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کرونا چطور سبک زندگی ما را برای همیشه تغییر داد؟

 8 سکانس
از دنیای پساکرونا

همه به روزهای پس��اکرونا امید بس��ته اند؛ روزهایی که سرانجام ویروس کووید-19 از زندگی مان رخت بربسته 
و بدون نگرانی از ابتالی کرونا می توانیم دوباره زندگی عادی مان را از س��ر بگیریم. اما س��ؤال این است که چقدر 
این اتفاق محتمل است؟ چقدر احتمال دارد که ما به سبک زندگی پیش از کرونا بازگردیم، با فراغ خاطر تفریح 
کنیم و آزادانه به سفر برویم؟ آیا شیوع کرونا سبک زندگی آدمی را برای همیشه تغییر داده است؟ آیا روزهای...

اعداد و ارقام بودجه سال آینده باعث انتشار پول پرقدرت می شود

کنایه همتی به بودجه مصوب مجلس
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رئیس سازمان بورس در آیین افتتاح معامالت آتی نقره و حراج باز مطرح کرد

مصائب سرمایه گذاری در رمزارزها

از الفبای کارآفرینی تا قوانین دست و پا گیر تولید
چگونه توصیه های معتبر در حوزه کسب و کار پیدا کنیم؟

اشتباهات رایج بالگرها 
بازگشایی تمامی فروشگاه های اپل در آمریکا 

حذف خودکار تصاویر اقدام جدید واتس اپ 
بازاریابی در توییتر با تکنیک های کاربردی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اعتراف مدیر اینستاگرام: 
پنهان کردن الیک ها ایده ای 

تفرقه آمیز است
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فرصـت امروز: شـاخص کل بـورس تهران دیـروز برخالف 
روزهای گذشـته بـر مدار صعـودی حرکت کـرد و بیش از 
5 هـزار واحد افزایش یافـت. هرچند شـاخص کل با معیار 

هم وزن در این روز نزولی بود و نزدیک به 92 واحد 
افت کرد. بر این اساس، شاخص کل با رشد 5هزار...

بورس تهران در هفدهمین روز اسفندماه سبزپوش شد

بازگشت بورس به مدار رشد

یادداشت

آیا تورم بازخواهد 
گشت؟

پیش بینی ه��ای اغل��ب بانک ها، 
بانک های مرکزی و سایر موسسات 
مال��ی و پول��ی نش��ان می دهد، در 
آینده قابل پیش بینی، تورم مشکلی 
نخواهد بود. به عنوان مثال، صندوق 
بین المللی پول انتظار دارد که نرخ 
تورم جهانی تا پایان افق پیش بینی 
در سال ۲۰۲۵، آرام خواهد بود. اما 
بی شک کسانی که با پیش بینی های 
جاری همدلی دارند و به رشد آرام 
فراداده اند، دیری  قیمت ها گ��وش 
نخواهد پایید ک��ه از خواب غفلت 

هراسان بیدار شوند.
حتی بدون فشار اضافی تورمی، 
نرخ ه��ای گزارش ش��ده تورمی در 
پنج ماه نخس��ت س��ال ۲۰۲1 به 
میزان چش��مگیری افزایش خواهد 
یافت. برای ماه مه ۲۰۲1، یو بی اس 
چندملیتی  س��رمایه گذاری  )بانک 
س��وئیس و ش��رکت خدمات مالی 
سوئیسی( پیش بینی می کند، تورم 
سال به س��ال در ایاالت متحده به 
بی��ش از 3 درصد و در منطقه یورو 
نزدیک ۲ درص��د افزایش یابد. این 
افزایش عمدتا به علت پایین بودن 
پایه قیمت ها در نیمه نخست سال 
۲۰۲۰ و ناشی از شروع قفل شدگی 
پاره ای از فعالیت های اقتصادی در 
نتیجه کرونا بوده است بنابراین این 

نرخ های باال نش��انه فشار 
4افزایشی تورمی نیست...
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چند صباحی است که وارد دهه جدیدی از سال های هزاره 
س��وم میالدی ش��ده ایم. دهه ۲۰ یعنی از سال های ۲۰۲1 تا 
۲۰3۰. آی��ا می توان به این دهه خوش بین بود؟ دالیلی وجود 
دارد که نش��ان می ده��د دهه پیش رو، دهه ای درخش��ان با 

پیشرفت های بزرگ است. 
به گزارش »اکونومیست«، یک دهه گذشته به گونه ای بود 
که اغلب افراد به ویژه برخی از اقتصاددان های بیچاره را درگیر 
می کرد و باعث می ش��د که کامال با نوآوری و پیش��رفت های 
فناوری سرگرم ش��وند. البته پیشرفت های تکنولوژیک نظیر 
تولید گوشی های تلفن همراه هوشمند و اوج گرفتن شبکه های 
اجتماعی به آن ش��کلی نبود که وضعیتی خیره کننده از نگاه 
اقتصاددان های جدی ایجاد کند. عواقب آنها به قدری زیاد بود 
که تحلیلگران، حضور آنها را پیشرفت تلقی نمی کردند. برخی 
دیگر از تکنولوژی ها مثل ماش��ین های بدون راننده هم کامال 
تخیلی و س��ورئال به نظر می آمدند و غیرکاربردی. به همین 
دلیل کامال خام بودند و نمی شد از آنها بهره گرفت. برخی هم 
می گفتند که جهان دیگر کم آورده است و هیچ ایده جدیدی 

برای ارائه کردن به ما ندارد.

اما این روزها ش��رایط به طور کلی تغییر کرده و خورش��ید 
خوش بینی به آینده طلوع کرده است. سرعت ساخت واکسن 
کرونا نش��ان داد که می توان به این دنیا امیدوار بود. شرایطی 
که با ش��یوع ویروس کووید-19 ایجاد ش��د و اتفاقاتی که رخ 
داد تا واکس��ن کرونا کش��ف و در س��طح جهان توزیع شود، 
روی ه��م رفته، وضعیتی را ایجاد ک��رد که برای مردم جهان 
امیدبخش بود. حاال همه تصور می کنند که عصر جدیدی در 
حال ش��کوفایی است؛ عصری که قرار است در آن پیشرفت و 
ن��وآوری را تجربه کنیم. البته ده��ه ۲۰1۰ تا ۲۰۲۰ میالدی 
هم هرچند مملو از شکس��ت های بشری بود، باز هم اتفاقات 
خوش بین کننده ای در بطن خود داش��ت. مثال پیشرفت های 
زیادی در رابطه با درمان بیماری س��رطان حاصل شد. اکنون 
این امید وجود دارد که عصر جدیدی برای نوآوری های بشری 
آغاز شود. اگر دولت ها هم به بهبود وضعیت فناوری ها کمک 
کنن��د، کامال می توان به آینده روش��ن در یک دهه پیش رو 

امید داشت.
در تاریخ س��رمایه داری، توس��عه آنی و با س��رعت فناوری، 
به یک هنجار همیشگی تبدیل ش��ده است. قرن هجدهم با 

خ��ودش انقالب صنعتی را به ارمغ��ان آورد. قرن نوزدهم هم 
ش��اهد ظهور برق و راه آهن بود. در قرن بیس��تم، هواپیماها 
و داروه��ای م��درن به امری ع��ادی تبدیل ش��دند. البته در 
فاصل��ه س��ال های 19۷۰ تا 19۷9 پیش��رفت صرفا در قالب 
رش��د اقتصادی بررسی می شد و در آن زمان می گفتند رشد 
اقتصادی کاهش پیدا کرده است، اما پس از سال ۲۰۰۰ دوباره 

رشد اقتصادی در مسیر صعودی قرار گرفت.
هم اکنون سه دلیل برای خوش بینی به آینده وجود دارد که 
با تکیه بر آنها می توان گفت عصر جدیدی آغاز ش��ده و عصر 
پیشین به کلی سپری ش��ده است. نخستین دلیل این است 
که اخیرا به لطف تحوالتی که در گذشته صورت گرفته است، 
سریع تر می توان برخی از موارد را کشف کرد. علمی که اکنون 
بش��ر به دست آورده اس��ت به او کمک می کند که در حیطه 
مسائل پزشکی سریع تر پیشرفت کند. برای مثال، همین حاال 
در مورد بیماری کرونا، علمی که از پیش در اختیار دانشمندان 
بود به آنها کمک کرد تا هرچه زودتر به واکس��ن کرونا دست 
پیدا کنند. این روزها بش��ر بیش از پی��ش این توانایی را دارد 
ک��ه از هوش مصنوعی و تکنول��وژی در جهت منافع خودش 

بهره بگیرد. همه چیز در راس��تای خواست و میل بشر پیش 
می رود. تصور کنید که انس��ان های ام��روزی حتی می توانند 
ظاهر پروتئین ها را ببینند. شکل آنها را می دانند. طبیعی است 
که هیچ چیزی در مورد آنها ناش��ناخته باقی نمی ماند. حتی 
دولت ها هم به پیش��رفت علم ایم��ان آورده اند. آنها می دانند 
که این تکنولوژی می تواند کمک کند مثال برنامه های ش��ان 
در حوزه تغییرات اقلیمی اثربخش باش��د. حتی چین هم به 
واس��طه همین علم، وعده هایی برای آینده س��بز داده و قرار 
شده است تا سال ۲۰۶۰ به سمت دنیای عاری از کربن پیش 

برود و حرکت کند.
دومی��ن دلی��ل ب��رای خوش بین��ی نس��بت ب��ه آین��ده، 
سرمایه گذاری های کالن اس��ت. این روزها بیش از هر زمانی 
در حوزه فناوری س��رمایه گذاری صورت می گیرد. برای مثال، 
نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری در ایاالت متحده آمریکا طی 
سال ۲۰۲۰ میالدی نشان می دهد که عمده سرمایه گذاری ها 
روانه همین شرکت های فناوری شده است. دیگر کمتر کسی 
به دنبال ساختمان س��ازی یا امور مربوط به زیرساخت هاست. 
همه می خواهن��د در عرصه تکنولوژی و فناوری قدم بردارند. 

دولت ها هم راغب ش��ده اند که پول بیش��تری به دانشمندان 
بدهند تا پیشرفت حاصل شود. این اشتیاقی که سرمایه گذاران 
در حوزه فناوری دارند، پیش از این در کمتر عرصه ای مشاهده 

شده بود و این امر ما را به آینده خوش بین می کند.
س��ومین موردی که ما را نس��بت به آینده خوش بین 
می کند، این اس��ت که انس��ان های ام��روزی بیش از هر 
زمانی از تکنولوژی ها استقبال می کنند. این روزها حتی 
کارگ��ران هم از ویدئوکنفرانس به��ره می گیرند. همه به 
نوعی با فناوری های روز دنیا عجین و دوس��ت ش��ده اند. 
همه گیری کرونا هم باعث شد تا مردم تمایل بیشتری به 
بهره گرفتن از این فناوری ها نش��ان بدهند. یعنی شیوع 
وی��روس کووید-19 همچون ی��ک کاتالیزور این روند را 
تسریع کرد. بخش خصوصی نیز از همه این تحوالت آگاه 
است و می داند که می توان به آینده خوش بین بود. کافی 
است دولت ها هم کمی حمایت کنند تا این دوره بحرانی 
کرونا سپری شود و شاهد دهه ای غران باشیم. سال های 
۲۰۲1 تا ۲۰3۰ میالدی می تواند س��ال های ش��کوفایی 

باشد، اگر سیاست های درستی در پیش گرفته شود.

در نظرس��نجی که به تازگی از س��وی مرکز کنترل و پیش��گیری 
بیماری آمریکا )C.D.C( منتش��ر شده اس��ت، بیش از 4۰ درصد از 
پاس��خ دهندگان عالوه بر سایر مشکالت، عالئم اضطراب، افسردگی و 
افزایش مصرف مواد را گزارش کردند. بیش از 1۰ درصد هم گفتند که 

در 3۰ روز گذشته به طور جدی به خودکشی فکر کرده اند.
به گزارش »نیویورک تایمز«، برای بررسی تاثیر کرونا بر خودکشی، 
پل نس��تادت، روانپزشک و اس��تاد دانشکده پزشکی جان هاپکینز به 
هم��راه همکارانش اطالع��ات ایالت مریلند را بررس��ی کردند. تعداد 
مرگ های ناشی از خودکشی در این ایالت از ماه ژانویه تا اوایل جوالی، 
۲3۶ مورد بود که رقمی پایین تر از مدت مشابه سه سال گذشته بود، 
اما وقتی آنها آمار خودکشی سفیدپوستان و سیاه پوستان را از هم جدا 
کردند، به نتیجه جالب و متفاوتی رسیدند؛ از ۵ مارس یعنی زمانی که 
در ایالت مریلند اولین مورد ابتال به کرونا اعالم شد، تا هفتم ماه مه که 
مکان های عمومی مجددا بازگشایی شدند، ارقام مربوط به خودکشی 
منجر به مرگ سیاه پوستان نسبت به مدت مشابه سه سال گذشته دو 
برابر ش��ده بود، حال آنکه تعداد مرگ های ناشی از خودکشی در بین 

سفیدپوستان به نصف رسیده بود.
این مس��ئله البته در اینکه آیا همه گیری یا هر عامل دیگری باعث 
چنین تغییراتی شده است، کمکی به ما نمی کند، اما این نتایج نشان 
داد که شرایط و تجربه قشرهای آسیب پذیر تا زمانی که پژوهشگران 
به صورت مجزا به مخاطرات شان نگاه کنند، می تواند مورد غفلت قرار 
بگیرد. شان جو، مدیر آزمایشگاه نژاد و فرصت های دانشگاه واشنگتن 
در س��نت لوئیس، که موضوع خودکشی در بین سیاه پوستان را مورد 
مطالعه ق��رار داده، می گوید: »نمی ش��ود روندی کل��ی برای توضیح 

رخدادهایی که برای همه آمریکایی ها اتفاق می افتد، در نظر گرفت.«

خودکشی ممکن است دشوارترین رفتار انسانی برای مطالعه باشد، 
چراکه نس��بتا نادر است و اطالعات مرگ و میر معموال پیش از اینکه 
تعداد نمونه مورد بررسی بسیار کوچک شود تا الگوهای مشخصی را 
نمایان کند، می تواند به ش��اخه های گسترده ای مثل نژاد و جنسیت 
تقسیم شود. پژوهشگران ممکن اس��ت بتوانند با افرادی که اقدام به 
خودکشی کرده اند مصاحبه کنند، ولی این گروه از نظر دسته بندی با 
کسانی که به خاطر خودکشی مرده اند، می توانند در شاخه ای جداگانه 
قرار بگیرند. برای مثال، زنان در ایاالت متحده بیشتر احتمال دارد که 
خودکشی کنند، اما از لحاظ آماری مردان بیشتری به دلیل خودکشی 
می میرند، یعنی کسانی که به خودکشی فکر می کنند، بیشتر از کسانی 

هستند که اقدام به خودکشی می کنند.
روش های جدید مطالعه رفتاری در موقعیت آزمایشی شامل دادن 
توانایی انتخاب خودکشی به شرکت کنندگان در شبیه سازهای واقعیت 
مجازی می شود که در عمل ایمن است. ما تا به امروز آنچه می دانیم 
از مصاحبه های عمیق روانشناس��ی با بازماندگان نزدیک و از آمارهای 
ملی گرفته شده است. این ارقام نشان می دهد که نرخ کلی خودکشی 
در دو دهه گذش��ته در ایاالت متحده، 3۰ درصد افزایش یافته است، 
اما حتی نتایج تحلیل و آنالیز پژوهشی ۵۰ ساله چاپ شده در بولتن 
روانشناسی ۲۰1۷، نشان می دهد در زمانی که پزشک ها و عموم افراد 
می توانند از نشانه های خطر قریب الوقوع برای شخصی استفاده کنند 
)مثل تغییرات حاالت روحی، صحبت ها یا سابقه آسیب زدن به خود(.
»هر عامل مخاطره آمیزی که فکر می کردیم منحصرا ممکن است 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد، فقط کمی ش��انس بیشتر موفقیت نسبت 
به پرتاب س��که دارد.« این گفته جس��یکا ریبریو، مولف این پژوهش 
و دستیار پروفسور روانشناس��ی در دانشگاه ایالتی فلوریداست. حتی 

یک پژوهش مش��ابه و جامع مربوط به س��ال ۲۰۲۰ توسط ریبریو و 
همکاران، چاپ ش��ده در همان مجله نش��ان می دهد که دخالت های 
کنونی شامل خطوط تلفنی مددکاری، جلس��ات روانشناسی، دارو و 
بستری کردن با اینکه ممکن است برای تعدادی کارساز باشد، اما به 
نظر فقط 9 درصد رفتار تمایل به خودکشی را در سطح کشور کاسته 
است. نگاهی به جزییات بیش��تر در اطالعات آماری کشوری، تصویر 
پیچیده تری از کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند )و چگونگی 
کمک رسانی به آنها( را نشان می دهد. در میان سفیدپوستان آمریکایی، 
مردان س��نین 4۵ و باالتر، بیشتر احتمال دارد تا به خاطر خودکشی 
بمیرند، به دلیل اینکه بیش��ترین نرخ خودکش��ی در سفیدپوس��تان 
آمریکایی اس��ت. اطالعات تجمیعی اینگونه به نظر می رسد که گویی 
خودکش��ی بیشتر افراد مس��ن را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در بین 
سیاه پوس��تان آمریکایی، کسانی که بیشتر محتمل به مرگ ناشی از 
خودکشی هستند، مردان سنین ۲۵ تا 34 ساله اند. با اینکه گروه سنی 
برای سفیدپوستان همچنان تغییر نکرده، اما شان جو می گوید این بازه 

سنی برای سیاه پوستان در حال کمتر شدن است.
در سال ۲۰18، یک مطالعه در نشریه انجمن پزشکی اطفال آمریکا 
نشان داد که نرخ خودکشی در بین کودکان سیاه پوست ۵ تا 11 ساله 
در بازه های 1993 تا 199۷ و ۲۰۰8 تا ۲۰1۲ افزایش یافته است. در 
عین حال همین نرخ برای کودکان سفیدپوس��ت کاهش یافته است. 
شان جو اضافه می کند: »یکی از تصورات چالش برانگیز مردم این است 

که کودکان به خاطر خودکشی نمی میرند، اما اینطور نیست.«
بزرگترین و دش��وارترین مس��ئله این اس��ت که چرا و چه عواملی 
باعث می شود کسی خودکشی کند، در حالی که شخصی با شرایط و 
دموگرافیک )جنسیت، سن، محل زندگی، میزان درآمد( مشابه دست 

به این کار نمی زند؟ زیرمجموعه های بسیاری هستند که ریسک اقدام 
به خودکش��ی را برای اش��خاص باال می برد؛ مانند سرخ پوستان بومی 
آمریکایی، پرس��نل ارتش و کس��انی که از یک بیماری روانشناختی 
رنج می برند و البت��ه از بار نامتوازنی که بیماری کرونا برای گروه های 
آسیب پذیر به وجود آورده نمی توان چشم پوشی کرد. در نظرسنجی ای 
که س��ازمان پیشگیری و کنترل بیماری ها انجام داده است، بیشتر از 
3۰ درص��د از کس��انی که افراد بالغ خانه دار و بدون درآمد ش��ناخته 
می شوند، گفته اند که در ماه گذشته به صورت جدی به خودکشی فکر 
کرده اند؛ چیزی بیش از س��ه برابر میانگین معمول. همچنین بیشتر 
از یک نفر از چهار نفر بین س��نین 18 تا ۲4 س��ال و یک نفر از پنج 
نفر از کارگران بخش های ضروری )مانند خدمات( به خودکش��ی فکر 
کرده اند، اما این دسته بندی ها تنها به نوعی پیش بینی کننده هستند 
و نه مکانیس��م عل��ت و معلولی. ریبریو می گوید: »م��ا نمی دانیم که 
این مسئله متفاوت اس��ت.« دالیل و عوامل اساسی خودکشی بسیار 
پیچیده تر از روندهای آماری هس��تند و بیشتر مشابه مسائل پیچیده 
سالمت، بیولوژی و شرایط محیطی به افراد در گروه های خاصی بیشتر 
آسیب می زنند. مطالعه تأثیرات ویروس کووید-19 بر نرخ خودکشی 
می تواند اطالعات بیشتری در مورد این بحث علمی طوالنی مدت که 
رفتارها از محرک های ش��یمیایی درون مغز نشأت می گیرد یا عوامل 
استرس زا و محرک های بیرونی، در اختیار ما قرار دهد. در سال ۲۰۰3 
در هنگ کنگ، افزایش خودکش��ی در بین افراد مسن مشاهده شده 
بود، دقیقا همان سال شیوع بیماری سارس. این اطالعات می تواند به 
ایده اینکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی مثل از دست دادن شغل یا 
انزوا، محرک های اصلی خودکش��ی هستند، اعتبار بیشتری ببخشد. 
نستادت می گوید: »درست مثل هر بحث علمی دیگر، پاسخ می تواند 

هر دوی اینها باشد. خودکشی یک رفتار با چندین عامل است.«
با اینکه این رفتار همچنان مسئله ای گیج کننده است، پژوهشگران 
ش��واهد محکمی درباره چند عامل مؤثر در اختیار دارند که می توان 
با کمک آن، از کس��انی که در دوره همه گیری در حال تقال هستند، 
محافظت کرد. افراد نباید از پرسیدن این سوال از دوستان و عزیزانش 
بترس��ند که آیا به خودکش��ی فکر می کنید؛ پرسیدن این سوال این 
ایده را در ذهن شان نمی پروراند. خودکشی با کمال تعجب اغلب یک 
امر یکباره و تکانش��ی اس��ت. بیشتر کسانی که تصمیم به خودکشی 
می گیرند در یک ساعت اقدام می کنند؛ نستادت می گوید تقریبا یک 
چهارم این افراد در همان پنج دقیقه اول اقدام به خودکشی می کنند. 
عدم دسترسی راحت به یک سالح مهلک در این برهه زمانی، ریسک 
اقدام را به ش��دت کاهش می دهد. خودکشی با اسلحه گرم در ایاالت 
متحده بیشترین نوع خودکشی است؛ خرید اسلحه گرم در طول سال 
گذش��ته نیز افزایش یافته است. اگر دسترس��ی به اسلحه را دشوارتر 
کنیم و حتی اجازه دسترسی عموم به اسلحه را کامال محدود نماییم، 
می توانیم مانع خودکشی های بسیاری شویم. نهایتا اگر میزان دستیابی 
و هزینه درمان بیماری های ذهنی را بهبود دهیم، تأثیر بسزایی در آمار 
خودکشی خواهیم داشت. شان جو باور دارد تا زمانی که واکسن کرونا، 
خطر آنی ویروس کرونا را کمتر کند و آمریکایی ها در مورد چیزهایی 
که از دست داده اند )سنت ها، جشن ها، مشاغل و عزیزان( نظرسنجی 
نشوند، نمی توانیم تأثیر دقیق همه گیری بر خودکشی را مطالعه کنیم. 
»چیزی که در طول سال آتی و ۲4 ماه آینده به آمریکا صدمه خواهد 
زد، تمامی این اندوه هایی است که در حال رخ دادن است. این چیزی 
اس��ت که باید مراقب آن بود؛ اینکه م��ا هیچ آمادگی ای برای بحران 

سالمت روان و رفتار پس از همه گیری نداشته باشیم.«

آیا کرونا آمار خودکشی را افزایش داد؟

سایه کووید-19 بر خودکشی

چقدر می توان به یک دهه آینده خوش بین بود؟

3 دلیل »اکونومیست« برای شکوفایی آینده

آکسل آلفرد وبر
کارآفرین و مدیر بانکی



همه به روزهای پساکرونا امید بس��ته اند؛ روزهایی که سرانجام ویروس 
کووی��د19- از زندگی مان رخت بربس��ته و بدون نگران��ی از ابتالی کرونا 
می توانیم دوباره زندگی عادی مان را از سر بگیریم. اما سؤال این است که 
چقدر این اتفاق محتمل است؟ چقدر احتمال دارد که ما به سبک زندگی 
پیش از کرونا بازگردیم، با فراغ خاطر تفریح کنیم و آزادانه به سفر برویم؟ 
آیا ش��یوع کرونا سبک زندگی آدمی را برای همیشه تغییر داده است؟ آیا 
روزهای پس��اکرونایی در راه اس��ت یا اینکه ما باید با زندگی با کووید19- 
عادت کنیم و با آن خو بگیریم؟ هرچند شوک های بزرگی نظیر کرونا زیاد 
در تاریخ بش��ری اتفاق نیفتاده، اما هر بار باعث ایجاد تغییراتی ماندگار در 
جهان ش��ده است. اگرچه واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورها آغاز شده 
اس��ت و انتظار می رود که بخش زیادی از جمعیت جهان تا انتهای س��ال 
۲۰۲1 واکس��ینه شده باش��ند، اما آیا روش کار کردن، تفریح کردن، سفر 
رفتن و معاشرت کردن ما با دیگران دوباره به وضع قبل از کرونا بازخواهد 
گش��ت؟ اینها مهمترین پرسش هایی است که این روزها مطرح می شود و 
پاس��خ آنها می تواند کمی از حجم نادانس��ته های ما از دنیای پساکرونا کم 
کند. در پاس��خ به این س��واالت، »مجمع جهانی اقتصاد« در گزارش اخیر 
خود از تغییرات ماندگار در اقتصاد دنیا س��خن گفته و هش��ت سکانس از 

دنیای پس از کرونا را ترسیم کرده است.
نقش دولت ها در اقتصاد بیشتر می شود

با اینکه حضور اندک دولت در اقتصاد، یکی از آموزه های س��رمایه داری 
است، اما به نظر می رسد شرایط تغییر کرده و با شیوع کرونا حضور دولت ها 
در اقتصاد بیشتر شده است، زیرا اغلب شرکت های خصوصی که در بحران 
کرونا با مش��کالت مالی روبه رو ش��ده اند دیگر توان فعالی��ت ندارند. تنها 
کمک های دولتی و بودجه دولت است که می تواند بسترساز رشد اقتصادی 
کش��ورها در پساکرونا باش��د و دولت هایی که توانایی مالی بیشتری برای 
حضور پررنگ در فعالیت های اقتصادی دارند، در مس��یر احیای اقتصادی 

موفق تر خواهند بود.
دولت ها می توانند ش��رایطی برای وام دهی بیشتر به مردم و کمک های 
بالعوض را فراهم کنند، اما این سیاس��ت ها هزین��ه زیادی برای آنها دارد 
و باعث افزایش کس��ری بودجه خواهد شد. موسسه مکنزی گفته در سال 
۲۰۲۰ میزان کس��ری بودجه دولت ها به 11 هزار میلیارد دالر رس��یده و 
در صورتی که طرح های حمایتی از اقتصاد توسط دولت ها همچنان ادامه 
یابد، انتظار می رود این کسری بودجه بیشتر هم شود. البته کمک هایی که 
در دوره کرونا به مردم ش��ده، در آینده ای نه چندان دور از طریق افزایش 
نرخ مالیات بازپس گرفته می ش��ود و شرایط کنونی مثل استفاده مردم از 

کارت های اعتباری است.
چاپ پول بیشتر و بیشتر می شود

س��ال ۲۰۲1 درحال��ی میراث بحران بزرگ س��ال گذش��ته را به دوش 
می کش��د که خود نیز ش��اهد تحوالت مختلفی خواهد بود. از یک طرف، 
سیاس��ت نرخ بهره نزدیک به صفر و در برخی از کشورها نرخ بهره بانکی 
منفی اجرا می شود و از طرف دیگر، بانک های مرکزی از طریق چاپ پول و 
تزریق به اقتصاد زمینه را برای افزایش وام گیری و افزایش دسترسی مردم 
به پول فراهم می کنند. انتظار می رود در سال ۲۰۲1 شاهد تسهیل شرایط 
مالی در دنیا باش��یم و افراد راحت تر از قبل امکان اس��تفاده از منابع مالی 
بانک ها را پیدا کنند. ش��اید اگر در یک وضعی��ت بهتر از این الگوی مالی 
صحبت می کردیم، انتقادهای زیادی مطرح می شد، اما در وضعیت کنونی 

به نظر می رس��د دنیا چاره ای جز اجرای این سیاس��ت ندارد و حل کردن 
مشکالت ناش��ی از اجرای این طرح ها هم به زمانی موکول می شود که از 
ش��دت بحران و مشکالت ناشی از آن کاسته شده باشد. مطالعات تاریخی 
نشان داده بعد از وقوع بیماری های همه گیر، نرخ بهره بانکی در کشورهای 
صنعتی برای دوره طوالنی در س��طح نزدیک به صفر باقی می ماند و حتی 
۲۰ س��ال بعد از همه گیری هم نرخ بهره بانکی در کش��ورهای صنعتی تا 
سقف 1.۵ درصد کمتر از میزانی است که در صورت عدم وجود همه گیری 

در این کشورها دیده می شد.
بدهی شرکت ها همچنان افزایش می یابد

در س��ال گذشته دولت ها برای حمایت از کسب وکارها و شرکتها اقدام 
به ارائ��ه وام های کم بهره کردند و این سیاس��ت باعث افزایش بدهی های 
شرکتی در کشورهای صنعتی شد. آمارها نشان می دهد در نیمه اول سال 
۲۰۲۰ ش��رکت های فعال در حوزه های غیرمال��ی 3.3۶ هزار میلیارد دالر 
استقراض کردند. حال این مبلغ بدهی را در کنار افت درآمد شرکت ها در 
نتیجه قرنطینه های طوالنی و تعطیلی فعالیت های اقتصادی قرار دهید. در 
این ش��رایط باید منتظر موج بزرگی از ورشکستگی های شرکتی در سال 
۲۰۲1 باشیم. شرکت هایی که توانایی بازپرداخت بدهی های خود را ندارند 
و الجرم از فعالیت اقتصادی خارج می شوند و خروج آنها آسیب بزرگی به 
اقتصاد وارد خواهد کرد. نگرانی دیگر این است که برخی از دولت ها برای 
جلوگیری از ورشکس��تگی شرکت ها، ارائه کمک های مالی را به آنها ادامه 
می دهند و اجرای این سیاس��ت باعث ایجاد ش��رکت های زامبی می شود 
که امکان بقا در بازار آزاد را ندارند و وابس��ته به دریافت حمایت های مالی 
دولتی هس��تند. بی توجهی به این مسئله باعث می شود تا راندمان اقتصاد 

کاهش پیدا کند.
الگوی رشد اقتصادی به شکل K خواهد بود

هرچن��د اغلب کارشناس��ان از الگوهای رش��د V یا U ش��کل صحبت 
می کنن��د ولی اخیرا صندوق بین المللی پول در مورد الگوی » Kش��کل« 
صحبت کرده است. الگویی که براساس آن، فاصله طبقاتی افزایش می یابد 
و مش��اغل کم درآمد در بخش خدمات و مشاغلی که نیاز به حضور مردم 
دارند و در ماه های اولیه شیوع کرونا تعطیل شده بودند، امکان رشد چندانی 
در پس��اکرونا نخواهند داشت. در مقابل رشد بازارهای مالی باعث می شود 
تا سرمایه ثروتمندانی که در این بازارها فعال هستند با سرعت رشد کند. 
حتی نرخ رشد ثروت در این بازارها از نرخ رشد بازار کار هم بیشتر خواهد 
ب��ود و این نش��ان می دهد که ثروتمندان، ثروتمندتر خواهند ش��د و فقرا 
فقیرتر. با ش��یوع کرونا زنان نیز بیش از مردان با افت درآمد روبه رو شدند 
و اغلب زنان مس��ئولیت های اضافه ای برای حمای��ت از فرزندان در حوزه 
تحصیل متحمل ش��دند. آمارها نش��ان می دهد در سال ۲۰۲۰ مشارکت 

اقتصادی زنان به کمترین سطح از دهه 198۰ تاکنون رسیده است.
وقتی ربات ها جای انسان ها را می گیرند

شیوع کرونا نگرانی های تازه ای را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرد. از یک 
طرف صاحبان مش��اغل به این فکر افتادند که در صورت وقوع بحران های 
دیگر چگونه می توانند کمترین آس��یب را متحمل شوند و به همین دلیل 
س��رمایه گذاری در استفاده از ربات ها و توس��عه اتوماسیون بیشتر شد. به 
دنبال این مسئله بسیاری از کارگران، شغل خود را از دست دادند و ربات ها 
جایگزین آنها شدند. مطالعات نشان می دهد در تمامی بحران های اقتصادی 
ما شاهد توسعه اتوماس��یون در شرکت ها و صنایع مختلف بودیم ولی در 
جریان شیوع کرونا سرعت به کارگیری ماشین ها در بخش پذیرش هتل ها، 
تهیه غذا در رستوران ها و حتی ارائه غذا به مشتریان افزایش پیدا کرد. از 
ط��رف دیگر خریدهای آنالین جایگزین مراکز خرید ش��د و کارایی مراکز 

خری��دی که برای راه اندازی آنها هزینه هنگفتی ش��ده ب��ود، از بین رفت. 
هرچن��د حضور ربات ها باعث افزایش نرخ بیکاری کارگران می ش��ود، ولی 
زمینه را ب��رای افزایش راندمان تولید و به��ره وری اقتصاد فراهم می کند. 
آمارها نش��ان می دهد کشورهای آسیایی در این زمینه پیشگام هستند و 
کره جنوبی در صدر این فهرست است. ژاپن، آلمان، ایتالیا و چین نیز در 

رتبه های بعدی ایستاده اند.
دورکاری، روش تازه کار در دنیا می شود

در این س��ال دورکاری به یک روش تازه برای کار کردن تبدیل ش��د و 
بررس��ی ها در آمریکا نش��ان داد هرچه سطح ش��غلی باالتر باشد و هرچه 
شرکت بزرگ تر و توسعه یافته باشد، دورکاری در آن شرکت بیشتر است. 
طبق این مطالعه دوس��وم تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل دوم سال 
۲۰۲۰ توس��ط افرادی انجام ش��د که از خانه کار می کردند. بس��یاری از 
ش��رکت ها به کارمندان خود گفته بودند تا انتهای س��ال ۲۰۲۰ دورکاری 
را برگزینند و بس��یاری از ش��رکت های فعال در دنی��ای تکنولوژی مانند 
فیس بوک و گوگل این سیاست کاری را برای همیشه دنبال خواهند کرد. 
دورکاری و تبدیل شدن آن به روش تازه ای برای اشتغال، نیازهای تازه ای 
را نی��ز به هم��راه آورد مانند تغییر طراحی خانه ها و ایجاد یک دفتر کاری 
منسجم در داخل خانه. همچنین تمایل برای زندگی در مراکز شهرها )به 
دلیل نزدیکی به محل کار( کم ش��د و قیم��ت آنها تنزل یافت؛ در مقابل، 

خانه هایی که دور از مراکز شهرها ساخته شدند با استقبال روبه رو شدند.
هنجارهای تازه گردشگری ایجاد می شود

گردشگری با شیوع کرونا ضربه سختی خورد و تعداد برخی از انواع سفر تقریبا 
به صفر رس��ید. آمارهای اتحادیه بین المللی توریسم نشان می دهد در 1۰ ماه 
ابتدای سال ۲۰۲۰ شمار سفرها ۷۲ درصد نسبت به سال قبل کم شد. موسسه 
مک کنزی تخمین زده که یک چهارم این حوزه کسب وکار با رونق گرفتن جلسات 
آنالین برای همیش��ه از بین رفت. با تعلیق اقامت ها در رویدادهای بزرگ مثل 
جش��نواره ها و کنسرت ها، صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن با اختالل 
شدیدی مواجه شد. حتی وقتی که فعالیت های گردشگری دوباره شروع شوند، 
ممکن است که شکل گردشگری به آن صورتی که قبال بوده اند نباشد. پس از 
اینکه واکسیناسیون بتواند کرونا را ریشه کن کند، مسافران ممکن است الزاماتی 
را هم برای داش��تن مجوزهای بهداشتی از کس��ب وکارها بخواهند. این یعنی 

هنجارهای تازه گردشگری در دنیا ایجاد می شود.
سوال این است که آیا در سال جاری می توانیم شاهد احیای سفر باشیم؟ 
بررسی ها نشان می دهد حتی بعد از تزریق واکسن و ازسرگیری فعالیت های 
اقتصادی نمی توان انتظار احیای کامل صنعت سفر تا سال ۲۰۲4 را داشت. 
از یک طرف بخشی از سفرهای کاری برای همیشه متوقف خواهد شد و از 
طرف دیگر بخش دیگری از سفرهای تفریحی به دلیل شرایط اقتصادی و 

نگرانی از احتمال ابتال به ویروس های مختلف، کاهش پیدا می کند.
اقتصاد جهانی سبز و سبزتر می شود

تا پیش از ش��یوع کرونا، بحث بر سر جایگزینی انرژی های پاک به جای 
سوخت های فس��یلی در گرفته بود، اما وقتی که در سال ۲۰۲۰ مردم در 
خانه های ش��ان ماندند و نی��از به دورکاری و برق بیش ازپیش حس ش��د، 
سیاس��ت گذاران به این نتیجه رس��یدند که نیاز به انرژی پاک برق خیلی 
بیشتر از گذشته است. در کشوری مثل بریتانیا اعالم شد که تا سال ۲۰3۵ 
استفاده از خودروهای دیزلی و بنزینی ممنوع خواهد شد و جو بایدن نیز 
در برنامه های خود در انتخابات آمریکا به  شدت از سوخت های پاک حمایت 
کرد. انتظار می رود در سال ۲۰۲1 سرمایه گذاری در انرژی های سبز برای 
تولید نیرو در دنیا بیشتر شود و تولید وسایل نقلیه ای که با انرژی های پاک 

کار می کنند هم افزایش پیدا خواهد کرد.

کرونا چطور سبک زندگی ما را برای همیشه تغییر داد؟

8 سکانس از دنیای پساکرونا

آدام اس��میت اعتقاد داشت نخستین علت انباشت سرمایه، پس انداز 
اس��ت و نه تولید. به این ترتیب، اولین بانک ها برای استفاده حداکثری 
جامع��ه از پس انداز ش��هروندان ایجاد ش��دند و برای کاهش حس��رت 

شهروندان به دلیل بروز تورم، بازی سود و بهره هم به میان آمد.
ای��ن روزها پس انداز در اقتصادهای مختلف به اش��کال و انگیزه های 
مختلف انجام می ش��ود و کنش��گران اجتماعی و اقتصادی از روش های 
گوناگون برای حفظ ارزش پول و بزرگتر ش��دن س��رمایه شخصی خود 
اس��تفاده می کنند. خرید طال، دالر و مسکن ازجمله روش های مختلف 
پس انداز اس��ت که ازس��وی بانک ه��ای مرکزی تا ش��هروندان انتخاب 

می شود.

دو س��ال پیش، مس��ئوالن صنف طال و جواهر ای��ران، میزان طالی 
ذخیره شده در خانه های ایرانی را ۲۰۰ تن تخمین زدند و گفتند زنان 
نقش مهمی در این روند ایفا می کنند. خرید طال از روش های س��نتی 
زنان ایرانی برای حفظ سرمایه است، هرچند این روزها با توجه به تغییر 
نقش آفرینی زنان در جامعه و خانواده، مدل های پس انداز آنان هم تغییر 
کرده اس��ت. پژوهشگران در یک مطالعه با عنوان »گونه های پس انداز و 
پیامدهای توس��عه ای آن در میان زنان شهر تهران« بررسی کردند که 
زن��ان ایرانی چگونه پس انداز می کنند و چگونه پس انداز خود را مصرف 

می کنند؟
یافته های این مطالعه که از بررس��ی زنان تهران��ی به عنوان جامعه 

آماری به دس��ت آمده نش��ان می دهد زنان از روش های مختلف نظیر 
وام و پس انداز معکوس در صندوق های خانوادگی اس��تفاده می کنند. 
اس��تقالل مالی ب��رای زنان این فرص��ت را فراهم کرده ت��ا در جایگاه 
تصمیم گی��ری ق��رار بگیرند. آنها پ��س انداز را راه��ی می دانند که به 
آنه��ا کمک می کند به عنوان یک موج��ود دارای کرامت، طرح زندگی 
مطلوبی بریزند و آن را اجرا کنند. امری که به اس��تقالل و آزادی آنان 
اس��تمرار می بخش��د و از داش��تن حق ش��خصی و اعمال اراده آزاد به 
ویژه در خانواده حمایت می کند. پیش��رفت و حل مش��کالت خانواده، 
برنامه ریزی عقالی��ی و افزایش فرهنگ صرفه جویی از دیگر پیامدهای 

توسعه پس انداز زنان است.

پس انداز برای زنان تنها ابزار حفظ سرمایه نیست

چگونگی پس انداز در زنان ایرانی

باشگاهاقتصاددانان

همه روایت های کالن اقتصادی کامل نیستند
نه سوسیالیسم و نه سرمایه داری

گار آلپروویت��ز مورخ و اقتصاددان سیاس��ی آمریکایی اس��ت که 
در س��ال های گذش��ته در دانش��گاه های مختلف��ی تدریس کرده و 
ب��ا دیدگاه ه��ا و نظریات خاص و منحصر به فردش توجه بس��یاری 
از رس��انه ها را معط��وف خ��ود کرده اس��ت. او در به��ار 193۶ در 
ویسکانس��ین آمریکا به دنی��ا آمد. برای تحصیالت دانش��گاهی در 
همین ایالت ماند و به دانش��گاه مدیس��ون رفت. س��پس در س��ال 
19۵9 در رش��ته تاری��خ آمریکا فارغ التحصیل ش��د و پس از آن با 
ورود به برکلی توانس��ت در سال 19۶۰ کارشناسی ارشد اقتصاد را 
بگیرد. در نهایت برای دریافت دکترای اقتصاد سیاس��ی به مدرسه 
اقتص��ادی لندن رف��ت، اما پس از آن به کمبری��ج رفت تا زیر نظر 
جوان رابینسون تحصیل کند و نهایتا با مشاوره او پایان نامه دکترای 
خود را بنویس��د. او که سال های زیادی در دانشگاه مریلند تدریس 
کرده اس��ت، در حال حاضر 8۵ سال سن دارد و »دیپلماسی اتمی: 
هیروشیما و پوتسدام« و »آمریکا، آن سوی سرمایه داری« از جمله 

آثار مهم او به شمار می آید.
دیپلماسی اتمی: هیروشیما و پوتسدام

در س��ال 19۶۵ انتش��ارات س��ایمن اند شوس��تر، کتابی از گار 
آلپروویتز تحت عنوان »دیپلماس��ی اتمی: هیروش��یما و پوتسدام« 
منتش��ر کرد که تاثیری شگرف بر مباحث و استدالل های پیرامون 
چرایی حمله اتمی ایاالت متحده آمریکا علیه ژاپن در جنگ جهانی 
دوم گذاش��ت. آلپروویتز در کتابش دیپلماسی را علت اصلی ایاالت 
متح��ده آمریکا ب��رای حمله اتمی علیه ژاپن مط��رح می کند و این 
عقیده را به چالش می کش��د که ایاالت متحده از بمب اتمی صرفا 
به دالیل نظامی اس��تفاده کرد تا جنگ را هرچه س��ریع تر به پایان 

برساند و جان میلیون ها انسان را نجات دهد.
از زمان انتش��ار این کتاب، بحث ه��ا و جدل ها به دو جریان مجزا 
تبدیل شد. برخی از نویس��ندگان از نگاه آلپروویتز حمایت کردند، 
در حال��ی که برخی دیگر رویک��ردی کامال انتقادی ب��ه دیدگاه او 
داش��ته اند. آلپروویتز مدعی است که ژاپن در تابستان سال 194۵ 
قبل از حمله اتمی نیز شکس��ت را پذیرفته بود. در واقع، مقامات و 
دولتمردان ژاپنی بعد از آنکه تش��خیص دادند ادامه جنگ بی فایده 
اس��ت، تالش داشتند تا راهی برای پایان جنگ بیابند، اما در 1۲ و 
13 ژوالی 194۵، ای��االت متحده تمامی راه های تماس و گفت وگو 
را بس��ته بود که این امر نشان می داد امپراتور ژاپن تالش داشت تا 
ب��ه جنگ پایان دهد و بدین منظور حتی هیأتی را برای مذاکره به 

مسکو فرستاده بود.
در این میان، آلپروویتز پرس��ش هایی مط��رح می کند: چرا هری 
تروم��ن تصمیم گرفت تا در اوایل ماه آگوس��ت از بمب اتمی علیه 
ژاپن اس��تفاده کند؟ چ��را حمله ای که قرار ب��ود در 9 نوامبر علیه 
ش��هر کیوشوی ژاپن به اجرا درآید، س��ه ماه زودتر علیه هیروشیما 
و ناکازاکی به وقوع پیوس��ت؟ چرا ای��االت متحده انگیزه الزم برای 
بررسی عزم جدی ژاپن برای خاتمه جنگ را در خود نمی دید؟ چرا 
ترومن منتظر ورود ش��وروی به جنگ علی��ه ژاپن نماند؟ آلپروویتز 
معتقد اس��ت که تاثیر ورود ش��وروی به جنگ علی��ه ژاپن و تغییر 
در تس��لیم شدن بدون قید و شرط این کش��ور سرانجام ژاپن را از 
ادامه جنگ بازداشت. حاال این پرسش که چرا ترومن از گزینه های 
دیگری به غیر از حمله اتمی استفاده نکرد، خود جای بحث دارد. از 
نظر آلپروویتز، پاسخ به این پرسش مبرهن است، چراکه وقتی بمب 
اتمی موجود اس��ت، طبیعتا ایاالت متحده ترجیح می دهد جنگ را 
بدون مداخله دیگران و بدون به خطر افتادن جان مردم کش��ورش 

به پایان برساند.
بنابراین ورود ش��وروی به جنگ برای نجات ج��ان مردم آمریکا 
عمال الزم نبود. در نتیجه به جای اس��تفاده از ابزار نظامی پرهزینه 
برای خاتم��ه جنگ، بمب اتمی تبدیل ش��د به اه��رم دیپلماتیک 
ایاالت متحده برای کش��یدن ترمز اس��تالین در اروپای ش��رقی در 
دوران بعد از جن��گ. آلپروویتز نتیجه می گیرد که این امر در واقع 
ش��روع دوره »دیپلماس��ی اتمی« بود که دوران ابتدایی جنگ سرد 

بین ایاالت متحده و شوروی را شکل می داد.
آمریکا، آن سوی سرمایه داری

تمرکز آلپروویتز در زمینه اقتصاد سیاسی هم بر ایجاد جایگزین هایی 
نظری و عملی هم بر س��رمایه داری شرکتی رایج در جهان است و هم 
بر سوسیالیس��م سنتی دولتی. به نظر آلپروویتز، معماری هر دوی این 
نظام ها مشکلی در قدرت تمرکز یافته دارند و نمی توانند به درستی از 
آزادی، برابری، پایداری زیست محیطی و دموکراسی مشارکتی واقعی 
دفاع کنند. او با به چالش کش��یدن ه��ر دو نظریه اصالح و انقالب، بر 
مدلی مبتنی بر بازس��ازی تکاملی نهادهای اقتصادی، جمع ها و ملت 
به عنوان کل تاکید می کند. او در کتاب هایی نظیر »آمریکا، آن سوی 
سرمایه داری« یک مدل نظام مند یکپارچه از مجامع متحدالمنافع ارائه 
می کند که مبتنی بر دموکراتیک سازی مالکیت نهادهای اقتصادی در 
تمامی س��طوح، تمرکززدایی منطقه ای از قدرت اقتصادی و سیاس��ی 
و ساختن اش��کال مختلف ثروت آفرینی جمعی و فرهنگ دموکراسی 

مشارکتی است.
این مدل ش��امل اش��کال گوناگون مالکیت دموکراتیک می شود که 
می ت��وان در بین آنها به تعاون جمعی کارگ��ران در مدیریت مالکیت 
بنگاه های تولیدی و مالکیت شهری بر موسسات، خدمات و بانک های 
عمومی اش��اره کرد. به نظر آلپروویتز، تعاونی ها و دیگر س��ازوکارهای 
اقتصادی آزمایش��ی می توانند در جوامع پایدار و مس��تحکم به خوبی 
شکوفا شوند و ثمره بدهند. به این ترتیب، گار آلپروویتز در مسیر جالبی 
از تاریخ اندیش��ه سیاس��ی قرار می گیرد که به نوعی به دنبال تجمیع 

دوگانه های قرن نوزدهمی و بیستمی است.
آلپروویتز، کتاب »آمریکا، آن س��وی س��رمایه داری« را در س��ال 
۲۰۰4 منتش��ر کرد. این کتاب که در آغاز رکود بزرگ منتشر شد، 
به طرز ش��گفت آوری گزارشی بسیار جالب از نارضایتی روزافزون از 
وضعیت موجود اقتصاد سیاس��ی است. این وضعیت نابسامان روی 
مشکالت ساختاری دیرپایی استوار شده است که در نظام اقتصادی 
و سیاس��ی آمریکا وجود دارند و بخش��ی از ذات معماری نظام مند 
س��رمایه داری هس��تند. به گفته خ��ود آلپروویتز، ای��ن کتاب ادعا 
می کن��د که اگر ایاالت متحده دوب��اره بخواهد به ارزش های بزرگ 
تاریخ��ی خود یعنی برابری، آزادی و دموکراس��ی معنادار بازگردد، 
باید به دنبال ایجاد تغییری در سطح نظام خود و به شکلی بنیادین 
و رادیکال باشد، زیرا نظام اقتصادی و سیاسی موجود نمی توانند به 

هیچ وجه این ارزش ها را احیا و ایجاد کنند.
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فرصت امروز: الیحه بودج��ه 8۵4 هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش 
۶.۵ درص��دی به حدود 91۰ هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافت 
و راهی ش��ورای نگهبان شد. ازجمله مصوبات پرس��روصدای نمایندگان، 
افزایش 1۰درصدي حق الس��هم پرداختي ش��رکت هاي اینترنتي به خزانه 
دولت اس��ت. با وجود اینکه برخي نمایندگان گفتند که با این مصوبه قرار 
نیست قیمت بسته هاي اینترنتی افزایش یابد و اپراتورها حق گران کردن 
تعرفه هاي اینترنت در سال آینده را ندارند، اما این مصوبه در افکار عمومی 

و شبکه هاي اجتماعي به گران شدن اینترنت تعبیر شده است.
معافیت ه��ای مالیات��ی برای قضات، پزش��کان و اعض��ای هیأت علمی 
دانش��گاه ها، موضوع دریافت مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و ارز 
4۲۰۰ تومانی از دیگر مصوبات جنجالی مجلس بود. همچنین حدود 1۵۰ 
هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شد که 9۰ هزار 
میلیارد تومان متعلق به بازنشس��تگان تأمین اجتماعی و ۶۰ هزار میلیارد 
تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری است. از سوی دیگر، مدل 
افزایش حقوق پلکانی معکوس در کمیسیون تلفیق تصویب شد و در صحن 
علنی مجلس نیز رأی آورد تا س��قف افزایش حقوق ها در س��ال آتی ۲.۵ 
میلیون تومان باشد. این تغییر و تحوالت بودجه در صحن بهارستان البته 
اعت��راض دولتمردان را هم در پی داش��ت و رئی��س کل بانک مرکزی در 
یادداش��تی اینستاگرامی، کنایه ای به بودجه مصوب مجلس زد و گفت که 

این بودجه احکامی دارد که موجب انتشار پول پرقدرت می شود.
انتقاد همتی از تغییرات بودجه در بهارستان

سرانجام پس از رفت و برگشت های متوالی و تأیید و رد کلیات بودجه، فرآیند 
بررسی جزییات الیحه بودجه سال 14۰۰ در مجلس شورای اسالمی به پایان 
رس��ید و به شورای نگهبان ارسال شد. آخرین بودجه دولت دوازدهم و اولین 
تجربه بودجه ای مجلس یازدهم خالی از هیاهو و جنجال نبود و تقریبا در اکثر 
روزها شاهد مصوبات پرسروصدای نمایندگان و اعتراض دولتمردان بودیم. تا 
جایی که رئیس کل بانک مرکزی دیروز در یادداشتی اینستاگرامی، توضیحاتی 
درباره احکام بودجه سال آینده ارائه داد و بر پشتیبانی مجلس و دولت از بانک 

مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی و تورم تأکید کرد.
عبدالناصر همتی، احکام بودجه را باعث انتش��ار پول پرقدرت دانست و 
نوشت: »از اینکه بودجه سال 14۰۰ کشور با تفاهم نسبی دولت و مجلس 
تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید، جای شکر دارد. فارغ از محاسن و 
ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه 
دولت ها و مجالس علی رغم انتقاد از رش��د نقدینگی و تورم حتی با پرچم 
اصالح س��اختاری بودجه، نهایتا به بودجه ای با توان رشد باالی نقدینگی 

رضایت می دهند.«
به گفته همت��ی، »درحالی که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب 
طرحی برای اصالح س��اختار اداره بانک مرکزی با هدف تقویت استقالل و 

نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی اس��ت، اعداد و ارقام بودجه مصوب و 
تبصره های متعدد آن دربرگیرن��ده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی 
و سیستم بانکی اس��ت که نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد 
نقدینگی باش��د. کنترل نقدینگی و تورم، مهمتری��ن هدف بانک مرکزی 
است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی 
از راه های کنترل رش��د نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است 
و این ش��اید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود 
قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر 

کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.«
باالخره پرونده بودجه در مجلس بسته شد

پس از مدت ها کش��مکش باالخ��ره تکلیف الیحه بودجه س��ال آینده 
مشخص شد و مجلس کار بررس��ی این الیحه را در آخرین روزهای سال 
ب��ه پایان رس��اند. بودجه ای که از زمان تقدیم ب��ه مجلس با مخالفت ها و 
گمانه زنی های فراوان در مورد رد آن توس��ط مجلس یازدهم همراه بود و 
در جریان بررس��ی آن اظهارنظرهای فراوانی از س��وی موافقان و منتقدان 
مطرح ش��د. بررسی الیحه بودجه به ماجرایی پرجنجال در مجلس تبدیل 
ش��د و پس از بررس��ی دو ماهه الیحه در کمیسیون تلفیق، نمایندگان در 
صحن علنی نسبت به رد آن اقدام کردند. پس از رد الیحه در صحن علنی 
مجلس، الیحه به دولت عودت داده ش��د و س��رانجام با اصالحات صورت 
گرفته بار دیگر اصالحیه بودجه در دستور کار نمایندگان مردم قرار گرفت.

موضوع تعیین می��زان افزایش حقوق کارمندان دولت، مس��ئله اعمال 
معافیت ه��ای مالیات��ی ب��رای قضات و کاران��ه پزش��کان و اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه ها، موضوع دریافت مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی 
و همچنی��ن موض��وع ارز 4۲۰۰ تومان��ی از بحث برانگیزترین موضوعات 
در جریان بررس��ی الیحه بودجه بود. براس��اس مصوبه مجلس مقرر است 
اقداماتی برای حذف ارز ترجیحی 4۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گیرد. 
همچنین جرائم رانندگی به میزان ۵ درصد در سال آینده افزایش خواهد 
یافت، س��هم صندوق توس��عه ملی از صادرات روزانه نفت از ۲۰ درصد به 
38 درصد افزایش یافت و اجازه انتش��ار 3۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی 

اسالمی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت صادر شد.
تعیین عوارض گمرکی گوش��ی های وارداتی ب��االی ۶۰۰ دالر به میزان 
1۲ درصد نیز از دیگر مصوباتی بود که به گفته کارشناسان زمینه افزایش 
قیمت گوش��ی را در بازار فراهم م��ی آورد. همچنین نمایندگان در جریان 
بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه 14۰۰، ممنوعیت کشت برنج در سال 
14۰۰ را لغو کردند که این امر با مخالفت اغلب کارشناس��ان روبه رو ش��د 
چراکه بحران ناشی از بی آبی را تشدید خواهد کرد. نهایتا سقف درآمدهای 
دولت در س��ال 14۰۰ مبلغ 1۰ میلیون و ۵8 هزار و ۶39 میلیارد و ۲۷۲ 

میلیون تعیین شد.

مهمترین مصوبات مجلس در بودجه 1400
نمایندگان با افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها در سال آینده مشروط بر اینکه 
از س��قف حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند، موافقت کردند. 
این موضوع البته مخالفانی داش��ت و برخی معتقد بودند با توجه به افزایش 
فاصله دستمزد نخبگان در داخل و خارج، این الزامات می تواند زمینه مهاجرت 
نخبگان را فراهم کند. مجلس همچنین با متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران و تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های 
اجرایی از محل واگذاری سهام و اموال دولت در الیحه بودجه 14۰۰ موافقت 
کرد. از سوی دیگر، حقوق کارمندان دولت تا سقف 4 میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف ش��د. طبق مصوبه مجلس، شرایط و نرخ اخذ مالیات از حقوق 
کارکنان به این شرح تعیین شد؛ سقف معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق کارکنان 
4 میلیون تومان در نظر گرفته شد. همچنین مالیات ماهیانه حقوق های بین 
4 ت��ا 8 میلیون 1۰ درصد، مالیات ماهیانه حق��وق بین 8 تا 1۲ میلیون 1۵ 
درص��د، 1۲ تا 18 میلیون تومان ۲۰ درصد و مالیات ماهیانه حقوق بین 18 
تا ۲4 میلیون تومان ۲۵ درصد، مالیات ماهیانه حقوق بین ۲4 تا 3۲ میلیون 
تومان 3۰ درصد و حقوق های باالی 3۲ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات 

3۵ درصدی می شوند.
اینفلوئنس��رها در ش��بکه های مجازی نیز باید مالیات بدهند و سازمان 
امور مالیاتی مکلف ش��د نس��بت به تدوین دو ماهه آیین نامه اخذ مالیات 
از اینفلوئنس��رها اقدام کند. به این ترتیب، درآمدهای کاربران دارای بیش 
از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رس��انه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول 
مالیات بر درآمد خواهد بود. نمایندگان همچنین میزان دریافت مالیات از 
انواع خودروهای لوکس را مشخص کردند. خودروهایی که قیمت آنها باالتر 

از یک میلیارد تومان باشد لوکس محسوب می شوند. 
مجل��س در عین حال دولت را مکلف کرد برای متولدین ابتدای س��ال 
آینده، 1۰ میلیون ریال س��هام اختصاص دهند. براس��اس مصوبه مجلس 
همچنین قرار اس��ت وام ۷۰ میلیون تومانی مسکن برای تولد فرزند سوم 
با اولویت مناطق محروم پرداخت ش��ود. وام ازدواج نیز برای آن دس��ته از 
زوجین��ی که از اول فروردین 9۷ تس��هیالت ازدواج دریافت نکرده اند، ۷۰ 
میلی��ون تومان برای هر یک از زوجین با بازپرداخت 1۰ س��اله در س��ال 
14۰۰ تعیین ش��د. بانک مرکزی هم موظف شد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ س��ال و زوجه های زیر ۲3 سال واجد شرایط 
دریافت تس��هیالت ازدواج را تا س��قف 1۰۰میلیون تومان برای هر یک از 
زوجی��ن افزایش ده��د. نمایندگان همچنین تصویب کردند که در س��ال 
14۰۰ تعرف��ه جریمه های رانندگی ۵ درصد افزایش پیدا کند و درآمد آن 
در اختیار سازمان بهزیستی جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی 
ناش��ی از تصادفات رانندگی قرار گیرد. حال باید منتظر ماند و دید احکام 

بودجه 14۰۰ در شورای نگهبان تایید خواهد شد یا نه.

اعداد و ارقام بودجه سال آینده باعث انتشار پول پرقدرت می شود

کنایه همتی به بودجه مصوب مجلس

طب��ق گزارش بانک مرکزی از تحوالت مس��کن پایتخت در بهمن ماه، 
متوس��ط قیمت مسکن تهران ۲8.3 میلیون تومان بوده که نسبت به دی 
ماه 3.۷ درصد و نس��بت به بهمن ماه پارس��ال 9۷ درصد افزایش را نشان 
می دهد. همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران به 
391۷ هزار واحد مس��کونی رسید که نس��بت به دی ماه قبل رشدی 11 

درصدی و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهشی ۷۰ درصدی داشت.
در این زمینه، یک کارش��ناس بازار مسکن با بیان اینکه به دلیل ریزش 
سهام، در حال حاضر سرمایه ای از بورس وارد بازار مسکن نمی شود، گفت: 
رکود بخش مس��کن در س��ال آینده ادامه می یابد، اما با این تفاوت که به 
دلیل اثرگذاری تورم مصالح ساختمانی بر واحدهای جدید، این بازار دچار 

رکود تورمی خواهد شد.
سعید آسویار در گفت و گو با ایسنا، ادامه داد: یکی از علل رکود مسکن 
برگزاری انتخاباتی بود که بسیاری از فعاالن اقتصادی به آن امید داشتند، 
اما بعد متوجه ش��دند که با تغییر اف��راد در آمریکا تفاوتی در بازار داخلی 
مس��کن ما ایجاد نخواهد ک��رد. علت دیگر رکود، انتخابات آینده کش��ور 
خودمان اس��ت. ما انتخابات ریاست جمهوری و ش��ورای شهر را پیش رو 
داریم که یکی از منظر تغییر قوانین اقتصادی و باالدستی حوزه مسکن و 

دیگری از منظر تغییر قوانین شهری مهم است.
به گفته وی، بی تحرکی بازارهای موازی هم به تشدید رکود بازار مسکن 
منجر شده است. در حقیقت پولی از بازار بورس یا طال خارج نمی شود که 

وارد بازار مسکن شود. از طرف دیگر مردم برخی کاالها را با ارز گران قیمت 
خری��داری کرده اند و حاال که نرخ ارز مقداری پایین آمده حاضر نیس��تند 

جنس خود را با قیمت های پایین تر تبدیل به پول کنند.
او ب��ا بیان اینکه ع��دم وجود نقدینگی در هم��ه بخش ها باعث رکود 
بخش مسکن ش��ده است، گفت: برخی سیاس��ت های دولت و سفارش 
به نخریدن هم متقاضیان را دچار س��ردرگمی کرد. تیرماه سال گذشته 
وزیر راه و شهرس��ازی از متقاضیان خواست که مسکن خریداری نکنند 
ت��ا قیمت ها پایی��ن بیاید، اما از آن زمان تاکن��ون قیمت ها حدود 11۰ 

درصد باال رفته است.
آس��ویار درباره پیش بینی از بازار مس��کن در سال آینده نیز گفت: در 
سال 14۰۰ مسکن احتماال از تورم نهاده های ساختمانی تاثیر می گیرد. 
هن��وز نرخ مصالح س��اختمانی در واحدهای در حال س��اخت به عنوان 
محصوالت آینده بازار مس��کن بروز نیافته است. یعنی کسانی که زمین، 
عوارض و نهاده های س��اختمانی را گران خریدند هنوز واحدهای ش��ان 
تکمیل نش��ده و در صورتی که وارد بازار شود با قیمت های فعلی عرضه 
نخواهد شد. آهن در نیمه دوم سال جاری و سیمان در یک ماه گذشته 
ش��رایط ملتهبی را س��پری کردند و به تبع آن ممکن است محصوالتی 
که پایه سیمانی و آهنی دارند بعد از عید افزایش قیمت داشته باشند.

وی با بیان این ادعا که کاهش قیمت مسکن بعید به نظر می رسد، تاکید 
کرد: رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه می یابد. بعضی آقایان به 

این می گویند حباب در صورتی که حباب نیست واقعیت بازار است. ادامه 
سیاست های انقباضی شهرداری تهران، قوانین سختگیرانه درخصوص عدم 
فروش تراکم، افزایش بی سابقه قیمت زمین در سال 1399 و رشد قیمت 

مصالح ساختمانی در سال آینده خود را نشان می دهد.
این کارش��ناس بازار مسکن افزود: برخی مسئوالن دل شان می خواهد 
ش��هر همیش��ه به صورت افقی گس��ترش پیدا کند، بعد همواره از لزوم 
حفظ باغات و حفظ حریم شهر سخن می گویند. این واقعیت را بپذیریم 
که جمعیت ای��ران افزایش یافته بدون اینکه برای زمین و مس��کن آن 
فکری ش��ده باشد. ضعف اصلی هم به سیاست های مسکن و شهرسازی 

برمی گردد.
آس��ویار مدعی شد که پیش��رفت طرح اقدام ملی مسکن طی یک سال 
گذشته صفر بوده و در این خصوص گفت: طی این مدت مصارف و انرژی 
برای مسکن ملی گذاش��تند و انجمن های صنفی را دعوت کردند که اگر 
نتیجه را بررس��ی کنیم برآورد صفر است. یعنی یک سال و نیم زمان را از 
دس��ت داده اند و در این مدت نهاده های بخش تولید مس��کن گران شده 
است. وقتی شما از یک موضوع صحبت می کنید اگر آن را به منصه ظهور 
نرسانید باعث التهاب بازار می شوید. با این وضعیت کسانی که می خواهند 
در مسکن سرمایه گذاری کنند عقب نشینی می کنند. ضمنا ظرفیت مسکن 
ملی 4۰۰ هزار واحد است که با تقاضا قابل مقایسه نیست. مسئوالن اجازه 

دهند عرضه و تقاضا مسیر خود را برود.

پولی از بورس وارد بازار مسکن نمی شود

مسکن در خواب زمستانی

حملونقلریلی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
 مصوبه مجلس بر قیمت اینترنت

تاثیرگذار است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت مصوبه مجلس درباره افزایش 
1۰ درصدی مالیات اپراتورها حتما روی قیمت بس��ته های اینترنت 
تاثیر خواهد داشت. ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از مرکز 
مانیتورینگ هم��راه اول درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 1۰ 
درصدی مالیات اپراتورها به دولت گفت: این مصوبه حتما بر قیمت 
بس��ته های اینترن��ت تاثیرگذار خواهد بود. مه��دی اخوان بهابادی، 
مدیرعامل هم��راه اول نیز در این  باره گف��ت: اظهارنظر درباره این 

موضوع هنوز زود است. 
گفتنی اس��ت مجلس ش��ورای اس��المی مصوبه ای را به تصویب 
رس��اند که به واس��طه آن اپراتورها باید حق السهم خود به دولت را 
1۰ درصد افزایش بدهند. در این مدت بارها درباره تاثیر این مصوبه 
بر گران ش��دن بس��ته های اینترنتی صحبت شد و صاحبنظران این 
ح��وزه و البته وزیر ارتباطات تاکید کردند این افزایش مالیات 1۰۰ 

درصد قیمت های بسته های اینترنت را افزایش خواهد داد.

زمان اخذ مالیات از خانه های خالی اعالم شد
موضع دولت درباره اخذ مالیات از 

اینفلوئنسرها
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینک��ه موافق اخذ مالیات از 
اینفلوئنس��رها هستیم، گفت اجرای مالیات خانه های خالی عمال در 
بودجه 14۰۰ دیده می شود، با این قانون که امسال در مجلس تکرار 
شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد 

که مشمول مالیات شود.
 امیدعلی پارس��ا درباره س��از و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای 
فض��ای مجازی با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده گفت: اخذ مالیات 
از اینفلوئنس��رهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است 
و دولت این پیش��نهاد را ن��داده اما این موضوع��ات از جمله احراز 
هویت مالکان صفحات اینس��تاگرامی یا اینک��ه نحوه اخذ مالیات از 
صفحات طرفداران یک ش��خص )fan page( که نس��بت به انجام 
تبلیغات اقدام می کنند، مورد بحث اس��ت، در آیین نامه اجرایی باید 

این موضوعات به گونه ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.
او با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنس��رها ایده خوبی است، اما 
اجرایی کردن آن به گونه ای که انصاف و کارایی رعایت ش��ود، باید 
در آیین نامه به دقت دیده ش��ود، ادامه داد: موافق این ایده هس��تم 
چراکه فرقی نمی کند که منش��أ درآمد چه باش��د، از حدی باالتر از 

حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث 
اخذ مالی��ات از خانه های خالی و موضوعات��ی مبنی بر مبهم بودن 
دیتاهای ارائه ش��ده از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی گفت: طبق 
قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه های 
خالی برعهده وزارت راه و شهرس��ازی است و سازمان امور مالیاتی 
براس��اس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا 

می رساند.
به گفته پارس��ا، با کالس چک اطالع��ات مختلف یک واحد خالی 
تشخیص داده می شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که 
وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه های خالی ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه اج��رای مالیات خانه های خالی عمال در بودجه 
14۰۰ دیده می شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار 
شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد 

که مشمول مالیات شود.
رئی��س س��ازمان امور مالیاتی در پاس��خ به این س��وال که اولین 
مالی��ات از خانه خالی چه زمانی اخذ می ش��ود، گف��ت: با توجه به 
قان��ون، عم��ال وصول مالی��ات از خانه های خالی از مردادماه س��ال 

14۰۰ آغاز می شود.

سخنگوی بودجه 1400 تشریح کرد
جزییات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس 
مصوب ش��د که دریافتی های باالی 1۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد 
نشده و فقط به میزان ثابت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.

مژگان خانلو، سخنگوی بودجه 14۰۰ با اشاره به آنچه در تبصره 1۲ الیحه 
بودجه س��ال آینده از س��وی دولت برای افزایش حق��وق کارکنان پیش بینی 
ش��ده بود، گفت که پیش��نهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دس��تگاه های اجرای��ی با ۲۵ درصد ب��ود و حداقل پرداختی 3 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی ش��د که این موضوع برای بازنشستگان 
نیز عمومیت داش��ت. او با اش��اره به تغییراتی که در جریان بررسی بودجه در 
کمیس��یون تلفیق برای افزایش حقوق مصوب شده، افزود: در نهایت آنچه که 
مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از 
۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1399 اعمال 

می شود، اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی شود.
خانلو با بیان اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نس��بت به سال جاری 
نباید بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باش��د، توضیح داد: در این ش��رایط 
حقوق های باالی 1۰ میلیون تومان به هیچ عنوان مشمول افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق نش��ده و فقط رقم ثابت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص 
پیدا می کند. با مصوبه مجلس نیز در هر صورت حداقل دریافتی در سال آینده  

3 میلیون و ۵۰۰  خواهد بود.
وی درب��اره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در 
ازای هر سال خدمت حداکثر تا 3۰ سال و تا سقف 4۷۲ میلیون تومان تعیین 

شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که در هر حال آنچه 
که توسط شورای نگهبان تایید و به عنوان قانون ابالغ شود الزم االجرا خواهد 
بود. این تغییرات درحالی اعمال می ش��ود که پیش از این در سال 1398 هم 
افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد بدون ضریب و با رقم ثابت 4۰۰ هزار 
تومان بود که مدت ها مورد بحث قرار داشت. حاال این موضوع مطرح است که 
ب��ا حذف درصد افزایش حقوق برای دریافت��ی باالی 1۰ میلیون تومان تا چه 
حد پرداختی متناس��ب با سوابق، تحصیالت جایگاه کاری و وضعیت کارکنان  
و بازنشس��تگان اعمال ش��ده و مبنای تعیین این رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان چیست؟
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آیا تورم بازخواهد گشت؟

پیش بینی های اغلب بانک ها، بانک های مرکزی و س��ایر موسس��ات مالی 
و پولی نش��ان می دهد، در آینده قابل پیش بینی، تورم مش��کلی نخواهد بود. 
ب��ه عنوان مثال، صندوق بین المللی پول انتظ��ار دارد که نرخ تورم جهانی تا 
پایان افق پیش بینی در سال ۲۰۲۵، آرام خواهد بود. اما بی شک کسانی که با 
پیش بینی های جاری همدلی دارند و به رش��د آرام قیمت ها گوش فراداده اند، 

دیری نخواهد پایید که از خواب غفلت هراسان بیدار شوند.
حتی بدون فش��ار اضافی تورمی، نرخ های گزارش شده تورمی در پنج ماه 
نخس��ت سال ۲۰۲1 به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. برای ماه مه 
۲۰۲1، یو بی اس )بانک سرمایه گذاری چندملیتی سوئیس و شرکت خدمات 
مالی سوئیسی( پیش بینی می کند، تورم سال به سال در ایاالت متحده به بیش 
از 3 درصد و در منطقه یورو نزدیک ۲ درصد افزایش یابد. این افزایش عمدتا 
به علت پایین بودن پایه قیمت ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ و ناشی از شروع 
قفل شدگی پاره ای از فعالیت های اقتصادی در نتیجه کرونا بوده است بنابراین 
این نرخ های باال نشانه فشار افزایشی تورمی نیست، گرچه هر افزایشی بیشتر 

از این سطوح، نشانی از هشدار خواهد بود.
خیلی ها معتقدند که بحران کرونا، ضدتورمی است، چون اقداماتی که برای 
کاهش واگیری عمومی صورت گرفته، بر تقاضای کل بیش از عرضه کل، اثر 
منفی داشته است. در نخستین ماه های بحران، وضعیت چنین بوده است. مثال 
در آپریل ۲۰۲۰، قیمت های نفت به صفر رسید یا حتی زیر صفر افتاد، اما نگاه 
گسترده تر به عرضه و تقاضا، تصویر دقیق تری را آشکار می سازد. به ویژه این 
واگیری، تقاضا را از بخش خدماتی به بخش کاالیی منتقل کرد و قیمت های 
پاره ای از کاالها، به علت تنگناهای تولیدی یا حمل ونقل بسیار گران تر شدند.

در محاسبه قیمت-مصرف کننده به نرخ جاری، افزایش قیمت های کاالها با 
افت قیمت های خدماتی مثل مس��افرت هوایی تا اندازه ای جبران شده است، 
اما در عمل، محدودیت های ناش��ی از واگیری عمومی منجر به کاهش شدید 
مصرف بس��یاری از خدمات شده اس��ت، مثال مردم، بسیار کمتر از گذشته از 
هواپیما استفاده می کنند. اکنون سبد کاالی مصرفی حقیقی بسیاری از مردم، 
خیلی گران تر از سبدی است که مقامات آمارگیری برای محاسبه تورم به کار 
می گیرند. در نتیجه، نرخ های حقیقی تورم موجود، اکثرا بیش از ارقام رسمی 

گزارش  شده است.
ه��ر زمان که دولت ها محدودیت های جابه جایی و فعالیت ها را بردارند، اگر 
ظرفیت عرضه در بخش خدمات در نتیجه بستن دائمی رستوران ها و هتل ها و 
یا مثال اخراج کارکنان خطوط هوایی، برای پاسخگویی به تقاضا برای خدمات 

کافی نباشد، تورم خدماتی نیز افزایش خواهد یافت.
گس��ترش بی سابقه پولی و مالی برای رویارویی با کووید19-، ریسک تورم 
بیشتری را نیز ممکن است به همراه داشته باشد. براساس تخمین یو بی اس، 
در س��ال ۲۰۲۰، مجموع کسر بودجه دولت ها بالغ بر 11 درصد جی دی پی 
جهانی بوده است، یعنی بیش از سه برابر میانگین 1۰ سال گذشته. در سال 
گذشته، ترازنامه بانک های مرکزی حتی بیش از این مقدار افزایش یافت و به 

13 درصد جی دی پی جهانی رسید.
بدین ترتیب کس��ری بودجه دولت ها در س��ال ۲۰۲۰ با انتشار پول جدید 
به صورت غیرمس��تقیم تأمین مالی ش��د، ام��ا این روش تنه��ا زمانی مفید 
خواهد بود که پس اندازکنندگان و س��رمایه گذاران تمایل داش��ته باشند پول 
و اوراق قرض��ه دولتی خ��ود را در نرخ بهره صفر یا منفی نگ��ه دارند. اگر در 
مورد امنیت چنین س��رمایه گذاری تردیدی به وجود آید، پس اندازکنندگان 
و س��رمایه گذاران دارایی های پولی و اوراق قرضه دولتی خود را به دارایی های 
دیگر تبدیل خواهند کرد، درنتیجه، پول در جریان کشور تضعیف شده و منجر 

به قیمت های باالتری برای کاالهای مصرفی خواهد شد.
تجربیات قبلی از بدهی های س��نگین دولتی نش��ان می دهد که غالبا این 
بدهی های زیاد به تورم باال ختم ش��ده است. تورمی که ناشی از بی اعتمادی 
باشد، به سرعت پدید می آید و گسترش می یابد و در پاره ای از مواقع حتی در 
هنگام کم اشتغالی و بدون اینکه مارپیچ افزایش سطح قیمت ها و به دنبال آن 
افزایش دستمزدها و در پی آن افزایش قیمت ها و... تحقق یابد، ظاهر می شود.

گرچه سیاست پولی انبساطی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰8 منجر 
به افزایش تورم نشد، ولی هیچ تضمینی نیست که این بار نیز رشد قیمت ها 
در س��طح پایینی باقی بماند. پس از ۲۰۰8، نقدینگی ایجادش��ده عمدتا به 
سوی بازار مالی سرازیر شد، اما این بار انبساط ترازنامه های بانک های مرکزی 
از طریق کس��ری مالی بی سابقه و رشد س��ریع بدهی در بسیاری از کشورها، 
جریان بزرگ پولی را به سوی اقتصاد حقیقی نشانه رفته است. افزون بر آن، 
سیاست های پولی  برای مقابله با واگیری عمومی بسیار سریع تر و عظیم تر از 

بحران قبلی وارد عمل شده است.
تغییرات جمعیتی و افزایش سیاس��ت های حمایتی به همراه عوامل دیگر 
می تواند منجر به تورم بیش��تر در درازمدت شود. گرچه این عوامل ساختاری 
احتماال در کوتاه مدت سبب افزایش رشد قیمت ها نخواهند شد، اما می تواند 
آن را تسهیل کند. افزایش سریع نرخ تورم اثرات مخربی را در پی دارد. برای 
مح��دود کردن آن بانک های مرکزی باید نرخ های بهره را باال ببرند، باال بردن 
نرخ های بهره برای دولت های بس��یار بدهکار، ش��رکت ها و خانوارهای وام دار، 
مش��کالت مالی به بار خواهد آورد. س��وابق تاریخی نش��ان می دهد که غالبا 
بانک های مرکزی قادر نیستند در مقابل فشار دولت ها برای تأمین مالی بودجه، 
مقاومت کنند. پیامد آن، غالبا نرخ های بس��یار باالی تورم به همراه از دس��ت 
رفتن مقدار زیادی از ارزش حقیقی پاره ای از دارایی ها )مثل دارایی های پولی و 

اوراق قرضه دولتی( و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
در ماه های اخیر، قیمت کاالها، هزینه های حمل و نقل بین المللی، س��هام 
و بیت کوین افزایش ش��دید یافت و ارزش دالر به مقدار چش��مگیری کاهش 
داشت. اینها می تواند نشانه هایی برای افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان 
در منطقه دالر باش��د. از آنجایی که نرخ های تورم همبس��تگی زیادی با تورم 
بین المللی دارند، تورم باال در منطقه دالر، باعث ش��تاب قیمت ها در سراس��ر 

جهان می شود.
وج��ود تعداد زی��ادی تخمین های پایین برای ریس��ک افزایش نرخ تورم و 
پیش بینی های خوش بینانه بر پایه مدل سازی، چیزی از نگرانی من نمی کاهد. 
سیاست سازان پولی و مالی و همچنین پس اندازکنندگان پولی و سرمایه گذاران 
در اوراق قرضه دولتی، نمی توانند به خود اجازه دهند که غافلگیر ش��وند. در 
س��ال ۲۰14، رئیس وقت فدرال رزرو، آلن گرین اِس��َپن، ترازنامه فدرال رزرو 
را انبانی از اقالم آتش زا نامید و پیش بینی کرد که سرانجام تورم باید افزایش 
یابد و من نیز معتقدم این واگیری عمومی همچون زدن فندکی اس��ت برای 

برافروختن آتش تورم.
* اکس��ل آلفرد وبر، کارآفری��ن، اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارش��د اجرایی 
آلمانی-سوئیس��ی اس��ت که ریاس��ت هیأت مدیره بانک یو بی  اس و ریاست 

دویچه بانک را در کارنامه کاری دارد.

یادداشت

فرص��ت امروز: پ��س از ریزش های ادامه دار بازار س��رمایه در چند هفته 
گذش��ته بس��یاری از سهامداران از این بازار خارج ش��دند و به سمت بازار 
ارزهای دیجیتال ش��تافتند. این کوچ دسته جمعی از بازار سرمایه به بازار 
رمزارزها در حالی است که این بازار از پیچیدگی و ریسک بیشتری نسبت 
به بازار سهام برخوردار اس��ت. در همین حال، موج گسترده ای از گرایش 
س��رمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد به فعالیت در بازار خرید و 
فروش رمزارزها به ویژه بیت کوین شکل گرفته و حتی بسیاری از خانم ها 
در مراسم ازدواج خود به جای سکه، بیت کوین را مهر خود قرار می دهند. از 
سوی دیگر، کارشناسان هشدار می دهند که اتفاقی که در ماه های گذشته 
در ب��ازار س��رمایه رخ داد و بخش زیادی از مردم در ب��ورس ضرر کردند، 
حاال در بازار رمزارزها به ش��کلی دیگر در حال تکرار است. از آنجا که بازار 
رمزارزها عالوه بر ریسک زیاد و پیش بینی پذیری کم، چندین و چند برابر 
بازار س��رمایه پیچیده و تخصصی است، این موضوع باعث می شود افرادی 
ک��ه دانش کاف��ی و الزم را ندارند، با ورود به این ب��ازار، دارایی خود را به 
آس��انی هرچه تمام تر از دس��ت بدهند. این موضوع در صحبت های دیروز 
رئیس سازمان بورس نیز منعکس شد و محمدعلی دهقان دهنوی در آیین 
افتتاح رسمی معامالت آتی نقره و حراج باز، از شهروندان خواست به جای 

سرمایه گذاری در رمزارزها در بورس سرمایه گذاری کنند.
به جای رمزارزها در بورس سرمایه گذاری کنید

رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاح معامالت قرارداد آتی نقره و حراج 
باز سنگ آهن در بورس کاالی ایران که ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان 
مجلس و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از رواج خرید 
و فروش رمزارز در کش��ور انتقاد کرد و گفت: مردم به جای اینکه دارایی 
خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن 
به کش��ورهای دیگر می رسد، در بازار س��رمایه سرمایه گذاری کنند تا این 

سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی کشور شود.
او همچنین درخصوص مصوبه اخیر ش��ورای عال��ی بورس توضیح داد: 
نقش صندوق توس��عه بازار، ایجاد آرامش در بازار س��رمایه است و مصوبه 
اخی��ر چیزی جز اوراق اختیار فروش تبعی نبوده و روش جدیدی در بازار 
محس��وب نمی ش��ود. این اوراق بر روی پورتفویی از سهام مختلف منتشر 
می ش��وند و این پورتفوی از طریق صندوق توسعه بازار، بازاریابی، تحلیل 

و مدیریت می ش��ود؛ به این ترتیب سود س��هامداران مربوطه با اطمینان 
پرداخت خواهد شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه امروز ۶۲ میلیون س��هامدار در بازار سرمایه 
حضور دارند که چش��م امیدشان به این بازار است، گفت: مقامات سیاسی 
نمی توانند به این بازار بی توجه باشند، با این حال توصیه می کنم که در این 
بازار از ادبیات سیاس��ی دوری کنیم و با واژگان علمی و تخصصی در این 
بازار به ارائه نظرات بپردازیم. این بازار مس��یر و جایگاهی اختصاصی دارد 
و گاهی صحبت هایی هرچند از سر دلسوزی ممکن است به اعتماد مردم 

آسیب وارد کند.
وی با اش��اره به اینکه همه باید به س��مت تقویت اعتماد و حاکم شدن 
آرامش در بازار سرمایه پیش رویم، اضافه کرد: در این مسیر ضروری است 
سهامداران با کمک متخصصان، تحلیلگران و ابزارهای مدیریت ریسک به 

مدیریت سرمایه خود بپردازند.
رئیس س��ازمان ب��ورس همچنین اه��داف وزارت صم��ت را در همین 
راس��تا دانس��ت و ادامه داد: در این زمینه قول هایی از این وزارتخانه برای 
همکاری های بیشتر گرفته ایم. در نظر داشته باشید که با ایجاد شفافیت در 
بازار س��رمایه، مسیر سرمایه گذاری در این بازار با توجه به محدودیت های 
موجود در سال های قبل فراهم می شود. نهادهای مربوط به صنایع باید به 
سرمایه گذاران افق بلندمدت بدهند، زیرا سرمایه گذاران باید بدانند که چه 
مکانیسم و فرمولی برای 1۰ سال آینده صنایع مختلف وجود خواهد داشت 
که قابل تغییر نبوده و سرمایه گذاران می توانند براساس آن سرمایه گذاری 

خود را به طور بلندمدت انجام دهند.
به گفته وی بازار س��رمایه باید در همه ابعاد مانند میزان ورود شرکت ها 
ب��ه بازار، توس��عه نهاده��ای مالی به لح��اظ کمی و کیف��ی و همچنین 
سرمایه گذاران توسعه بیشتری پیدا کند. به طور مثال بورس کاالی کشور 
می تواند در مدیریت ریس��ک تمام صنایعی که با ریس��ک قیمت کاالیی 
مواجهند، یاری رسانی کند، هرچند که این شرکت مسیر رو به رشدی در 

این زمینه و پوشش تعداد کاالهای موجود در این زمینه را داشته است.
تشکیل کانون سهامداران خرد در حال انجام است

دهق��ان دهنوی با اش��اره به اینکه تعداد نهادهای مال��ی حاضر در بازار 
س��رمایه باید افزایش پیدا کنند و هر کدام باید بتوانند در صنایع مختلف 

ب��ه طور اختصاصی به ارائه خدمات و حتی به طراحی ابزارهای الزم برای 
پوشش ریس��ک و نیز ارائه طرح برای تامین مالی بپردازند، افزود: موضوع 
نظارت در س��ازمان بورس، اقدامی اساس��ی و مهم است. گزارشاتی از این 
اقدامات در خصوص پیگیری ها و ش��کایات وج��ود دارد. هرچند که اداره 
دیده ب��ان بازار از گزارش های مردمی در این خصوص اس��تقبال می کند و 
حتی این روش گزارش دهی را مکمل نظارت سازمانی می داند. در مجموع 
باید گفت که فضای بازار برای سرمایه گذاران آرام است اما برای متخلفان 

جایی وجود ندارد.
او سپس تشکیل کانون سهامداران خرد )حقیقی( را جزو برنامه های خود 
عنوان کرد و گفت: بررسی درخصوص این طرح در حال انجام است. در این 
کانون هیأت موسسی بی طرف شامل افراد صاحب نام در حوزه بازارسرمایه 

در حال شکل گیری هستند.
وی در ادامه به بازدهی بیشتر بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی در 
دوره های 1۰ ساله اش��اره کرد و ادامه داد: سرمایه گذاران باید آگاه باشند 
که به جز برخورداری از مزایای س��رمایه گذاری در بازار سرمایه می توانند 
از این طریق به بخش تولید و اش��تغال و در نهایت اقتصاد کش��ور کمک 
و یاری رس��انی کنند. این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاری در رمزارزها 
ضمن اینکه که اقدامی غیرقانونی اس��ت و ممکن اس��ت به از دست دادن 
سرمایه شان منتهی شود و سرمایه گذاری مبهم است، همچنین به خروج 

سرمایه از کشور و ضرر به اقتصاد منجر شود.
به اعتقاد رئیس س��ازمان بورس، بازار سرمایه هوشمند است و از طرفی 
نس��بت به دیگر بازارها واکنش س��ریع تری نش��ان می دهد، بر این اساس 
ب��ه افرادی که قص��د دارند به این بازار وارد ش��وند توصیه می کنم درگیر 
هیجانات، فضاهای غیررسمی سیگنال دهی نشوند. همه دارایی خود را وارد 
این بازار نکنند و برای مدیریت دارایی و کنترل ریس��ک خود از روش های 
غیرمستقیم در این بازار برای س��رمایه گذاری استفاده کنند. همچنین از 
دولت و دستگاه های اجرایی می خواهم برای رسیدن به اهداف بازار سرمایه 
و نیز به عنوان ناش��ر در این ب��ازار کمک کنند. از مجلس نیز خواهانم که 
برای ایجاد نگاه بلندمدت و ایجاد شفافیت در افق دید سرمایه گذاران و عدم 
تغییر در قوانین صنایع مختلف یاری رسان باشند. فعاالن بورسی نیز برای 

حضور بیشتر مردم در بازار همراهی کنند.

رئیس سازمان بورس در آیین افتتاح معامالت آتی نقره و حراج باز مطرح کرد

مصائب سرمایه گذاری در رمزارزها

آزادس��ازی یک میلی��ارد دالر از ارزهای مسدودش��ده در کره جنوبی و 
همچنین خبرهای امیدوارکننده از عراق، امیدواری برای دسترسی ایران به 
سایر منابع خود در بانک های جهانی را ایجاد کرد. در این بین، کارشناسان 
اقتصادی هش��دار می دهند به منظور جلوگیری از ایج��اد تورم جدید در 

آینده، باید از تکرار پدیده ارزپاشی جلوگیری به عمل آورد.
در این زمینه، علی س��عدوندی، استاد دانش��گاه با استقبال از برداشته 
شدن اولین گام در روند آزادسازی این منابع ارزی، به ایرنا گفت: مطابق با 
خبرهای منتشرشده، یک میلیارد دالر توافق شده با دولت کره جنوبی، به 
صورت خرید دارو و سایر مواد ضروری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت 
که امر مبارکی اس��ت و امیدوارم که س��ایر منابعی نیز که تا امروز مسدود 

بوده اند، در جایگاه درست هزینه شوند.
او ب��ا تاکید بر اهمیت نحوه هزینه کرد این مناب��ع ارزی، ادامه داد: پس 
از مرحله دیپلماتیک و آزادس��ازی دسترسی به منابع ارزی کشور، موضوع 
بس��یار مهم چگونگی هزینه کردن این منابع اس��ت. گاها در رس��انه ها و 
حتی از زبان برخی کارشناس��ان و مسئوالن شنیده می شود که می گویند 
ارزهای آزادسازی شده باید مستقیما وارد بازار داخلی شوند و به اصطالح 
طی فرآیند ارزپاش��ی، نس��بت به کنترل قیمت ارز در ب��ازار داخلی اقدام 
کرد. بازاری که در ماه های اخیر و به واس��طه مشکالت اقتصادی از جمله 

تحریم های آمریکا دچار التهابات زیادی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به عواقب ارزپاشی تصریح 
کرد: متاسفانه این راهکار طی ۵۰ سال گذشته، همواره گریبانگیر اقتصاد 
ایران بوده و آس��یب های فراوانی از این ناحیه وارد آمده است. در تمام این 
دوران هرگاه مدیران و سیاس��ت گذاران ایرانی به منابع ارزی دس��ت پیدا 
کرده اند، به امید کنترل قیمت ارز اقدام به تزریق آن در بازار کرده اند و با 

ایجاد لنگر اسمی برای مدتی قیمت ارز سرکوب شده است. ایجاد این لنگر 
اسمی هرچند به طور موقت می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و در 
تجربه ایران دیده شده است که اگر شرایط آرام باشد با این شیوه می توان 
به مدت 8 - ۷ سال هم قیمت ارز را سرکوب کرد، اما همواره پس از آنکه 
فنر نرخ ارز بس��یار فش��رده شد، کنترل آن از دست رفته است و با جهش 

غیرقابل کنترل ارز و در نتیجه افزایش چشمگیر تورم مواجه شده ایم.
به گفته وی، در نتیجه اجرای این سیاست، هرچند در ظاهر قیمت ارز 
ثابت مانده است، اما در واقع این تولید ملی است که ضربه می خورد و تنها 
برندگان این ثبات ظاهری، تولیدکنندگان خارجی هستند. در پی سرکوب 
قیمت ارز و ارزان تر نگاه داشتن آن از قیمت واقعی اش، تولیدکننده ایرانی 
نمی تواند کاالیی با بهای در حد توان رقابت جهانی تولید کند و از س��وی 
دیگر تولیدکننده خارج��ی کاالهای خود را با قیمتی کمتر از نرخ واقعی، 
وارد کشور می کند و سودهای کالن می برند. عالوه بر این بعد از رها شدن 
فنر قیمت ارز نیز این عموم مردم هس��تند که به دلیل افزایش بی مهابای، 

تورم آسیب جدی می بینند.
سعدوندی محل درست هزینه کرد این منابع را در واردات تکنولوژی های 
ض��روری دانس��ت و ادامه داد: باید از ورود مس��تقیم ای��ن منابع ارزی به 
بازاره��ای داخلی جلوگیری به عمل آید و به ج��ای آن، این منابع صرف 
ساخت زیرساخت ها در داخل شوند. طرح های بنیادینی مانند خط راه آهن 
چابهار به سرخس یا اقیانوس هند به چابهار را می توان با پشتوانه این منابع 
و با کمک تکنولوژی و پیمانکاران خارجی مانند هندی ها و چینی ها انجام 
داد که از این طریق هم به تقویت اقتصاد کشور در کوتاه مدت و بلندمدت 
کمک شده است و هم از ایجاد تورم های افسارگسیخته جلوگیری به عمل 
می آید. این استاد دانش��گاه ادامه داد: متاسفانه در تمام پنج دهه گذشته 

سیاس��تمداران، اقتصاد را بس��یار س��اده تحلیل کرده اند و به همین دلیل 
تصمیمات اشتباهی در این عرصه گرفته شده است، اما امروز جامعه ما هم 
تجربه گذش��ته را دارد و هم اینکه به دلیل قرار داش��تن تحت تحریم های 
ظالمانه ای که در تاریخ بش��ریت بی س��ابقه بوده است، توانسته بخش های 
زیادی از تولید داخلی خود را تقویت کند. به عنوان مثال رشدی که صنعت 
لوازم داخلی ایران در دو س��ال گذش��ته داشته است را می توان با رشد آن 
در ۵۰ سال گذشته مقایسه کرد بنابراین باید از این روند محافظت کنیم، 
نه آنکه با تزریق مس��تقیم ارز به بازار بار دیگر زمینه نابودی این صنایع را 
فراهم سازیم. او با اشاره به اینکه با وجود فشار شدید تحریم، امروز سطح 
تولید صنعتی ایران به س��طح دوران پیش از تحریم بازگشته است، گفت: 
این یعنی تمام این محدودیت ها نتوانسته جلوی تولیدگران ایرانی را بگیرد 
و آنها به میزان پیش از تحریم ها تولید می کنند بنابراین شایسته است تا 
در این دوران جدید که در پیش رو داریم و به نظر می رسد محدودیت های 
اقتص��ادی در حال کاه��ش خواهند بود، از تکرار سیاس��ت های اش��تباه 
اقتصادی که بعضا در گذشته کشور اعمال شده است، خودداری شود و در 
آنها بازنگری جدی صورت بگیرد تا بتوانیم از صنایع داخلی حمایت کنیم.
س��عدوندی در پایان خاطرنش��ان کرد: البته بازنگری در سیاس��ت های 
اقتص��ادی، نی��از ب��ه گفت وگوهای مس��تمر و برق��راری دیال��وگ میان 
سیاس��ت گذاران در عرصه های اقتصادی و سیاسی با کارشناسان و فعاالن 
حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت دارد. امر مهمی که متاس��فانه در حال 
حاضر شاهد شکل گیری آن به حدی که نیاز آن احساس می شود، نیستیم. 
به همین دلیل بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی وظیفه خود می دانم 
تا نس��بت به تکرار سیاس��ت های اشتباه ۵۰ سال گذش��ته، پس از ایجاد 

گشایش های اقتصادی آینده هشدار دهم.

بهترین راه هزینه کرد ارزهای آزادشده چیست؟ 

هشدار یک اقتصاددان نسبت به عواقب ارزپاشی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نوسان سکه در کانال 10 میلیون تومانی
دالر به کانال 23 هزار تومان برگشت

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز یکشنبه با 
افزایش 13۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه به ارزش 1۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 1۰ میلیون  و 1۰۰ هزار 
تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و 9۵۰ هزار تومان، 
ربع سکه 3 میلیون و 8۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲میلیون و ۲۰۰ 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 1۵ هزار تومان و هر مثقال طال به 4 میلیون و 398 هزار تومان رسید. 
اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۷۰۰ دالر و ۵8 سنت فروخته شد. همچنین 
نرخ انواع ارز در ادامه روند نزولی خود با کاهش بیشتری در روز یکشنبه مواجه 
شد، به طوری که دالر به کانال ۲3 هزار تومانی عقب نشینی کرد. بر این اساس، 
قیم��ت هر دالر در صرافی های بانکی با کاه��ش 4۶۲ تومانی ۲3 هزار و 99۰ 
تومان معامله شد و نرخ هر یورو نیز با کاهش ۶۶3 تومانی نسبت به روز شنبه 
به ۲8 هزار و 8۷3 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر نیز ۲3 هزار و ۵۷4 تومان 

و نرخ خرید هر یورو هم ۲8 هزار و ۵۰۶ تومان اعالم شد.

از سوی بانک مرکزی
اسکناس 5 هزار تومانی جدید منتشر شد

سری سوم اسکناس ۵ هزار تومانی با طرح آرامگاه حافظ در پشت 
این اسکناس، توسط بانک مرکزی منتشر شد.

به گ��زارش بانک مرکزی، ب��ر روی اس��کناس های جدید ۵هزار 
تومانی همچون س��ری های قبلی تصویر حض��رت امام خمینی)ره( 
و در پش��ت این اس��کناس این بار طرحی از آرامگاه حافظ  با بیت 
»هرگز نمیرد آن که دلش زنده ش��د به عش��ق ثبت است بر جریده 
عالم دوام ما« نقش بس��ته اس��ت.  از ویژگی های امنیتی اس��کناس 
جدی��د ۵۰۰۰ تومانی می توان به طراحی خطی س��ه بعدی، تصویر 
مکم��ل طرح مخفی، چاپ برجس��ته، ریزنوش��ته )میک��رو پرینت( 
عالم��ت مخصوص روش��ندالن، وات��ر مارک، نخ امنیت��ی پنجره ای 

هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان و شماره سریال اشاره کرد.

معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد
قطع بیش از 2 میلیون کارتخوان فاقد مالیات

بانک مرکزی با غیرفعال کردن حدود ۲.۵ میلیون ترمینال، تکمیل 
و صحت س��نجی اطالعات بالغ ب��ر 4.۷ میلیون ترمینال پذیرش دیگر 
و ارائه اطالعات آنها به س��ازمان ام��ور مالیاتی در حال تکمیل آخرین 
مراحل اجرای مسئولیت های خود نسبت به قانون پایانه های فروشگاهی 
است. بانک مرکزی براساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی نسبت 
به ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی 
اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور 
مالیاتی ادامه دارد. بنابر اعالم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، 
تاکنون اطالعات 4میلیون و ۷۰۰هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که 
پیش از این در س��امانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل 
و صحت سنجی اطالعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور 
مالیاتی ارائه شده است. همچنین زیرساخت های فنی و مقرراتی الزم 
نیز به گونه ای فراهم ش��ده که از بیس��تم دی ماه گذشته هر متقاضی 
جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تش��کیل پرونده مالیاتی است و 
روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه 
و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت. عالوه بر این ۲ میلیون و 1۰۰ 
هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم تراکنش نیز که 
فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع ش��دند. این تعداد عالوه بر 3۶۰ هزار 
کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی اس��ت که در مرحله قبل به علت 
نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال 

قطع شده بودند.

بانکنامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران دیروز برخالف روزهای گذشته 
بر مدار صعودی حرکت کرد و بیش از ۵ هزار واحد افزایش یافت. هرچند 
ش��اخص کل با معیار هم وزن در این روز نزولی بود و نزدیک به 9۲ واحد 
افت کرد. بر این اساس، شاخص کل با رشد ۵هزار و 8۶1 واحدی در ارتفاع 
یک میلیون و 1۷۵ هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
91 واحد کاهش به 43۰ هزار و 8۵۲ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
۵9 واحد افت به ۲81 هزار و 434 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 4هزار 
و ۷۷9 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۰ هزار و 1۶۲ واحد افزایش داشت. در 
معامالت روز یکشنبه بیش از ۵میلیارد و ۵۵3 میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و 8۶۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی(، پاالیش نفت تهران )ش��تران( و بانک تجارت 
)وتجارت( ازجمله نمادهای پرتراکنش بودند. گروه مواد دارویی هم صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲1۰ میلیون و ۶۲9 هزار برگه سهم 
به ارزش ۶ هزار و 4۵۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی بازار سرمایه 
نیز شاخص فرابورس بیش از 4۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 1۶ هزار 
و 94۵ واحد ایستاد. در این بازار یک میلیارد و ۲9۶ هزار برگه سهم به ارزش 

14۵ هزار و 84 میلیارد ریال داد و ستد شد.
سبقت معامالت اوراق بدهی در بازار سرمایه

در شرایطی که بورس تهران در چند هفته گذشته روزهای قرمز را پشت 
س��ر می گذارد و ش��اخص کل به کانال یک میلیون و 1۰۰ هزار واحدی 
سقوط کرده اس��ت، بررسی ها نش��ان می دهد در بازار سرمایه شاهد یک 
چرخش اساسی به سمت معامالت اوراق بدهی هستیم. چنانچه در اولین 
روز این هفته )شنبه 1۶ اسفندماه(، رکورد تازه ای در معامالت بورس ثبت 
ش��د و ۷۵درصد از کل معامالت به اوراق بدهی اختصاص یافت. به اعتقاد 
کارشناسان، معامالت اوراق بدهی در بازار سرمایه تحت تأثیر نرخ بهره این 
اوراق انجام می ش��ود. افزایش نرخ به��ره در بازار بین  بانکی جذابیت اوراق 
بدهی را برای سرمایه گذاران نسبت به ابتدای سال بیشتر کرده است. این 
روزها حجم معامالت بازار سهام به شکل محسوسی افت داشته است، اما 
در مقابل س��هامداران و صندوق های سرمایه گذاری به سمت خرید اوراق 
بدهی تمایل پیدا کرده اند. با توجه به افت ش��اخص ها و ریزش های شدید 
بورس در روزهای اخیر ش��اهد صف های طوالنی فروش هستیم و این در 
حالی اس��ت که از چند هفته پیش حجم معام��الت اوراق بدهی در بازار 
س��رمایه افزایش یافته اس��ت، تا جایی که روزانه حدود 1۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه به فروش می رسد و در مقابل، میزان کل 

معامالت بازار سرمایه به زحمت به ۵هزار میلیارد تومان می  رسد.

در اولین روز هفته جاری نیز رکورد معامالت در بازار اوراق بدهی شکسته 
شد و حدود ۷۵درصد از جمع کل معامالت بازار سرمایه به معامالت اوراق 
بدهی اختصاص یافت. در این روز 1۵هزار میلیارد تومان از 19هزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان مبادله ای که در بازار س��هام انجام ش��د، به معامالت اوراق 
بدهی اختصاص یافت و فقط 4هزار و 8۰۰میلیارد تومان سهام در بورس و 

فرابورس به  صورت خرد و بلوک داد و ستد شد.
طبق اعالم مسئوالن بورس، قرار است ظرف روزهای آینده حجم فروش 
اوراق بدهی دولتی دوباره افزایش یابد؛ کما اینکه روز گذشته )یکشنبه( و 
امروز )دوشنبه( ۵هزار میلیارد تومان اوراق منفعت شرکت نفت پذیره نویسی 
می ش��ود. فرابورس نیز اعالم کرده از 13 تا 18اس��فند ماه، ۷ نماد از اوراق 
مرابحه دولتی را در چند مرحله در بازار سهام عرضه خواهد کرد. همچنین 
آنطور که بانک مرکزی اعالم کرده از 19 اسفندماه ۲۷هزار میلیارد تومان 
اوراق مرابحه دولتی منتشر خواهد شد که صندوق های سرمایه گذاری هم 
می توانند در این معامالت از طریق س��امانه مظنه  یابی ش��رکت مدیریت 
فناوری بورس تهران شرکت کنند. بر این اساس پیش بینی می شود بخش 
عمده منابع صندوق های س��رمایه گذاری به جای اینکه صرف خرید سهام 

شود به سمت بازار اوراق بدهی و اوراق مرابحه عام دولت هدایت شود.
آمار ها نشان می دهد یک عامل افزایش ارزش معامالت بازار اوراق بدهی، 
جذابیتی است که در نرخ بهره این اوراق ایجاد شده است، به  طوری که نرخ 
بازده این اوراق در بازار بین بانکی که نرخ مرجع است، در چند ماه گذشته 
حتی به ۲3درصد هم رس��ید. دلیل اصلی افزای��ش جذابیت این اوراق به 
سیاست های دولت، کاهش ریسک های سیاسی و کاهش انتظارات تورمی 
بازمی گ��ردد. دولت از یک طرف، در تالش اس��ت در بازار بین بانکی با باال 
نگه داش��تن نرخ بهره از رش��د تورم جلوگیری کند و از سوی دیگر، منابع 
الزم برای بودجه س��ال جاری را محقق کند. یعنی در شرایطی که ریسک 
س��رمایه گذاری در بورس افزایش یافته و در مقابل انتظارات تورمی هم به 
 دلیل افت ریس��ک های سیاسی کاهش یافته است، سرمایه گذاران ترجیح 
می دهند ریس��ک و بازده کمتری را متحمل شوند و برای همین به سمت 
بازار اوراق بدهی رفته  اند و این همان هدفی اس��ت که دولت آن را تعقیب 
می کند تا از طریق آن هم اهرم کنترل تورم را در دست بگیرد و هم بودجه 

سال جاری را با فروش اوراق بدهی تا پایان سال محقق کند.
سمت و سوی بورس در 6 ماه آینده

بورس تهران سرانجام پس از روزها در روز یکشنبه بر مدار رشد حرکت 
ک��رد و بیش از ۵ ه��زار واحد صعود کرد. ش��اید هیچ س��هامدار بدبینی 
پیش بینی نمی کرد که پس از رشدهای خارق العاده بورس تهران در نیمه 
نخست امسال و رسیدن به قله ۲ میلیون واحدی، حاال شاخص بورس در 
آستانه پایان سال تا کانال یک میلیون و 1۰۰ هزار واحدی عقب برود. در 

این باره، یک کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است: تا شش ماه آینده بازار 
سرمایه با نوسان و روندی متعادل همراه است اما سهامداران نباید منتظر 
رشد پرشتاب شاخص بورس تا آن زمان باشند و با توجه به موقعیت فعلی، 

نمی توان از حاال بازار را برای بعد از شش ماه پیش بینی کرد.
س��هیل کالهچی به افت های اخیر ش��اخص بورس اشاره کرد و به ایرنا، 
گفت: بازار سهام از لحاظ تکنیکالی و بنیادی در شرایط خوبی قرار دارد، اما 
با وجود نقاط مثبت و اقداماتی که سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار 
در دستور کار قرار داده است همچنان این بازار در موقعیت نزولی قرار دارد 
و این امر بر افزایش ترس و نگرانی سهامداران در بازار تاثیرگذار بوده است.
او با بیان اینکه تاکنون هیچ گاه در اسفندماه شاهد بازاری مثبت در روند 
معامالت بورس نبوده ایم، گفت: اسفندماه همیشه بازاری منفی برای بورس 
بوده اس��ت، دلیل آن هم به ش��رکت هایی برمی گردد که به دلیل کس��ب 
نقدینگ��ی به دنبال نقدکردن س��هام خود در بازار هس��تند و این موضوع 
به ش��دت بر روند اصالحی بازار تاثیرگذار اس��ت. کالهچی به انتشار اوراق 
اختیار تبعی در بورس اشاره کرد و افزود: تا چند وقت گذشته بسیاری از 
ش��رکت ها اقدام به انتش��ار اوراق اختیار تبعی برای سهام خود می کردند. 
اکن��ون با قیمت هایی که در بازار وج��ود دارد همه افرادی که از این اوراق 
برخوردارند اقدام به استفاده از آن می کنند زیرا در وضعیت فعلی قیمت ها 
حدود 3۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمتی است که برای زمان سررسید اعمال 
شده است. با توجه به اینکه سررسید اکثر این اوراق 1۰ تا 1۵ اسفند ماه 
است بنابراین افراد اکنون از این اوراق استفاده می کنند تا بتوانند سهام شان 
را با قیمتی باالتر به فروش برسانند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در 
ماه های آینده، بازار ریزش سنگینی را نخواهد داشت اما نمی توان در انتظار 
ورود شاخص بورس به مدار صعودی بود. اکنون حقوقی های بزرگ با انجام 
برخی از اقدامات زمینه بهم ریختگی بازار را فراهم کرده اند و باعث اصالح 
شدید ش��اخص بورس در بازار ش��ده اند. با این همه، به نظر می رسد سال 
آینده ش��اهد معامالت خوبی در بازار س��هام باشیم. بازار اکنون در شرایط 
بس��یار خوبی برای رش��د قرار دارد و می توان امیدوار به روزهای مثبت در 

بورس و بهبود وضعیت این بازار بود.

بورس تهران در هفدهمین روز اسفندماه سبزپوش شد

بازگشت بورس به مدار رشد

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران با بیان اینکه در س��ال جاری در یک 
رکوردش��کنی 3۲ میلیون تن کاال در معامالت بورس ثبت ش��ده است، 
گفت زیرس��اختهای بورس کاال پاس��خگوی نیاز صنایع و تولید کش��ور 

بوده است.
حامد س��لطانی نژاد در آیین راه اندازی معامالت آتی نقره و تاالر حراج 
باز ب��ورس کاال که با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد، از شکسته شدن رکورد معامالت بورس کاال خبر داد 

و گفت: بورس کاال محمل انجام معامالت ساختاریافته است.
س��لطانی نژاد در ابتدای این مراس��م از حضور و تالش های مسئوالن 
حاضر در راس��تای توس��عه بورس کاال تش��کر کرد و ادام��ه داد: دکتر 
پورابراهیمی همواره از برنامه های توس��عه ای بازار سرمایه و بورس کاال 
حمایت کرده اند که از ایشان قدردانی می کنیم. همچنین از زمان حضور 
دکت��ر دهقان دهنوی در س��ازمان بورس، توس��عه کمی و کیفی بورس 
کاال در بازار س��رمایه را ش��اهد هس��تیم به طوری که توسعه ابزارهای 
مالی در بورس کاال س��رعت گرفته و مش��کل مالیاتی معامالت گواهی 
س��پرده کاالیی نیز با پیگیری سازمان بورس حل و فصل شد و این امر 

نویدبخش رونق بازار گواهی سپرده کاالیی است.
او ب��ورس کاال را محمل انجام معامالت س��اختاریافته خواند و گفت: 
در س��ال جاری رقم بی س��ابقه 3۲ میلیون تن کاال در معامالت بورس 
ثبت ش��ده اس��ت و این رقم بیانگر آن اس��ت که زیرساخت های بورس 
کاال پاسخگوی نیاز صنایع و تولید کشور بوده است. همچنین در حوزه 

تامی��ن مالی تولیدکنندگان 4۰ درصد معامالت بازار فیزیکی به صورت 
س��لف بوده و به این ترتی��ب از ارزش 3۰۰ هزار میلی��ارد تومانی بازار 
حدود 1۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین مالی ش��رکت های تولیدکننده 
کمک ش��ده اس��ت. مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به معامالت 
حراج باز س��نگ آهن اش��اره کرد و گفت: معامالت مدل حراج باز یکی 
از زیرس��اخت های اصلی بورس های کاالیی است و در این روش فرصت 
بیشتری برای کش��ف نرخ داده می شود تا معامله گران برای تامین مواد 
خود بتوانند در حین معامله تفکر بیشتری در حوزه قیمت داشته باشند.

سلطانی نژاد درخصوص معامالت آتی نقره نیز گفت: نقره در بازارهای 
جهانی اهمیتش به لحاظ وزنی از طال بیش��تر است و این فلز در صنایع 
الکترونیک، صنایع تولیدی و صنایع پایین دستی کاربرد باالیی دارد که 
با راه اندازی قرارداد آتی نقره در بورس کاال شرایط برای پوشش ریسک 
قیمتی برای صنایع پایین دس��تی فراهم ش��ده اس��ت. در همین راستا 
س��اچمه نقره به دلیل آنکه در ایران به صورت استاندارد وجود دارد، به 

عنوان دارایی پایه قرارداد آتی در نظر گرفته شد.
وی در پای��ان با بیان اینکه خرید دین، س��بد کاالی��ی بورس کاال را 
تکمی��ل می کن��د، گفت: برنامه ب��ورس کاال برای راه ان��دازی بازار آتی، 
راه اندازی قرارداد آتی واحدهای صندوق طال است. همچنین با همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گواهی سپرده کاالیی بر روی محصوالت 
پتروش��یمی و در ابتدای کار بر روی قیر راه اندازی می ش��ود و همچنین 
این موضوع در مس و آلومینیوم هم در دس��تور کار اس��ت؛ خاطرنشان 
می ش��ود با راه اندازی اوراق خرید دین در کنار توسعه معامالت مناقصه 

و گواهی سپرده شاهد تکمیل سبد کاالیی بورس کاال خواهیم بود.

مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد

رکورد معامالت بورس کاال شکست

5بــــورس دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
18 اسفند 1399

شماره 1742



انحراف شدید در توزیع مرغ
 صدور حواله های سنگین بدون نظارت

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت مشکلی 
از بابت تولید مرغ وجود ندارد، اما روشن است که در توزیع مرغ بعد 
از کش��تار انحرافات شدیدی وجود دارد و هیچ گونه نظارتی هم بر آن 

نیست.
حبیب اس��داهلل نژاد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه واحدهای 
مرغداری هرچه جوجه تولیدش��ده را پرورش و در پایان دوره تحویل 
کشتارگاه می دهند، اظهار کرد: براساس سیاست گذاری ستاد تنظیم 
بازار بایستی ماهیانه تعداد مشخصی جوجه ریزی صورت گیرد و پس 
از آن این جوجه ها در واحدهای مرغداری تخلیه و پس از تولید بدون 

انحراف توزیع شود.
وی ادامه داد: آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست ولی هرچه 
جوجه تولیدشده در سالن های پرورش تبدیل به مرغ گوشتی و وارد 

بازار شده است.
نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی اضافه کرد: 
ب��ا وجود اینکه واحده��ای مرغداری قیمت مص��وب ۲۰ هزار و4۰۰ 
تومان مرغ را قبول ندارند، زیرا معتقدند متحمل خسارت های زیادی 
می شوند، اما چون دستوری است با همان نرخ مصوب مرغ های شان را 

تحویل کشتارگاه ها می دهند.
وی تصریح کرد: فارم های مرغ گوش��تی ه��ر آنچه جوجه دریافت 
کنند مرغ تحویل می دهند و مش��کلی از بابت تولید وجود ندارد، اما 
روش��ن است که در توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات شدیدی وجود 
دارد و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیس��ت. مثال گفته می شود برخی 
ماشین های تحویل مرغ وارد میدان بهمن شده و همانطور هم خارج 
می ش��وند و یا حواله های سنگین بدون نظارت صادر می شود و اصال  

معلوم نیست مرغ ها و حواله ها را به کجا می برند.
به گفته وی سیاس��ت گذاری جوجه ریزی 13۰ میلیون قطعه برای 
ماه بهمن و اس��فند اس��ت و اگر 13۰ میلیون قطعه جوجه تولید و 
جوجه ریزی انجام  شده باشد، روزانه بایستی ۷۵۰۰ تن مرغ در سراسر 
کش��ور توزیع می ش��د، ولی در حال حاضر اینگونه نیس��ت و به نظر 
می رس��د آمارها نیاز به راس��تی آزمایی و بازار نیاز به پایش و نظارت 

شدیدتر دارد.
اس��داهلل نژاد در پای��ان گف��ت: قیمت تمام ش��ده مرغ زن��ده برای 
تولیدکننده 1۶هزار۵۰۰ تومان و مرغ گرم هم حدود ۲3 هزار تومان 

است.

معلمان 60 گیگ اینترنت رایگان دریافت 
می کنند

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از ارائه بس��ته ۶۰ گیگابایتی 
اینترنت رایگان برای معلمان خبر داد.

به گزارش ایسنا،  ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته وارد ایران 
شد و از همان هفته های ابتدایی، برای جلوگیری از شیوع بیشتر این 
ویروس، آموزش مجازی در مراکز آموزش��ی و دانشگاه ها به راه افتاد. 
در روزهای ابتدایی شیوع کرونا، بسیاری از کاربران خواستار امکاناتی 

از جمله اینترنت رایگان برای گذراندن این اوقات در منازل بودند.
در این راس��تا محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- در اینستاگرام خود اعالم کرده که معلمان می توانند برای 
ic ۶۰ گیگابایتی، به سامانه -  رریافت بس��ته رایگان آموزش مجازی

gifts.ir مراجعه و ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه هفته 
جاری است.

به گزارش ایسنا، در حالی که پس از تصمیم به برگزاری کالس های 
دانشگاه ها به صورت مجازی، اعالم شد آی پی هایی که توسط دانشگاه ها 
به وزارت ارتباطات اعالم شود، رایگان است، همواره اعتراضاتی نسبت 
به رایگان نش��دن برخی از س��ایت ها وجود داش��ت و به همین دلیل 
چندی پیش اعالم شد در ترم تحصیلی جدید به جای رایگان شدن 
سایت دانش��گاه ها، هر دانشجو و طلبه ۶۰ گیگابایت اینترنت رایگان 

دریافت می کند.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات همچنین درب��اره اینترنت 
رای��گان برای دانش آموزان گفته بود: براس��اس سیاس��تی که وزارت 
آموزش وپرورش اتخاذ کرد، آموزش ها به بس��تر س��امانه شاد منتقل 
 ش��ده و این سامانه برای آموزش مجازی مورد تایید این وزارتخانه در 
مدارس دولتی است بنابراین آموزش مجازی رایگان از طریق سامانه 
شاد فراهم  شده است و برای استفاده از آن، هزینه ای دریافت نمی شود 

و تمام هزینه های آن را دولت تأمین می کند.

قطع بیش از 2 میلیون کارتخوان فاقد مالیات
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با غیرفعال کردن حدود ۲.۵ 
میلیون ترمینال، تکمیل و صحت سنجی اطالعات بالغ بر 4.۷ میلیون 
ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطالعات آنها به سازمان امور مالیاتی در 
حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت های خود نسبت به قانون 
پایانه های فروش��گاهی است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی براساس 
ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه های 
کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده 

و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد. 
بنابر اعالم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تاکنون اطالعات 
4میلیون و ۷۰۰هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در 
سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت سنجی 
اطالعات برای تش��کیل پرونده مالیاتی به س��ازمان امور مالیاتی ارائه 

شده است.
همچنین زیرساخت های فنی و مقرراتی الزم نیز به گونه ای فراهم 
شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت 
ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به 
متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری 

ادامه خواهد یافت.
عالوه بر ای��ن ۲ میلیون و 1۰۰ هزار کارتخ��وان و درگاه پرداخت 
اینترنتی غیرفعال یا کم تراکنش نی��ز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، 

قطع شدند.
ای��ن تعداد عالوه بر 3۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی 

نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

اخبـــار

دویست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به 
ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د و در ابتدای این جلسه قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گزارش��ی از تمهی��دات ویژه برای تامین کاالهای 
ضروری و تثبیت و مدیریت قیمت کاالها متناسب با نیاز مردم در آستانه 

سال جدید ارائه کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، رئی��س جمهور با تاکی��د بر اجرای کامل و س��ریع 
برنامه های تنظیم شده برای تامین کاال و مدیریت قیمت ها، گفت: از جمله 
جلوه های شکست دش��من در جنگ اقتصادی، وفور کاالهای ضروری در 
بازار در ش��رایط سخت کشور بوده، اما متاسفانه مدیریت قیمت ها به نحو 

مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای 
تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کاالهای اساسی، برنامه هایی 
را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به 

سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود.
رئیس جمهور در همین رابطه وزارت صمت را موظف کرد با طراحی های 
ویژه و س��ریع الوصول ضمن کوتاه کردن مس��یر زنجیره تولید تا توزیع و 

عرضه گس��ترده می��وه و مواد غذایی به همراه ش��فافیت اطالعات در ایام 
سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان برای کاهش قیمت ها اقدامات الزم 

را انجام دهد.
روحانی افزود: شرایط جاری کشور به ویژه وضعیت اقتصادی و معیشت 
مردم ایجاب می کند اختالف نظرها به حداقل برسد و امور کشور در سایه 

همصدایی و اجماع همه قوا مدیریت شود .
رئیس جمهور به موفقیت نظام در خنثی سازی توطئه دشمنان مبنی بر 
فروپاشی اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نباید با اقدامات، رفتارها 
و گفتارهایی که امنیت و اعتماد اجتماعی مردم را خدشه دار می کند، امواج 

مخرب و بدبینانه به سطح جامعه فرستاده شود.
در این جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس بانک 
مرکزی گزارش��ی از روند رش��د بخش حقیقی اقتصاد و کاهش انتظارات 

تورمی ارائه کرد.
بناب��ر این گزارش، تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که حدود ۷۵ درصد 
ارزش افزوده صنعت را تش��کیل می دهد، در س��ه ماهه سوم سال  1۰.۷ 

درصد و در مجموع در 9 ماهه سال حدود 8 درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تسهیالت بانکی در 1۰ ماهه امسال 
معادل یک میلیون و 4۰۰هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰ درصد آن سرمایه 

در گردش بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاثیر افزایش هزینه های عمرانی دولت 

در سال 99 را در رشد بخش حقیقی موثر دانست.
رئیس جمهور در این رابطه ابراز امیدواری کرد روند رشد مثبت اقتصادی 

تا پایان سال ادامه یابد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین گزارش��ی از آخرین وضعیت 

بررسی و تصویب الیحه بودجه سال 14۰۰ ارائه کرد.
روحانی با مثبت ارزیابی کردن تعامل دولت با مجلس ش��ورای اسالمی 
برای تسریع در بررسی این الیحه، گفت: اگر تصویب الیحه بودجه 14۰۰ 
در ابتدا با برخی اختالف س��الیق و نظرات مواجه شد، اما در ادامه کار در 
نهایت تعامل و تفاهم سازنده دولت و مجلس برای الیحه بودجه در فضای 
بهتری انجام گرفت و امیدواریم با رفع اشکاالت موجود مصوبات در شورای 
محترم نگهبان و ابالغ به موقع آن زمینه ادامه رش��د اقتصادی کش��ور در 

سال آینده نیز فراهم گردد.    

دستور روحانی به وزارت صمت برای نظارت دقیق بر قیمت کاالها در ایام پایانی سال

دبیر س��تاد تنظی��م بازار از تعیین 8۰ نقط��ه در میادین میوه و تره بار 
شهر تهران و شهرستان های اطراف به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه و 
همچنین افزایش خروجی سردخانه ها طی 1۰ روز آینده خبر داد و درباره 
وضعیت بازار روغن گفت مشکلی در تامین و توزیع روغن وجود ندارد، اما 

زمان می برد تا به فراوانی در توزیع روغن برسیم.
به گزارش ایس��نا، عباس قبادی در جلسه هماهنگی بازار میوه در ایام 
پایانی س��ال و ماه مبارک رمضان با استناد به بیانات مقام معظم رهبری 
درخصوص مش��کالت معیشتی مردم و قیمت میوه در بازار شب عید، از 
استفاده از شبکه منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه سنتی خبر 
داد و گفت: یکی از مسائلی که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت ایجاد 
بستر مناسب برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه مستقیم 
می��وه و تولیدات خود به مصرف کننده ب��ود، تا با حذف دالالن به عنوان 
یکی از عوامل افزایش قیمت، عالوه بر تعدیل قیمت ها در س��طح عرضه، 

تولیدکننده نیز منتفع شود.
ب��ه گفت��ه وی 8۰ نقط��ه در میادی��ن می��وه و تره بار ش��هر تهران و 
شهرس��تان های اطراف به عنوان غرفه عرضه مس��تقیم میوه، به صورت 
رای��گان در اختیار اتحادیه ها انجمن ها و باغداران قرار خواهد گرفت. در 

این طرح غرفه های منتخب در میادین میوه و تره بار مش��خص می شوند 
که س��یب و پرتقال را به صورت مستقیم از تولیدکننده تهیه کرده و آن 
را در اختیار شبکه منتخب توزیع خرد و واحدهای صنفی در سطح شهر 
قرار می دهد تا عالوه بر تعدیل قیمت، دسترس��ی مردم برای تامین این 

کاالها نیز راحت تر باشد.
عرضه گسترده میوه از ۲۰ اسفند

قبادی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که مداخله دولت در بازار 
می تواند نتیجه عکس داشته باشد، اظهار کرد: بنابراین ما تالش کردیم 
ت��ا با ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف تولید، توزیع و عرضه کاال 
و در کنار نظارت، حداقل مداخله را داش��ته باش��یم و تنها در ش��رایط 
ض��روری ورود کنیم.  سیاس��ت م��ا در بخش میوه، تعدی��ل قیمت ها با 
کمک عرضه زیاد، گس��ترده و مستقیم است تا با حذف واسطه اضافه و 
ایج��اد اتصال بین حلقه های تولید، توزیع و مصرف، حقوق تمام زنجیره 

را تامین کنیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت حقوق مصرف کننده و ل��زوم توجه به منافع 
تولیدکننده از آغاز توزیع میوه ش��ب عید در سراسر کشور از ۲۰ اسفند 
خب��ر داد و درباره موجودی کاالها گفت: به جز کاالهای موجود در بازار 

بالغ بر ۵ میلیون تُن کاال در بنادر کش��ور و حدود ۵ میلیون تُن ذخیره 
اس��تراتژیک داری��م و علی رغم هم��ه تالش های دش��منان برای ایجاد 
مش��کل و اختالل در این زمینه و با وجود فراز و نش��یب هایی که ایجاد 
ش��د، اما خوشبختانه در بحث تامین کاال مشکلی وجود ندارد و با توجه 
به تذکرات ارزشمند مقام معظم رهبری، خودمان را مکلف می دانیم که 

برای رفع مشکالت موجود از هیچ تالشی دریغ نکنیم.
افزایش خروجی سردخانه ها طی 1۰ روز آینده

این مقام مسئول در حاشیه جلسه تنظیم بازار میوه نیز گفت: با توجه 
به حساسیت و تاریخ مصرف محدود میوه ها در این جلسه مقرر شد حجم 
خروجی میوه از سردخانه ها طی یک هفته تا 1۰ روز آینده افزایش پیدا 
کند تا هم تولیدکنندگان و هم افرادی که در سردخانه ها میوه دارند ضرر 
نکنند و با افزایش عرضه در س��طح بازار ش��اهد تعدیل قیمت ها در بازار 

میوه شب عید باشیم.
وی همچنین درباره وضعیت بازار روغن ابراز امیدواری کرد که مشکل 
این بازار تا پایان س��ال برطرف ش��ود و گفت: مشکلی در تامین و توزیع 
روغن وجود ندارد، اما زمان می برد تا به فراوانی در توزیع روغن برسیم و 

این محصول به راحتی همه جا در دسترس باشد.

رئیس اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی تهران نس��بت به رعایت 
نش��دن مسائل بهداش��تی در خشکش��ویی های آنالین هشدار داد و از 
کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تقاضای خشکش��ویی ها نسبت به شب های 
عید پیش از کرونا و کاهش 3۰ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد.

ابوالفض��ل رجب زاده  در گفت وگو با ایس��نا، از افزایش قیمت 1۰ تا 
1۵ درصدی نرخ نامه خشکش��ویی در ابتدای س��ال 1399 خبر داد و 
گفت: این در حالی اس��ت که اجناس موردنیاز خشکش��ویی ها بیش از 
3۰۰ درصد و حتی در مواردی بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است.  
به گفته وی قیمت پر کلر اتیلن که ماده اصلی لباسش��ویی است که 
از طریق واردات تامین می ش��ود، از حدود س��ه تا چهار میلیون تومان 
در اوایل س��ال، حاال به 11 میلیون تومان، قیمت نایلون از کیلویی  ۷ 
تا 8۰۰۰ تومان به 4۵ هزار تومان، هر بسته چوب لباسی از ۵۰ تا ۷۰ 

هزار تومان به ۲۲۰ تا ۲3۰ هزار تومان رسیده است.

رجب زاده همچنین با بیان اینکه دولت بی س��روصدا قیمت انرژی را 
افزای��ش داده، تصریح کرد: برای مث��ال قبض های یک ماهه تبدیل به 
۲۰ روزه ش��د و مش��خص نش��د چگونه افزایش قیمت انرژی محاسبه 

شده است.
وی در ادام��ه با بیان اینک��ه برخی از مواد مصرف��ی به دلیل توقف 
واردات یافت نمی ش��ود، اظهار کرد: س��اده ترین مثال آن کاغذی است 
که برای درج ش��ماره روی لباس منگنه می ش��ود. ای��ن کاغذ وارداتی 
ب��وده که حاال فقط یک ن��وع جنس درجه پنج چین��ی از آن در بازار 

موجود است.
بنابرای��ن به گفته رئیس اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی تهران 
هزینه های این صنف به ش��کل سرس��ام آوری افزایش و متقاضی آنها 
کاهش داشته اس��ت. هزینه های جانبی مثل اجاره بها و ارزش افزوده 
مل��ک هم وجود دارد. ب��ه عبارت دیگر فعالیت صنف خشکش��ویی به 

ان��دازه ارزش ملکی و س��رمایه ای که برای این کار اس��تفاده خوابیده 
بازدهی ندارد بنابراین افراد زیادی از این صنف خارج شدند.  

کاهش تقاضای خشکشویی 
رج��ب زاده در ادام��ه از کاه��ش ۵۰ ت��ا ۶۰ درص��دی تقاض��ای 
خشکش��ویی ها نسبت به شب عیدهای پیش از کرونا خبر داد و گفت: 
ش��رایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم نیز باعث شده تا نسبت به 
زمان مش��ابه سال گذش��ته هم تقاضای خشکشویی حدود 3۰ درصد 
کاهش یابد، چراکه وضعیت اقتصادی آنقدر برای مردم س��خت ش��ده 
که ترجیح می دهند از خدمات خشکش��ویی که نوعی خدمات لوکس 
حس��اب می شود اس��تفاده نکنند. به عبارت دیگر مردم اول شکم خود 
را س��یر می کنند، بعد لباس می خرند و ترجیحا خودش��ان شست وشو 
و ات��و را انجام می دهند. به طور کلی وضعیت اقتصادی تاثیر زیادی بر 

فعالیت خشکشویی ها دارد.

تعیین 80 نقطه برای عرضه مستقیم میوه

 فراوانی در بازار روغن زمان می برد

 نرخ امسال 15درصد گران شد

تقاضای خشکشویی ها نصف شد
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اخبار

نبض بازار موتورسیکلت در دستان بانک ها
عضو انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران ضمن اش��اره به نرخ رش��د منفی 
تولید در شش ماهه دوم سال جاری بر ورود بانک ها به عرصه فروش لیزینگی 
موتورسیکلت برای خروج بازار از حالت رکود تاکید کرد. ابوالفضل حجازی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: صنعت موتورسیکلت، برخالف 
خ��ودرو ک��ه تحرک در بازار آن وج��ود دارد، در حال حاضر در ش��رایط رکود 
به س��ر می برد و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، 8۰ درصد خریداران این 
محصول را قشر ضعیف جامعه دربر می گیرد. وی ضمن اشاره به جهش تولید 
موتورسیکلت در شش ماهه نخست سال جاری و در مقابل روند منفی آن در 
ش��ش ماهه دوم سال گفت: کمترین قیمت موتورسیکلت در بازار ۲۵ میلیون 
تومان اس��ت که با حقوق یک س��ال یک کارمند برابری می کند و با توجه به 
کاهش قدرت خرید جامعه، رکود بر بازار این محصول حاکم شده که نرخ رشد 

منفی تولید از آثار این رکود است.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: در حوزه آمار و شماره گذاری، 
ش��اید تعدادی کمتر از 1۵ هزار دستگاه موتورسیکلت در سه ماه اخیر پالک 
ش��ده اس��ت. حجازی با اش��اره به اینکه با وجود تغییر مدل و شماره گذاری، 
موتورس��یکلت های تولی��دی از کارخانج��ات خارج نمی ش��وند، گفت: عرضه 
موتورس��یکلت های مدل  14۰۰ نیز نتوانس��ته در خروج ب��ازار از حالت رکود 
مثمرثمر باش��د و استقبال مصرف کنندگان ضعیف بوده است. وی درخصوص 
راهکاره��ا گفت: قدرت خرید مردم می بایس��ت افزایش یابد و همچنین ورود 
شرکت های لیزینگ و بانک ها به این عرصه ضروری است. عضو انجمن صنعت 
موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: ورود بانک ها به مبحث لیزینگ، 
تنها راهکار مناس��ب اس��ت زیرا اقدام در این راس��تا، ارقام باالیی را بر بانک ها 
تحمیل نکرده بلکه س��ود اقتصادی مناسبی برای آنها به همراه خواهد داشت 
و موجب س��وخت شدن س��رمایه ها نمی ش��ود، دوم اینکه موجب فعال شدن 
کارخانجات و حفظ پایه اشتغال شده و همچنین در ترغیب مصرف کنندگان به 

خرید ترغیب موثر خواهد بود.

چرخش چرخ خودروسازان بر مدار زیان دهی 
با قیمت های دستوری

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور درخصوص عوامل موثر بر زیان دهی صنعت خودرو و چگونگی 

سودآور کردن تولید برای خودروسازان به بیان توضیحاتی پرداخت.
س��یامک مقتدری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: بهای 
تمام شده عالوه بر هزینه های تولید، متأثر از هزینه های سربار بوده و در مقابل 

افزایش تیراژ و سرشکن آن، از قیمت تمام شده تولید می کاهد.
وی افزود: اگر محصولی زیانده بوده و رشد تیراژ و سرشکن هزینه ها بر تیراژ 
نیز نتوان��د در جبران زیان های وارده موثر عمل کن��د، تولید همچنان زیانده 

خواهد بود.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور گفت: حتی اگر بهای تمام شده یک محصول شامل هزینه مواد 
اولیه و هزینه های مس��تقیم دستمزد، بیشتر از قیمت یک محصول باشد، هر 
چقدر که س��ربار به س��مت صفر میل کند، کاهش قیمت تمام ش��ده محقق 

نخواهد شد.
مقت��دری با بیان اینکه نرخ مصوب خودرو بس��یار کمتر از هزینه های تمام 
شده، معضل اصلی خودروسازان است، تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی قیمت 

خودرو تاکنون قادر به پوشش هزینه ها نبوده است.
وی همچنی��ن ضمن تاکید ب��ر تاثیر قیمت گذاری دس��توری بر زیان دهی 
خودروس��ازان گف��ت: با وجود افزایش س��ه براب��ری نرخ فوالد یا م��واد اولیه 
پتروش��یمی طی سال جاری در مقایس��ه با سال گذش��ته، این روند افزایش 

قیمت ها درخصوص محصوالت خودروسازان ساری و جاری نبوده است.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور درخصوص س��هامداری دولت در صنعت خودرو و تاثیر آن بر 
زیان های وارده بر خودروس��ازان یادآور ش��د: حتی در ص��ورت خروج دولت از 
سهامداری خودروس��ازان به دلیل اعمال قیمت های دستوری، همچنان چرخ 

تولید خودروسازان بر مدار زیان دهی خواهد چرخید.
مقتدری در پایان خاطرنش��ان کرد: با افزایش زیان های انباشته، صنعتگران 
از جمله خودروس��ازان ناچار از کاهش تولید می ش��وند که این امر به کاهش 
عرضه می  انجامد در حالی که تقاضا همچنان رو به فزونی است بنابراین عرضه 
می بایس��ت زیاد ش��ود و این امر زمانی عملیاتی خواهد شد که محصول برای 

تولیدکننده سودآور باشد.

خبر آزادسازی پول های بلوکه شده قیمت خودرو را کاهش داد
مردم انتظار ریزش قیمت دارند

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اظهار داشت دیروز که در مورد 
پول های بلوکه شده ایران در عراق صحبت شد، دوباره دالر به ۲4 هزار و ۵۰۰ 
تومان رس��یده و انتظار کاهش قیمت را در مصرف کنندگان به وجود آورده و 

قیمت ها با کاهش مواجه شده است.
اس��د کرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلن��ا، در مورد وضعیت بازار 
خودرو اظهار کرد: بازار خودرو دوباره دچار رکود و کاهش قیمت ش��ده است. 
ریش��ه کار کشور ما وابسته به دالر شده است؛ همه چیز به دالر بستگی دارد. 
دیروز که در مورد پول های بلوکه شده ایران در عراق صحبت شده، دوباره دالر 
به ۲4 هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و انتظار کاهش قیمت را در مصرف کنندگان 

به وجود آورده و قیمت ها با کاهش مواجه شده است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به این شرایط، بازار خودرو راکد شده، به 
نوعی قفل است و هیچ خریداری در بازار نیست. وقتی بازار کمی جنب و جوش 
پیدا می کند مردم لباس تن خود را هم می فروشند تا ماشین، ملک، سکه، دالر 
ی��ا هر کاالی دیگری بخرند، ولی وقتی بازار راکد اس��ت اگر 1۰درصد هم زیر 

قیمت عرضه شود هم خریداری ندارد؛ اینطور عادت کرده اند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: 
امروز پراید 111 میلیون تومان اس��ت که نس��بت به هفته گذشته 3 میلیون 
تومان کاهش داشته، تیبا صندوقدار 1۲1 میلیون بود که به 119 میلیون تومان 
رسیده است. تیپا هاچ بک با یک میلیون تومان کاهش قیمت به 1۲۷ میلیون 
تومان رس��یده، ساینا  هم که هفته گذشته 133 میلیون تومان قیمت داشت 

امروز 13۰ میلیون تومان به فروش می رود.
وی افزود: قیمت پژو 4۰۵ حدود 18۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۰8 میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود 19۰ میلیون تومان و تیپ ۵ حدود ۲۵۰ میلیون 
تومان، پژو 8v ۲۰۶ حدود ۲43 میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۷۷ میلیون 
تومان و اتوماتیک 39۰ میلیون تومان، سمند LX حدود 19۲ میلیون تومان، 
هایما ۷۲۰ میلیون تومان، سراتو ۷8۰ میلیون تومان و جک هم ۷۲۰ میلیون 

تومان است.

س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اش��اره به شکستن رکورد 
تولید انواع تایرها در سال جاری از اعمال سیاست های غیرمنطبق با شرایط 
فعلی، ممنوعیت صادرات مازاد تولید و نادیده گرفتن س��رمایه گذاری های 
قابل توجه واحدهای تولیدکننده برای ادامه جهش تولید برای سال آینده، 
انتقاد کرد و معتقد است که عمال سیاست گذاری ها منجر به کشیده شدن 

ترمز فعالیت های شبانه روزی صنعت تایر برای جهشی بزرگ است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، مصطفی تنها 
ضمن اشاره به جهش تولید در صنعت تایر در سال جاری، اظهار کرد: این 
جهش مطلوب به  نحوی بوده است که طی 1۰ ماهه ابتدایی سال جاری، 
به اندازه تمام س��ال 1398، تایر تولید ش��ده است که همه انواع تایرها را 
شامل می ش��ود؛ در انواع تایرها و به ویژه تایرهای سواری، افزایش ظرفیت 
عملی تولید داشته ایم. بنابراین با میزان تولید تا پایان سال، طبق برآوردها 
و برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته برای تولید، حتی بیش از نیاز بازار تولید 
خواهیم داشت؛ این در حالی است که سال های گذشته، تا حدودی کمبود 

تولید نسبت به میزان مصرف و نیاز بازار داشته ایم.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت 
تولید تایر برای سال آینده خبر داد و گفت: همچنان برنامه ریزی ها بر این 
اساس است که سال آینده نیز بتوانیم افزایش تولید تایر، به ویژه در تایرهای 
باری رادیال که اکنون علی رغم افزایش ظرفیت ش��دیدی که ایجاد شده، 
بازهم نسبت به مصرف و نیاز کشور کم است و بخشی از آن وارداتی است، 
را ادام��ه دهیم؛ تالش خواهیم کرد که در بخش تایرهای باری رادیال هم 
ضعف خود را تا حد قابل توجهی جبران کنیم تا بتوانیم حداقل 8۰ درصد 

نیاز بازار کشور را در داخل تولید کنیم.

وی افزود: اقداماتی که در جهت افزایش تولید صورت گرفته، مس��تلزم 
س��رمایه گذاری و افزایش شدید بهره وری بوده اس��ت. واضح است که در 
ش��رایط فعلی تحریمی که اکثریت صنایع با مش��کالت عدیده ای روبه رو 
هستند، توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و تکنولوژی خود را نوسازی 
کرده ایم. عالوه بر این محصوالت جدید که پیش از این معموال با بهره گیری 
از کم��ک فنی خارجی ها ایجاد تحول می کردی��م، به بازار عرضه کردیم و 
ظرف چند سال اخیر، در همه مراحل ضعف توسعه ای خود را توانمندسازی 
کردیم که در نهایت امسال محصول نهایی عرضه شده است و توانسته ایم 

متناسب با استانداردهای روز اروپا، تولید خود را افزایش دهیم.
ای��ن مقام صنعت��ی تصریح کرد: اما با توجه ب��ه وضعیت فعلی، به چند 
مشکل اساسی برمی خوریم که ممکن است در سال آینده، شتابی که امروز 
برای افزایش تولید در پیش گرفته ایم را مانع ش��ود؛ چنانچه هم بخواهیم 
با تکیه بر توان خود و بدون انتظار از دولت و مس��ئوالن با همین ش��تاب 
پیش رویم، ما را به مشکالت متعدد دیگری دچار خواهد کرد. به طور مثال 
تایرهای سواری انواع گوناگونی دارد و تایر خودروها با شاسی های بلند که 
خود دارای چند س��ایز است، مناس��ب خودروهای پژو، پراید و... نیست و 
بالعکس. هر اندازه تایر برای تعدادی از خودروها قابل استفاده است بنابراین 
زمانی که می گویی��م از میزان حجم مصرف عبور خواهیم کرد، این بدین 
معنا نیس��ت که برای تک تک خودروها قابلیت تولید به یک میزان وجود 
دارد؛ بلکه برخی سایزها تولید بیشتری دارند، برخی کمتر و تولید متناسب 

با کشش بازار صورت می گیرد.
تنه��ا تاکی��د ک��رد: بنابراین در ای��ن ش��رایط احتیاج داری��م که به 
تولیدکنندگان مجوز صادرات داده ش��ود. ام��روزه با مدیریت های کالن 

س��نتی نمی توان صنعتی را که ش��تاب گرفته تا خود را باال بکشد، اداره 
کرد. اکنون نمی توان با همان قانونی که دو س��ال گذشته یا حتی سال 
گذش��ته که ظرفیت تولید م��ا کفاف نیاز یا مصرف داخ��ل را نمی داد، 
پیش رفت. الزم اس��ت که سیاس��ت گذاران هم مقداری  انعطاف داشته 
و خودش��ان را با ش��رایط تطابق دهند. در حال حاضر شدیدا نیاز داریم 
که این امکان به ما داده ش��ود که حداق��ل برای برخی تایرها )همچون 
تایر خودروهای شاسی بلند( و برای تعدادی از واحدها که افزایش تولید 
بیش از نیاز مصرفی داخل دارند و حتی توان تولید مازاد در سال آینده 

هم وجود دارد، بتوانیم صادر کنیم.
لطفا ترمز شتاب و جهش تولید را نکشید؟

س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تصری��ح کرد: پیش از این تایر 
خودروهای شاس��ی بلند، وارد می شدند اما اکنون تولیدکنندگان داخلی 
با تکنولوژی روز دنیا و با دانش فنی داخلی، در این امر خودکفا شده اند 
و ب��ه خ��ود اطمینان داریم اگر ب��ه ما اجازه صادرات دهن��د، می توانیم 
بازارگشایی در خارج از کشور داشته باشیم. چرا برای مازاد تولید اجازه 
صادرات داده نمی شود تا انگیزه ای باشد برای تولیدکننده که بتواند سال 

آینده نیز جهش تولید را ادامه دهد و تولید را توسعه دهد؟
وی ضمن تاکید بر اینکه تولیدکنندگان تایر، نگران سال آینده هستند، 
گفت: باتوجه به اینکه خود را تجهیز کرده و بهره وری نیروهای خود را باال 
برده ایم تا روند افزایش تولید ادامه دار باشد، نگران و بالتکلیف از این جهت 
هستیم که با همین روند، تولید را افزایش دهیم یا سیستم تولید را متوقف 
کنیم؟ با توقف سیستم، تکلیف سرمایه گذاری های صورت گرفته و آهنگ 

تولید چه خواهد شد؟

انتقاد تولیدکنندگان نسبت به ممنوعیت صادرات تایر

سیاس��ت های غلطی که در تمام سال های گذشته در صنعت خودرو 
به اجرا در آمده کار را به جایی رسانده که طرح ها و برنامه های جدید 
نه تنها گره ای از مش��کالت باز نمی کنند که پس از چند ماه، خود به 

معضلی جدید بدل می شوند.
کارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو در طول سال های گذشته بارها 
تذکر داده اند که در صورت اصالح نش��دن سیاس��ت های غلطی که در 
طول تمام س��ال های گذش��ته در این بخش به اج��را درآمده، اوضاع 
در یک��ی از مهمترین بخش ه��ای اقتصاد ایران بی��ش از پیش به هم 
می ریزد و نگاهی به سیاست های اجرا شده در سال 99 نشان می دهد 
که تصمیم گیران در س��ال جاری نیز برای این هش��دارها گوش شنوا 

نداشته اند.

مداخله دولت در بازار خودرو معضلی است که در سال های گذشته، 
هرگز گریبان ای��ن بخش را رها نکرده و موضوع محدود به یک دولت 

یا مجلس خاص نیز نمی شود. نتیجه این سیاست و قیمت گذاری غلط 
باعث شده است که هم خودروساز و هم مصرف کننده از قیمت گذاری 
ناراضی اس��ت و فقط دالالن هستند که از این بازار سودهای کالنی به 

جیب می زنند.
برخی از کارشناس��ان معتقدند، دی��دگاه حمایتی دولت ها از صنعت 
خودروس��ازی داخلی باعث شده دو سیاست به شکل همزمان اجرایی 
ش��ود ک��ه نتیجه آن ام��روز بیش از ه��ر زمان دیگری خود را نش��ان 
می دهد. دولت ها معتقدند با توجه به اشتغال قابل توجه نیروی کار در 
خودروس��ازی های داخلی و لزوم حمایت از آنها، امکان ایجاد یک بازار 
آزاد با واردات بدون محدودیت خودرو وجود ندارد و از این رو در تمام 
سال های گذشته واردات خودرو با وضع تعرفه محدود شده و از حدود 
سه س��ال قبل، با توجه به تحریم های جدید آمریکا عمال ممنوع شده 
است اما واقعیت امر این است که دولت به دلیل مشکالت ارزی جلوی 

واردات خودرو به کشور را محدود و یا گرفته است.

در ط��رف دیگ��ر این ماج��را ام��ا دولت ها توق��ع دارند ک��ه وقتی 
خودروسازان از یک بازار مطمئن بهره مند می شوند، قیمت محصوالت 
خود را پایین نگه دارند تا الاقل از این محل به مردم فشار جدید وارد 
نش��ود. این در حالی اس��ت که با توجه به باال بودن نرخ تورم، افزایش 
قیم��ت نهاده های تولید و وابس��تگی این صنعت ب��ه ارزهای خارجی، 
قیمت تمام ش��ده محصول افزایش می یابد. خودروسازان عمال چاره ای 
ج��ز افزایش قیمت محصوالت خ��ود را ندارند و وقتی دولت با مداخله 
در قیمت گ��ذاری، اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد، دو نتیجه قطعی 
خواهد بود. نخست آنکه خودروسازان مجبور می شوند محصوالت خود 
را با ضرر تولید کنند که زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی سایپا 
و ایران خودرو نتیجه مس��تقیم آن است و دوم افزایش قیمت در بازار 
آزاد، بی توجه به قیمت های دستوری کارخانه است که در سال جاری، 
فاصله قیمت میان برخی خودروهای داخلی در کارخانه و بازار به چند 

ده میلیون تومان رسیده است.

طبق وعده وزارت صمت و براس��اس مصوبه شورای هماهنگی سران 
قوا، قرار بر واگذاری س��هام دو ش��رکت خودروساز تا پایان سال جاری 
ب��ود، اما با توجه به چینش طرح ه��ای خودرویی و تجدیدنظر دولت و 
مجلس در نوع عرضه و قیمت گذاری محصوالت داخلی، به نظر می رسد 
که خصوصی س��ازی نه تنها در روزهای پایانی سال جاری بلکه در سال 

آینده نیز گزینه محتملی نخواهد بود.
به گزارش پدال نیوز، آنچه مش��خص است دولت یازدهم و دوازدهم 
بارها بر واگذاری سهام خودروسازان تاکید و شعار حذف »دولت عامل« 
و جایگزین��ی آن ب��ا »دولت ناظر« و »رگوالت��ور« را در عرصه صنعت 
خودروی کش��ور فریاد زد، با این حال تا امروز هیچ اقدام س��ازنده ای 
در راس��تای ش��عار »دولت ناظر« انجام نداده و همچنان تصمیم ساز و 

سکاندار کشتی به گل نشسته خودروسازی است.
این س��کاندار با تدابیری ک��ه برای مش��کالت و چالش های خودرو 
اندیش��یده، به خصوص در س��ه سال گذش��ته زمینه افول این صنعت 
را بی��ش از پیش فراه��م کرده، به طوری ک��ه زیان انباش��ته 43 هزار 
میلی��اردی و ضرر 1۲ هزار میلیاردی  تولید را می توان نتیجه عملکرد 
9 ماهه امس��ال »دولت عامل« خواند. با این حال به نظر می رس��د که 
سیاس��ت گذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیس��ت 

برای اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر واگذاری سهام 
خودروسازان حتی زمینه سازی کند. آنچه مشخص است خروج دولت 
از بنگاه داری و بازگشت به جایگاه »ناظر بودن« یا رگوالتوری نیازمند 
دوره ای گذرا اس��ت. دوره ای که سیاس��ت گذار خ��ود را برای واگذاری 
س��هام آماده می کند. هرچند ای��ن دوره گذار از س��ال 9۷ و به دنبال 
مصوبه ش��ورای هماهنگی س��ران س��ه قوه مبنی بر فروش س��هام دو 
خودروساز بزرگ کش��ور از یک سو و چینش برنامه های رضا رحمانی 
وزیر پیش��ین صمت در این راس��تا، آغاز شد با این حال اراده و عزمی 
ب��رای تحقق خصوصی س��ازی نبود. ب��ه همین دلی��ل دوره گذاری که 
می توانس��ت منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگوالتوری شود تنها به 
اجرای طرح های موقت برای گریز خودروس��ازی از افت کمی و کیفی 
خودرو گذش��ت. واضح است که با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال 
آن افول خودروسازی، واگذاری سهام و خصوصی سازی در مدت زمان 
کم، چاره کار نیس��ت، این در ش��رایطی اس��ت که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناس��ان اگر دولت از همان س��ه س��ال پیش و همراه با مصوبه 
ش��ورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه 
تصدیگری خود را به نقش ناظر فراهم می کرد حاال ممکن بود که این 
تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی 

صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. آنچه مش��خص اس��ت 
دوره انتق��ال از وضعی��ت »بن��گاه داری« به وضعی��ت »رگوالتوری« و 
تثبی��ت دول��ت در این جایگاه ب��ه مدت زمان چهار یا پنج س��ال نیاز 
دارد حال آنکه دولت در این س��ال ها حتی اولین قدم را هم برنداشت. 
وزیر پیش��ین صنعت، معدن و تجارت حدود س��ه سال پیش همراه با 
مصوبه ش��ورای هماهنگی سران سه قوه اعالم کرد که واگذاری سهام 
خودروسازان تا پایان سال 99 اجرایی خواهد شد. رحمانی در شرایطی 
س��ه فرآیند برای کاهش تصدیگری دولت در خودروسازی تعریف کرد 
که به  نظر می رسد خشت اول این واگذاری از سوی شورای هماهنگی 
س��ران سه قوه کج گذاشته ش��د. آنچه مشخص است هدف اصلی این 
شورا برای واگذاری س��هام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، ارتقا و 
ساماندهی این صنعت نبوده بلکه هدف کسب درآمد به واسطه فروش 
سهام تعریف شده بود. این شورا تصمیم داشت به واسطه توقف فروش 
نفت و همچنین کس��ری بودجه، دولت از فروش س��هام خودروسازان 
کس��ب درآمد کند. به این ترتیب خصوصی س��ازی نه ب��رای بهبود و 
ارتق��ای این صنعت بلکه تنها برای تامین نقدینگی دولت در دس��تور 
کار سیاس��ت گذار خودرو قرار گرفت و به همین دلیل نیز نتوانست در 

راستای تامین نیازهای خودروساز پیش برود.

چرا قرعه کشی خودرو شکست خورد؟

دالیل ناکامی در واگذاری سهام خودروسازان چیست؟

7خــــودرو دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
18 اسفند 1399

شماره 1742



کسب و کارامـروز8

یک ش��رکت خالق موفق شده اس��ت با ایجاد زیرساخت های آنالین بیش 
از 4۰۰ هزار مش��تری را مدیریت کند. محمود رویت پور، رئیس هیأت مدیره 
ش��رکت خالق پیش��تازان هوش��مند آفتاب تابان گفت: بس��یاری از کسب و 

کارها به دنبال جذب بیش��تر مشتری و افزایش 
اعتماد آنها هس��تند. ما در این مجموعه با ایجاد 
زیرس��اخت های نرم افزاری و ارائ��ه گزارش های 
تحلیلی به آنها کم��ک می کنیم تا به این هدف 
دس��ت پیدا کنند. رئیس هیأت مدیره ش��رکت 
خالق پیش��تازان هوشمند آفتاب تابان، در ادامه 
افزود: این زیرس��اخت های نرم افزاری با نام برند 
»دکترکالبز« عرضه شده است. امکان شناسایی 
مش��تری، تحلیل رفت��ار مش��تری و مدیریت و 
اجرای کمپین های هوش��مند تبلیغات از جمله 
برخی امکاناتی اس��ت که این سامانه در اختیار 

شما قرار می دهد.
این فعال صنایع نرم و خالق، با اش��اره به 

اهمیت روزافزون مدیریت و جذب مش��تری در کس��ب و کارها، گفت: 
م��ا به چند روش با مدیران مش��اغل همکاری می کنیم. برای مثال در 
یک��ی از این روش ها، یک دس��تگاه پوز در اختیار یک فروش��گاه قرار 

می گیرد. این دستگاه پوز به سامانه مدیریت مشتریان ما متصل است. 
وی همچنین بیان کرد: این سامانه به ازای هر خرید مشتری امتیازی 
مع��ادل ۵ ت��ا 1۰ درصد ب��ه وی اعتبار اختصاص می دهد و مش��تری 
می توان��د به کمک این اعتب��ار به صورت 
رایگان خرید کند. همچنین براس��اس این 
تراکنش ها، امکان تحلیل رفتار مش��تری 
برای ما فراهم می ش��ود، صاحب کس��ب و 
کار نیز می تواند براساس این گزارش های 

تحلیلی تصمیم گیری کند.
رویت پور، ضمن برش��مردن دیگ��ر مزایای 
س��امانه آنالی��ن مدیریت مش��تری، ادامه داد: 
س��امانه م��ا در مقایس��ه با نمونه های مش��ابه 
خارج��ی نزدیک ۵۰ درصد ارزان تر اس��ت. در 
ح��ال حاضر بی��ش از ۶۰۰ کس��ب و کار با ما 
همکاری می کنند و ما در مجموع حدود 4۰۰ 
هزار مش��تری را مدیریت می کنیم. این نوع از 
نرم افزارهای کس��ب و کار در برخی کشورهای توسعه یافته مانند آلمان بسیار 
رایج اس��ت و در کش��ور ما نیز با توجه به مزایای متعدد آن با استقبال خوب 

کاربرها، مواجه شده است.

یک ش��رکت خالق با تاسیس یک سامانه آنالین موفق شده است که رونق 
قابل توجهی در کس��ب و کارهای محلی ایجاد کند. پریناز نوروزی، مدیرعامل 
ش��رکت خالق تفریح ساز هوشمند، گفت: توزیع ش��ادی و افزایش سرانه امید 

در کشور، نیازمند توسعه تفریحات سالم است و 
این موضوع نیز تنها با اس��تفاده از ابزار نوآوری و 
فناوری، امکان  پذیر اس��ت. اپلیکیشن فانزی، در 
این راستا تاسیس شد. فانزی، یک سامانه دو سویه 
اس��ت ک��ه از یک طرف ب��ه صاحبان کس��ب و 
کارهای مبتنی بر تفرج و تفریح خدمات می دهد 
و از س��وی دیگر، خدمات مختلفی به شهروندان 
گردشگر یا جویای تفریح ارائه می کند. مدیرعامل 
شرکت خالق تفریح ساز هوشمند، در ادامه افزود: 
از یک س��و، کسب و کارهای مختلفی در سراسر 
کشور وجود دارند، که مایل هستند تا حوزه کاری 
آنها معرفی شود و بتوانند مشتری بیشتری جذب 
کنند. این گونه مش��اغل با مراجعه به ما، در یک 

پنل کاربری اختصاصی، کس��ب و کار خودش��ان را ثبت می کنند. ما با جذب 
مشتری برای این کسب و کار، سعی داریم تا در این مشاغل محلی رونق ایجاد 
کنیم. وی ضمن توضیح بیش��تر در مورد خدمات این سامانه گفت: شهروندان 

جویای تفریح در مسافرت های خود نیز ممکن است با سختی های متعددی از 
جمله نبود اطالعات برخط کافی، روبه رو شوند. آنها به صورت مستقیم می توانند 
تفریحات محلی را از طریق س��ایت، رزرو کنند. نوروزی ضمن تاکید بر عرضه 
خدمات حداکث��ری به کاربر، اف��زود: برگزاری 
رخداده��ای تفریحی، معرفی تفریحات محلی، 
برگزاری رخدادهای بازدید مانند بازدید از پخت 
گز در اصفهان یا پخت نان سنتی در یک روستا 
و تجربه دوشیدن شیر، از جمله دیگر گزینه ها 
در این س��امانه است. مدیرعامل شرکت خالق 
تفریح س��از هوش��مند، همچنین بیان کرد: به 
خاطر شیوع کرونا، این سامانه نیز مانند بسیاری 
دیگر از مشاغل با افت تقاضا مواجه شده است. 
البته امیدوار هس��تیم با رفع این معضل، دوباره 
روزهای رونق گذشته بازگردد. وی گفت: صنعت 
تفری��ح پ��س از حمل و نقل و اقامت س��ومین 
شاخه گردشگری هست  و استارت آپ های  این 
حوزه در دنیا جزو استارت آپ های با بیشترین رشد هستند. متاسفانه  در زمان 
اوج گیری با کرونا همراه شدیم. بعد از کرونا با توجه به وضعیت مردم امید داریم، 

یکی از پرکاربردترین محصول های خدماتی در بازار ایران باشیم.

نوآوری به کمک آمد و بازار گردش و بازی تجربه ای جدید کسب کردزیرساخت های نرم افزاری کسب و کارها توسعه یافت

تعداد قابل توجهی از دانشجویان بین المللی در هلند به دلیل شیوع ویروس 
کرونا با اضطراب و تنهایی دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش PieNews تحلیل وضعیت دانشجویان بین المللی در مؤسسات 
آموزش عالی هلند در طول همه گیری کووید- 19 بین 1۵ دس��امبر ۲۰۲۰ و 
1۰ ژانویه ۲۰۲1 انجام ش��ده است. حدود 3۵۷ دانشجوی بین المللی ثبت نام 
شده در مؤسسات آموزش عالی هلند به پرسش های این نظرسنجی پاسخ دادند 

و به محققان در مورد تجربه خود در طول دوران شیوع بیماری کرونا گفتند.
بیش از نیمی از دانش��جویان بین المللی در آموزش عالی هلند اعالم کردند 
که عمدتاً احس��اس نگرانی، تنهایی یا بی حوصلگی را تجربه می کنند. بیش از 
4۰ نفر از پاسخ دهندگان گفتند که از افسردگی رنج می برند. این تحقیق نشان 
می دهد که دانشجویان بین المللی به شدت تحت تأثیر بحران تاج قرار گرفته اند.
براس��اس گزارش اخیر، دانش��جویان بین المللی از ایمنی کمتری نسبت به 
دانشجویان هلندی برخوردارند. همین امر آنها را به گروهی آسیب پذیر تبدیل 
می کند. این گزارش زندگی عاطفی دانش آموزان را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می دهد و از آنها می پرس��د که هر چند وقت یک بار احساس��ات منفی مانند 
اضطراب، بی حوصلگی یا افسردگی و همچنین احساسات مثبت به عنوان مثال 

امیدواری، انگیزه و شادمانی را تجربه می کنند.
 افزایش نگرانی ها نسبت به رضایتمندی

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان حدود ۶۲درصد گفتند که اغلب یا همیشه، 
احس��اس اضطراب می کنند؛ 41درصد از پاس��خ دهندگان اغلب یا همیش��ه 

احس��اس افس��ردگی می کنند. حدود 3۵.9درصد از پاسخ دهندگان احساس 
غالباً یا همیشه امیدواری، 3۲.4درصد احساس انگیزه و ۲4.۷درصد، احساس 

خوشبختی می کردند.
یک نظرس��نجی انجام شده در س��ال ۲۰19، در مورد تجربیات دانشجویان 
بین المللی نشان داد که 44درصد از پاسخ دهندگان فشار روانی بسیار شدید و 

4۰درصد نیز مشکالت روانی متوسط تا شدید را تجربه کرده اند.
به همین دلیل نویسندگان گزارش ۲۰۲1 به این نتیجه رسیدند که در میان 
دانش��جویان بین المللی، احساسات منفی افزایش یافته و احساسات مثبت در 

طی همه گیری کاهش یافته است.
گزارش به تفصیل در مورد علت نگرانی دانش آموزان توضیح می دهد 
و از پاس��خ دهندگان خواس��ته ش��د در مورد نگرانی های شان توضیح 
دهن��د. حدود ۶8.8درصد دانش��جویان بین المللی اظهار داش��تند که 
بیشتر یا تمام دانش��جویان، در مورد آینده شغلی خود نگران هستند. 
مس��ائل مربوط به ادامه کار پژوهش��ی و آینده تحصیلی نیز یکی دیگر 

از نگرانی های آنان بود.
محققان همچنین زندگی اجتماعی دانشجویان را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادند. اکثریت قریب به اتفاق اظهار داش��تند ک��ه از زندگی اجتماعی خود از 
سپتامبر ۲۰۲۰ به بعد ناراضی هستند ۶۷درصد از زندگی خود ناراضی یا بسیار 
ناراضی هس��تند. فقط 14 درصد اظهار داش��تند که از زندگی اجتماعی خود 

راضی یا بسیار رضایت دارند.

تکمیل زنجیره ارزش به عنوان یکی از اولویت ها برای پیوند خوردن اید ه های 
فناورانه به صنایع، یک راهبرد مهم زیست بوم نوآوری به شمار می رود.

از یک ایده نوآورانه تا یک محصول پیش��رفته و رقابت پذیر که بتواند ارزش 
افزوده خلق کند، فاصله ای طوالنی و پرپیچ و خم است که به کمک حلقه های 
گوناگ��ون و به هم پیوس��ته، تکامل می یابد؛ حلقه هایی ک��ه در کنار یکدیگر، 

زنجیره ارزش را شکل می دهند.
از این زنجیره، در بحث های نوآورانه و دانش��ی بس��یار ش��نیده ایم، اما شاید 
کمتر درباره اش بدانیم. زنجیره ارزش یک مدل یا الگوی تجاری است که طیف 
کاملی از فعالیت های موردنی��از برای ایجاد یک محصول یا خدمت فناورانه را 

دربر می گیرد.
برای شرکت هایی که کاال تولید می کنند، یک زنجیره ارزش شامل مراحلی 
اس��ت که از ایده ساخت یک محصول از زمان تصور در ذهن فرد ایده پرداز، تا 
رسیدن آن به دست مشتری و تمامی فرآیندهای میان این دو را دربر می گیرد.
یک ش��رکت، با ارزیابی روش های دقیق در هر مرحله از کس��ب و کار خود، 
تحلیل زنجیره ارزش را انجام می دهد. هدف از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، 
افزایش بهره وری تولید است تا شرکت، بتواند حداکثر ارزش را با کمترین هزینه 

ممکن به دست بیاورد.
 نقش شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش

به دلیل رقابت روزافزون برای حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی، تولید 
محصوالت برتر و حفظ مشتریان، شرکت ها باید به طور مداوم در زنجیره ارزش 
خود به تحوالتی دست بزنند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. مزیت رقابتی 
از فعالیتهای پیوسته بسیاری که یک شرکت در طراحی، تولید، بازاریابی، ارائه 

و پشتیبانی از محصول خود انجام می دهد، ناشی می شود.
ش��رکت های دانش بنیان و خالق، با ن��وآوری ذاتی خود می توانند به تحول 
و تکامل زنجیره ارزش صنایع و ش��رکت ها کمک کنند و همچنین آنها را در 

تشخیص حوزه های ناکارآمد کسب و کارشان یاری دهند.
صنای��ع به کمک ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق می توانن��د روش ها و 
راهبردهای��ی را ب��ه کار ببرند که روش ضمن تولید محص��ول یا ارائه خدمتی 

رقابتی و کیفی، حداکثر کارایی و سودآوری را برای شان به ارمغان بیاورد.
یکی از بخش های ضروری هر ش��رکت که وظیف��ه ارتقا در زنجیره ارزش و 
تولی��د محص��والت و یا ارائه خدمات رقابتی را برعه��ده دارد، بخش تحقیق و 
توسعه اس��ت؛ توس��عه فناوری در مرحله تحقیق و توسعه یک شرکت اتفاق 
می افت��د و بخش هایی مانند طراحی، توس��عه روش ه��ای تولید و فرآیندهای 

اتوماسیون به دست دانش آموختگان این بخش ارتقا می یابند.
امروزه نقش ش��رکت های دانش بنیان و خالق در توس��عه فناوری و نوآوری 
صنایع و ش��رکت ها بسیار جدی تر از گذشته است و با نوآوری ذاتی که دارند، 

می توانند زمینه تحول در تمامی بخش های یک صنعت را به همراه بیاورند.
در همین راس��تا نیز معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، با ایجاد 
زیس��ت بومی برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و خالق، با برنامه های 
سیاستی و اجرایی، زمینه را برای تکمیل زنجیره ارزش شرکت ها و صنایع به 
کمک شرکت های دانش بنیان و خالق فراهم کرده است. حمایت های معافیتی 
و تس��هیالتی و همچنین برگ��زاری رویدادهای ارائه نیازه��ای فناورانه صنایع 
گام هایی در همین راستا به شمار می روند که زمینه را برای پیوند میان ایده های 

نوآورانه کسب و کارهای دانش بنیان و زنجیره ارزش صنایع، برقرار می کند.

مدیـر اینسـتاگرام ضمن اعتراف ایـن نکته که پنهـان کردن آمـار الیک ها ایده ای 
تفرقه آمیز است، گفت که این ایده کنار گذاشته نخواهد شد.

به گزارش دیجیاتو، هفته گذشته برخی کاربران اینستاگرام متوجه پنهان شدن آمار 
الیک در برخی پسـت ها شدند که کمی بعد مشخص شد باگ بوده و اینستاگرام آن را 
برطرف کرده اسـت. این اتفاق سبب شـد تا موضوع پنهان شدن الیک ها از پست های 
اینستاگرام دوباره داغ شده و برخی از کاربران، به خصوص اینفلوئنسرها و کاربرانی که 

درآمدشان به الیک وابسته است، نگران شوند.
حال، »آدام موسری« )Adam Mosseri(، مدیر اینستاگرام با انتشار ویدئویی کوتاه 
 )Polarizing( در توییتر اعتراف کرد که پنهان کردن آمار الیک ها ایده ای تفرقه آمیز
است. او ضمن اشاره به باگ هفته قبل و معذرت خواهی از کاربران، گفت که اینستاگرام 

به دنبال راهکاری اسـت تا این قابلیت را برای کاربرانـی که آن را مفید می دانند فعال 
کند.

اینسـتاگرام از اوایـل سـال 2019 در حال آزمایـش قابلیت خصوصی کـردن تعداد 
الیک هاسـت و معتقد اسـت این کار سبب تمرکز بیشـتر دنبال کنندگان روی محتوا و 
کیفیت آن خواهد شد و از تحت تأثیر قرار گرفتن آنها توسط تعداد الیک ها جلوگیری 
می کنـد. موسـری نیز اواخر سـال 2019 در مصاحبـه ای با خبرگـزاری CNBC گفت: 
»می خواهیـم کاربـران کمتر نگـران تعداد الیک ها باشـند و زمان بیشـتری را صرف 

برقراری ارتباط با عزیزان خود کنند.«
با وجودی که پنهان شدن الیک های کاربران اتفاقی تصادفی اعالم شده، اینستاگرام 
به طور واضح می گوید که این قابلیت کنار گذاشـته نخواهد شـد و در اختیار کاربرانی 

کرونا دانشجویان بین المللی هلند را با چالش های روحی 
مواجه ساخت و نگرانی ها را افزایش داد

یک ایده چه مسیری را می پیماید تا نیازی از صنعت را رفع کند

اعتراف مدیر اینستاگرام: پنهان کردن الیک ها ایده ای تفرقه آمیز است

دریچــه

یک شرکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق 
ش��ده اس��ت مواد اولیه داروسازی را که تحریم بود، ایران ساخت کند. محمد عزیز 
محمدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران دارویی حکیم، گفت: معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در حوزه های مهم مانند دارو طرح های منتخب و اساسی 
را مورد حمایت ویژه قرار می دهد. از این رو طرح ما در حوزه خودکفایی مواد مورد 
نیاز در داروسازی مورد تصویب و حمایت این معاونت قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
دانش بنی��ان فناوران دارویی حکیم، در ادامه افزود:  در این طرح موفق ش��دیم تا 
مواد اولیه ضروری در شرکت های داروسازی را تهیه کنیم. هر دارویی برای تولید، 
نیازمند برخی مواد اولیه و استاندارد است. این مواد غالباً از سال ها پیش در لیست 

تحریم قرار داشت و کشور باید حتماً همه این مواد را تولید کند.

مواد اولیه دارویی ایران ساخت به بازار 
می آید و نیاز داروسازان رفع می شود

دوشنبه
18 اسفند 1399
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حمایت ه��ای معاونت علمی و فناوری در س��ال 99، به 1۵ مجموعه فناور 
کمک کرد تا بتوانند زیرساخت های آزمایشگاهی خود را توسعه دهند.

زیرساخت های آزمایشگاهی مهمترین ابزارهای توسعه این خدمات در کشور 
هستند. بر همین اساس نیز شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری فضایی فراهم کرده اس��ت تا 
تمامی آزمایش��گاه های کشور در هر حوزه ای که 
فعال هستند، نقشی در توسعه تحقیق و پژوهش 

کشور ایفا کنند.
تا چند س��ال پیش یک محقق، پژوهش��گر یا 
دانشجو برای انجام یک پروژه تحقیقاتی و رسیدن 
به نتیجه مطلوب از راه آزمایش، چالش هایی برای 
دسترسی به دستگاه موردنیاز خود داشت، گاهی 
دس��تگاهی در کش��ور موجود بود، اما نبود یک 
مرجع ب��رای اطالع از میزان و نحوه دسترس��ی 
به تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی، این ارتباط 

را ناممک��ن و پژوهش را ابتر می س��اخت، اما امروز گس��تره  تجهیزات و مواد 
آزمایش��گاهی موجود در کشور، وس��عتی به پهنای  کشور یافته و دسترسی و 

آگاهی از کارایی و این دستگاه ها نیز آسان تر از گذشته شده است.

ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی ک��ه یک��ی از پلتفرم های به 
اشتراک گذاری دستگاه ها، ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی 
و بهبود کیفی خدمات آزمایش��گاهی در کش��ور است طی چند سال فعالیت 
خود تالش کرده تا زیرساخت های آزمایشگاهی 
کشور را توسعه دهد. بر همین اساس نیز سال 
ج��اری بیش از ۷۰۰ میلی��ون تومان برای این 
کار اختصاص داد و 1۵ آزمایش��گاه نیز از این 

خدمات بهره مند شدند.
یکی دیگر از اقدامات ش��بکه به منظور 
توسعه زیرساخت آزمایشگاهی، حمایت از 
مراکز دارای شرایط، برای خرید تجهیزات 
جدی��د اس��ت. براس��اس نتای��ج ارزیابی 
عملک��رد مراک��ز عضو که هر س��ال انجام 
می ش��ود، اعضایی ک��ه از امکانات موجود 
خود بهتر اس��تفاده کرده باشند، می توانند 
از حمایت ش��بکه برای خرید دستگاه های 
جدید بهره مند ش��وند. این حمایت برای خرید دستگاه های ایرانی در 
قالب خرید از نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ایران ساخت، 

پرداخت می شود.

تیم ه��ای فن��اور و خالق فع��ال در حوزه نانوفن��اوری در س��ومین رویداد 
نانواستارت آپ محصوالت توسعه داده شده خود را به نمایش می گذارند.

نمایش��گاه رونمای��ی از محصوالت توس��عه داده  ش��ده در س��ومین برنامه 
نانواستارت آپ، با حضور ۲۰ گروه فناور 18 و 19 

اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
ای��ن روی��داد به عن��وان یک��ی از بخش هایی 
که س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، در راستای حمایت 
از کارآفرین��ی و توس��عه فناوری های نو در میان 
دانش��گاهیان، پژوهش��گران و فن��اوران کش��ور 
اجرا می کند توانس��ته است حجم قابل توجهی 
از ایده ه��ای نوآوران��ه را  ب��ه عرص��ه تولی��د و 
تجاری سازی برس��اند. این برنامه از سال 139۶ 
فعالی��ت خود را آغاز ک��رده و تاکنون با حمایت 
مال��ی و معنوی بی��ش از ۶۰ گروه فن��اور و 3۰ 
محصول اولیه، زمینه را برای توسعه محصوالت 

دانش بنیان نانوفناوری فراهم کرده است. دوره سوم نانواستارت آپ از مردادماه 
سال 1398 با مشارکت 1۰۰ نفر از فعاالن فناور و خالق حوزه فناوری نانو آغاز 
ش��د. در ادامه با شکل گیری هسته های فناور و تعامل آنان، طرح ها و ایده های 

کاربردی در قالب گروه ها مطرح شد. پس از  برگزاری نشست های داوری، 3۰ 
گروه فناور توانستند تاییدیه کمیته داوری نانواستارت آپ را کسب کنند و در 
مدت 18 ماه از حمایت های مادی و معنوی برنامه بهره مند ش��وند. با ش��یوع 
وی��روس کرونا در روزهای پایانی س��ال 1398 
و وج��ود مش��کالت گوناگون برای پیش��برد 
طرح های مصوب، دبیرخانه این رویداد با رعایت 
الزامات بهداشتی و س��المت گروه ها، زمینه را 
برای تداوم فعالیت های آنان فراهم کرد. تاکنون 
1۶ طرح از مجموعه طرح هایی که در سومین 
دوره مورد حمایت قرار گرفتند، موفق ش��دند 
به محصول اولیه )MVP( دس��ت پیدا کنند. 
همچنین سه طرح از مجموعه طرح های موفق 
راه یافته به دوره دوم نانواستارت آپ نیز در این 
نمایشگاه حضور پیدا می کنند. رویداد رونمایی 
از دستاوردهای استارت آپ های نانویی ایران با 
حمایت س��تاد توسعه فناوری های نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی 18 
و 19 اسفند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود. این نمایشگاه به 

صورت برخط و در صفحه مجازی رویداد نانواستارت آپ قابل مشاهده است.

دستاوردهای نانویی رونمایی می شود تا استارت آپ های این حوزه به زیرساخت های آزمایشگاهی در 15 مجموعه فناور توسعه یافت
صنعت راه یابند

تقسیم بندی بازار عبارت است از طبقه بندی مصرف کنندگان، مطابق با نیازها و 
تمایل آنها به محصوالت و خدمات یک کسب و کار.

تقس��یم بازار یک استراتژی بازاریابی مفید است که از طریق آن کسب و کارها 
ممکن است یک بازار مصرف را به بخش های تعریف شده ای تقسیم کنند تا بتوانند 
نیازهای مش��تریان خود را بهتر شناسایی و محصوالت و خدمات شان را مطابق با 

نیاز افراد طراحی، تولید و ارائه کنند.
به عبارت س��اده تر تقسیم بندی بازار، تقسیم کردن یک بازار انبوه به گروه های 
کوچکتر مشتری با نیازها و رفتارهای مشابه است. با این کار، کسب و کار، هدف 
خ��ود را برای تالش ه��ای بازاریابی تعیین می کند و بنابرای��ن می تواند خدمات و 
محصوالت خود را برای مطابقت با ترجیحات مشتریان بازار هدف بهتر مهیا کند.

پس می توان گفت هر بخش بازار، گروهی از افراد اس��ت که دارای یک یا چند 
ویژگی مشترک هستند همچنین هر بخش بازار منحصر به فرد است و بازاریابان 
از معیارهای مختلفی برای ایجاد بازار هدف برای محصول یا خدمات شان استفاده 
می کنند. متخصصان بازاریابی پس از درک کامل نیازها، سبک زندگی، ویژگی های 
جمعیت شناس��ی و شخصیت مش��تریان هدف، با هر بخش متفاوت و متناسب با 
ویژگی های آن بخش برخورد می کنند. هدف از تقسیم بندی بازار، شناخت هرچه 
بیش��تر مصرف کنندگان است. ش��ما می توانید با اس��تفاده از اطالعات تان درباره 

مشتریان شروع به ساخت کمپین های بازاریابی کاماًل هدفمند کنید.
هدف قرار دادن یک بازار خاص به معنای کنار گذاشتن افرادی نیست که مربوط 
به این بازارها نیستند. شناخت هرچه بیشتر از مشتریان یک بازار مشخص به شما 
امکان می دهد کمپین های بازاریابی کاماًل هدفمند بسازید. این یک روش مقرون 

به صرفه، موثر و کارآمد برای دستیابی به مشتری های بالقوه و درآمدزایی است.
یک اس��تراتژی مناسب در بازار و یک تقسیم بندی بازار مناسب می تواند باعث 
افزایش قدرت رقابت، ش��هرت بیش��تر ن��ام تجاری، حفظ مش��تری، ارتباطات و 

گسترش بازار شود.
تقسیم بندی بازار چه مزایایی دارد؟

1-پیام های بازاریابی قوی تر: دیگر الزم نیست مبهم باشید. می توانید مستقیماً با 

گروه خاصی از افراد از طریق ارتباط با آنها صحبت کنید، زیرا ویژگی ها، خواسته ها 
و نیازهای آنها را درک می کنید.

۲-تبلیغات هدفمند: تقسیم بازار به شما کمک می کند تا ویژگی های مخاطبان 
خود را درک کرده و تعریف کنید، بنابراین می توانید تالش  های بازاریابی خود را به 

سنین خاص، مکان ها، عادات خرید، عالیق و ... هدایت کنید.
3-توسعه استراتژی های بازاریابی موثر: شناخت مخاطبان هدف به شما کمک 

می کند تا در مورد روش ها، تاکتیک ها و راه حل های بیشتر پاسخگو باشید.
4-جذب مش��تری مناسب: پیام رسانی هدفمند، واضح و مستقیم افرادی را که 

می خواهید از شما خرید کنند، جذب می کند.
۵-افزایش وفاداری به نام تجاری: هنگامی که مشتریان احساس می کنند درک 
شده اند و از خدمات منحصر به فردی برخوردار هستند در نتیجه اعتماد آنها باال 

می رود و به احتمال زیاد به برند شما پایبند و وفادار خواهند شد.
۶-تمایز برند ش��ما از رقبا: پیام های شخصی سازی شده برای هر مشتری خاص 

باعث برجسته شدن نام تجاری شما می شود.
۷-شناسایی بازارهای خاص: تقسیم بندی می تواند نه تنها بازارهای کم مصرف، 
بلک��ه روش های جدی��دی را برای خدمت به بازارهای موج��ود و فرصت هایی که 

می تواند برای رشد نام تجاری شما استفاده شود، کشف کند.
8-در مسیر باقی می مانید: تقسیم بندی بازار به شما کمک می کند که در مسیر 
استراتژی های بازاریابی خود قرار داشته باشید و از مسیر خود منحرف نشوید و به 

موقعیت هایی که مناسب کسب و کار شما نیست، وارد نشوید.
9-رش��د  و تکرار خرید: شما می توانید مش��تریان را ترغیب کنید که دوباره از 

شما خرید کنند.
1۰-س��ودآوری: مشتریان مختلف درآمد متفاوتی دارند. قیمت ها را می توان با 
توجه به تمایل و توانایی خرید آنها تعیین کرد. با دانس��تن این موضوع می توانید 
اطمینان حاصل کنید که قیمت گذاری ها به تناس��ب درآمد مش��تریان تان انجام 

می شود.
11-توسعه محصول: شما قادر خواهید بود با توجه به نیازهای مشتریان و آنچه 
در ذهن دارند محص��والت و خدمات جدیدی طراحی کنید که نیازهای مختلف 

مشتری شما را تأمین کند.
modirinfo :منبع

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت در حال حاضر 4۵ درصد شرکت های دانش بنیان 
و خ��الق در حوزه اقتص��اد دیجیتال فعالیت دارند. به گزارش مهر، ش��رکت های 
دانش بنیان را یکی از پایه های اصلی زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری می دانند. این 
بازیگران در اقتصاد دیجیتال جایگاه خود را به خوبی پیدا کرده اند. توسعه زیست بوم 
فناوری و نوآوری حوزه های فناورانه مهمترین هدفی است که ستادهای یازده  گانه 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با جدیت در این چند س��ال دنبال 
کرده اند. شکل گیری شرکت های دانش بنیان و خالق، استارت آپ ها، مراکز نوآوری، 
ش��تاب دهنده ها، کارخانه های ن��وآوری و خانه های خالق نیز حاصل این تالش ها 
است. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز برای تحقق این هدف گام های بزرگی برداشته است 
و در نهایت این گام ها به ش��کل گیری تعداد زیادی شرکت دانش بنیان در کشور 
ش��ده و در حال حاضر 4۵ درصد ش��رکت های دانش بنیان و خالق در این حوزه 
فعالیت می کنند. مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره اهمیت توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کش��ور، گفت: فناوری های دیجیتال همه ابعاد زندگی بشر را 

تحت تأثیر خود قرار داده اس��ت بنابراین همه دستگاه های اجرایی باید در زمینه 
گسترش و بهبود این حوزه کمک کنند تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.

وی گفت: تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا از استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و 
مراکز نوآوری تخصصی حمایت کنیم. حمایت های مالی از طریق صندوق نوآوری 
و شکوفایی و حمایت از پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی در قالب توسعه فناوری 
از جمله این حمایت ها است. محمدی افزود: تالش کردیم آنچه که موردنیاز توسعه 
کشور است را بومی سازی کنیم. مجموع این حمایت سبب شده است که ظرفیت 
نس��بتاً خوبی در حوزه دانش بنیان به ویژه در اقتصاد دیجیتال، میکروالکترونیک، 
الکترونیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، نرم افزار و کسب و کارهای اینترنتی ایجاد 
ش��ود. دبیر ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: از ۶ هزار شرکت دانش بنیان و 14۰۰ 

شرکت خالق در کشور، حدود 4۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.
محمدی گفت: ما باید ظرفیت های موجود در بخش های خصوصی را به رسمیت 
بشناس��یم و برای آن مانع ایجاد نکنیم. ما هنوز در حوزه حمل ونقل و س��المت 
مشکل دیجیتالی داریم. در حال حاضر با توجه به ظرفیتی که در حال شکل گیری 

است، امید داریم این فرآیند با سرعت بیشتری پیش رود.

فعالیت 45 درصد شرکت های دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال

به دنبال راهکاری اسـت تا این قابلیت را برای کاربرانـی که آن را مفید می دانند فعال 
کند.

اینسـتاگرام از اوایـل سـال 2019 در حال آزمایـش قابلیت خصوصی کـردن تعداد 
الیک هاسـت و معتقد اسـت این کار سبب تمرکز بیشـتر دنبال کنندگان روی محتوا و 
کیفیت آن خواهد شد و از تحت تأثیر قرار گرفتن آنها توسط تعداد الیک ها جلوگیری 
می کنـد. موسـری نیز اواخر سـال 2019 در مصاحبـه ای با خبرگـزاری CNBC گفت: 
»می خواهیـم کاربـران کمتر نگـران تعداد الیک ها باشـند و زمان بیشـتری را صرف 

برقراری ارتباط با عزیزان خود کنند.«
با وجودی که پنهان شدن الیک های کاربران اتفاقی تصادفی اعالم شده، اینستاگرام 
به طور واضح می گوید که این قابلیت کنار گذاشـته نخواهد شـد و در اختیار کاربرانی 

قـرار خواهد گرفت که آن را مفید می دانند. ایـن قابلیت به خصوص برای پروفایل های 
کوچک مناسب خواهد بود که عدم معروفیت به دغدغه فکری آنها تبدیل شده است.

براسـاس تحقیق انجام شـده توسـط جامعه سـلطنتی بهداشـت عمومـی بریتانیا 
)RSPH(، اینسـتاگرام بدترین پلتفرم اجتماعی برای سـالمت روان و تندرستی لقب 

گرفته و اسنپ چت و فیس بوک آن را تعقیب می کنند.
البته نباید فراموش کرد که اینستاگرام به یک فضای رقابتی بسیار شدید به خصوص 
برای تولیدکنندگان محتوا تبدیل شـده که »عیار کسـب و کارشـان« توسط برندها از 
روی میزان درگیری با دنبال کنندگان )بخوانید آمار الیک و بازدید( سـنجیده می شود 
بنابرایـن پنهان کردن آمار الیک هـا می تواند به آنها ضربه زده و روی محبوبیت شـان 

تأثیر منفی بگذارد.

تقسیم بندی بازار چیست و چرا باید انجام شود؟

اعتراف مدیر اینستاگرام: پنهان کردن الیک ها ایده ای تفرقه آمیز است

یادداشـت

اث��رات ایمنی بخش پروبیوتیک ها بهانه ای ش��د تا در روزه��ای اوج بیماری 
کرون��ا رویدادی فناورانه برگزار ش��ود تا اس��تفاده بهین��ه از پژوهش های این 
حوزه گس��ترش یابد. س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری یکی از حامیان برگزاری »وبین��ار بین المللی پروبیوتیک و 
کووید- 19« است. رویدادی فناورانه که در تالش است تا اثرات ایمنی بخش 
پروبیوتیک ها را در روزهای ش��یوع بیماری کرونا که ارتقای ایمنی بدن نقشی 
تاثیرگذار در کاهش واگی��ری آن دارد، یادآوری کند. در این وبینار تخصصی 
ق��رار اس��ت فضایی ایجاد ش��ود تا بهره ب��رداری از تحقیق��ات و پژوهش های 
متخصص��ان داخلی و جهان��ی در این حوزه بهینه تر ش��ود. در ای��ن رویداد، 

متخصصان و صاحب نظرانی از ایران و دیگر کشورها حضور خواهند داشت.

پژوهش های محققان ایمنی بدن را ارتقا 
می دهد تا روزهای کرونایی سالم تر بگذرانیم

نویسنده: سکینه حجازی فر
کارشناس ارشد کارآفرینی



به صورت کلی بالگر به فردی گفته می ش��ود که در رابطه با موضوعی، 
اقدام به تولید محتوا می کند. در این زمینه توجه داشته باشید که منظور 
صرفا محتواهای متنی است. در این راستا اگر ویدئو را به جای متن انتخاب 
کنید، به شما والگر گفته خواهد شد. این اقدام در زمینه بازاریابی نیز بسیار 
مهم بوده و منجر به افزایش فروش و برندسازی نیز خواهد شد، با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که حتی در صورت 
تولید بهترین محتوا، در صورتی که به سئو توجهی نداشته باشید، کمترین 
نتایج را به دست خواهید آورد. در این راستا به بررسی  اشتباهاتی خواهیم 
پرداخت که باعث می شود تا شما نتایجی به مراتب کمتر را از فعالیت های 

خود به عنوان یک بالگر، به دست آورید.  
1-شروع بدون برنامه 

تفاوتی ندارد که صاحب یک کس��ب و کار بزرگ باشید و بنا به دالیلی 
نظیر برندس��ازی شخصی ش��روع به بالگری کرده باشید. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شروع بدون برنامه، به معنای آن 
اس��ت که شما حتی قادر نخواهید بود که فعالیت خود را به یک سال اول 
برس��انید. در این راس��تا توصیه می ش��ود که قبل از هر اقدامی، یک برگه 
مقابل خود قرار دهید و مواردی نظیر اهداف را مشخص نمایید. در زمینه 
س��ئو نیز توصیه می ش��ود که اطالعاتی را از قبل کسب کرده باشید. این 
امر کمک خواهد کرد که در این مرحله، اصول س��ئوی موردنظر را تعیین 
کرده و کلمات کلیدی را مش��خص نمایید. همچنین توجه داشته باشید 
که ش��ما باید در مس��یری گام بردارید که ارزش��مند و مطابق نیاز جامعه 
باش��د. در غیر این صورت طبیعی است که مورد استقبال نیز قرار نگیرید. 
در این زمینه جذب حداکثری همواره مدنظر نبوده و ممکن اس��ت حوزه 
فعالیت های شما، محدود به افرادی خاص باشد. با این حال شما باید این 
اطمینان را داشته باشید که فعالیت های شما برای جامعه هدف، ارزشمند 
خواهد بود. در این زمینه توصیه می شود که با تحلیل اقدامات سایر رقبا، 
به دنبال مواردی جدید باش��ید. بدون شک از اقدامات کپی شده، نمی توان 
انتظار رش��د خوبی را داشت. در نهایت فراموش نکنید که در طول مسیر، 
این امر طبیعی است که نکات جدیدی را پیدا کنید. به همین خاطر بهتر 
است که برنامه شما به نحوی باشد که همواره امکان تغییر و اضافه کردن 

موارد جدید، وجود داشته باشد. 
2-انتشار بی نظم 

از دیگر اشتباهات بسیار رایج این است که افراد نظم کاری ندارند. برای 
مثال ممکن است چند پست را به فاصله تنها یک روز منتشر کنند و پس از 
آن تا دو هفته هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند. این مسئله از نظر سئو نیز 
بسیار بد بوده و باعث می شود تا صفحه شما امکان رشد خوبی را نداشته 
باش��د. در کنار این موضوع، فعالیت منظ��م کمک خواهد کرد که بتوانید 
سریعا جدیدترین ترندها را پیدا کرده و آن را مورد توجه خود قرار دهید. 
چنین ش��یوه عملکردی بدون شک مورد رضایت کاربران هم خواهد بود، 
با این حال در برنامه ریزی خود، بهتر است تا نگاهی منطقی داشته باشید. 
درواقع هدف صرفا انتشار محتوا نبوده و کیفیت نیز مطرح است. به همین 
خاطر ممکن اس��ت ش��ما به فاصله س��ه روزه و یا حتی بیشتر نیاز داشته 
باشید، با این حال برای پر کردن فضای خالی موجود، توصیه می شود که 
موضوعات متنوعی را مدنظر قرار دهید. برای مثال می توانید هر س��ه روز، 
یک مقاله را منتش��ر کرده و هر روز، اخبار حوزه موردنظر خود را پوشش 
دهید. در این رابطه پیدا کردن موضوعات کامال به نظر شما و نیاز جامعه 

هدف بستگی دارد. 
3-اولویت قرار دادن کمیت به جای کیفیت

بسیاری از افراد فعال در زمینه تولید محتوا تصور می کنند که اگر تعداد 
موارد ارس��الی را افزایش دهند، نتیجه بهتری را نیز به دست می آورند، با 
ای��ن حال آمارها در این زمینه خالف این موضوع را به اثبات می رس��اند. 
درواقع این امر طبیعی است که با افزایش سرعت، کیفیت نیز کاهش پیدا 
می کند، با این حال برگ برنده اصلی شما، کیفیت محتواها خواهد بود. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا کیفیت را در اولویت اول قرار دهید. با این 
ح��ال تالش برای افزایش تعداد محتواها نیز تا زمانی که به کیفیت لطمه 
وارد نکند، امری مناسب خواهد بود. در این راستا با کسب نتایج اولیه و پیدا 

شدن جامعه مخاطب قابل توجه، می توانید از افراد دیگر برای تولید مطالب 
بیشتر نیز استفاده کنید. درواقع شما باید همواره به دنبال تیم سازی باشید 
و این نکته را فراموش نکنید که موفقیت به تنهایی در بس��یاری از موارد 

حتی غیرممکن خواهد بود. 
4-عدم ایجاد سبک مخصوص

تصور کنید که در یک محتوا، نامی از شما برده نشده است. آیا مخاطب 
می تواند تعلق آن را به شما تشخیص دهد؟ این امر نکته ای است که شما 
باید همواره به آن توجه داشته باشید. در این راستا توصیه می شود که در 
بازار رقابتی حال حاضر که بدون شک رقبای زیادی را دارید، الزم است تا 
به دنبال سبکی خاص باشید. این امر باعث ایجاد تفاوت شده و ماندگاری 
ش��ما را در ذه��ن افزایش می دهد. در این راس��تا فرام��وش نکنید که در 
حوزه های دیگر نیز این امر صادق اس��ت. برای مثال کارگردان های بزرگ، 
ش��روع کننده سبکی خاص هستند. در این راس��تا برای پیداکردن سبک 
خود، الزم است تا اقدامات رقبا را بررسی کرده و ابدا شتاب زده عمل نکنید. 

5-فراموش کردن جامعه هدف 
بدون ش��ک برای هر بالگری، یک جامعه هدف مخصوص وجود دارد، با 
این حال در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این جامعه، پس از مدتی 
مورد کم توجهی قرار می گیرد. در این راس��تا همواره این نکته را به خاطر 
داشته باشید که جامعه هدف، اولویت اول شما خواهد بود. به همین خاطر 
هیچ چیز نباید باعث شود تا توجه شما به این گروه، کاهش پیدا کند. در 
این راستا شما قبل از تولید هر محتوا، الزم است تا سلیقه و نیاز آنها را مورد 
توجه قرار دهید. درواقع بدترین بالگرها افرادی هستند که صرفا براساس 

عقیده و عالقه خود اقدام می کنند. 
6-انتخاب محتواهای خسته کننده و غیرمرتبط

بدون ش��ک بالگری که از نیاز روز مخاطبان خود باخبر نباش��د، رش��د 
خوب��ی را نی��ز به دس��ت نمی آورد. در این رابطه ش��ما بای��د وضعیت هر 
موضوع��ی را که در رابطه با آنها فعالیت می کنید، بررس��ی کرده و میزان 
عالقه مخاطبان را نس��بت به هر یک از آنها بس��نجید. تحت این شرایط 
ش��ما می توانید محبوب ترین موضوعات را پیدا ک��رده و به صورت مداوم 
مواردی که مورد استقبال قرار نمی گیرد را حذف کنید. همچنین همواره 
الزم اس��ت تا حوزه های موردنظ��ر را به خودتان ی��ادآوری کنید. درواقع 
محتواه��ای غیرمرتبط، نابودکننده اعتبار و اقدامات ش��ما خواهد بود و با 
ریزش شدید مخاطب همراه است. این امر درست به مانند آن است که یک 
واینر)کمدی��ن اینترنتی( اقدام به تولید محتواهایی در رابطه با موضوعات 
ناراحت کننده نماید که بدون شک نارضایتی شدید مخاطبان را به همراه 
خواهد داشت. به صورت کلی شما هیچ گاه نباید دلیل دنبال کردن خودتان 

توسط مخاطبان را فراموش کنید. 
7-عدم توجه به کلمات کلیدی

یکی از جمالت رایج و در عین حال بسیار اشتباه افراد این است که تصور 
می کنند محتوای قدرتمند، زمینه رش��د خ��ود را پیدا خواهد کرد. اگرچه 
نمی توان از اهمیت محتواهای حرفه ای و کامال مناس��ب غافل شد، با این 
حال فراموش نکنید که ش��ما مطالب را در بستر اینترنت منتشر می کنید 
که اولویت بندی های خاص خود را داشته و بیش از 8۰ درصد افراد جست 
و جوه��ای خود را ب��ه صفحه اول محدود می کنند. به همین خاطر با یک 
ن��گاه واقع بینانه پی به این امر خواهید برد که اگر اصول س��ئو را به دقت 
مورد توجه قرار ندهید، عمال شانسی برای جذب مخاطب نخواهید داشت. 
یکی از مهمترین مواردی که باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن باالیی 
را داشته باشید، استفاده از کلمات کلیدی مناسب است. خوشبختانه امروزه 
با پیشرفت تکنولوژی، انواع نرم افزارها وجود دارد که شما را در پیدا کردن 
ای��ن موارد کمک خواهد کرد، با این حال بهتر اس��ت که از اصول جهانی 
نیز باخبر باشید. برای مثال تیترهای سوالی، معموال بیشتر موردتوجه قرار 
می گیرند. در این راستا استفاده از کلمات کلیدی تنها به تیتر محدود نبوده 
و الزم است تا در URL صفحات، تگ تصاویر و... نیز آنها را رعایت نمایید. 
برای دسترس��ی به فهرس��ت کامل این موارد و نحوه انجام هر یک از آنها، 
توصیه می ش��ود که مقاالت مرتبط را مشاهده کنید. در این زمینه رعایت 
اصل اختصار نیز از جمله مواردی است که همیشه باید آن را رعایت نمایید. 

8-کم توجهی به زیبایی بصری 
از دیگر موارد بس��یار منفی این است که افراد صرفا به متن توجه دارند. 
این امر در حالی اس��ت که ش��ما برای جذب بیشتر مخاطب، الزم است تا 

به زیبایی بصری کار خود نیز توجه داش��ته باش��ید. آمارها در این زمینه 
حاکی از آن اس��ت که محتواهای حاوی تصویر تا 94 درصد شانس دیده 
شدن باالتری را دارند. همچنین وجود تصویر ماندگار محتوا در ذهن را نیز 
افزایش می دهد و تا ۲۰ درصد تمایل به مطالعه مطالب را بیشتر می کند. 
در این راستا الزامی برای تهیه عکس ها وجود نداشته و انواع سایت ها وجود 
دارد که از آنها می توانید تصاویر موردنیاز را بدون نگرانی برای حق نش��ر 

آنها، پیدا کنید. 
9-غفلت کردن نسبت به ویرایش متن 

اگرچه همواره توصیه می ش��ود که حداق��ل دو بار متن خود را ویرایش 
نمایید، با این حال هنوز هم بس��یاری از اف��راد در این زمینه اقدام الزم را 
انجام نمی دهند. درواقع تصور نادرست این است که آنها به دلیل تسلط بر 
تایپ، غلط امالیی نداشته و به همین خاطر دیگر نیازی به بررسی مجدد 
وجود ندارد. این امر در حالی اس��ت که تصحیح اشتباهات تایپی و قواعد 
نگارشی، تنها یکی از اهداف بازبینی متن است. درواقع با مطالعه متن، شما 
در جایگاه مخاطب قرار خواهید گرفت. این امر در حالی است که در حین 
نوشتن، شما در جایگاه خودتان قرار دارید. این کار کمک خواهد کرد که 
در نهایت متن به سلیقه جامعه هدف نزدیک تر شود. بسیاری از نویسندگان 
حرفه ای در این زمینه پا را فراتر گذاش��ته و قبل از انتش��ار، محتوا را برای 
فردی دیگر ارس��ال می کنند. این امر کمک خواهد کرد تا به یک متن، از 

زاویه نگاه های مختلف پرداخته شود. 
10-محدود کردن راه های اشتراک گذاری

ممکن اس��ت تصور کنید که انتش��ار محتوا در وب��الگ خودتان، امری 
کاف��ی خواهد بود، با این حال محدودکردن خود به معنای آن اس��ت که 
شانس های موجود را نیز از دست خواهید داد. در این زمینه توصیه می شود 
که بس��ترهای مختلفی برای انتش��ار محتواها داشته باشید. در این زمینه 
اس��تراتژی پست مهمان نیز از دیگر مواردی است که در این زمینه کامال 
تاثیرگذار خواهد بود. همچنین حضور در شبکه های اجتماعی نیز از دیگر 
اقداماتی اس��ت که شانس دیده ش��دن محتوا را چندین برابر خواهد کرد، 
با این حال بهتر است که از این بسترهای جدید، برای تبلیغ وبالگ خود 

نیز استفاده نمایید. 
11-عدم توجه به سیاست بازنشر محتواهای قدیمی

اگر ش��ما محتواها را پس از انتش��ار به صورت کامل فراموش می کنید، 
این امر یک اقدام کامال اش��تباه خواهد بود. در این راس��تا نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که بسیاری از مطالب قدیمی ممکن 
است به علت قرار گرفتن در صفحات آخر، شانس دیده شدن بسیار کمی 
را داش��ته باشند. با این حال این امر به معنای آن نیست که دیگر کاربرد 
الزم را ندارند. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود که به دنبال ش��رایط 
مناسب برای بازنشر و یادآوری آنها باشید. در این زمینه بسیاری از افراد با 
اعمال تغییرات جدید نظیر به روز کردن اعداد یک مقاله، محتوایی جدید 
را عرضه می کنند. به صورت کلی شما می توانید از اقدامات قدمی خود نیز 

استفاده های بسیار خوبی را داشته باشید.
12-عدم بررسی آمارها 

در هر س��ایت و یا ش��بکه اجتماعی، شما به اطالعات مختلف نسبت به 
عملکرد خود دسترس��ی خواهید داشت. در این رابطه ضروری است که از 
 Google این آمارها برای تحلیل های مختلف استفاده نمایید. در این راستا
Analytics یک ابزار کامال کاربردی و مناس��ب محسوب می شود که در 
زمینه پیداکردن ترندها نیز به شما کمک خواهد کرد. درواقع این احتمال 
همواره وجود دارد که شما مجبور به تغییر مداوم سیاست ها و موضوعات 

خود باشید. 
13-عجله در کسب نتایج 

اگرچه هر فردی تمایل دارد که نتایج تالش های خود را مش��اهده کند، 
ب��ا این حال فراموش نکنید که این دس��تاوردها نی��از به طی کردن زمان 
طبیعی دارند. تحت این ش��رایط عجله ش��ما تنها باعث خواهد شد تا به 
س��مت اقداماتی سوق پیدا کنید که تاثیرات بسیار بدی را در درازمدت به 
همراه دارد. همچنین این اقدام باعث خواهد ش��د که پس از مدتی کامال 
ناامید شوید. درواقع شما به عنوان یک بالگر، باید این واقعیت را بپذیرید 
که ایجاد یک گروه مخاطب همراه امری است که به 1۲ تا 18 ماه زمان نیاز 

دارد که در برخی از شرایط ممکن است طوالنی تر هم شود. 
business2community.com :منبع
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بازگشایی تمامی فروشگاه های اپل در آمریکا 

پس از یک سال برای نخستین بار اپل اقدام به بازگشایی تمامی ۲۷۰ فروشگاه 
خود کرده اس��ت. این امر به معنای بهبود وضعیت کرونا در کش��ور آمریکا بوده 
ولی این موضوع نیز ذکر شده است که در صورت بروز موج جدید ویروس کرونا، 
وضعیت فروشگاه  های اپل به حالت سابق باز می گردد. در این راستا فروش آیفون 
1۲ با رکوردشکنی حتی در شرایط سخت حال حاضر همراه بوده و پیش بینی 
می شود که این برند قادر است که تا ۵۰ درصد، فروش گوشی های هوشمند در 
س��ال ۲۰۲1 افزایش دهد. حال باید دید که این تغییر، با چه واکنشی از سوی 
کاربران همراه خواهد بود. درواقع ممکن است حتی شاهد اعتراض ها و اتهاماتی 
نسبت به عدم توجه کافی نسبت به وضعیت حال حاضر کرونا در آمریکا به عنوان 

کشوری که رتبه نخست درگیری با این بیماری را دارد، باشیم. 
yahoo.com :منبع

حذف خودکار تصاویر اقدام جدید واتس اپ 

براس��اس جدیدترین گزارش ها به نظر می رس��د که در به روزرس��انی بعدی 
واتس اپ، امکان حذف خودکار تصویر اضافه خواهد شد. این قابلیت زمانی کاربرد 
دارد که شما بخواهید محتوای ارسالی پس از زمان موردنظر، پاک شود. این امر 
درس��ت اقدامی است که از مدت ها قبل شبکه ارتباطی تلگرام آن را در اختیار 
کارب��ران خود قرار داده اس��ت. به همین خاطر نیز ای��ن اقدام با نارضایتی هایی 
نیز همراه بوده و کاربران این ش��بکه محب��وب ترجیح می دادند که واتس اپ بر 
روی طرح��ی نوآورانه کار کند. درواقع در ص��ورت اقدام در زمینه کپی برداری، 
ای��ن برند می توانس��ت به مراتب زودتر این امکان را اضاف��ه نماید. این اقدام در 
حالی است که امکان حذف پیام ها نیز مدتی قبل فعال شده و به نظر می رسد 
ک��ه در طرح بعدی، این امکان برای تمامی محتواها مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
این روزها واتس اپ با اتهاماتی نس��بت به نق��ض حریم خصوصی کاربران خود 
به علت سیاس��ت جدید مواجه شده اس��ت. حال باید دید که سال ۲۰۲1 برای 
محبوب ترین شبکه ارتباطی جهان، چگونه سپری خواهد شد. درواقع در صورت 
تداوم اعتراض ها ممکن اس��ت حتی ش��اهد جدا شدن این برند از فیس بوک به 

عنوان شرکت مادر باشیم. 
beebom.com :منبع

تویوتا یاریس برنده خودرو سال 2021 

تویوتا یاریس به عنوان یکی از محبوب ترین مدل های برند ژاپنی تویوتا، برای 
دومین سال متوالی موفق شد تا عنوان بهترین خودرو سال را به دست آورد. نکته 
جالب این اس��ت که اختالف این خودرو با ش��ش رقیب اصلی، به مراتب بیشتر 
ب��وده و داوران نیز اقدام به تمجی��د از آن کرده اند. در توصیف این خودرو ظاهر 
زیب��ا، کیفیت، تجهیزات ایمنی قابل توجه و راحتی، عملکرد و کارایی بی نقص 
عنوان شده است. مراسم امسال به علت ویروس کرونا، به صورت مجازی برگزار 
شد که تجربه ای جدید در تاریخ  ECOTY محسوب می شود. مدیر تویوتا نیز 
طی بیانیه ای ضمن قدردانی از نظر داوران، اعالم کرده اس��ت که برای مراس��م 
س��ال آینده، برنامه های ویژه ای را خواهد داشت تا تویوتا به نخستین برندی در 
تاریخ تبدیل شود که برای سه بار متوالی، عنوان بهترین خودرو سال را به دست 
م��ی آورد. در این زمینه رنو کولئوس و فولکس واگ��ن گلف، از دیگر برندهایی 
هس��تند که برای دو سال متوالی، موفق به کسب این عنوان شده اند. حال باید 
دید که سال جدید برای برترین خودروسازی جهان، چگونه سپری خواهد شد.
euronews.com :منبع

راه اندازی فروشگاه هوشمند آمازون در لندن

آم��ازون در طول س��ال های اخی��ر به دلیل نوآوری ه��ای متعددش 
م��ورد توجه جهانی قرار گرفته اس��ت. این غول دنیای خرده فروش��ی 
آنالین برای نخس��تین بار ایده فروشگاه های بدون صندوق پرداخت را 
اجرا کرده اس��ت. این ایده در ایاالت متحده طرفدارهای بسیار زیادی 
پیدا کرد. درس��ت به همین خاطر گمانه زنی های بسیار زیادی نسبت 
به راه اندازی ش��عبه های دیگری از چنین فروشگاه های هوشمندی در 
کش��ورهای مختلف صورت گرفته است. اکنون آمازون به طور رسمی 
نخس��تین فروشگاه هوشمندش در خارج از ایاالت متحده را راه اندازی 
کرده است. این فروشگاه فاقد صندوق پرداخت در لندن راه اندازی شده 
است. بر این اساس مشتریان امکان ورود به فروشگاه، انتخاب محصوالت 
موردنظرش��ان و سپس خروج بدون نیاز به توقف در صف های طوالنی 
پرداخت را خواهند داشت. نکته مهم در این میان ارزیابی هزینه کلی و 

کسر از حساب به طور هوشمند از سوی سامانه آمازون است. 
نخستین تجربه راه اندازی فروشگاه های بدون صندوق پرداخت مربوط 
به س��ال ۲۰1۶ است. این ایده در آن س��ال به طور آزمایشی از سوی 
آمازون راه اندازی ش��د، اما به زودی در قالب ایده ای کامل و جذاب در 
دس��ترس قرار گرفت. فروشگاه های موردنظر در سال ۲۰19 با استفاده 
از فناوری ه��ای نوین هوش مصنوعی و همچنین کمک دس��تیارهای 
صوتی برای ارائه خدمات مش��اوره ای مناسب به مشتریان حس و حال 
تازه ای پیدا کرد.  براس��اس ارزیابی آمازون راه اندازی شعبه های بعدی 
خرده فروشی هوشمند در سال ۲۰۲1 ایده مناسبی است. دلیل این امر 
نیاز به توسعه خرده فروشی و همچنین انطابق این ایده با نکات مربوط 
به رعایت پروتکل های بهداش��تی کروناس��ت. قوانین مربوط به حضور 
تعداد مشخصی از مشتریان در فروشگاه برند همیشه یکی از نکات مهم 
محسوب می شود. این امر به خوبی از سوی آمازون در قالب شیوه های 
هوشمند و بدون نیاز به حضور کارمندان در محیط خرده فروشی دنبال 
می شود. بدون شک ایده فروشگاه های بدون صندوق پرداخت در ادامه 
س��ال ۲۰۲1 توسعه زیادی خواهد یافت. شاید در این مسیر آمازون با 

رقبای مهمی نیز مواجه شود. 
theverge.com :منبع
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موفقیت بازاریابی در توییتر برای هر برندی مهم است. توییتر به عنوان 
یکی از شبکه های اجتماعی دارای محبوبیت و دامنه وسیع کاربران است. 
بس��یاری از مردم برای روایت داس��تان های مربوط به رویدادهای عجیب، 
اخبار و حتی مطالب طنز از این پلتفرم اس��تفاده می کنند بنابراین حضور 
برندها در کنار مش��تریان با تالش برای بازاریابی در این پلتفرم به خوبی 

هماهنگی خواهد داشت. 
اغلب کس��ب و کارها برای بازاریابی از ش��یوه های مش��ابهی اس��تفاده 
می کنند. امروزه تمام برندها بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی را به انواع 
دیگ��ر بازاریابی و تبلیغات ترجیح می دهند. دلیل این امر نیز تاثیرگذاری 
به مراتب بیش��تر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر روی مخاطب هدف 
است. استفاده از توصیه ها و تکنیک های مناسب برای بازاریابی در این میان 
اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از بازاریاب ها در زمینه تعامل با مخاطب 
هدف و تولید محتوا در توییتر از تکنیک های اشتباهی استفاده می کنند. 
مهمترین نکات در این راستا توجه به ماهیت متفاوت توییتر نسبت به دیگر 
ش��بکه های اجتماعی و همچنین تالش برای شخصی سازی تکنیک های 

بازاریابی رایج است. 
اگر تمام برندها با اس��تفاده از شیوه های بازاریابی یکسان توانایی کسب 
موفقیت را داشتند، دیگر صحبت از شکست در عرصه بازاریابی بی معنا بود، 
با این حال امروزه هنوز هم برخی از برندها در عرصه بازاریابی با شکست 
مواجه می ش��وند. بنابراین اس��تفاده از توصیه های منحصر به فرد و تالش 
برای شخصی س��ازی آنها امر مهمی خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله 
ت��الش برای ارائه برخی از تکنیک ه��ا و نکات مهم برای بازاریابی و تعامل 
موفق با مخاطب هدف در توییتر است. این نکات گام مناسبی برای شروع 
فرآیند بازاریابی منحصر به فرد هر برندی خواهد بود. در ادامه برخی از این 

نکات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
شناخت درست از برندمان

بس��یاری از بازاریاب ها بر روی شناخت دقیق از مشتریان تمرکز دارند. 
ب��دون تردید این ام��ر مزیت های زی��ادی برای هر کس��ب و کاری دارد. 
وقتی تیم بازاریابی دارای ش��ناخت درستی از مشتریان باشد، امکان ارائه 
پیشنهادهای درست و تاثیرگذار را پیدا خواهد کرد. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران در ش��بکه های اجتماعی اقدام به دسته بندی 
آنها در قالب گروه های متفاوت می کنند. معیار اصلی در زمینه دسته بندی 

شباهت میان کاربران با هم است. 
اگر کس��ب و کارها شناخت درس��تی از خودشان نداشته باشند، امکان 
بازاریاب��ی مناس��ب از بین خواهد رف��ت. امروزه بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از ارزش ها و پیام های 
اصیل برندشان دارند. این امر اغلب اوقات به دلیل وجود فاصله میان کسب 
و کار و تیم بازاریابی با مشکل مواجه می شود بنابراین تالش برای پیگیری 
فعالیت های بازاریابی به نزدیکترین ش��کل ممکن ضروری خواهد بود. در 
غیر این صورت هماهنگی میان تیم بازاریابی و س��ایر بخش های کسب و 

کار ایجاد نخواهد شد. 
محتوای تولیدی هر برند در توییتر باید حال و هوای آن کسب و کار را 
داشته باش��د. در غیر این صورت تاثیرگذاری مناسب را به همراه نخواهد 
داش��ت. ایراد اصلی بسیاری از برندها تالش برای نمایش جلوه ای بیش از 
اندازه صمیمانه از کسب و کارشان است. این امر به معنای نمایش تصویر 
یک کاربر حقیقی از یک برند اس��ت. شاید این امر در ابتدا ایده جالبی به 
نظر برسد، اما در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی برای هر کسب و کار به 
همراه دارد. چالش اصلی در این میان تصور کاربران از یک برند به عنوان 
یک فرد عادی مثل خودشان است. این امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری 

بر روی کاربران به عنوان یک برند معتبر خواهد شد. 
انتشار توییت های ارزشمند

بازاریاب ها باید نس��بت به هر کدام از توییت های  ش��ان ذهنیت درستی 
داش��ته باشند. این امر ش��امل تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری درست 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. متاسفانه برخی از برندها در بازه های زمانی 
متفاوت فقط برای نمایش کسب و کارشان اقدام به انتشار توییت می کنند. 
این امر تردیدهای بس��یار زیادی در میان کاربران ایجاد می کند. اگر یک 
برند دارای ایده مناسب برای انتشار محتوا نیست، باید اندکی بیشتر صبر 
نماید. در غیر این صورت شاید اعتبار کسب و کارش با مشکل مواجه شود. 
توجه به اهمیت تمام توییت ها امری ضروری محسوب می شود. متاسفانه 
بس��یاری از برندها برنامه های کوتاه مدتی برای بازاریابی در توییتر ندارند. 
ای��ن امر به معنای توجه بیش از حد به چش��م اندازهای بلندمدت اس��ت. 

همین ام��ر موجب عدم ارزش گذاری ب��ر روی توییت ها به صورت منفرد 
اس��ت.  تالش برای افزایش سطح تعامل با مخاطب هدف با استفاده از هر 
توییت امر مهمی محس��وب می شود. بسیاری از برندها نسبت به پیگیری 
ای��ن امر توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین مواجهه با مش��کالتی در 
این راس��تا امری طبیعی خواهد بود. اگر ه��ر کدام از توییت های برندمان 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نداشته باشد، مجموعه آنها نیز 
هیچ تاثیر مشخصی به همراه ندارد. این یک اصل مهم در حوزه بازاریابی 
محسوب می شود. اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم، روند فعالیت بازاریابی 

کسب و کارمان به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
واکنش نسبت به فالوورها

یکی از راهکارهای مناسب برای تعامل با مخاطب هدف در توییتر تالش 
برای ارائه واکنش های دقیق و مستمر به نظرات شان است. توییتر همیشه 
به دلیل سادگی اظهارنظر و همچنین درج کامنت شهرت داشته است. این 
امر باید در نحوه فعالیت بازاریابی هر برند به خوبی قابل مش��اهده باش��د. 
برخی از کسب و کارها نسبت به پاسخگویی به نظرات کاربران توجه الزم 
را نش��ان نمی دهند. اس��تدالل اصلی در این میان ضرورت پاسخگویی به 
پرس��ش های کاربران، به جای نظرات عادی، اس��ت. شاید این امر موجب 
صرفه جویی مناسب در زمان کسب و کارها شود، اما تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف را به همراه ندارد. 
امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی دارای انتظارات بسیار باالیی از 
برندها هستند. این امر موجب جلب نظر مخاطب هدف به برخی از کسب 
و کارهای موفق در زمینه پاسخ به انتظارات شان می شود. مهمترین مسئله 
در ای��ن میان تالش برای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
براساس درک درست انتظارات شان است. اگر این نکته مهم مدنظر برندها 

قرار نداشته باشد، فرآیند تاثیرگذاری بر روی کاربران دشوار خواهد شد. 
پاسخگویی به نظرات کاربران همیشه به معنای تایید آنها نیست. گاهی 
اوق��ات امکان ارائه واکنش در قالب اموجی نیز وج��ود دارد. هر کاری که 
تیم بازاریابی برای تعام��ل با مخاطب هدف انجام می دهد، در نهایت باید 
وجهه حرفه ای داشته باشد. همچنین قدردانی از نظرات کاربران با بازنشر 
برخی از مهمترین آنها ایده جذابی خواهد بود. این امر اهمیت کاربران در 
نگاه کس��ب و کارمان را نشان خواهد داد. بدون تردید چنین فعالیت هایی 
بسیار ساده به نظر می رسد، اما تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی وضعیت 

هر کسب و کار دارد. 
تولید محتوا به طور مداوم

عنصر تداوم در زمینه بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری 
از برندها در این زمینه با مش��کالت جدی مواجه هس��تند. دلیل این امر 
یافتن ایده ای مناس��ب در زمانی مش��خص و س��پس فراموشی کامل آن 
ایده اس��ت. برخی از کس��ب و کارها در این راس��تا وضعیت بهتری دارند. 
دلیل این امر برنامه ریزی برای انتش��ار محتوا به طور مداوم اس��ت. وقتی 
یک تیم بازاریابی دارای برنامه ای مشخص برای تولید محتوا باشد، امکان 
برنامه ری��زی پیش از موعد را پیدا خواهد کرد. این امر موجب تاثیرگذاری 

هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف می شود. 
بس��یاری از برندها پس از موفقیت کوتاه مدت در توییتر دیگر انگیزه ای 
ب��رای تولید محتوا ب��ه طور مداوم ندارند. تالش ب��رای تقویت انگیزه تیم 
بازاریابی و ترس��یم اهداف تازه همیش��ه نکته مهمی محس��وب می شود. 
برخی از برندها در این راستا تالش بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف دارند. نکته مهم در این می��ان تالش برای ایده گرفتن از 
کاربران در این راستاست. معنای ضمنی این امر تالش برای یافتن اهداف 
تازه بازاریابی با توجه به ایده های متفاوت کاربران است. اگر این امر مدنظر 
برندها قرار نداشته باشد، به طور مداوم با مشکالتی در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مواجه خواهیم شد. همچنین انگیزه تیم بازاریابی مان 

نیز به طور مداوم کاهش پیدا می کند. 
استفاده درست از هشتگ ها

افزودن تعداد باالیی از هش��تگ ها به پست های بازاریابی به تنهایی ایده 
مناسبی نیست. بسیاری از تیم های بازاریابی هشتگ ها را عنصری مهم در 
موفقیت بازاریابی قلمداد می کنند. نکته مهم در این میان استفاده درست 
از هشتگ هاس��ت. هر عنصر مهمی در حوزه بازاریابی در صورت اس��تفاده 
نادرس��ت همراه با تاثیرات منقی بر روی کسب و کار خواهد بود بنابراین 

باید اصول کار با هشتگ ها را یاد بگیریم. 
اغلب اوقات بازاریاب های حرفه ای برای یافتن هشتگ های مناسب اقدام 
به جست وجوی فضای شبکه های اجتماعی می کنند. این امر بدون استفاده 
از ابزارهای هوش��مند بسیار سخت خواهد بود. نکته جالب اینکه برخی از 
کس��ب و کارها از س��رویس هایی نظیر گوگل ترندز نیز استفاده می کنند. 
چنین ابزارهایی امکان تعامل با مخاطب هدف به بهترین ش��کل براساس 

هشتگ های مورد عالقه شان را به همراه دارد. 
بدون تردید هش��تگ های بس��یار زیادی مدنظر کاربران در شبکه های 
اجتماع��ی ق��رار دارد. نکته مهم در این میان تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با اس��تفاده تعداد محدودی از هشتگ ها در هر پست 
اس��ت. اگر این امر مدنظر بازاریاب ها قرار نداشته باشد، در نهایت توییتی 
با بی نهایت هش��تگ خواهیم داشت. اگرچه توییتر استفاده از حداکثر 3۰ 
هش��تگ در هر توییت را مدنظر قرار داده اس��ت، اما اغل��ب اوقات 3 تا ۵ 
هشتگ برای هر توییت کافی خواهد بود. البته اگر توییت شما کوتاه است، 
ش��اید یک هشتگ نیز کافی باش��د. اگر برندها به این نکته مهم توجهی 
نشان ندهند، در بلندمدت با مشکالتی نظیر کاهش شدید مخاطب هدف 

مواجه خواهند شد. 
استفاده از آمارهای تحلیلی توییتر

شبکه های اجتماعی درآمد اصلی شان از طریق نمایش محتوای تبلیغاتی 
برای کاربران اس��ت. این امر بس��تگی به تمایل برندها ب��رای همکاری با 
شبکه های اجتماعی دارد بنابراین ارائه خدمات به صورت مناسب به برندها 
در این میان اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. راه اندازی سرویس های 
آماری برای توییتر و دیگر ش��بکه های اجتماعی براساس همین استدالل 

قابل توجه است. 
اغلب اوقات تیم های بازاریابی به داده ها و اطالعات طبقه بندی ش��ده در 
مورد نحوه رفتار کاربران و وضعیت توییت های شان نیاز دارند. این امر نکته 
بس��یار مهمی محسوب می شود بنابراین برندها باید نسبت به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با استفاده از چنین داده هایی توجه نشان دهند. در 
غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند 
داشت. این امر یک فرآیند سودمند برای پلتفرم های اجتماعی و برندها به 
طور همزمان است. هرچه اطمینان برندها نسبت به امکان تولید محتوای 
تعاملی و جذاب در شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کند، تمایل باالتری 

برای استفاده از گزینه تبلیغاتی در پلتفرم ها خواهند داشت. 
آمارهای توییتر به طور رایگان در دس��ترس هر اکانت تجاری قرار دارد 
بنابراین کسب و کارها امکان صرفه جویی در هزینه های شان را نیز خواهند 
داشت. این امر یکی از مهمترین بحث ها برای هر کسب و کاری محسوب 
می شود بنابراین برندها باید نسبت به این نکته توجه الزم را نشان دهند. 
بودجه ه��ای بازاریابی اغلب برندها به ش��دت محدود اس��ت بنابراین باید 
اس��تفاده درست از آن را مدنظر قرار دهیم. استفاده از تحلیل های دقیق و 
اطالعات توییتر در این میان راهکاری مناسب برای کسب و کارها خواهد 

بود. 
ایجاد انطباق میان توییتر و استراتژی کالن بازاریابی برند

ب��دون تردید هر برند در ش��بکه های اجتماعی پرتعدادی عضویت دارد. 
این امر ضرورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تالش برای بازاریابی 
مناس��ب را نش��ان می دهد. مس��ئله مهم در این میان نگاه به هر کدام از 
ش��بکه های اجتماعی به مثابه مکمل فرآیند بازاریابی اس��ت. اگر این امر 
مدنظر برندها قرار داشته باشد، از تمرکز بیش از اندازه بر روی یک پلتفرم 

جلوگیری خواهد شد. 
ن��گاه هر تیم بازاریاب��ی به توییتر بای��د به طور خاصی ص��ورت گیرد. 
برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیاز به طراحی 
اس��تراتژی برای پاس��خگویی به نیاز دامنه وس��یعی از آنها دارند. کاربران 
دارای س��لیقه های متفاوت در پلتفرم های اجتماعی گوناگونی حضور پیدا 
می کنند. ای��ن امر به معنای تالش برای پیگیری اه��داف متفاوت در هر 
پلتفرم است. اگر این نکته مهم مدنظر برندها قرار نداشته باشد، به زودی 
با مشکالتی نظیر تکراری شدن محتوای برند در تمام شبکه های اجتماعی 

مواجه خواهند شد. 
نگاه به توییتر باید در قالبی حرفه ای صورت گیرد. این امر شامل تعریف 
سلیقه های کاربران در توییتر و تالش برای تولید محتوای اختصاصی برای 
کاربران این پلتفرم اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نگیرد، ش��انس 
چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. کاربران 
توییتر اغلب به محتوای محبوب در سایر شبکه های اجتماعی روی چندان 
خوش��ی نش��ان نمی دهند بنابراین بازنش��ر صرف محتوای برند در دیگر 
شبکه های اجتماعی هرگز ایده مناسبی نخواهد بود. هر کسب و کار باید 
محتوای منحصر به فردی برای هر پلتفرم اجتماعی تولید نماید. در غیر این 

صورت جلب نظر مخاطب هدف امری غیرممکن خواهد بود. 
تعیین اهداف مشخص

بازاریابی بدون هدف امری بی فایده خواهد بود. اهداف مشخص و دقیق 
نظ��م خاصی در حوزه بازاریابی ایجاد می کند. بس��یاری از برندها به دلیل 
تعیی��ن اهداف دقیق در بازه های زمانی طوالنی امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را پیدا می کنند. بدون تردید این امر در نگاه نخست بسیار 

س��اده به نظر می رس��د، با این حال بس��یاری از برندها نسبت به این امر 
بی توجه هستند. بازاریاب ها اغلب فقط به دنبال تولید محتوا و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدفند. اگر در این میان نس��بت به ه��دف این فرآیند 
پرسشی طرح شود، اغلب آنها توانایی ارائه پاسخ مناسبی را نخواهند داشت. 

این امر نوعی بحران در حوزه بازاریابی محسوب می شود. 
تعریف اهداف حوزه بازاریابی در توییتر باید براساس نیازهای کسب و کار 
صورت گیرد. اگر این امر مورد توجه برندها قرار نداش��ته باشد، بسیاری از 
فرآیندهای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکل مواجه خواهد شد. 
یکی از اهداف قابل توجه در فرآیند بازاریابی مربوط به فروش بیشتر است. 
این امر در کنار اهدافی مانند تبدیل کاربران به مش��تریان وفادار برند باید 
براساس تکنیک های منحصر به فردی دنبال شود بنابراین در صورت فقدان 
آگاهی از تکنیک های مناس��ب بازاریابی در عمل تمام بخش های کسب و 

کارمان هزینه این بی توجهی را پرداخت خواهند کرد. 
توجه به تبلیغات در توییتر

پرداخت هزینه برای نمایش محت��وای بازاریابی برند به کاربرانی خاص 
همیشه ایده جذابی است. توییتر این امکان را در ازای پرداخت هزینه های 
مشخص فراهم کرده اس��ت. مهمترین نکته در این میان طراحی ایده ای 
جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب اس��ت. بدون تردید هیچ برندی 
تمایل به پرداخت هزینه و سپس ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهد داشت. این امر مشکالت بسیار زیادی برای هر برند به همراه 

دارد. 
بودجه های بازاریابی اغلب اوقات بسیار فشرده طراحی می شود. این امر 
به معنای ناتوانی برای استفاده از هرگونه بودجه جانبی خواهد بود بنابراین 
برندها در صورت تمایل ب��رای موفقیت در زمینه بازاریابی در توییتر باید 
برنام��ه دقیق را مورد توجه قرار دهند. این امر ش��امل همکاری تبلیغاتی 
هوشمندانه با توییتر است. برخی از برندها با صرف هزینه های سرسام آور 
در تالش برای توس��عه جایگاه برندش��ان هس��تند. ب��دون تردید این امر 
مش��کالت زیادی برای هر کسب و کار به همراه دارد. مسئله مهم در این 
میان عدم تمایل کاربران برای مشاهده شمار باالیی از محتوای تبلیغاتی از 
سوی یک برند است. این امر کاربران را نسبت به ارزش های اساسی کسب 

و کار موردنظر مردد خواهد ساخت. 
درخواست برای بازنشر توییت برند

هیچ نکته ای به اندازه همکاری کاربران با برند برای بهبود کیفی فرآیند 
بازاریابی مهم نیست. برخی از برندها برای دستیابی به این نکته هزینه های 
بس��یار زیادی را صورت می دهند. ش��اید این امر عجیب به نظر برسد، اما 
برخ��ی از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف حتی تمایل به 

پرداخت هزینه به منظور همکاری برخی از کاربران دارند. 
یکی از راهکارهای مهم برای ترغیب کاربران به منظور همکاری با برند 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مربوط به ارائه خدمات مناس��ب 
است. اغلب مشتریان تمایل به همکاری با برندهای مورد عالقه شان دارند 
بنابراین این امر باید در استراتژی کالن بازاریابی هر برند جایگاه مشخصی 

داشته باشد. 
دعوت و درخواست از کاربران برای بازنشر توییت های برند امری رایج در 
میان برندها محسوب می شود، با این حال برخی از کسب و کارها هنوز هم 
نسبت به طرح چنین درخواست هایی تردید دارند. مهمترین مسئله در این 
میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر کاربران به 
طور مناسب است. این امر تاثیرات بلندمدتی بر روی وضعیت هر کسب و 

کار به همراه خواهد داشت. 
استفاده از فرمت های مختلف

امروزه توییتر دیگر پلتفرمی برای انتشار محتوای متنی نیست. کاربران 
امکان بارگذاری ویدئو، عکس و فایل های صوتی را نیز پیدا کرده اند بنابراین 
توییتر با ماهیت ابتدایی اش تفاوت آشکاری پیدا کرده است. این امر دست 
بازاریاب ها برای تعامل با مخاطب هدف در این فضا را به ش��دت باز کرده 
اس��ت. درست به همین خاطر بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر 
به توییتر به عنوان یک پلتفرم کامل برای بازاریابی توجه نشان می دهند. 

یک��ی از مهمترین نکات برای بازاریابی موفق در توییتر مربوط به تالش 
برای ایجاد تنوع محتوایی از نظر فرمت اس��ت. تولید هماهنگ و متعادل 
ویدئ��و، عکس و متن برای تعامل ب��ا مخاطب هدف امری ضروری خواهد 
بود. ش��اید این نکته در ابتدای امر بس��یار دشوار باش��د، اما به مرور زمان 
توانایی کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس این 
الگو افزایش پیدا می کند. بدون تردید این امر به معنای اس��تفاده دقیق از 
محتوای سایر پلتفرم ها بدون اعمال تغییرات در توییتر نیست بنابراین باید 
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بس��یاری از کارآفرینان ج��وان پس از راه اندازی کس��ب و کار به دنبال 
توصیه های حرفه ای برای مدیریت بهتر موسسه شان هستند. این امر شاید 
در نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر برسد. امروزه توصیه های بسیار زیادی 
برای اهالی کسب و کار در حوزه های مختلف قابل جست وجو است. فضای 
آنالین دامنه وس��یعی از محتوا را در اختی��ار مخاطب هدف قرار می دهد 
بنابراین جس��ت وجو برای توصیه های مناس��ب در حوزه کسب و کار امر 
س��ختی نخواهد بود.  چالش مهم در این میان مسئله کیفیت توصیه های 
دریافتی از س��وی کارشناس هاست. بسیاری از افراد دارای صالحیت الزم 
برای ارائه توصیه های کارآفرینی نیس��تند بنابراین استفاده از توصیه این 
افراد برای بهبود وضعیت کس��ب و کار نتیجه مطمئنی به همراه نخواهد 
داش��ت. این بحث موضوع اصلی مقاله کنونی را ش��کل می دهد. در ادامه 
برخی از کارآفرینان جوان به بررسی این مسئله و راهکارهای حل و فصل  

آن خواهند پرداخت. 
1. مراجعه به دیگر کارآفرینان

کاران براون: موسسه لید کاورج
کارآفرینان دیگر در عرصه کسب و کار به طور معمول دارای توصیه هایی 
کاربردی برای افراد جوان هستند. اگر شما در حوزه کسب و کار به تازگی 
موسسه تان را راه اندازی کرده اید، با مراجعه به برخی از کارآفرینان باسابقه 

امکان دریافت برخی از توصیه های کاربردی را خواهید داشت. 
بدون تردید همیشه امکان شروع کسب و کار و توسعه اش بدون استفاده 
از کمک دیگران وجود دارد. نکته مهم در این میان تالش برای ساده سازی 
مسیر پیش روی کسب و کارمان است. اگر این امر مدنظر کارآفرینان تازه 
کار قرار داشته باشد، امکان استفاده از توصیه های حرفه ای سایر کارآفرینان 
فراهم خواهد شد. در غیر این صورت شاید به جای استفاده از چرخ مجبور 
به اختراعش از ابتدا ش��وید.  امروزه زمان اهمیت بس��یار زیادی در حوزه 
کس��ب و کار دارد. کارآفرین��ان دارای توانایی ب��رای مدیریت بخش های 
مختلف کس��ب و کار در کوتاه ترین زمان همیشه برتری قابل مالحظه ای 
نس��بت به دیگر رقبای ش��ان دارند. یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود 
وضعیت برند و توس��عه اش در کوتاه ترین زمان ممکن اس��تفاده از توصیه 
دیگر کارآفرینان است. مسئله اساسی در این میان استفاده از توصیه های 
کارآفرینان گوناگون و موفق اس��ت. این امر تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی 

وضعیت کسب و کارهای تازه تاسیس خواهد داشت. 
2. کمک گرفتن از مربی های کسب و کار

Cables & Sensors دیگو اورجوئال: موسسه
مربی ه��ای کس��ب و کار در بس��یاری از بازارهای مهم هن��وز به عنوان 
افرادی ش��ناخته ش��ده و دارای جایگاهی مناسب محس��وب نمی شوند. 
برنده��ای مختل��ف در بازارهای بزرگ و بین المللی ب��ه طور معمول برای 
بهبود وضعیت ش��ان اقدام به اس��تفاده از کمک این افراد می کنند. وظیفه 
اصل��ی چنین مربی هایی ارزیابی کلی وضعیت کس��ب و کار و ارائه برخی 
از توصیه ه��ا و راهکارهای کاربردی برای بهب��ود بهره وری و کارایی نهایی 

برند است. 
ش��اید در نگاه نخست اس��تفاده از مربی های حوزه کسب و کار چندان 
منطقی نباش��د. بسیاری از کس��ب و کارها از نقطه نظر مالی تحت فشار 
هس��تند بنابراین صرفه جویی در هزینه ها همیشه ایده جذابی خواهد بود. 
نکت��ه مهم در این میان تالش برای ارزیابی وضعیت به طور دقیق اس��ت. 
بهبود وضعیت برند در بازار باید با نگاه دقیق صورت گیرد. اگر یک کسب 
و کار با سرمایه گذاری در حوزه دریافت توصیه های حرفه ای توانایی توسعه 
کسب و کارش در مدت زمان محدودی را داشته باشد، صرف نظر از سود 

مقطعی برای دستیابی به سود بلندمدت ایده جذابی خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه مربی های کسب و کار به س��رعت در حال توسعه 
هس��تند. اگر کسب و کار شما عالقه مند به همکاری با برخی از این افراد 
است، امکان مراجعه به هر کدام یا همکاری با یک آژانس مشاوره کسب و 
کار وجود خواهد داش��ت. این امر به بهترین وجه نیازهای کسب و کارتان 
را رفع خواهد کرد. البته اگر به توصیه ها و ارزیابی های مربی های مورد نظر 
توجه نکنید، هیچ تغییری در وضعیت کس��ب و کارتان ایجاد نخواهد شد 

بنابراین تالش برای استفاده از توصیه های آنها ضروری خواهد بود. 
3. باشگاه های کسب و کار محلی

Writing Explained جردن کونراد: موسسه
باش��گاه های کسب و کار همیشه محل مناسبی برای آگاهی از وضعیت 
ب��ازار و دریافت برخی از توصیه های معتبر اس��ت. مزیت اصلی حضور در 

چنین باشگاه هایی امکان تعامل با برندهای مختلف و استفاده از تجربه های 
گوناگون اس��ت. اش��تباه برخی از کارآفرینان جوان ت��الش برای اکتفا به 
توصیه های برخی از برندها و کارآفرینان است. این امر آنها را نسبت به تنوع 
جاری در عرصه کسب و کار و توصیه های مختلف بی توجه خواهد ساخت. 
حضور در باش��گاه های کس��ب و کار به طور معمول برای یک رویداد یا 
درخواس��ت مهمی ص��ورت می گیرد. برخی از برنده��ای بزرگ به منظور 
همکاری با دیگر کس��ب و کارها یا کس��ب سرمایه موردنیاز برای پیشبرد 
برخی از طرح های ش��ان اقدام به برگزاری جلس��ه در باشگاه های کسب و 

کار می کنند. 
مهمترین نکته در مورد باش��گاه کس��ب و کار محلی مربوط به مالکیت 
اش��تراکی اش است بنابراین هیچ برندی به تنهایی مالک یا صاحب امتیاز 
باشگاه موردنظر نیست. این امر امکان حضور گسترده برندها و تعامل شان 
به ساده ترین شکل ممکن را به همراه خواهد داشت. بسیاری از برندها برای 
توس��عه کسب و کارشان اقدام به نامه نگاری به منظور تنظیم قرار مالقات 
با تیم مدیریت برندهای بزرگ می کنند. بدون تردید این الگوی مناس��بی 
برای کس��ب تجربه است، اما زمان زیادی از برندها خواهد گرفت بنابراین 

باید نسبت به استفاده درست از باشگاه های کسب و کار اقدام نماییم. 
حضور در باشگاه های کسب و کار برای موسسه های تازه تاسیس همیشه 
دشوار است، با این حال پس از مدت زمانی اندک تجربه کافی برای تعامل 
با برندهای مختلف را پیدا خواهید کرد. مهمترین مسئله تالش برای حضور 
مداوم در چنین باشگاه هایی است. در غیر این صورت سایر برندها نسبت به 

حضورتان در عرصه کسب و کار اطالعی پیدا نخواهند کرد. 
4. مطالعه وبالگ مدیران موفق
جان ترنر: موسسه سید پراد

کارآفرینان و مدیران موفق همیشه داستان ها و نکات طالیی برای بیان 
دارند. شاید نکات موردنظر آنها بسیار ساده یا بدیهی باشد، اما اغلب اوقات 
کارآفرینان به آن توجهی نش��ان نمی دهند. مهمترین مسئله در این میان 
تالش برای یافتن وبالگ رس��می مدیران موفق اس��ت. خوشبختانه اغلب 
مدیران موفق دارای وبالگ های رس��می هستند. آنها نکات بسیار مهمی 
در وبالگ شان برای دیگران بارگذاری می کنند. شاید تمام محتوای موجود 
در وبالگ مدیران موفق به درد کس��ب و کارهای تازه تاسیس نخورد، اما 

بخشی از آن کاربردی خواهد بود. 
مهمترین مزیت استفاده از محتوای تولیدی مدیران موفق در وبالگ شان 
عدم نیاز به پرداخت هزینه اس��ت. همچنین در صورت طرح پرسش های 
مفهومی نس��بت به مطالب ش��ان امکان مالقات یا دس��ت کم گفت وگوی 
تلفی فراهم خواهد ش��د. بس��یاری از مدیران پس از مشاهده عالقه دیگر 
کارآفرینان، به ویژه تازه کار، نس��بت به مطالب شان تمایل به بیان برخی 
از نکات به صورت خصوصی نیز پیدا می کنند. این امر باید به اندازه کافی 
مدنظر کارآفرینان تازه کار قرار داش��ته باشد. در غیر این صورت تعامل با 

مدیران حرفه ای بدل به چالش انکارناپذیری خواهد شد. 
5. رویدادهای مجازی

Click Play Films جیکوب تانور: موسسه
امروزه رویدادهای آنالین بسیار زیادی در زمینه مدیریت و توسعه کسب 
و کار برگزار می ش��ود. این رویدادها کاربرد بسیار زیادی برای کارآفرینان 
دارد. نکات طرح ش��ده در اغل��ب رویدادهای آنالین دارای اهمیت فراوانی 
اس��ت. یکی از مثال های مناسب در مورد رویدادهای مجازی مربوط به تد 
تاکس )TED Talks( است. این رویداد به طور کامل متوجه حوزه کسب 
و کار نیست، اما نشست های مرتبط با دنیای کسب و کارش با حضور برخی 

از مدیران و کارآفرینان موفق دارای جذابیت بسیار زیادی است. 
نکات مورد بحث در رویدادهای آنالین اغلب مس��ائل اساس��ی و پایدار 
حوزه کس��ب و کار را ش��امل می ش��ود بنابراین امکان آگاه��ی از نظرات 
کارآفرینان برجس��ته در مورد مسائل دنیای کسب و کار برای شما فراهم 
خواهد شد. گاهی اوقات مدیران برجسته عرصه کسب و کار به نکاتی فراتر 
از چشم انداز کارآفرینان تازه کار اشاره می کنند. این امر مزیت اصلی حضور 

در رویدادهای مجازی را شامل می شود. 
ش��مار باالیی از رویدادهای مجازی پیش از این به طور حضوری برگزار 
می شد. با این حال شیوع ویروس کرونا وضعیت را به طور کامل تغییر داده 
است. اکنون اغلب رویدادهای موردنظر به صورت مجازی برگزار می شود. 
این امر مزیت مهمی برای کارآفرینان محسوب می شود، چراکه دیگر بعد 
مکان��ی را از بین خواهد برد. با این حس��اب کارآفرینان از هر نقطه ای در 
جهان امکان حضور در مراس��م های مجازی مهم در حوزه کس��ب و کار را 

خواهند داشت. 
Bunch.ai 6. پلتفرم

Innovation Department کالین دارتا: موسسه
ارائه توصیه های کاری و ارزیابی وضعیت برندها دیگر یک راهکار مناسب 
برای مدیران بزرگ به منظور نمایش اعتبارش��ان نیست. امروزه برخی از 
کس��ب و کار به طور تخصصی در این راس��تا فعالیت دارند. اس��تارت آپ  
Bunch.ai یک��ی از نمونه های موفق در این زمینه محس��وب می ش��ود. 
این اس��تارت آپ با هدف ارائه توصیه های کاربردی و در عین حال معتبر 
به کارآفرینان راه اندازی ش��ده است. اغلب توصیه های این پلتفرم از سوی 
کارآفرین��ان حرفه ای ارائه می ش��ود بنابراین تردید در اعتبارش��ان وجود 

نخواهد داشت. 
وقتی از Bunch.ai صحب��ت می کنیم، بدون تردید گزینه هایی مانند 
لینکدین را مد نظر نداریم. این پلتفرم به سادگی ارتباط میان کارآفرینان 
با محتوای ارزشمند برای توسعه کسب و کار را ایجاد می کند. البته مدیران 
این اس��تارت آپ در تالش برای شخصی س��ازی خدمات ش��ان در راستای 
ارزیابی منحصر به فرد وضعیت هر برند هستند، با این حال اکنون تمرکز 

اصلی آنها بر روی ارائه توصیه های کاربردی به کاربران قرار دارد. 
عضویت اولیه در این پلتفرم رایگان است، با این حال دسترسی به برخی 
از توصیه ها و محتوای آموزش��ی Bunch.ai نیازمند خرید حق عضویت 
خواه��د ب��ود. بدون تردید اس��تفاده از چنین ابزاری در میان بس��یاری از 
کارآفرینان هنوز ایده رایجی نیست، اما به زودی نمونه های مشابه دیگری 

از این استارت آپ توسعه خواهد یافت. 
7. استفاده از کورا

اندرو شاراژ: موسسه مانی کرشرز
پلتف��رم کورا )Quora( یک ش��بکه اجتماعی س��اده و کاربردی برای 
پاسخگویی به پرسش های مختلف کاربران است. این امر به معنای مواجهه 
با یک س��امانه پرسش و پاس��خ بزرگ است. بدون شک تمام پرسش های 
طرح ش��ده در این پلتفرم در حوزه کس��ب و کار نیست، اما گاهی اوقات 
نکات بس��یار مهمی از س��وی کس��ب و کارها و چهره ه��ای مطرح حوزه 
کارآفرینی ارائه می شود. دلیل این امر تالش کارآفرینان و برندهای بزرگ 
برای تاثیرگذاری بر روی بازار است. این امر با ارائه توصیه های کاربردی به 
کارآفرینان تازه کار صورت می گیرد. وقتی یک برند به س��طح مشاور سایر 
کس��ب و کارها ارتقا پیدا کند، به ط��ور خودکار به عنوان مرجع اصلی در 
حوزه تخصصی اش شناخته خواهد شد. این امر دامنه وسیعی از مشتریان 

را نسبت به کسب و کار آن برند جلب خواهد کرد. 
بسیاری از برندها و کارآفرینان بزرگ در کورا حضور فعالی دارند بنابراین 
در ص��ورت مواجه��ه با چالش یا مش��کلی مهم باید به س��ادگی آن را در 
کورا مطرح نمایید. نکته اساسی در این میان جست وجو برای پرسش های 
مشابه است. اگر سوال تکراری مطرح کنیم، ویرایشگرهای کورا آن را تایید 
نخواهند کرد. همچنین در صورت ارائه پرسشی شبیه به نمونه های دیگر 

امکان جلب نظر کارآفرینان بزرگ برای ارائه پاسخ از میان خواهد رفت. 
8. تمرکز بر روی تیک تاک

دیزی جینگ: موسسه بانیش
شاید مطرح س��اختن نام تیک تاک به عنوان یک پلتفرم مناسب برای 
یافتن توصیه های حرفه ای کس��ب و کار عجیب به نظر برسد. اغلب مردم 
تی��ک تاک را پلتفرمی جذاب برای س��رگرمی می دانن��د بنابراین حضور 
کارآفرینان با هدفی به غیر از بازاریابی در آن عجیب خواهد بود. مهمترین 
مزیت تیک تاک حضور ش��ما باالیی از برندها و کارآفرینان در آن اس��ت. 
ای��ن امر به تنهای��ی هنوز هم دلیل کافی برای نگاه ب��ه آن به عنوان یک 
پلتفرم مناسب برای دریافت توصیه های کاربردی نیست. نکته بعد مربوط 
به امکان جس��ت وجوی محتوای مختلف در تیک تاک و دریافت ایده های 
تازه اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد. بنابراین 
با مشاهده ایده های تازه در این پلتفرم امکان فعالیت مناسب برای برندها 

فراهم خواهد شد. 
بسیاری از برندهای تازه تاسیس برای پیگیری وضعیت فعالیت شان در 
تیک تاک اقدام به الگوبرداری از برندهای بزرگ می کنند. شاید این امر در 
نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما کاربردهای فراوانی برای برندها 
به همراه دارد. کس��ب و کارهای بزرگ همیش��ه ایده های تازه و کاربردی 
برای بازاریابی و مدیریت کسب و کار دارند بنابراین الگوبرداری از آنها ایده 
بسیار جذابی خواهد بود. مهمترین مسئله در این میان تالش برای ایجاد 
تغییراتی اساس��ی در ایده اولیه برندهای بزرگ اس��ت. در غیر این صورت 

عملکردمان نوعی کپی برداری ناشیانه خواهد بود. 
9. مراجعه به کتاب ها

WPBeginner سید بلخی: موسسه
مطالعه کتاب اهمیت بس��یار زیادی ب��رای افزایش دانش و مهارت افراد 

دارد. ای��ن ام��ر در تم��ام حوزه ها دارای مصداق مش��خص اس��ت. امروزه 
کتاب های کاربردی بس��یار زیادی در حوزه کسب و کار نگاشته می شود. 
دانش��کده های کس��ب و کار و کارآفرینی در سراسر دنیا محتوای علمی و 
معتبر بس��یار زیادی برای اس��تفاده تخصصی در اختیار عالقه مندان قرار 
می دهد بنابراین مراجعه به کتاب های مختلف برای بهبود سطح توانایی و 

دانش کاربردی در حوزه کسب و کار ضروری خواهد بود. 
اگر در مورد گزینه های مناسب برای شروع مطالعه تان تردید دارید، باید 
ابتدا به سراغ افراد حرفه ای در این حوزه بروید. شاید این امر در ابتدا بسیار 
س��خت باشد، اما پس از یافتن چند کتاب مناسب دیگر روند یافتن منابع 
مهم را یاد خواهید گرفت بنابراین مشکل دیگری در مسیر بهبود کیفیت 

کاری تان وجود نخواهد داشت. 
10. کتاب های صوتی

OneIMS ماریا تیموتی: موسسه
استفاده از کتاب های فیزیکی همیشه مشکالتی را به همراه دارد. بسیاری 
از افراد توانایی مطالعه کتاب به طور مرسوم را ندارند بنابراین باید به دنبال 
گزینه های دیگری باش��ند. یکی از گزینه های مناسب در این میان مربوط 
به کتاب های صوتی اس��ت. این گزینه دارای جذابیت های بسیار زیادی از 
اهالی کسب و کار است. اگر در مسیر خانه به محل کار یا برعکس هستید، 

کتاب های صوتی فقط با استفاده از یک هدست قابل گوش دادن است. 
برخ��ی از کارآفرینان برای گ��وش دادن به کتاب های صوتی از یک تکه 
کاغذ برای یادداشت نکات مهم استفاده می کنند. این امر نقش مهمی در 
ی��ادآوری نکات مهم کتاب موردنظر در روزهای بعد دارد. همچنین گاهی 
اوقات یادداشت های موردنظر بدل به منبع مهمی برای بهبود عملکرد برند 
می شود. بسیاری از کسب و کارها برای تقویت حضورشان در بازار اقدام به 
ترغیب کارمندان شان برای استفاده از کتاب های صوتی می کنند بنابراین 

کسب و کار شما نیز باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهد. 
11. پادکست ها

WPForms جارد آتکینسون: موسسه
کارآفرینان س��بک زندگ��ی پرتن��ش و دارای رقابت زی��ادی را تجربه 
می کنند. همی��ن نکته موجب عالقه ش��ان برای اس��تفاده از توصیه های 
کاربردی و معتبر می ش��ود. یکی از منابع بس��یار جالب برای گوش دادن 
به توصیه های کاربردی در حوزه کسب و کار شامل پادکست های مختلف 
اس��ت. ش��اید این گزینه در نگاه نخست بس��یار عجیب به نظر برسد، اما 
مجموعه پادکس��ت های بسیار کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار 
در دسترس قرار دارد. این امر منبع مهمی از اطالعات و توصیه های معتبر 

را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد. 
نکته مه��م درخصوص پادکس��ت های محبوب در حوزه کس��ب و کار 
حض��ور مهمان های مهم اس��ت. مهمان های چنین پادکس��ت هایی اغلب 
اوقات مدیران و کارآفرینان موفق را ش��امل می ش��ود بنابراین گوش دادن 
به گفت وگوی چنین ش��خصیت هایی در عرصه کسب و کار دارای اهمیت 

بسیار زیادی خواهد بود. 
12. استفاده از تجربیات شخصی
کوین لیز: موسسه رسانه ای لیز

من پیش از شروع کسب و کار مستقلم در بسیاری از شرکت های حوزه 
رسانه کار کرده ام. همین امر تجربه مناسبی در اختیارم به منظور راه اندازی 
کسب و کار مستقل قرار داد. بسیاری از کارآفرینان بدون هیچ گونه تجربه 
مش��خصی در حوزه کسب و کار شروع به فعالیت می کنند. اگرچه سبک 
زندگی کارآفرینانه دارای جذابیت های بس��یار زیادی است، اما در صورت 
فقدان تجربه مناس��ب بدل به کابوسی برای بس��یاری از افراد خواهد شد 
بنابراین باید تجربه اندوزی در س��ال های نخست ورود به بازار کسب و کار 
را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت شانس��ی برای موفقیت در عرصه 

کسب و کار نخواهیم داشت. 
بسیاری از کارآفرینان بزرگ نزدیک به یک دهه در دیگر کسب و کارها 
مش��غول فعالیت بوده اند. این امر ذهنیت مناس��بی از بازار کسب و کار و 
همچنین فرصت های نوآوری ایجاد می کند. اگر شما نیز در صدد راه اندازی 
کسب و کار مستقل تان هستید، شاید اندکی تأمل بیشتر گزینه بهتری در 

مقایسه با راه اندازی سریع باشد. 
امروزه عرصه کس��ب و کار پیچیدگی و چالش های متعددی پیش روی 
کارآفرین��ان قرار می دهد. اس��تفاده از توصیه های کارب��ردی برای بهبود 
وضعیت کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی در این میان خواهد داش��ت. 
منابع مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی برای کسب توصیه های معتبر 

خواهد بود. 
noobpreneur.com :منبع

کارآفرینان موفق توضیح می دهند:

چگونه توصیه های معتبر در حوزه کسب و کار پیدا کنیم؟

نگارش: انجمن کارآفرینان جوان
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: در حوزه 
آبرسانی کارهای بسیار خوبی به خصوص در ارتباط با اقشار 
پایین جامعه انجام شده است. علیرضا ایمانلو اظهار کرد: در 
آذربایجان شــرقی ۲ هزار و ۷۰۸ روستای دارای سکنه است 
که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ روســتا تحت پوشش شبکه 
آبفای کشــور قرار دارند و پوشش جمعیتی که در آذربایجان 
شرقی از خدمات آب شرب بهره مند هستند ۹۲ درصد است.

وی افزود: بر این اســاس در هفت سال اخیر یکهزار و ۴۴ 
میلیارد ریال برای اجرای ۲۹۷ طرح حوزه آب در استان هزینه 

شد.
ایمانلــو در خصوص اقدامات انجام شــده در بخش تامین 
و توزیع آب شــرب بهداشــتی در هفت سال اخیر گفت: در 
حالی که در سال آغازین دولت دوازدهم ۱۲۱ کیلومتر شبکه 
آب جدید در ســطح استان احداث شده بود،  سال بعد ۱۹۱ 
کیلومتر و در سال ۱۳۹۴ شمسی نیز ۱۵۳ کیلومتر دیگر به 

طول شبکه اضافه شد.  
وی افزود: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در سال 
۱۳۹۶ شمســی ۱۵۶ کیلومتری، سال بعد ۱۱۵ کیلومتر و 
پارسال نیز ۹۴ کیلومتر لوله گذاری جدید برای توسعه شبکه 

آب و به تبع آن افزایش جمعیت زیر پوشش اجرا کرد.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، اصالح 
شبکه آب را از جمله ماموریت های آب و فاضالب استان در 
راستای فعال نگهداشتن زنجیره ارایه خدمات به شهروندان 
دانست و اضافه کرد: در حالی که در سال ۱۳۹۲ شمسی ۴۸ 
کیلومتر اصالح شبکه انجام شده بود، سال بعد ۷۱ کیلومتر 
و در سال ۱۳۹۴ شمسی نیز ۹۱ کیلومتر عملیات اصالح در 

شبکه انجام شد.  
علیرضا ایمانلو ادامه داد: عملیات اصالح شــبکه در ســال 

۱۳۹۵ شمسی نیز ۹۱ کیلومتر بود که سال بعد ۱۳۶ کیلومتر 
و در ســال ۱۳۹۷ نیز ۱۰۸ کیلومتر دیگر انجام شد، ضمن 
اینکه پارســال هم ۷۷ کیلومتر دیگر از شبکه آب آذربایجان 
شــرقی برای تضمین کمیت و کیفیت آب شرب شهروندان 

انجام شد.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره 
به اجرای ۱۲۶ کیلومتر خط انتقال جدید آب در آذربایجان 
شــرقی توسط این شــرکت در هفت سال گذشته گفت: در 
این مدت همچنین ۶۶ چاه جدید برای تامین آب مورد نیاز 

شهروندان در سطح استان حفر شده است.  
ایمانلو یادآوری کرد: عالوه بر این ســال گذشته در شهر 
جدید ســهند یک حلقه و در شهر بستان آباد ۲ حلقه چاه 
جدید نیز حفر شــده که عملیات تجهیز آنها در حال انجام 

است.  
وی افزود: شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در 
راستای خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود در هفت سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید همچنین ۷۰ حلقه چاه عمیق و 
نیمه عمیق را تجهیز کرده، ضمن اینکه در این مدت ۴۴۱ 
هزار مترمکعب بر حجم مخازن ذخیره آب استان اضافه شده 

است.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر ایمنی، بهداشت و محیط 
زیســت )HSE(، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: گســترش و حفظ فضای ســبز در 
مناطق عملیاتی، کارگاهی و پیرامون فضای اداری و شهرک 
های سازمانی این شرکت به طور پیوسته در دستور کار واحد 

محیط زیست این شرکت است.
سعید قربانی با گرامیداشت ۱۵ اسفند روز درختکاری و آغاز 
هفته منابع طبیعی، افزود: در این زمینه در قالب برنامه ریزی 
ماهیانه،  ضمن پایش دوره ای، افزایش سرانه فضای سبز در 

سطح شرکت رصد می شود.
وی اظهار کرد: از جمله اقدامات اخیر در این ارتباط نمونه 
گیری از خــاک اطراف منطقه صنعتی کریت و ارســال به 
آزمایشگاه های معتمد محیط زیست برای بررسی آنالیز خاک 
به منظور کاشت هدفمند نهال و فراهم آوردن ایجاد زیرساخت 
توسط سایر مدیریت های شرکت، جهت آبیاری و نگهداری از 

نهال ها تا ایجاد فضای سبز مورد نظر است.

قربانی گفت: از دیگر اقدامات اجرایی افزایش فضای سبز در 
کارگاه های شرکت از جمله کارگاه شماره - ۲ فرعی در ناحیه 
صنعتی کارون می باشد که باعث افزایش میزان سرانه فضای 
سبز در سطح شرکت شده است. مدیر HSE، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران شــرکت ملی حفاری ایران افزود: مکاتبات 
و پیگیری با ادارات محیط زیســت و منابع طبیعی استان ها 

جهت تهیه نهال و همچنین برنامه ریزی خودجوش کارکنان 
در تهیه نهال و کاشت آن پیرامون اردوگاه ها و دستگاه های 
حفاری از جمله اقداماتی اســت که از سوی کارشناسان این 
مدیریت و روســای دستگاه های حفاری نظیر دستگاه های 
حفاری ۴۰، ۳۲ و به ویژه دکل ۷۰ فتح در جریان بوده و است.
وی اظهار کرد: این روند عالوه بر افزایش میزان سرانه فضای 
سبز تولیدی در شرکت باعث افزایش انگیزه و روحیه کارکنان 
دستگاه های حفاری و رضایتمندی سازمان و ادارات محیط 
زیست استان ها و شهرهای اطراف و همچنین کارفرماهای 

مختلف گردیده است.
قربانی گفت: تهیه پوستر و مطالب آموزنده محیط زیستی 
به صورت فایل الکترونیکی بسته به روز مناسبت ها از طریق 
ســامانه مکاتبات اداری جهت بهره برداری همکاران با هدف 
عدم اســتفاده از کاغذ و هدر رفــت آن و جلوگیری از قطع 
درختان به منظور تهیه کاغذ از جمله اقداماتی اســت که به 
طور موثر در برنامه کاری قرار دارد و در حال انجام می باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مراسم تجلیل از یاوران و 
خادمان نماز شــرکت آب و فاضالب گیالن امروز با حضور دبیر 

شورای فرهنگی- دینی صنعت آب و برق استان برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای 
گیالن؛ حجت االسالم و المسلمین کمالی در این مراسم ضمن 
گرامیداشــت ۱۳ اسفند ماه روز ملی آب و همچنین قدردانی از 
فعالیت های یاوران و خادمان نماز شرکت آب و فاضالب گیالن 
در راستای ترویج فرهنگ نماز گفت: امام صادق )ع( در حدیثی 
بهترین عمل در مکتب اســالم را مداومــت در نماز می دانند. 
مسئول شورای فرهنگی- دینی صنعت آب و برق گیالن با بیان 
این ســخن از پیامبر گرامی اسالم )ص( که فرمودند: "نمازهای 
پنج گانه مانند حوض آب اســت" افزود: اگر نماز انسان مقبول 
خداوند باشد بقیه اعمال او نیز مقبول می شود. حجت االسالم 
و المسلمین کمالی با اشاره به اینکه رهبر انقالب با همه مشغله 

هایشان نمازهای یومیه را در هر سه وقت به جماعت می خوانند، 
گفت: نماز باید با خلوص نیت خوانده شود تا انسان را به خداوند 
متعال نزدیک تر کند. قائم مقام شرکت آب و فاضالب گیالن نیز 
ضمن تبریک روز ملی آب به کارکنان این شرکت، گفت: سقایی 

مردم اســتان افتخار ماست. هادی نیزه باز افزود: آب در فرهنگ 
اسالمی معنا و مفهوم خاصی دارد و به کّرات در آیات قرآن مجید 
و احادیث ائمه )ع( از آن یاد شــده است. وی همچنین از تالش 
ها و فعالیت های خادمان و یاوران نماز شــرکت آب و فاضالب 
گیالن در طول سال جاری تشکر و قدردانی کرد. مسئول شورای 
فرهنگی- دینی شــرکت آبفای گیالن هم در ســخنانی ضمن 
گرامیداشت روز ملی آب و تقدیر از نگاه ویژه مهندس حسینی 
مدیرعامل شــرکت جهت اجرای برنامه های فرهنگی و دینی 
گفت: خوشبختانه با حمایت های مدیرعامل محترم، برنامه ها و 
دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت نیرو و شرکت مهندسی 
آبفای کشور در حوزه فرهنگی- دینی به طور شایسته در سال ۹۹ 
در شرکت آب و فاضالب گیالن اجرا شده است. بنابراین گزارش؛ 
در پایان این مراسم از یاوران و خادمان نماز شرکت آبفای گیالن 

با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای تجلیل بعمل آمد.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شــرقی گواهینامه های مدل مدیریت سبز 
اروپا و بنیاد جهانی انرژی را کســب کــرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی آبفا اســتان، شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی اقدام به استمرار مدل مدیریت سبز 
و مشارکت در پروسه جایزه جهانی انرژی و اخذ گواهینامه های 
صادره از طرف انجمن مدیریت ســبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد 
جهانی انرژی برای تصفیه خانه فاضالب تبریز در ســال ۱۳۹۹ 
کرد. شــرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی همچنین 
در راستای مسوولیت ها و تعهدات اجتماعی و زیست محیطی 
و اعتالی فرهنگ حفاظت از محیط زیست مبادرت به استمرار 

مدل مدیریت ســبز و شرکت در پروسه جایزه جهانی انرژی در 
باالترین ســطح خود برای تصفیه خانه فاضالب تبریز بر اساس 

منطق ارزیابی EAST در سال ۱۳۹۹ کرد. این شرکت با تالش 
پرســنل خدوم و متخصص و متدها و آموزش های ارائه شده از 
طرف انجمن مدیریت سبز نسبت به تأمین الزامات مدل مدیریت 
 EASTسبز در دو بعد تواناسازها و نتایج و الزامات منطق ارزیابی
Environment-Accounting-Social-( در چهار محــور
Technology( اقــدام و در ارزیابی اخیر به تاریخ ۰۲/۱۲/۹۹ 
موفق به اخذ گواهینامه تقدیر سبز سطح یک و گواهینامه بنیاد 
جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برای تصفیه خانه فاضالب تبریز 
گردید. الزم به توضیح می باشــد پروسه ارزیابی جهانی انرژی 
بصورت ساالنه و تحت نظارت سازمان ملل و توسط بنیاد جهانی 

انرژی و جامعه سبز اروپا برگزار می گردد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه آبفا قرار دارند

به مناسبت 15 تا 22  اسفند ) هفته منابع طبیعی( اعالم شد
گسترش و حفظ فضای سبز در دستور کار واحد محیط زیست شرکت ملی حفاری ایران است

تجلیل از یاوران و خادمان نماز شرکت آب و فاضالب گیالن

با ارزیابی سطح یک سالیانه؛ 
آبفا آذربایجان شرقی صاحب گواهینامه های مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی شد

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی صورت گرفت:
کاشت نهال توسط مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد

ســاری – دهقان : مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد به مناسبت روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال میوه در اراضی شرقی این 
بنــدر غرس کرد. به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی 
امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی پور به همراه جمعی از اعضای شورای اداری 
، با حضور در اراضی شرقی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد یک اصله نهال 
میوه غرس کرد. وی در حاشیه این مراسم طی سخنان کوتاهی ، فضای سبز 
را جزء جدا ناشدنی زندگی شهری برشمرد که با جذابیت های بصری زیبای 
خود ، طراوت  بی نظیری را به  فعالیت های انسان می بخشد. سعیدی پور 
با بیان اینکه فضای سبز موجود در بندرامیرآباد با سیستم مکانیزه آبیاری می شوند ، ضمن اشاره به سیاست های زیست محیطی 

بندرامیرآباد ،  از غرس ۲ هزار اصله نهال دیگر در جوار کمربند سبز واقع در اراضی شرقی این بندر در آینده نزدیک خبر داد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان :
ظرفیت آب شیرین کن هرمز سال آینده به باالترین ظرفیت خود می رسد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: واحد مکانیکال و مخزن ذخیره آب 
خام آبشیرینکن جزیره هرمز که به دلیل تعمیرات و بازسازی از مدار بهره 
برداری خارج شــده بود، مجدداً راه اندازی شد. سعید صادقی افزود: مخزن 
آب خام سایت آب شــیرین کن هرمز به دلیل ریزش سقف از مدار خارج 
شد که عملیات تعمیرات و بازسازی آن آغاز شد. به گفته وی، در پی انجام 
تعمیرات این مخزن به اجبار تولید  آب شیرینکن متوقف شد که پس از ۴۸ 
ساعت با اتمام عملیات بازسازی، مجددا تولید آب از سر گرفته شد. وی ادامه داد، متاسفانه پس از آغاز راه اندازی مجدد آب شیرین 
کن؛ عصر جمعه قطعه مکانیکی واحد A سایت دچار شکستگی شد که با تالش انجام شده قطعه روز شنبه نصب و واحد A در 
مدار بهره برداری قرار گرقت.  معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب هرمزگان تصریح کرد، در حال حاضر دو 
واحد A و B با ظرفیت ۱۲۵۰ متر مکعب در مدار تولید است و انشاهلل واحد C نیز امروز وارد مدار می شود و سایت موجود قادر 
خواهد بود آب مورد نیاز جزیره هرمز را تامین کند. وی همچنین از اتمام عملیات نصب واحد جدید آبشیرینکن هرمز تا نیمه اول 
سال آینده خبر داد و گفت: با تامین منابع اعتباری و تحویل تجهیزات، عملیات نصب این واحد جدید آغاز می شود و تولید آب در 

هرمز به باالترین ظرفیت خواهد رسید.

در دومین جلسه کمیته عالي نظام پیشنهادهاي شرکت برق منطقه اي گیالن مطرح شد
دعوت از کارکنان برای ارائه ایده ها و پیشنهادهای خالقانه

رشت - خبرنگار فرصت امروز: بهمن داراب زاده« مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای گیالن در ابتدای جلســه مذکور با تاکید بر اهمیت موضوع 
نظام پیشنهادها، گفت: انتظار می رود دبیرخانه نظام پیشنهادها در شرکت 
فعال تر شده و همه کارکنان فارغ از سطح و جایگاه شغلی، به ارائه ایده ها و 
پیشنهادهای نوآورانه و خالقانه بپردازند و طبعاً مدیریت و به طور کلی تمامی 
ارکان شرکت نیز در استفاده از این ایده ها مشتاقانه اقدام خواهند نمود. در 
این جلســه، پس از ارائه گزارشــی از پیشنهادهای دریافت شده و عملکرد 
"کارگروه های تخصصی نظام پیشنهادها" توسط مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری و دبیر نظام پیشنهادهای شرکت برق 
منطقه ای گیالن، پیشنهادهای دریافت شده توسط اعضای کمیته عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. گفتنی است که در دومین 
جلسه کمیته عالي نظام پیشنهادها، از مجموع ۲۶ پیشنهاد مصوب کارگروه های تخصصی، تعداد ۱۶ پیشنهاد تصویب و تعداد ۳ 
پیشنهاد برای بررسی بیشتر به کارگروه های تخصصی مربوطه ارجاع گردید. همچنین مقرر شد به پیشنهادهای پذیرفته شده، در 

چهارچوب آیین نامه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای گیالن، پاداش مصوب پرداخت شود.

شهردار گرگان با سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
دیدار کرد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در سالن اندیشه شهرداری گرگان با عبدالرحیم لطفی 
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.در این نشست که مهندس عارف معاون عمرانی، 
مهندس طاهری معاون شهرسازی و مهندس ستوده نیا رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و محمدابراهیم 
جرجانی عضو شورای اسالمی شهر گرگان نیز حضور داشتند، در خصوص برگزاری برنامه های مشترک در هفته منابع طبیعی و 
توسعه فضای سبز گرگان گفتگو و تبادل نظر شد.دکتر دادبود در این نشست با اشاره به لزوم توسعه فضای سبز شهری گرگان بیان 
کرد: با اجرای پروژه آبخیزداری، شهر گرگان هم از نظر خطرات احتمالی ناشی از سیالب ایمن خواهد ماند و هم با احداث سازه 
های آبی تحوالت بسیار خوبی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد شد.وی تصریح کرد: مطالعات جامع آبخیزداری مرتبط با پارک 
های جنگلی النگدره و ناهارخوران شهر گرگان به زودی آغاز خواهد شد و سپس برنامه ریزی الزم برای تبدیل آن به پروژه صورت 
خواهد گرفت.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش خواهیم کرد تحوالت خوبی در 
حوزه فضای سبز و آبخیزداری ایجاد کنیم و آینده درخشانی از نظر توسعه فضای سبز و محیط زیست برای شهر گرگان رقم بزنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر مسئولیت اجتماعی 
مهمترین گام در حفظ و حفاظت از منابع آبی است 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر، مهندس حمزه پور به مناسبت ۱۳ اسفند ماه روز 
ملی آب گفت: آب مایۀ حیاتی است که خداوند متعال آنرا برای انسان و دیگر 
موجودات روی زمین اعطا نمود و در بیش از صد آیۀ قرآن کریم در مورد آب و 
اهمیت آن سخن به میان آمده است.  وی گفت : روز ملی آب فرصت مغتنمی 
برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و آموزش و آگاهی بخشی به مردم می 
باشد چون آموزش و آگاهی بخشی در خصوص مسائل آب نقش مهمی را در 
باال بردن مشارکت اجتماعی مردم در صرفه جویی در مصرف آب دارد آنچه 
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه است تاثیر انسان بر حفظ و حفاظت از آبهاست و مسئولیت اجتماعی چیزی نیست جز 
پاسداشت این مایع گرانبها و اعتدال در مصرف برای تحقق آرمان آب سالم برای همه. خصوصا درشرایط محدودیت منابع تامین آب 
درکشور واینکه که چگونه ازمنابع آب موجود بهره برداری نماییم. وی درخصوص برنامه های این شرکت به مناسبت این روز گفت :در 
این راستا شرکت آب وفاضالب استان بوشهر برنامه های مختلفی را از جمله تبلیغات محیطی ،وفرهنگی ورسانه ای را در دست اقدام 
دارد. وی درپایان افزود :برای رسیدن به فرهنگ درست مصرف آب مشارکت ابزار رسانه وفرهنگیان جامعه نقش برجسته ای دارد ومی 

توانند با تشریح وضعیت موجود ،جامعه را به مشارکت در اجرای برنامه های بهبود مدیریت آب تشویق نمایند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی:
کمک ۳2 میلیارد تومانی خیرین استان مرکزی به ایتام و نیازمندان 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان مرکزی بیان کرد: در سال جاری ۳۲ میلیارد تومان توسط خیرین به 
ایتام و نیازمندان کمک شده که مبالغ مستقیم به حساب خود استان واریز 
شده است.  مجید مؤمنی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان روز 
گذشته، ۱۰ اسفند در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هم اکنون 
با حمایت خیرین، نیک اندیشان و همه عناصر تأثیرگذار و کمک کننده به 
کمیته امداد ۴۷ هزار و ۴۱۰ خانواده در سطح استان تحت پوشش هستند 
که ازنظر جمعیتی ۸۴ هزار و ۷۵۳ نفر هســتند و ۱۹ درصد جمعیت کل اســتان را ازنظر نفری و ۱۱ درصد هم ازنظر خانواده ای 
را شامل می شوند. وی اظهار کرد: مهم ترین علت تحت پوشش قرار گرفتن افراد و خانواده ها در کمیته امداد فوت و از کارافتادگی 
سرپرست خانواده هاست که ۶۵ درصد جمعیت اینگونه هستند و همچنین ۲۱ درصد تبصره ۱۴ و مابقی هم سایرین هستند. ۶۳ 
درصد خانوارهای تحت پوشش سرپرست آنان زن و مابقی از آقایان هستند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بیان کرد: 
برای توانمندسازی خانواده ها اولویت های مسکن، اشتغال و درآمد پایدار در دستور کار قرار گرفته که سعی داریم همه خانواده های 

تحت پوشش به جز سالمندان و بیماران که مادام العمر تحت پوشش این نهاد هستند را توانمند کنیم. 

یکشنبه
17 بهمن 1399

شماره 1745

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان قم گفت: جشنواره ابوذر، رسیدن به تراز رسانه 
انقالبی برای معرفی دستاوردهای مهم انقالب اسالمی را دنبال 

می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم، سیدموسی حسینی کاشــانی در آئین اختتامیه 
ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر در تاالر شهید آوینی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم اظهار داشت: این 
جشنواره در ۵ دوره موفقیت های خوبی را پشت سر گذاشته 
است و در این میان یکی از ویژگی های مهم جشنواره ابوذر، 

خودجوش بودن و برگزاری با مشارکت اصحاب رسانه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم افزود: این 
جشــنواره در هیچ دوره ای به اعتبارات دولتی وابسته نشده 

است بلکه متناسب با روحیه بسیجی و جهادی برگزار می شود 
و علی رغم مضیقه ها و کمبودها انصافاً توانســته جای خود را 
در میان جشنواره های رسانه ای حرفه ای به خوبی باز کند. وی 

تصریح کرد: هرچند در برگزاری جشــنواره ابوذر، مشکالت 
مالی نیز وجود دارد، اما از نظر کیفیت یکی از جشنواره های 
بسیار خوب است. حسینی کاشانی بیان کرد: فارغ از مباحثی 
که در جشنواره های حرفه ای دنبال می شود، محتوا و مطالب، 
اهمیت باالیی دارد و این از خصوصیات بارز جشــنواره ابوذر 
است، ممکن است در جشنواره حرفه ای اولویت این نباشد که 
برای محتوا امتیاز باالیی در نظر گرفته شود اما در جشنواره 
ابوذر وزنه و محتوا بســیار سنگین اســت و این جشنواره را 
متمایز می کند. وی عنوان کرد: همچنین جشنواره رسانه ای 
ابوذر، فارغ از نگاه های سیاســی و جناحی برگزار می شود و 
هدف همه در آن، یکی است و جشنواره ابوذر، رسیدن به تراز 
رسانه انقالبی برای معرفی دستاوردهای مهم انقالب اسالمی 

را دنبال می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :
جشنواره ابوذر، رسیدن به تراز رسانه انقالبی را دنبال می کند
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کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید مادی یا معنوی از طریق یک 
تالش متعهدانه با درنظرگرفتن ریسک های ناشی از آن اطالق می شود، 
به عبارت دیگر، ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی، انجام کارهای جدید 

و یا ابداع روش های نوین در امور جاری است.
کارآفرینی گذشته از مفهوم ایجاد کار و اشتغال زایی، دارای پیامدهای 
مثبت و مهم دیگری همانند بارورش��دن خالقیت ها، ترغیب به نوآوری 
و توس��عه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید 
ث��روت در جامع��ه و افزایش رف��اه عمومی اس��ت و در صورتی که فقط 
به جنبه اش��تغال زایی آن توجعه ش��ود، از س��ایر پیامدهای آن بی بهره 

خواهیم ماند.
بازگ��و کردن تجارب موفق کارآفرینی نی��ز نوعی تالش برای حفظ و 
نگهداری اطالعات و مکتوب کردن داده ها، شواهد و تجربیات، به منظور 
اس��تفاده سایر صاحبان صنایع و متولیان امور صنایع کوچک و متوسط 
کش��ور اس��ت، همچنین ثبت نتایج اثربخش و موفق حاصل از دریافت 
خدمات حمایتی سازمان و ش��رکت های تابعه توسط صنایع کوچک و 
متوس��ط، موجب توسعه بنگاه های تولیدی و تقویت و رشد فعالیت ها و 

خدمات حمایتی از این صنایع می گردد.
آنچ��ه در ادامه می خوانید گفت وگویی با س��ه تن از کارآفرینان موفق 
حوزه صنعت اس��تان س��منان درخصوص بازگو نمودن تجربیات موفق 

کارآفرینی است
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع خودروس��ازی عقاب افش��ان سمنان 
معتق��د اس��ت: کارآفرین��ی بدون کس��ب تجرب��ه و دانِش گذش��تگان 

امکان پذیر نیست، در این مسیر کسب اخالق نیز نقش مهمی دارد.
عبداهلل اکبری راد افزود: در گذش��ته والدی��ن فرزندان خود را جهت 
فراگی��ری اص��ول کس��ب و کار ب��رای فراگیری مکاس��ب ب��ه حوزه  ها 
می فرستادند. آلمان، ژاپن و کره نیز پس از جنگ جهانی دوم با استفاده 
از همی��ن تجربه و دانش دیگران به موفقی��ت نایل آمدند. خوِد من نیز 
قریب به 3۰ س��ال است که براساس سه شاخص توکل، اعتماد و صبر، 

فضای کسب و کار خود را رونق بخشیده ام.
وی تعام��ل و انتقادپذیری و صب��ر را از عوامل موفقیت یک کارآفرین 
دانس��ت و گفت: یک کارآفرین می بایس��ت دریابد که تقدیر سرنوش��ت 
ماس��ت و تدبیر مدیریت ما، کارآفرین کس��ی اس��ت که ه��م نگاهی به 

گذشته داشته باشد و هم به آینده نظر افکند.
ای��ن کارآفرین موف��ق در حوزه صنعت خودروس��ازی در ادامه گفت: 
ام��روز گروه صنعتی خودروس��ازی عق��اب افتخار تولی��د محصوالتی با 
باالترین کیفیت و استانداردهای روز دنیا را دارد. لذا در راستای منویات 
مق��ام معظ��م رهبری و نیز با توج��ه به اصول اقتصادمح��وری، کیفیت 

محصول و دانش محوری این گروه تولیدی فعالیت خود را آغاز کرد.
اکبری راد افزود: ظرفیت تولید این ش��رکت س��االنه 3 هزار دستگاه 
اتوبوس اس��ت و در حدود ۲ هزار نفر به طور مس��تقیم و 8 هزار نفر به 
صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. تنها شرکتی هستیم که علی 

رغم تحریم -ها ۵4 درصد تولیدات مان با تکیه بر متخصصان داخلی وارد 
بازار مصرف می شود.

وی اضافه کرد: کشور ما نیاز به واردات اتوبوس ندارد و ما قادریم که 
نیاز کش��ور را در این خصوص با تکیه برتوان داخلی تأمین کنیم. سابقه 
فعالیت این ش��رکت به ۷۵ س��ال قبل باز می گردد و در حال حاضر این 

واحد صنعتی نسل سوم خود را در این عرصه تجربه می کند.
رئی��س هیأت مدیره گروه صنعتی عقاب س��منان ب��ا بیان اینکه ۵۰ 
درص��د پرس��نل این ش��رکت را فارغ التحصی��الن دانش��گاهی به خود 
اختصاص داده اس��ت، تأکید کرد: در حوزه ارتباط با دانشگاه نیز ارتباط 
مس��تقیم با دانش��گاه صنعتی ش��ریف، پلی تکنیک و دانش��کده فنی و 
مهندسی دانشگاه سمنان را در کارنامه ارتباطی خود با دانشگاه داریم.

اکبری راد درخصوص س��ابقه کاری خود گفت: سابقه فعالیت من در 
تولید سابقه  ای ۲۵ ساله است اما ورود به عرصه کسب و کار را از دوران 
طفولی��ت تجربه کردم، تلفیق تجربه و تخصص عامل موفقیت این گروه 
تولیدی بوده است، امروزه دنیا با استفاده از تجربه و تخصص دیگران به 

عنوان یک فرصت در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی  دارد.
وی تصری��ح کرد: تمرکز واحدهای تولیدی در ش��هرک  های صنعتی، 
دسترسی آسان به صنایع مرتبط و غیرمرتبط و رویکرد مثبت مدیریت 
شرکت ش��هرک-های صنعتی پیامدهای ارزشمندی را به ارمغان آورده 
است، اتفاق نظر در تفکر مدیریتی استان نیز موجب شد تا بنده در این 
استان س��رمایه گذاری کنم، با تمام سختی های موجود، کسب و کار در 
حال رونق گرفتن اس��ت، اما پیش از همه، باید قوانین دس��ت و پا گیر 

را رفع کرد.
یک��ی دیگ��ر از کارآفرینان موفق بخش صنعت اس��تان س��منان نیز 
درخصوص تجربیات ش��خصی کارآفرینی خ��ود می گوید: دغدغه اصلی 
م��ن در ایام جوانی با آگاهی از توانایی و پتانس��یل موجود، تولید و کار 
تولیدی بود و از این که همانند برخی افراد  مشغوِل کار کردن برای این 

و آن باشم پرهیز می  کردم.
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مغان شاهرود افزود: ایده اصلی احداث 
ای��ن واحد تولی��دی را در بازدید از یک کارگاه تولید س��یم در ورامین 
گرفتم. پس از مطالعه و تحقیق درخواس��ت صدور پروانه فعالیت دادم و 
48 ساعت بعد درخواست بنده موافقت شد و با اخذ مجوز فعالیت بنده 

به طور رسمی آغاز شد.
غالمرض��ا ابراهیمی��ان ادام��ه داد: همیش��ه یک واحد تولیدی س��یر 
صعودی ندارد و همواره با فراز و نش��یب  هایی رو به رو اس��ت، نمی  توان 
این را شکست تلقی کرد، بلکه این تالطم و شرایط سخت همواره پیش 
روی واحدهای تولیدی وجود داشته است که با تالش می بایست از این 

مرحله نیز عبور کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ن��گاه مثبت به مقوله تولید و کارآفرینی از س��وی 
مس��ئولین و فراهم آوردن زمینه الزم نق��ش مهمی را در رونق تولید و 
کاهش مشکالت پیش رو ایفا می کند، تأکید کرد: همواره منابع انسانی 

رمز موفقیت یک واحد تولیدی بوده اس��ت. ما نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده  ایم. بنده موفقیت خود را مدیون همکارانی هستم که هم در داخل 
مجموعه و هم در خارج از مجموعه رش��د و تعالی شرکت دغدغه اصلی 
آنها بوده است، هیچ فردی به تنهایی نمی-تواند به موفقیت دست یابد.
مدیدعامل ش��رکت سیم و کابل مغان شاهرود ادامه داد: گاهی اوقات 
افراد جویای کار به بنده مراجعه می  کنند که تصور می  کنم اینان افرادی 
بااس��تعداد و توانمند هستند اما اعتماد به نفس الزم را ندارند. این افراد 
اگر مورد حمایت قرار بگیرند بسیاری از مشکالت پیش روی آنان مرتفع 

خواهد شد.
ابراهیمیان با بیان اینکه ش��رکت سیم و کابل شاهرود در سال 13۵9 
پروانه فعالیت گرفت و در س��ال 13۶1 شروع به فعالیت کرد و به تولید 
انبوه رس��ید، افزود: در این شرکت ۷۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند. 
این ش��رکت در حال تولید انواع س��یم و کابل ساختمانی، فشار قوی و 
ابزاردقیق برای صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی، کابل های غالف سربی، 
کابل های الس��تیکی اس��ت که این تنوع محصول ب��ه صورت انحصاری 
اس��ت. محص��والت این واح��د تولیدی در ح��ال حاضر به کش��ورهای 
افغانستان، عراق و در گذش��ته به قزاقستان، ترکمنستان و عمان صادر 

می  شد.
وی تصریح کرد: نقش و حضور ش��رکت شهرک های صنعتی به عنوان 
مش��وق کارآفرینی سودمند اس��ت، آنان می توانند به عنوان تسهیلگر و 
مش��وقی برای واحدهای تولیدی کوچک با محصوالت خوب زمینه های 

الزم را برای رشد و توسعه آنان فراهم کنند.
این کارآفرین موفق اس��تان اضافه کرد: اجرای مطلوب قوانین مصوب 
درخص��وص واحدهای تولیدی و کنترل نوس��انات ارز نیز می تواند رافع 
برخی از مش��کالت ف��راروی واحده��ای تولیدی باش��د، درگیری های 
سیاس��ی و رکود حاضر در عرصه تولید و کس��ب و کار معضل بیکاری و 

تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
ابراهیمیان در بخش دیگری از صحبت های خود اش��اره کرد: بی شک 
تلفی��ق تفکر علمی با صنعت به حل مش��کالت صنعت کمک بس��یاری 
خواهد کرد. متأس��فانه بنده تصور می کنم محققان ما به یک س��ود آنی 
و حداقل��ی دل مش��غول هس��تند در حالی که با صب��ر و تالش می توان 

گام های بزرگی را برای نیل به موفقیت برداشت.
کارآفری��ن جوان کش��ور و مدیرعامل گروه صنعتی ژیوار گسترس��ازه 
آرکا در ش��هرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمس��ار نیز با اشاره ای به 
تجربی��ات خود در این حوزه گفت: کارآفرینی، کار پیچیده ای نیس��ت، 

فقط یک »یاعلی« می-خواهد.
س��االر رسول زاده افزود: هنگامی که این شرکت شروع به فعالیت کرد 
در بازدید از شرکت های مشابه در چین، آلمان و ترکیه این تصور ایجاد 
ش��د که فراهم آوردن این تکنولوژی در ایران میس��ر نیست، اما اندکی 
بعد دریافتیم که نیل به موفقیت کار دشواری نیست و امروز محصوالت 

این واحد تولیدی قابلیت رقابت با محصوالت مشابه خارجی را دارد.

وی ب��ا بیان اینکه تکنولوژی قابل حصول اس��ت و با مطالعه و تالش 
می ت��وان به موفقیت نایل آمد، ادام��ه داد: خالقیت و نیروی جوانی دو 
عامل مهم و اساس��ی در موفقیت جوان کارآفرین است، تلفیق این دو با 
هم و اگر استمرار داش��ته باشد بی شک در توسعه و موفقیت واحدهای 

تولیدی موثر خواهد بود.
ای��ن کارآفرین جوان اضافه ک��رد: توصیه من ب��ه کارآفرینان جوان، 
آش��نایی با اسلوب و س��از و کار علم مدیریت بازرگانی است که در واقع 
رمز موفقیت این ش��رکت نیز آگاهی مدیران ای��ن واحد تولیدی از این 
مبانی بوده است، توصیه دیگر من به کارآفرینان داشتن اعتماد به نفس 
باال و ریس��ک پذیری است، در ایران زیرساخت های موردنیاز وجود دارد 
بنابرای��ن با مطالعه و اخذ مش��اوره از متخصصان می ت��وان به موفقیت 
دست یافت، یکی از عوامل مهم پیشرفت و موفقیت این واحد تولیدی، 

نوآوری در محصوالت تولیدی است.
رسول زاده با اشاره به وجود شکست های مختلف در دوران کارآفرینی 
گفت: این شکست ها، در واقع سعی و خطاهایی بود که با وجود پتانسیل 

الزم به موفقیت و توسعه روزافزون بدل گردید.
وی اضافه کرد: گروه صنعتی ژیوار گس��تر س��ازه آرکا در سال 138۲ 
ب��ا وارد نمودن مواد اولی��ه  لمینت و پارکت فعالیت خ��ود را آغاز کرد، 
این ش��رکت با تغییر سیاس��ت خود در سال 1398 موفق به اخذ پروانه 
بهره برداری گردید. ظرفیت تولید این ش��رکت در تولید MDF روزانه 
یک هزار ورق و در تولید پارکت لمینت ۲ هزار و 8۵۰ متر مربع )پارکت 

1۲ میل با سایز بزرگ برای نخستین بار در ایران( است.
مدیرعامل گروه صنعتی ژیوار گسترس��ازه آرکا اذعان داشت: در حال 
حاضر در این واحد تولیدی 8۶ نفر مش��غول به فعالیت هستند که این 
تعداد با توجه به طرح توس��عه شرکت و احداث دو خط تولید جدید در 
زمینه نانوگالس و MDF سوپرمات در سال آینده، به 1۲۵ نفر افزایش 

خواهد یافت.
رسول زاده خاطرنش��ان کرد: محصوالت پارکت و لمینت این شرکت در 
چهار کالکشن طراحی و تولید می شود، در زمینه تولید MDF در تهیه و 
تدارک راه اندازی خط تولید MDF های دو رو براق با تکنولوژی نانوگالس 
هس��تیم، در این شرکت، اس��تانداردهای اجباری وجود ندارد، اما موفق به 
دریافت نش��ان تشویقِی استاندارد ایران شده ایم. محصوالت این شرکت به 

صورت نمایندگی در استان های سراسر کشور توزیع می گردد.
وی با اش��اره ب��ه حمایت ها و نقش تأثیرگذار ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان در فراهم نمودن زیرس��اخت های الزم و نیز تسهیلگری 
در اخذ مجوزهای الزم اش��اره کرد و گفت: تأمین زیرساخت های الزم و 
سرمایه موردنیاز از اقدامات مهم و یکی از ملزومات موردنیاز در حمایت 
از تولیدکننده اس��ت که در تولید محصول باکیفیت تأثیر مستقیم دارد 
و این امر سبب حضور در بازارهای خارجی و رقابت با محصوالت مشابه 

خارجی خواهد شد.
isna :منبع

از الفبای کارآفرینی تا قوانین دست و پا گیر تولید
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یک فروش��گاه تاکو )Taco(، یک فیزیوتراپ و یک مسئول تشریفات 
حرفه ای، در چه چیزی مشترکند؟ همه آن ها صاحبان کسب و کارهای 
کوچکی هس��تند که در مواجهه با این بیماری پاندمی جهانی ثابت قدم 
مانده اند. داستان آن ها نمونه های الهام بخشی از چگونگی استفاده کسب 
و کارهای کوچ��ک از خالقیت، ارتباط و جامعه برای بقای خود در این 

شرایط سخت را به تصویر می کشد.
 Bettina( با صاحبان کس��ب و کار آشنا ش��وید؛ اول بِتینا اس��ِترن

:)Chaia Taco( سهامدار چایا تاکو ،)Stern
 چایا تاکو، یک تاکو فروش��ی اس��ت که با تاکوفروشی های دیگر فرق 
می کند و س��اندویچ های به شدت لذیذی درس��ت می کند، که تماما از 
س��بزیجات ساخته شده  است. ما دو رس��توران را در واشنگتن دی سی 
)Washington D.C ( اداره می کنیم که در آن س��عی داریم تجربه 
غذایی خوبی را به همراه دسترس��ی آسان به خدمات معمول برای شما 
به ارمغان بیاوریم. به عنوان یک فروشگاه »از تولید به مصرف«، تاکوهای 
ما تنها با تازه ترین س��بزیجات محلی )و تا جای ممکن ارگانیک(، مواد 
مغذی سالم ترکیب شده با ادویه، سس سالسای خانگی و مواد خوشمزه  
دیگر ک��ه در داخل یک نان تورتیالی )Tortilla( کبابی پر ش��ده اند، 

ساخته می شوند.
ش��ارلوت ِرید، یک��ی از بنیان گذاران و سرپرس��ت نظ��ری ریِد روِدل 

:)Reid-Rodell(
ِرید روِدل، یک ش��رکت برنامه ریزی مراسم با خدمات کامل است که 
در ایجاد یک تجربه  بی همتا و به یاد ماندنی، هم در ایاالت متحده و هم 
در سراسر جهان تخصص دارد. ما همه نوع مراسم با هر اندازه ای شامل 
کمک های مالی، تجاری و اجتماعی، کنفرانس های ملی، راه اندازی برند، 
مراس��م بزرگ غیرانتفاعی و گردهمایی های اجتماعی مانند جشن تولد، 
مراسم کودکان، مراسم  عروس��ی، مراسم ختم و تجدید دیدار را برگزار 
می کنیم. پیش بینی نیازهای مش��تری و فراتر رفت��ن از انتظارات آن ها 

مایه  افتخار ما است.
تاثیر پاندمی

اِس��ِترن: بی شک این مدت یکی از سخت ترین لحظاتی بوده  است که 
بس��یاری از ما با آن مواجه شدیم، مخصوصا برای چایا تاکو که فروشش 
به بیش از 8۰درصد پایین تر از زمان پیش از ویروس افت کرده  اس��ت. 
ش��دت بحران کووی��د-19 تجارت ما و جامعه ما را در ش��رایطی کامال 
ناآش��نا و جدید قرار داده  است. در پانزدهم مارس، ما مغازه های خود را 
به صورت قانونی به صرف شام تعطیل کردیم. ما این تصمیم را چند روز 
پیش از دستور تعطیل ش��هردارمان برای حفاظت از پرسنل، مشتریان 

و جامعه مان گرفتیم.
گیلِب��رت: تاثی��ر اولیه این بیم��اری، همه گیر ش��دن و تعطیلی همه  
مکان ها بود که به افت ش��دیدی در کس��ب  و کار ختم ش��د، درس��ت 
هنگام��ی که بیماران و ارائه کنندگان در این وضعیت صبر و بردباری به 
خ��رج دادند. همانطور که مردم همه چیز را تعطیل کردند و خود را در 
خانه های شان قرنطینه کردند، معلوم شد که فاصله فیزیکی تاثیر زیادی 
ب��ر نحوه ارائه  خدمت ما به مش��تریان مان دارد. برای بقا، موومنت اکس 
)MovementX( می دانس��ت که اولویت ما پیدا کردن راه های جدید 
جایگزین برای فراهم کردن مراقبت های بهداش��تی باکیفیت و بی خطر 

در این وضعیت و محیط جدید بود.
ِری��د: کار م��ا برمبنای تجمعات اس��ت، بنابراین وقتی م��ردم خود را 
در خان��ه قرنطینه کردند، ما بالفاصله 9۵درصد از مراس��م برنامه ریزی 
 شده س��ه ماهه دوم و آمارگیری را از دست دادیم. از آنجایی که مسائل 
بهداشتی و سیاس��ت های پاندمی دولت به طور مستقیم بر اینکه مردم 
چگونه می توانند در آینده نزدیک گردهم بیایند، تأثیر می گذارد، متوجه 
ش��دیم که باید به س��رعت پیِوت )Pivot( روش کسب  و کار خود را با 

این وضعیت تطبیق دهیم.
پیوت پاندمی

اِس��ِترن: مانند بسیاری ش��رکت های دیگر در صنعت رستوران، چایا 
تاک��و س��عی کرد تا با بهترین روش، بر ش��رایط تس��لط پی��دا کند و با 
این بیماری س��ازگار ش��ود. در ابتدا، چایا تاکو قصد داشت تا تنها اجازه  
انتخاب، تحویل و بردن غذا را به مش��تریان بدهد. ما ساعات کاری خود 
را محدود کردیم، از منوی کرکره ای اس��تفاده کردیم و به مش��تریان به 
طور انحصاری از طریق تحویل و بردن سفارشات خدمت رسانی کردیم. 
ای��ن کار باعث ش��د تا کارکنان مان تا جای ممکن کمتر دیده ش��وند و 
هزینه های نیروی کار کاهش یابد. ما اکنون در هر فروش��گاه با یک تیم 

دو نفره شامل یک مالک و یک کارمند آشپزخانه کار می کنیم.
همچنین با س��ازمان های خیریه و س��ازمان های محلی نیز همکاری 
می کنیم تا به کارکنان بخش مراقبت های بهداش��تی که در آن س��اعت 
بی وقف��ه کار می کنند، غذا بدهند. آن دس��ته اف��رادی که همانند ما در 
صنع��ت مواد غذایی کار می کنند، در حال حاضر در قرنطینه هس��تند، 
بنابرای��ن ما معتقدیم که باید قدمی برداریم و به تغذیه جوامع خود، به 
ویژه آن هایی که در سراسر شهرمان نیازمند هستند، کمک کنیم. ما به 
بررس��ی هر روش ممکن برای پیدا کردن راه حل و بهبود این وضعیت 
ادامه می دهیم. اگر بتوانیم همچنان غذاهای عالی ارائه دهیم و پرس��نل 
خ��ود را نگه داریم، احتمال دارد که روزی به کس��ب و کار همیش��گی 

خود برگردیم.

گیلِبرت: تغییر اصلی در روش کسب و کار ما در این بحران چگونگی 
رساندن خدمات و اهمیت به مشتریان مان بود. ما از ارائه  خدمات کامال 
حض��وری، به ارائ��ه  خدمات از راه دور تغییر کردی��م و همچنین برخی 
جلس��ات حضوری بین بیمار و متخصص را ب��ا رعایت فاصله اجتماعی 
شش تا ده فوتی، برگزار می کنیم. ما این روش ها را به درمان افرادی که 
وضعیت شان اورژانسی باش��د و همچنین تجهیزات مواظبت از خود در 

این شرایط را داشته باشند، اختصاص می دهیم.
همچنین از آنجایی که افراد کهنس��ال بیش��تر تحت تأثیر این بیماری 
پاندمی بودند، برای ش��ان یک سری تمرینات مجازی آماده کردیم. تحرک 
روزانه  بس��یاری از افراد مس��ن به یک باره به شدت محدود و کم شده بود، 
در نتیج��ه ما تصمیم گرفتیم که به آن ها کمک کنیم تا این دوره  نامعلوم 
را پش��ت سر بگذارند. برنامه  مجازِی »بدن شما«، بدون توجه به سن، یک 
تجربه  هش��ت هفته ای تخصصی است که برای افراد ۶۰ سال به باالیی که 
می خواهند سالم، فعال و قوی بمانند، طراحی شده  است. ما همه  درآمد این 
برنام��ه را برای مبارزه با این بیماری پاندمی به خیریه ها اهدا خواهیم کرد. 
معالجه  جسمانی نقش مهمی در ادامه  حرکت و زندگی جامعه به بهترین 
و سالم ترین نحو ایفا می کند بنابراین ما همچنان سعی می کنیم تا در این 

بحران همچنان پیشروی کنیم.
رِید: ما معتقدیم که عروس��ی ها، جش��ن های فارغ التحصیلی و تولد باید 
همچنان برگزار ش��وند. باید به مجالس ترحیم و دیگر مراس��می که باعث 
تغییرات در زندگی افراد می ش��وند احترام گذاشت. کمیته های جمع آوری 
اعانه و دیگر مراسم های بشردوس��تانه برای عملکرد مؤسسات غیرانتفائی 
ضروری هس��تند بنابراین ما روش کسب و کار خود را طوری تغییر دادیم 
تا مراسم مجازی با همکاری سایر شرکت هایی که پشتیبانی فنی موردنیاز 
ب��رای اجرای خدمات را فراهم می کنند، برپا ش��وند. ب��ه دلیل جنبه های 
فنی موردنیاز مراس��م مجازی، ما زمان را صرف آموزش اهمیت استفاده از 
خدمات مجازی کارشناسی به مشتری های مان می کنیم. بسیاری از آن ها 
فکر می کنند که می توانند با استفاده از یک پلتفرم جلسه مجازی، مراسم 
خاص شان را اداره کنند و منتظر نتیجه  مشابهی اند که بیشتر اوقات نتایج 
شبیه به هم نیستند. هدف ما ایجاد تجربه ای یکپارچه برای مشتریان است. 
به نظر می رسد که مشتریان از شیوه  سفارشی ما راضی اند و می گویند که 
ما برای آن ها و مهمانان شان تغییری مثبت ایجاد کرده ایم و بعد از برگزاری 
مراسم میزان استرس شان کاهش یافته  است. به عنوان یک سازنده، ما باید 
گزینه های خالقانه، گرم و به یاد ماندنی بیشتری برای تامین مشتریان خود 
ارائه دهیم. ما به ش��دت به گفته  جولیا چایل��د )Julia Child( معتقدیم 

که می گفت:
 مهمانی بدون کیک فقط یک مالقات معمولی است.

 برنامه ریزی برای آینده
اِس��ِترن: س��فت و سخت بودن در این شرایط آش��فته، چایا را تعریف 
می کند. ما همچنان خالقانه فکر می کنیم و سعی می کنیم تا در جامعه 
و اعضای تیم خود مش��ارکت مثبت داش��ته باشیم و اعتقاد داریم که به 
دلی��ل اهمیت باالی این موض��وع، به عنوان افراد فعال تیم، باید از همه  
س��اعات، تالش و کوش��ش مان مایه بگذاریم تا بتوانیم باالخره به نتایج 
خوبی برس��یم. در چایا، می خواهیم افکار بلندپروازانه ای داش��ته باشیم، 
جسور باش��یم و در حال همکاری ریسک پذیر باشیم تا به نتیجه  بسیار 

خوبی در محل زندگی و همچنین محل کار برسیم.
گیلِبرت: این بیماری پاندمی سالمت جهانی را به خطر انداخته  است. 
با این حال، جای تداوم هم هس��ت و همین به ما امید می دهد. بیماران 
بیش��تر از همیش��ه حاضر به اس��تفاده از گزینه های دیجیتال هستند. 
ارائه دهن��دگان به طور مداوم بیماران خ��ود را چک می کنند و از آن ها 
در زمان های خوب و بد پش��تیبانی می کنن��د. با حرکت به جلو و تکیه 
ب��ه قدرت انجمن خود، به ن��وآوری و مراقبت از یکدیگر ادامه می دهیم. 
بیم��اران، می دانن��د که افزایش تدابی��ر ایمنی برای ایج��اد اطمینان و 
احساس امنیت خودشان است؛ ارائه دهندگان منابع بیشتری در اختیار 

خود و ارتباطات قوی تر در تیم ما خواهند گذاشت.
معالجه  جس��مانی نقش مهمی در ادامه  زندگی یک جامعه به بهترین 
و س��الم ترین نحو ایفا می کند، بنابراین ما ط��ی این بحران همچنان به 

راه مان ادامه خواهیم داد.
ِری��د: م��ا دائما به دنبال راه های جدیدی ب��رای ارائه کیفیت خوب به 
مش��تریان مان هستیم، از اتخاذ راه حل های فن آوری گرفته تا شراکت با 
ش��رکت های دیگر. ما می دانیم که این بیماری پاندمی دارای پیامدهای 
بلندمدت س��المت، اجتماعی و اقتصادی اس��ت. بدین ترتیب، ما جهت 
اتخ��اذ دائم��ی فرآیندهای داخل��ی جدید و تطبیق روش کس��ب و کار 
خود برای ارائه  راه حل های بهینه در مراس��م مجازی، تالش می کنیم و 
مطمئنیم که می توانیم همچنان در صنعت مراس��م پیش رو باشیم. همه  
ما با هم این ضربه را تحمل می کنیم. بنابراین با ش��رکا و مشتریان مان 
مش��ورت می کنی��م تا به آن ه��ا در کار کردن کمک کنی��م تا این گونه 

شرکت ها و سازمان های خود را حفظ کنند.
حاال زمان آن نیس��ت که فقط به فکر خودمان باش��یم. ما باور داریم 
ک��ه ارائه راهنمایی  )به صورت رایگان( به مش��تریان غیرانتفاعی خود و 
شرکای صنعتی، همگی در بلندمدت برای ما هم سود به همراه می آورد.

روزنه  امید غافلگیرکننده
اسِترن: تعجب آور نیس��ت که کارکنان ما شگفت انگیز عمل کرده اند. 

آنها به شدت مورد اس��تقبال قرار گرفته اند و حمایت فوق العاده  جامعه 
و مش��تریان مان به شدت دلگرم مان کرده است. در واقع این مشتریان و 
همسایگان ما هس��تند که به رستوران ها و کارکنان مان کمک می کنند 
تا این بحران را پشت س��ر بگذاریم و از تک تک ش��ان برای حمایت از ما 

عمیقا قدردانی می کنیم.
گیلِبرت: ما در کمال تعجب شاهد افزایش تعداد متخصص هایی بودیم 
که به تیم ما درخواس��ت پیوس��تن دادند. بسیاری از معالجان جسمانی 
از کار بیکار ش��ده اند و یا از کلینیک های س��نتی خارج شده و به دنبال 
بخش��ی از انجمن های مووِمنت اکس می گردند. همین باعث می شود ما 

محصوالت و خدمات خود را افزایش دهیم.
ِرید: یکی از شگفت انگیزترین چیزهایی که متوجه شان شدیم این بود 
که ارائه مراس��م مجازی می تواند هزینه س��ربار کمتری به دنبال داشته 
باش��د یعنی در مقایسه با مراسم شخصی سود بیشتری خواهیم داشت. 
عالوه بر این، پلتفرم های مجازی دسترسی بسیار گسترده تری دارند، که 
به نتیجه  مطلوب تری برای مش��تریانی که سود باالی شان برای موفقیت 

مراسم های مان واجب است، می رسیم.
چیزهایی که یاد گرفتیم

اس��ِترن: همه چیز رهبری و ارتباط اجتماعی اس��ت. جامعه و انجمن 
را درس��ت حمایت کنید. مهم و مطرح باقی بمانید. برای پش��تیبانی و 
مراقبت از تیم خود فراتر از انتظار پیش بروید. با دل تان پیش��رو باشید. 
ب��ا عبرت  گرفتن تا ب��االی باال پیش بروید. ما ب��رای حفظ روحیه خود 
ب��ه همراه کارکنان مان در خان��ه کار می کنیم و آن ها را نگه می داریم تا 
بتوانند خانواده های خود را پش��تیبانی کنند. ب��ه آینده نگاه کنید و به 

اعضای این تیم در پشت سر گذاشتن این وضعیت کمک کنید.
گیلِب��رت: هیچ کس انتظار چنی��ن لحظاتی را ندارد. ما فکر می کردیم 
صنعتی هس��تیم که هیچ گاه رکود اقتصادی پیدا نخواهیم کرد و اینکه، 
هرچه بش��ود مردم به معالجه های جسمانی و فیزیکی نیاز دارند. از آنجا 
ک��ه حرفه  ما در 1۰ س��ال آینده در صدر لیس��ت مش��اغل مورد تقاضا 
قرار گرفته  اس��ت، ما هرگز انتظار این ش��رایط را نداش��تیم و فکرش را 
ه��م نمی کردیم که صنعت معالجات جس��مانی تا ای��ن حد تحت تأثیر 

قرار بگیرد.
در حال حاضر کسب و کارها و رهبران سفت و سخت در معرض دید 
هستند و ما هم می خواهیم بخشی از آن باشیم. از همان اوایل، ما قصد 
داش��تیم که فعال باش��یم و آینده خود را بس��ازیم و خودمان سرنوشت 
خود را رقم بزنیم. در مرکز ما ش��رکتی اس��ت که برای خدمت و کمک 
به مردم تاس��یس شده  است. ما این مسئله را چه قبل این بحران و چه 
بعد آن، راهنمای خود قرار دادیم و همین باعث ش��د تا به یک تجارت 

 قرص و محکم تبدیل شویم.

ِری��د: ما به س��رعت فهمیدیم که یک مراس��م مج��ازی موفق نیاز به 
س��ازمانی یکپارچه و محتوایی بس��یار غنی دارد، زیرا مهمانان خس��ته 
می ش��وند و در ی��ک فضای تک بعدی حواس ش��ان خیلی راحت تر پرت 
می ش��ود. این تعطیل��ی فرصت های بیش��تری برای ارتباط با ش��رکای 
خدمات م��ان فراهم کرده  اس��ت. هنگامی که مراس��می لغو می ش��ود، 
ب��ه م��ا ضرب��ه  اقتصادی ش��دیدی وارد می ش��ود ک��ه برای س��الن ها، 
کارکنان، شرکت های اجاره  ای، عکاس��ان، شرکت های تصویری صوتی، 
گلفروشی ها، نانوایی ها، متخصصان سرگرمی و هنرمندان و ...، به شدت 
ضرر می رس��اند. اینکه فقط تقالهای صاحبان کس��ب و کار را ببینیم و 

هیچ کاری نکنیم، بسیار دشوار است.
بنابراین تالش می کنیم تا ج��ای ممکن راه هایی برای حمایت از این 
ش��رکا و نیز مش��تریان خود بیابیم. ما می خواهیم مشتریان و همکاران 
وف��ادار و باارزش خود را با گل های ش��گفت انگیز، غذا، بادکنک، هدایا، 
محصوالت اختصاصی جدید و حتی تحویل کاالهایی که همه دنبال شان 
هستند مثل ماسک های پزشکی، دستکش های یک بار مصرف و دستمال 

توالت، خوشحال کنیم.
ه��دف بزرگ ما، در ارتب��اط بودن و حفظ افرادی اس��ت که با آن ها 
کار می کنی��م و می خواهیم که همچنان طی این بحران بی س��ابقه باال 

و باالتر برویم.
در هر صورت، »کار را باید ادامه داد.«

forbes/ucan :منبع
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اگر اس��تراتژی بازاریابی محتوای فوق العاده  ش��ما با یک 
محتوای جذاب همراه نباشد، تمامی تالش های شما در این 
زمینه، بیهوده خواهد بود. همیشه می توانید استاتوس خود 
را به روزرس��انی کنید و یا رضایت موتورهای جست  وجوی 
گوگل را به دس��ت آورید، اما بدون یک محتوای باکیفیت 
که بتواند با مش��تریان شما ارتباط برقرار کند، راه به جایی 

نخواهید برد.
بهتری��ن اس��تراتژی برای ی��ک کارآفری��ن، یعنی همان 
اس��تراتژی که کسب و کار شما را هدایت کرده و مشتریان 
را جذب می کند، در واقع بس��یار آسان است. باید محتوای 
مرتبط، منس��جم و پرقدرتی را تولید کنید که مستقیما با 
نیازهای مش��تریان شما در ارتباط باشد. کارآفرینانی که از 
بهترین اس��تراتژی های محتوا استفاده می کنند، از مرتبط 
ب��ودن محتوا و توانایی آن در برق��راری تعامل با مخاطبان 

اطمینان حاصل می کنند.
در ادامه به معرفی سه روش برای تولید محتوای مناسب 
برای جذب مش��تریان می پردازیم. از ح��اال به بعد، قبل از 
اینک��ه مطالب خود را منتش��ر کنید، از خودتان بپرس��ید 
ک��ه آیا این محتوا، با این س��ه معیار تطاب��ق دارد یا خیر. 
اگ��ر اینطور باش��د، می توانید آن را منتش��ر کنید؛ در غیر 

این صورت، درباره آن تجدیدنظر کنید. 
1- محت��وای ش��ما بای��د مش��کلی را از مخاطب��ان و 

خواننده های شما برطرف کند
این مس��ئله به عن��وان »فاکتور برطرف کننده مش��کل« 
شناخته می شود. اگر محتوای شما این فاکور را دربر داشته 
باش��د، باارزش خواهد بود. در غیر این  صورت باید بیش��تر 
ت��الش کنید. هر زمان که مردم روی لینک محتوای ش��ما 
کلیک می کنند، انتظار دارند که به چیز باارزش��ی برس��ند. 
ش��اید از نظ��ر آنها، ارزش به معنای س��رگرمی باش��د، اما 
در اکث��ر مواقع، آنه��ا ارزش را در قالب ی��ک دانش مفید 
می شناس��ند. به ویژه دانش و اطالعاتی که مش��کالتی در 
زمینه کسب و کار آنها را برطرف کند. محتوای شما باید به 
گونه ای طراحی ش��ود که چیزی که مشتریان به دنبال آن 
هستند را برای ش��ان فراهم کند؛ دانشی که درباره برطرف 

کردن چالش های زمینه کسب وکار آنها باشد.
فرض می کنیم که ش��ما یک مش��اور فروش هستید. اگر 

اکثر مش��تریان ش��ما برای برقراری یک تماس با مش��کل 
مواجه می شوند، حرکت خردمندانه این است که محتوایی 
را در راستای آموزش چگونگی برقراری یک تماس مناسب 
برای آنها تهیه کنید. بدین ترتیب، محتوایی را نوش��ته اید 
که مشتریان بالقوه ایده آل شما را جذب می کند و در عین 
حال، به عن��وان یک متخصص در زمین��ه چالش هایی که 

مشتریان با آن روبه رو هستند، شناخته می شوید.
اگر تمامی محتواهای ش��ما به همین ترتیب تهیه ش��ده 
باش��ند و در هر ک��دام از آنها، به رفع یک مش��کل خاص 
از مش��تریان پرداخته ش��ود، مزیتی که نصیب شما خواهد 
شد، دو طرفه خواهد بود. در وهله اول، محتوای شما باعث 
می شود که به عنوان یک فرد معتبر و رهبر خوب در عرصه 
فعالیتی خود ش��ناخته ش��وید و دوم اینک��ه خواننده ها به 
توصیه های ش��ما اعتماد خواهند کرد و در نتیجه، احتمال 

اینکه با شما همکاری کنند، بیشتر خواهد شد.
۲- لحن آس��ان تری را به کار بگیرید و از نوشتار رسمی 

پرهیز کنید
مش��تری ها ترجیح می دهن��د متن های��ی را بخوانند که 
مش��کلی را از آنها برطرف می کند، اما اگر از لحن مناسبی 
اس��تفاده نکنید، حتی اگ��ر محتوای فوق الع��اده و موثری 
را تولید کرده باش��ید، با اس��تقبال خوب��ی مواجه نخواهید 
شد. بیش��تر کارآفرینان برای نوشتن محتوای خود از لحن 
رسمی، خشک و پر مدعا استفاده می کنند. پرمدعایی یکی 
از المان هایی اس��ت ک��ه تحت هیچ ش��رایطی نباید از آن 
استفاده کنید. این کار نه تنها باعث ایجاد اشکال در تعامل 

می شود، بلکه مشتریان را با شما بیگانه می کند.
اگر یک لحن دوستانه و محاوره ای را به کار بگیرید، برای 
مش��تریان خوش��ایندتر خواهد بود. این دقیقا همان کاری 
اس��ت که کسب و کارهای خوب باید به کار بگیرند. رسمی 
نوش��تن، یکی از بزرگترین اش��کاالت را در نوشتن محتوا 
ایجاد می کند. آنها برای اینکه حرفه ای تر به نظر برسند، در 
نهایت با محتوای��ی کار را تمام می کنند که نمی تواند هیچ 

ارتباطی را با مخاطب خود برقرار کند.
در ادامه توصیه هایی را ارائه می دهیم که در نوشتن یک 

متن محاوره ای به شما کمک می کند:
1. بعد از نوش��تن متن محتوا، بار دیگر آن را از نگاه یک 

مخاط��ب بخوانید. آیا فهم ای��ن مطلب برای تمامی افراد با 
هر سطح سواد، مناسب است؟

 ۲. اس��تفاده از عالئ��م نگارش��ی مث��ل ویرگ��ول، نقطه 
ویرگول، نقطه، عالمت س��وال و ... ، درک مطلب را آسان تر 

می کند. آنها را در محل مناسب به کار بگیرید.
 3. می توانید از ضمیر »من« استفاده کنید، چراکه با این 
کار در واقع تجربیات ش��خصی را ارائه می دهید و از فاکتور 

داستان سرایی استفاده کرده اید.
3- ایده ه��ای قابل اجرا را در اختی��ار خواننده های خود 

قرار دهید
حال زمان آن فرا رسیده که محتواهای کاربردی را برای 
مش��تریان خود تولید کنید. این تنها مدلی از محتوا است 
که می توانید روی تبدیل آن به تجارت واقعی حساب کنید. 
به جای ارائه ایده های مبهم که ممکن اس��ت برای خواننده 
ش��ما مفید باشد، در سراس��ر محتوای خود، کال تو اکشن 
ش��فافی را در اختیار آنها قرار دهید. این رویکرد به صورت 
چش��مگیری باعث افزایش کیفیت محتوا ش��ده و تعامل با 

مخاطب هدف را عمیق تر می کند.
به مش��تریان خ��ود بگویید که دقیقا بای��د چه کاری را 
انج��ام دهند، بع��د از اینکه چنین رویک��ردی را در تولید 
محت��وای خ��ود اتخ��اذ کردید، تنه��ا کافی اس��ت که به 
تماش��ای نتایج آن بنش��ینید. در وهله  اول باید بدانید که 
مشتریان، به دنبال رسیدن به چه نتایجی هستند، سپس 
بای��د توصیه ه��ای کاربردی و قابل اجرای��ی را ارائه دهید 
ک��ه به راحتی بتوانند از آنها اس��تفاده کنند. محتوایی که 
خواننده را به برداش��تن گام های موردنظ��ر ترغیب کند، 
قدرتمندترین محتوای تولیدشده است؛ چرا؟ به این دلیل 
که اگر خواننده ها، ایده شما را در کسب و کارشان به کار 
بگیرند و ش��اهد نتایج خوب آن باشند، این احتمال وجود 
دارد ک��ه در آینده به ش��ما مراجعه کرده و همکاری خود 

را با شما آغاز کنند.
فرق��ی نمی کند ک��ه در چه زمین��ه ای فعالیت می کنید، 
تولید محتوایی که مشتری را جذب می کند، برای موفقیت 
استراتژی های کس��ب و کارها حیاتی است. این سه گام را 

به کار بگیرید و شاهد جذب مشتریان باشید.
Entrepreneur/ucan :منبع

3 روش آسان برای تولید محتوایی که مشتریان را جذب می کند

دو راهی استخدام کارشناس های سئوی متعدد برای برند

اس��تخدام نیروی تخصصی و ماهر بیش��تر در بسیاری از کسب و کارها به معنای ساماندهی هرچه بهتر 
و سریع تر پروژه های در دسترس است. تمام کارآفرینان تمایل به ساماندهی پروژه ها به صورت سریع و با 
کیفیت باال دارند. این امر در صورت دسترسی به منابع مالی مناسب ایده استخدام کارشناس ها و نیروی 

کار حرفه ای را مطرح خواهد کرد. حوزه مدیریت سئو نیز از چنین رویکردی دور نیست. 
بسیاری از مدیران ارشد در حوزه کسب و کار تمایل به استخدام کارشناس های سئو پرشمار دارند. این 
مسئله در مقاله کنونی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پرسش اصلی ما در ادامه به این ترتیب خواهد 

بود: آیا استخدام کارشناس ها یا آژانس های مدیریت سئوی متعدد برای برند مفید است؟
نکته جالب در مورد حوزه س��ئو توصیه متفاوت اغلب کارش��ناس های حرفه ای در این حوزه نس��بت به 
مدیران و کارآفرینان اس��ت. با این حس��اب همکاری با کارشناس ها و آژانس های پرتعداد در حوزه سئو به 
چند دلیل مناسب نخواهد بود. برخی از مهمترین دالیل این امر را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تداخل وظایف میان موسسه های مختلف
مدیریت س��ئو ارتباط نزدیکی با ایجاد رابطه بلندمدت با کارشناس یا آژانس مقابل دارد. اغلب کسب و 
کارها تمایل باالیی برای همکاری بلندمدت با کارشناس های سئوی شان نشان می دهند. وقتی یک برند در 
تالش برای استفاده از چندین موسسه به طور همزمان است، فرآیند همکاری میان آنها دردسرساز خواهد 

شد. بنابراین بهترین ایده در این میان تالش برای ساماندهی امور به طور متمرکز است. 
اگر کیفیت مدیریت س��ئوی فعلی کسب و کار موجب نارضایتی مدیران ارشد است، همکاری موازی با 
یک موسسه دیگر راهکار مناسبی نخواهد بود. بهترین گزینه در این میان تالش برای یافتن یک موسسه 
حرفه ای و تداوم همکاری با آن اس��ت. این امر نتایج بس��یار بهتری برای برندها در مقایس��ه با شیوه های 

دیگر به همراه خواهد داشت. 
مس��ئله بک لینک ها )Backlinks( یکی از دالیل اصلی تمایل کسب و کارهای کوچک برای همکاری 
با آژانس ها و کارش��ناس های حرفه ای س��ئو اس��ت. بدون تردید کمتر کارآفرینی در رابطه با این موضوع 
تخصصی در حوزه س��ئو مهارت و دانش کافی دارد. این فرآیند نیازمند س��اماندهی متمرکز است بنابراین 

کار چندین آژانس یا فرد به طور جداگانه بر روی آن دردسرساز می شود. 
گوگل به عنوان مهمترین موتور جست وجو در دنیای وب تمایلی به مشاهده تعدد بک لینک ها از سوی 
برندها ندارد. این امر اغلب اوقات رتبه س��ئو یک س��ایت را به شدت کاهش می دهد بنابراین در اینجا نیز 

مدیریت تمایل امور به طور یکپارچه ضروری خواهد بود. 
مسئله مسئولیت پذیری

همکاری با موسس��ه های مدیریت س��ئوی متفاوت در ابتدا ایده مناسبی است، اما به شرط اینکه هرگز 
مش��کلی روی ندهد. وقتی ایرادی در کار پیش می آید، هر موسس��ه یا کارشناس��ی مسئولیت را به گردن 
دیگری خواهد انداخت. در این میان وضعیت کسب و کارها به شدت دشوار خواهد شد بنابراین همکاری 

با یک کارشناس سئو بهترین گزینه برای پرهیز از چنین چالشی خواهد بود. 
noobpreneur.com :منبع

همکاری بین المللی بیاند میت با مک دونالد و یام برندز

مک دونالد و یام برندز به طور مشترک اقدام به رونمایی از همکاری بلندمدت شان با موسسه بیاند میت 
)Beyond Meat( کردند. برند بیاند میت در زمینه تولید گوش��ت های گیاهی فعالیت دارد. بس��یاری از 
فعاالن حقوق حیوانات از اینگونه تولید گوش��ت به جای س��ایر روش های مرسوم حمایت می کنند. با این 
حساب جهت گیری مک دونالد و یام برندز در راستای همکاری با بیاند میت نقطه عطفی در صنعت فست 

فود محسوب می شود. 
بیاند میت در طول دوران کرونا بسیاری از پروژه های اساسی اش را اجرا کرده است. این امر شامل تالش 
برای عرضه نخستین بسته از گوشت های آزمایشگاهی به رستوران های زنجیره ای است. استفاده از گوشت 
گیاهی در رستوران های کشور سنگاپور مقدمه ای برای پذیرش این نوآوری تازه در عرصه رستوران داری و 
فس��ت فود است بنابراین مشاهده گرایش برندهای معتبر در بازارهای مختلف نسبت به استفاده از چنین 

گوشت هایی طبیعی خواهد بود. 
همکاری میان بیاند میت، مک دونالد و یام برندز شامل تهیه منوهای تازه براساس گوشت گیاهی است. 
این امر توس��عه مهمی در زمینه استفاده از چنین گوشت هایی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد 
بود. امروزه هنوز هم برخی از مشتریان نسبت به استفاده از گوشت گیاهی تردید دارند. این امر با توجه به 
عرضه تازه این محصول به بازار طبیعی به نظر می رسد. این همکاری نزدیک عالقه برخی از دیگر برندها 
نظیر تاکو بل، کی اف س��ی و پیتزا هات را نیز جلب کرده اس��ت بنابراین به احتمال زیاد در آینده ش��اهد 

همکاری بیاند میت با سایر برندهای بزرگ در عرصه فست فود خواهیم بود. 
منوی مک دونالد برای گوشت های گیاهی تحت عنوان مک پلنت )McPlant( عرضه خواهد شد. این 
منو ش��امل انواع برگرهای دارای گوشت گیاهی اس��ت. البته در مورد یام برندز تهیه انواع پیتزا با گوشت 

گیاهی نیز در دستور کار قرار دارد. 
fooddive.com :منبع
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