به حفظ شیوه نادرست کسب و کارشان اقدام می کنند. شاید این امر در نگاه نخست 
عجیب به نظر برسد، اما ناشی از ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس ایده های جذاب است. ارزیابی 
انتقادی از کسب و کار یکی از نکات کلیدی برای بهبود وضعیت برند محسوب می شود. بدون تردید بحران های کاری برای 
تمام کسب و کارها زمان دشواری را ایجاد می کند. با این حال برخی از کسب و کارها به دلیل شیوه مدیریت شان مشکالت 

بسیار کمتری را متحمل می شوند. این امر به طور قابل مالحظه ای مربوط به توانایی مدیریت کسب و کارهاست. 
ارزیابی استراتژی های کسب و کار برای ایجاد سازگاری هرچه بهتر با شرایط دشوار برای هر کسب و کاری اساسی است. 
بسیاری از برندها توانایی مدیریت شرایط دشوار را ندارند. دلیل این امر ناشی از ناتوانی برای ارزیابی انتقادی کسب و کارشان 
است. اگر مدیران ارشد برند توانایی ارزیابی وضعیت استراتژی های برند را ندارند، باید نسبت به استفاده از کمک دیگران در 
این راستا اقدام کرد. در غیر این صورت کسب و کارها نسبت به بحران ها به طور قابل مالحظه ای آسیب پذیر خواهند شد. 

تداوم در مدیریت بحران
وقتی ش��رایط اضطراری از راه می رس��د، کسب و کارها در آسیب پذیرترین وضعیت ش��ان قرار دارند. عبور از این شرایط 
حساس برای بسیاری از برندها یک پیروزی مهم محسوب می شود بنابراین پس از مدیریت مناسب بحران دیگر نسبت به 
ایمن سازی کسب و کارشان توجه نشان نمی دهند. افتتاح حسابی ویژه برای پس انداز بخشی از بودجه های در دسترس به 
منظور هزینه در ش��رایط دش��وار برای بسیاری از برندها استراتژی اساسی محسوب می شود. نکته مهم در این میان توجه 
اغلب برندها به این نکته در زمان های دشوار و بحرانی است. پس از پایان بحران ها دیگر کمتر کارآفرینی به این نکته مهم 

توجه نشان می دهد. 
ایراد اصلی در زمینه مدیریت بحران در حوزه کس��ب و کار ارزیابی س��اده انگارانه و مقطعی برخی از کارآفرینان اس��ت. 
مدیریت بحران هرگز تمام نمی شود. کسب و کارها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف و بازار نیاز به مدیریت 
مداوم بحران دارند. این امر شامل تقویت آمادگی کسب و کار برای مقابله با بحران های احتمالی حتی در شرایط عادی است. 
امروزه مدیریت بحران برای کسب و کارها مسئله مهمی محسوب می شود. وضعیت کرونایی بسیاری از برندها را نسبت به 
ضعف های ساختاری شان آگاه ساخت. تالش برای تداوم در زمینه مدیریت بحران و توجه به چالش های پیش روی کسب و 
کار همیشه در این رابطه نقش موثری ایفا می کند. توصیه ها و نکات مورد بحث در این مقاله گام مهمی برای شروع فرآیند 

استاندارد مدیریت بحران از سوی برندها محسوب می شود. 
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