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حباب ها چگونه از بازار ارز به بازار مسکن منتقل می شوند؟

جابه جایی حباب 
در بازارها

فرصت امروز: حباب به افزایش قیمت دارایی در یک فرآیند مستمر گفته می شود که منجر به جذب خریداران 
جدید می ش��ود. طبق س��اده ترین تعریف حباب، اگر قیمت های دارایی از قیمت مبنای آن منحرف شود، می توان 
گف��ت حباب وجود دارد، اما معموال پس از مدتی، ای��ن افزایش و انحراف قیمت با انتظارات معکوس و در نتیجه 
کاهش ناگهانی قیمت همراه اس��ت که اغلب زمینه س��از بحران های مالی می ش��ود. بحران های مالی و حباب های 
قیمت دارایی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. بازارهای مالی عموما بحران های متعددی را تجربه کرده اند...

کووید-19 چطور آینده کسب  و کارها 
را برای همیشه تغییر داد؟

 میراث کرونا
در اقتصاد جهانی
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چگونه می توان هزینه های دولت را مدیریت کرد؟

فرآیند بازنگري در مخارج عمومي

4 تغییر کسب و کارها در دوران کرونا
ریسک کالن چیست؟

بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک
ایده های بازاریابی برای عالقه مندان حوزه غذا

اقدام نستله برای خرید برند اسنشیا واتر
رکوردشکنی فروش تارگت در سال 2020

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک به تبعیض نژادی 
سیستماتیک در جذب 
کارمندان خود متهم شد

نگـــاه
آیا سیاست گذاری اقتصادی 

مستقل از اقتصاد است؟
سیاست اقتصادی به 
روایت نیکال آکوچال

نی��کا آکوچ��ا اقتصاددان 
80 ساله ایتالیایی است که به 
دلیل خدماتش به علم اقتصاد 
به ش��هرت زی��ادی در دنیای 
انگلیسی زبان دست یافته و از 
نظریاتش استقبال خوبی شده 
است. دامنه تاثیرگذاری او از 
حوزه سیاس��ت های اقتصادی 
تا سیاس��ت های پولی  گرفته 
و مالی را ش��امل می شود و به 
رویک��رد کل گرایانه اش  دلیل 
به نظام مند کردن و توس��عه 
سیاس��ت های اقتص��ادی، در 
توجه  مورد  گذشته  سال های 

محافل اقتصادی بوده است.
او در سوم ژوالی 1939 در 
ش��هر کالیتری ایتالیا به دنیا 
آمد. تحصیاتش را در رشته 
اقتصاد در دانشگاه ساپینزای 
رم دنب��ال ک��رد و در س��ال 
1963 زیر نظر فدریکو کافه، 
موف��ق به دف��اع از پایان نامه 
»وقفه های  عن��وان  ب��ا  خود 
زمانی در سیاست اقتصادی« 
شد. س��پس در سال 1980 
به درج��ه اس��تاد تمامی در 
اقتص��اد رس��ید و ب��ه خاطر 
در  گس��ترده اش  مطالع��ات 
زمینه سیاست های اقتصادی 
مشهور ش��د. آکوچا از سال 

2014 به این سو به 
2عنوان استاد...

25 رجب 1442 - سـال هفتم
شماره   1743- 16صفحه - 50000 ریال

Tue.9 Mar 2021

فرص��ت ام��روز: بان��ک پاس��ارگاد در راس��تای ایف��ای 
مس��ئولیت های اجتماعی و با ه��دف ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوان��ی و ارتقای س��طح فرهنگ��ی، دو کتابخانه در 
شهرس��تان های مایر و تویسرکان اس��تان همدان افتتاح 
ک��رد. ای��ن کتابخانه ها در روس��تای سیدش��هاب از توابع 
شهرس��تان تویس��رکان و روس��تای ینگی کن��د از تواب��ع 
شهرس��تان مایر افتتاح ش��دند. در مراس��م افتتاح این دو 
کتابخان��ه، مصطفی آزاد بخ��ت معاون سیاس��ی و امنیتی 
اس��تانداری همدان، دکتر مجید قاس��می مدیرعامل بانک 
 پاس��ارگاد، نماینده مردم تویسرکان در مجلس، فرمانداران 
مایر و تویس��رکان، جمعی از مس��ئوالن اس��تانی و اهالی 
منطقه حضور داشتند. دکتر قاسمی در این مراسم، توسعه 
را نه امری سخت افزاری بلکه امری دل افزاری خواند و گفت 
که بانک پاسارگاد در 15سالی که از تأسیس آن می گذرد، 
مسیری 30 ساله را پشت سر گذاشته است. معاون سیاسی 
و امنیتی اس��تانداری همدان نیز بانک پاسارگاد را یک الگو 
دانس��ت و گفت که این بانک عاوه بر عرصه های اقتصادی 
و اشتغال زایی در امور فرهنگی نیز پیشگام است. همچنین 
فرماندار مایر، احداث کتابخانه عمومی ینگی کند توس��ط 
بانک پاسارگاد را اقدامی مهم و ارزشمند در حوزه فرهنگی 
خواند و فرماندار تویس��رکان نیز ای��ن اقدامات فرهنگی را 

یادگاری ماندگاری برای مردم این منطقه دانست.
توسعه امری سخت افزاری نیست، دل افزاری است

دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد در مراسم 
افتتاح این دو کتابخانه از اس��تقبال و میهمان نوازی مردم 

شریف همدان قدردانی کرد و گفت: »کتابخانه ها اندیشگاه 
و محل ش��کوفایی اس��تعدادهای اندیش��ه ای اس��ت. این 
اندیش��ه است که انس��ان را راهبری می کند و اندیشه هایی 
که عاشقانه به توس��عه فرهنگی کشور نظر دارند، زیربنای 

توسعه های دیگر می شوند.«
او با بیان اینکه »س��رمایه گذاری های مهمی در کش��ور 
توس��ط بانک پاسارگاد انجام ش��ده است«، ادامه داد: »این 
بانک از نظر توس��عه اقتصادی در مرحل��ه ای قرار دارد که 
طی 15سالی که از تأسیس آن می گذرد، مسیری 30 ساله 
را پش��ت سر گذاشته اس��ت. از جمله این سرمایه گذاری ها 
می توان به سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی 
اس��تان همدان در قالب راه اندازی کارخانه توس��عه تولید 
فروس��یلیس اشاره کرد. همچنین طرح منیزیم برای اولین 
بار در کشور در دستور کار شرکت فروسیلیس قرار دارد. در 
واقع از توانمندی های بالقوه استان در این سرمایه گذاری ها 

استفاده شده است.«
به گفته قاس��می، »مجم��وع س��رمایه گذاری های بانک 
پاس��ارگاد در ح��وزه معدن و صنایع معدن��ی، در قالب 35 
پروژه و به میزان 6.5 میلیارد دالر اس��ت. بس��یاری از این 
پروژه ه��ا به بهره برداری رس��یده اند و اش��تغالی که در این 
پروژه ها به  صورت مس��تقیم و تبعی ایجاد خواهد ش��د، در 

حدود 420 هزار نفر خواهد بود.«
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد س��پس به بحث اشتغال زایی 
اش��اره کرد و گفت: »در مجموع در گروه مالی پاسارگاد به 
غیر از تس��هیاتی که برای ایجاد و حفظ اشتغال به فعاالن 

اقتصادی و کارآفرینان عرضه می کنیم، برای 560 هزار نفر 
نیز اشتغال ایجاد شده است.«

دکتر قاس��می با بی��ان اینکه »مجموعه بانک پاس��ارگاد 
به لطف خدا به لحاظ س��امتی، ش��فافیت و توانمندی از 
بازوهای قابل اتکای نظام محسوب می شود«، افزود: »ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی از ابتدای تأس��یس بانک همواره 
مورد توجه قرار گرفته است. بانک پاسارگاد از سال 1393 
که توس��ط مقام معظم رهبری سال »اقتصاد و فرهنگ، با 
عزم ملی و مدیریت جهادی« نام گذاری ش��د، فعالیت های 
ساخت کتابخانه را آغاز کرده و تاکنون 17 کتابخانه ساخته 
اس��ت که هشت باب از آنها در اس��تان همدان قرار دارند. 
بانک پاسارگاد با اعتقاد به شعار کلیدی »آنچه توانسته ایم 
لط��ف خدا بوده اس��ت« فعالیت می کن��د و همه توفیقات 

کسب شده تاکنون به لطف خدا میسر شده است.«
وی همچنین به س��ایر اقدامات فرهنگی بانک پاسارگاد 
از قبیل س��اخت 26 مدرسه در کش��ور، افتتاح 11 مدرسه 
دیگر طی چند ماه آینده و تأس��یس دانش��گاه خاتم اشاره 
ک��رد و در پایان درخصوص بح��ث جدایی ناپذیری اقتصاد 
و فرهن��گ گف��ت: »چنانچه به لح��اظ توس��عه ای به این 
مقول��ه توجه کنیم، س��رمایه گذاری فرهنگ��ی در واقع ُدّر 
سرمایه گذاری هاس��ت، یعن��ی مباحث فرهنگی و س��اخت 
کتابخانه را نباید به عنوان هزینه به حساب آورد، بلکه این 
بخش باید در س��رمایه گذاری های آینده س��از و اندیشه ساز 
کش��ور لحاظ ش��ود.« ب��ه گفته قاس��می، »توس��عه امری 

سخت افزاری نیست بلکه امری دل افزاری است.«

از اشتغال زایی بانک ها تا سرمایه گذاری فرهنگی
در ادام��ه این مراس��م نی��ز مهندس آزادبخ��ت، معاون 
سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری هم��دان ب��ه فعالیت های 
فرهنگ��ی بانک پاس��ارگاد اش��اره ک��رد و گف��ت: »بانک 
پاس��ارگاد عاوه بر عرصه های اقتصادی و اش��تغال زایی در 
امور فرهنگی نیز پیش��گام است و به بهترین شکل ممکن 
توانس��ته خواس��ته های انق��اب را برآورده کن��د. زیربنای 
انقاب ما و آنچه که انقاب ما را به پیروزی رساند، مباحث 

و مسائل فرهنگی است.«
او با اش��اره به تأثی��رات راه اندازی کارخانه فروس��یلیس 
ش��هرک صنعتی جوکار اس��تان همدان اف��زود: »بانک ها، 
ارگان ه��ا و نهادهای اقتصادی باید از بانک پاس��ارگاد الگو 
گرفته و در عرصه های فرهنگی و ایجاد اشتغال وارد بشوند 
تا بتوانیم مس��یر انقاب را به بهترین ش��کل ممکن ادامه 

بدهیم.«
همچنین مهن��دس قدرت اهلل ولدی، فرمان��دار مایر در 
این مراس��م با اشاره به اینکه »مایر یکی از شهرستان های 
مهی��ا ب��رای س��رمایه گذاری اس��ت و تمام بس��ترها برای 
س��رمایه گذاری در آن فراه��م اس��ت«، گف��ت: »اح��داث 
کتابخان��ه عمومی ینگی کند توس��ط بانک پاس��ارگاد یکی 
از اقدامات مهم در حوزه فرهنگی اس��ت. اینگونه اقدامات، 
یادگاری های ماندگاری برای مردم به ویژه روستاییان عزیز 
خواهد بود. در همین راس��تا، اس��تان همدان و شهرستان 
مایر به یک کارگاه بزرگ سازندگی در حوزه های مختلف 

اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است.«

دکتر حس��ینی، فرماندار تویس��رکان نیز ب��ا بیان اینکه  
»روس��تای سیدش��هاب بزرگترین روس��تای شهرس��تان 
تویس��رکان اس��ت«، گفت: »در بین 1073 روستای دارای 
س��کنه اس��تان همدان، این روس��تا همواره ش��اهد رشد 
جمعیت بوده اس��ت. اولین کتابخانه عمومی استان نیز در 
شهرس��تان تویسرکان تأسیس ش��ده است. امروز نیز اقدام 
بس��یار ارزشمندی از س��وی بانک پاس��ارگاد در روستای 
سیدش��هاب تقدیم مردم خوب و فرهنگ دوست این روستا 

خواهد شد.«
دکت��ر زارع��ی، مدی��رکل نه��اد کتابخانه ه��ای عمومی 
اس��تان همدان هم در این مراس��م، حضور بانک پاسارگاد 
در فعالیت های فرهنگی و س��اخت کتابخانه را ارزشمند و 
ستودنی دانست و با اشاره به اهمیت کتابخانه و کتابخوانی 
گف��ت: »کتابخانه ه��ا پای��گاه اجتماع��ی مردم هس��تند، 
پایگاه هایی که به تعالی و رش��د اندیش��ه ها کمک می کنند 
و متعلق به گروه خاص و یا قش��ر خاصی نیستند. کتابخانه 
محل اجتماع و مرکزی برای مبادله و تعالی اندیشه است.«

دکت��ر میرعبدالله��ی، مدی��رکل تأمی��ن مناب��ع نه��اد 
کتابخانه های عمومی کشور نیز در این مراسم، فعالیت های 
فرهنگی بانک پاس��ارگاد را س��رآمد دانس��ت و با اشاره به 
تاش های ای��ن بانک درخص��وص حفظ مناب��ع و میراث 
مکت��وب گفت: »فرهنگ نوعی از نظام ارزش��ی اس��ت که 
معنادهن��ده ب��ه فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت. در ادبیات 
اس��امی و دینی از آن به عن��وان باقیات صالحات نام برده 

می شود که منافاتی نیز با بحث توسعه ندارد.«

به گفته رئیس جمهور، س��ال آینده س��ال غلبه بر ویروس و رونق 
مشاغل خواهد بود. البته نه اول سال، اما به مرور واکسن خارجی وارد 

می شود و به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود.
حسن روحانی روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین برنامه افتتاح جهش 
تولید و آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارتخانه های تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به 
افتتاح طرح های فوالدی و کارخانه گندله سازی سه چاهون یزد گفت: 
امروز یک طرح بسیار مهم گندله  سازی که طرح بسیار مهمی هم بود با 
ارزش 9 هزار میلیارد تومان به افتتاح رسید که کار بسیار عظیمی بود 
که در این چند سال به افتتاح رسید. در زمینه بهزیستی کار خوبی با 
کمک و همت مردم و داوطلبین انجام گرفت و 2400 مرکز رونمایی 
و افتتاح شد. او با بیان اینکه با خدماتی که به خانواده ها و مردم داده 
می شود، حدود 5 میلیون نفر تحت پوشش این خدمات قرار می گیرند، 
ادام��ه داد: اینکه در ی��ک روز می توانیم 2400 مرکز مثبت زندگی را 
افتتاح کنیم کار بسیار عظیم اجتماعی است. برای همه خانواده هایی 
که برای توانمندی و آگاه سازی نیاز به کمک دارند باید اقدام کنیم تا 
رنج مردم کاهش پیدا کند و همه آنهایی که به توانبخشی نیاز دارند، 
بتوانند توان خود را از خداوند و بعد از آن از مردم و مسئولین بگیرند.

به گفته روحانی، میراث فرهنگی یک س��ند است. هر چقدر کتاب 
بخوانیم که تمدن ایران گذشته چگونه بوده است و هزاران جلد کتاب 
بخوانیم، اگر یک سر به اصفهان بزنیم و میدان نقش جهان را ببینیم 
بیش از خواندن کتاب داللت دارد و سخن می گوید که چه دانشمندان 
و معم��اران و طراحان خوبی توانس��تند با بهتری��ن مصالح، زیباترین 
س��اختمان ها را برای ما بسازند. عاوه بر زیبایی این ساختمان ها، آدم 
احساس غرور می کند، از اینکه می فهمد ایرانی است و ایرانیان ما پنج 
قرن و 10 قرن قبل این آثار را به وجود آوردند و حتی می تواند امروز 
برای معماری ش��رقی، اسامی و ایرانی ما الهام بخش باشد. خانه های 
زیبایی که مرمت و احیا می شود اوال باعث ماندگاری نام صاحب خانه 
می شود و برای استان یا شهر جاذبه گردشگری ایجاد می کند. خود آن 
مکان ه��ا می تواند محل بهره برداری قرار گیرد و به موزه و چایخانه یا 

بوم گردی و هتل زیبا تبدیل شود.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه هتل های بس��یار گران قیمتی در 
اس��پانیا هست که قرن ها قبل به دست مسلمانان ساخته شده است، 
گف��ت: در نهایت ما از این مکان ها می توانیم هم بهره مندی اقتصادی 
و هم بهره مندی اجتماعی و فرهنگی کنیم. گردش��گری کار عظیم و 
بزرگی است و وزارت گردشگری می تواند نقش مهمی در گردشگری 

داشته باشد. گردش��گری در دولت تدبیر و امید دو برابر شد. هرچند 
این یک سال گذشته سال سختی برای گردشگری، هتلداران و همه 

آنانی که خدمات گردشگری انجام می دهند، بود.
وی با بیان اینکه س��ال آینده س��ال غلبه بر وی��روس و رونق همه 
مشاغل خواهد بود، افزود: البته نه اول سال، اما به مرور واکسن خارجی 
وارد می شود و به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود. عده ای 
که مبتا ش��دند و از این بیماری گذش��تند به طور طبیعی واکسینه 
شدند و عده ای که نگرفتند واکسینه می شوند. دولت همه تاش خود 

را به کار می گیرد و بخش گردشگری روزهای بهتری خواهد داشت.
روحان��ی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، به افتتاح 
طرح های فوالدی و گندله س��ازی اش��اره کرد و افزود: بسیار برای ما 
خوشحال کننده است که یکی از بزرگترین کارخانه های گندله سازی 
کشور امروز افتتاح می شود. کارخانه ای که ظرفیت 5 میلیون تن گندله 
آهن دارد و کارخانه بسیار مهمی است و با کمترین ضایعات می تواند 

در زنجیره تولید فوالد قرار گیرد.
او درباره طرح های افتتاح ش��ده توسط سازمان بهزیستی نیز اضافه 
کرد: کار بس��یار ارزش��مند و مردمی در حال انجام اس��ت. امیدواریم 

سازمان بهزیستی هم بهترین هماهنگی و همکاری را داشته باشد.

رئیس جمهوری در ارتباط با تاش ه��ای وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری نیز گفت: مراکز فرهنگی و آثار تمدنی ایران برای ما بسیار 
مهم است. این امر به معنای اهمیت علم و هنر ایرانیان در طول تاریخ 
اس��ت. این بناها یکی از آثار و ثمرات همان مناسبات علمی، ریاضی، 

اجتماعی و طراحی بسیار خوب در گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه آثاری در ایران عزیز ما هس��ت که موجب افتخار 
ما اس��ت، ادامه داد: این آثار نش��ان می داده است که در قرن ها پیش 
ایرانیان چگونه می زیس��تند و چگونه می اندیش��یدند و چگونه ایران 
مهد عل��م، دانش، هنر و فرهنگ بوده اس��ت. اینجا قول می دهم هر 
طرح مرمتی داش��ته باش��ید که تا پایان دولت بتوانید آن را تکمیل 
کنید، بودجه اش را تامین می کنیم تا با س��رعت بیش��تری در پایان 
امس��ال و آغاز س��ال 1400 انجام گیرد. مزارعی که در ترکمن صحرا 
و قس��مت های دیگر استان لرستان وجود دارد، بسیار برای ما و مردم 

ارزشمند است.
روحانی در ادامه به طرح های احیا و مرمت در استان همدان اشاره 
کرد و گفت: از اینکه امروز شاهد هستیم هفت اثر بسیار مهم تاریخی 
ما در شهر همدان احیا و مرمت می شود بسیار خوشحال کننده است. 
همدان مرکز بسیار مهمی با جاذبه های بسیار فراوان طبیعی و تاریخی 

است و هر اقدامی در این استان ها که می تواند جاذبه این استان ها را 
برای گردش��گری داخلی و خارجی افزایش دهد برای ما بس��یار مهم 

است.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به پنجاه و پنجمین برنامه افتتاح 
بزرگ در س��ال 99 ادامه داد: بس��یار خوش��حالیم که امروز پنجاه و 
پنجمین افتتاح بزرگ در سال 1399 بود و توانستیم همه هفته های 
امس��ال را برای افتتاح های بسیار مهم اختصاص دهیم و بیش از 15 

هزار میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شده است.
به گفته روحانی، این افتتاح ها موجب اشتغال 13 هزار نفر می شود 
و برای ما بسیار مهم است که در بخش های مختلف مانند بخش فوالد 
این افتتاح ها صورت گرفته اس��ت. این دولت اقدامات بس��یار مهم در 
توسعه زنجیره فوالد داشته و این زنجیره تقریبا در طول هشت سال 
عمر این دولت به حدود دو برابر رس��یده اس��ت. خیلی مهم است که 
هش��ت س��ال را با کل تاریخ کشور مقایسه می کنیم و کارهای بسیار 
عظیمی که از نظر کنسانتره، گندله و نهایت شمش فوالد شده، باعث 
شده است که از خام فروشی جلوگیری شود. ارزش این معادن بزرگ و 
صنایع معدنی ما باعث شده است که ارزآوری بسیار خوبی در شرایط 

این سه سال که سال تحریم و سختی بوده است، داشته باشد.

روحانی در جریان بهره برداری از 2721 طرح ملی:

سال آینده سال غلبه بر کرونا است

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

بانک پاسارگاد 2 کتابخانه دیگر در استان همدان افتتاح کرد



فرصت امروز: همه گیری کرونا پدیده ای است که هر نسلی آن را تجربه 
نمی کند و با اینکه شوک های بزرگی نظیر کرونا زیاد در تاریخ بشری اتفاق 
نیفتاده، اما هر بار باعث ایجاد تغییراتی ماندگار در جهان ش��ده است. در 
س��ال گذشته میادی حدود 7.7 میلیارد نفر از مردم جهان درگیر عواقب 
اقتصادی ش��یوع کرونا شدند و با اینکه واکس��ن کرونا پیدا شده و بخش 
بزرگی از جمعیت جهان در ماه های آینده واکس��ینه می شوند، اما میراث 
کووید19- تا سال ها باقی خواهد ماند و و اقتصاد جهانی را درگیر خواهد 
ک��رد. در این زمینه، »بلومبرگ« در گزارش��ی )به قلم اندا کارن، میش��له 
جامریسکو و کارترین بوس��لی از گزارشگران اقتصادی( به 10 تحولی که 
به واس��طه ش��یوع کرونا در اقتصاد جهانی رخ داده، پرداخته است. در این 
گزارش خواهید خواند که ویروس کووید19- چطور اقتصاد جهانی را برای 

همیشه تغییر داده است.
* هیوالی دولت: دولت های بزرگ دوباره به صحنه بازگش��تند، چراکه 
بای��د تماس های اجتماعی درون جامعه را کنترل می کردند و این گونه بود 
که هیوالی دولت که تحت عنوان »لویاتان« و فلسفه سیاسی از آن نام برده 
می شود، مجددا برگشت؛ امری طبیعی که قدرت های سیاسی رصد کنند 
مردم کجا می روند، با چه کسانی ماقات می کنند و همچنین به کارکنانی 
که کارش��ان را از دس��ت داده اند حقوق پرداخت کنند. در کشورهایی که 
افکار بازار آزاد دهه ها بود که رواج پیدا کرده بود، ش��بکه تامین اجتماعی 
دوباره معنا پیدا کرد. طبق گزارش موسس��ه »مک کنزی«، هزینه مداخله 
ش��رکت ها برای اینکه بتوانند از پس حمایت از شهروندان خود برآیند به 
قیمت کسری بودجه 11 تریلیون دالری تمام شده است. هنوز بر سر این 
بحث است که چطور باید این کسری بودجه تامین شود و مالیات دهندگان 
به چه ترتیبی و چه زمانی باید شکاف های عمیق این بدهی ها را پر کنند. 
دس��ت کم در کش��ورهای توس��عه یافته که با نرخ های بهره بسیار پایین و 
بازارهای مالی بی تحرک مواجهند، این کار در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. 
در بلندمدت هم طرز فکر درباره بدهی عمومی تغییر خواهد کرد. دولت ها 
کم کم به این نتیجه می رسند که باید نرخ تورم پایین جهانی را تغییر دهند 
و سیاست های مالی ای در پیش بگیرند که اقتصادهای شان تحرک بیشتری 

داشته باشد. نظریه پولی مدرن می تواند در این وضعیت به کار بیاید.
* خل��ق پول آس��ان: در دوران همه گیری کرون��ا، بانک های مرکزی به 
سیاست چاپ پول بازگش��تند. نرخ های بهره رکوردهای تازه ای در پایین 
بودن زدند و سیاست  تسهیل کّمی جدی تر گرفته شد. تمام این مداخات 
پولی باعث ش��د که آس��ان ترین وضعیت خلق پول در تاریخ شکل بگیرد 
و متخصصان از این نگران باش��ند که خس��ارت های زی��ادی در آینده به 
اقتصادها وارد خواهد شد. بانک های مرکزی خیلی دشوار خواهند توانست 
دوباره سیاس��ت های خود را ب��ه وضعیت قبل از همه گی��ری بازگردانند، 
به خصوص با توجه به ش��رایط بازار نی��روی کار. در بلندمدت، همه گیری 
کرونا باعث خواهد ش��د که نرخ بهره ط��ی ربع  قرن بعد از همه گیری 1.5 

درصد کمتر از وضعیت عادی باشد.
* بدهی ها و خون آش��ام ها: در دوران همه گیری دولت ها تس��هیاتی به 
کسب وکارها ارائه کردند که آنها نیز با کمال میل پذیرفتند. نتیجه این شد 
که سطح بدهی کسب وکارها در کشورهای توسعه یافته افزایش پیدا کرد. 
بانک تسویه بین المللی محاسبه کرده که شرکت های غیرمالی در نیمه اول 
سال 2020 میادی حدود 3.36 تریلیون دالر قرض گرفته اند. درحالی که 
در بس��یاری صنف ها به علت ممنوعیت رفت وآمد یا نگرانی های مشتریان 
درآمدها کاهش پیدا کرد، کس��ری تجاری شدیدی در شرکت ها بروز کرد 

که اثرات خود را در آینده بیشتر نشان خواهد داد. همین امر می تواند باعث 
به وجود آمدن ش��رکت های خون آشام شود؛ شرکت هایی که در یک بازار 
آزاد نمی توانند دوام بیاورند، اما از بین رفتن ش��ان نیز تبعات و بحران های 
بزرگی برای اقتصاد ایجاد می کند بنابراین برای زنده ماندن شان دولت باید 

مدام به آنها کمک کند یا به آنها وام بدهد.
* شکاف های بزرگ: بدهی شرکت ها در قالب مشوق های اقتصادی یک 
نوع کاالی لوکس برای کش��ورهای جهان اول به شمار می رود. کشورهای 
فقیر در نبود منابع کافی برای حمایت از مش��اغل و کسب وکارهای شان یا 
سرمایه گذاری برای یافتن واکسن، وضعیت خیلی بدتری داشتند و خواهند 
داش��ت. این کشورها که تحت فش��ار اقتصادی ناگوارتری هستند، زودتر 
از دیگر کش��ورها در دوران بعد از همه گی��ری بحران های پولی و مالی را 
تجربه خواهند کرد. بانک جهانی هشدار داده که همه گیری، نسل جدیدی 
از فقرا و آش��فتگی در بدهی ه��ا را ایجاد خواهد کرد و صندوق بین المللی 
پول نیز گفته اس��ت که کش��ورهای در حال توسعه تا یک دهه با خطرات 
ناشی از فشار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا گریبانگیر خواهند بود. چنین 
وضعیتی باعث افزایش فقر و شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف جامعه و 

کشورهای گوناگون جهان می شود.
* احیای اقتصادی به  شکل k: در دوران ممنوعیت رفت وآمد و قرنطینه، 
مشاغل خدماتی با دستمزدهای کم در حوزه هایی که تماس چهره به چهره 
با مش��تریان بیشتر اس��ت، جزو اولین مشاغلی هستند که نابود می شوند. 
بازاره��ای مال��ی در حوزه هایی ک��ه عمدتا ثروتمن��دان در آن نقش بازی 
می کنند، خیلی سریع تر از دیگر بازارها می تواند خود را احیا کند بنابراین 
در دوران احی��ای اقتصادی پس از همه گیری ما ش��اهد یک نمودار با دو 
ش��اخه احیای متفاوت به ش��کل حرف k انگلیسی خواهیم بود که در آن، 
مش��اغل خدماتی با دستمزد پایین احیای خیلی کندتری دارند و مشاغل 
مالی که عمدتا در انحصار ثروتمندان و اقش��ار متوس��ط رو به باالس��ت، 
احیای س��ریع تری را پشت سر خواهند گذاشت بنابراین احیای اقتصادی 
ناهماهنگ تر و به  شکلی بی تناسب پیش خواهد رفت و طبقات آسیب پذیر 

و زنان و اقلیت های نژادی ضربه های بیشتری خواهند خورد.
* ظه��ور ربات ها: کرون��ا، نگرانی هایی تازه ای در ب��اب تماس اجتماعی 
در صنایع��ی که فاصله گیری اجتماعی کاری را س��خت می کنند به وجود 
آورد؛  صنوفی مثل خرده فروش��ی، پزش��کی یا انبارداری. یکی از راه حل ها، 
جایگزین کردن ربات به جای انس��ان اس��ت. خودکارس��ازی در سال های 
اخیر رش��د قابل توجهی داشته و به  طور کلی در دوره هایی که بحران های 
اقتصادی اوج می گیرند محبوبیت بیش��تری نیز پی��دا می کند. در دوران 
همه گیری کرونا، شرکت ها کار ماشین هایی را که می توانستند در هتل ها 
مهمان ها را پذیرش کنند، در رستوران ها ساالد درست کنند یا پول را در 
پیش��خوان ها تحویل بگیرند امتحان کردند. خریدها نیز بیشتر از همیشه 
به  س��وی ش��کل آناین حرکت کرد. این نوآوری ها بهره وری اقتصادها را 
افزایش می دهد، اما به این معنا هم هس��ت که اطمینان برگشتن افراد به 
س��ر کار و احیای مشاغل انس��انی کمتر می شود. هرچه افراد بیشتر بیکار 
بمانند،  مهارت های ش��ان بیشتر تحلیل می رود؛ چیزی که اقتصاددان ها به 
آن »هسترسیس« یا »پسماند« می گویند ،  به معنای اینکه یک سیستم به 

گذشته اش وابسته می شود.
* رونق دورکاری: در باالی نردبان درآمدی افراد جامعه، ناگهان دورکاری 
به یک هنجار و پدیده عادی تبدیل شد. براساس مطالعه ای که در آمریکا 
انجام شد، دوسوم تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مه سال 2020 

توسط کسانی تامین شد که از خانه کار می کردند. بسیاری از شرکت ها به 
کارکنان خود گفتند که دست کم تا سال 2021 در خانه بمانند و از آنجا 
کار کنند و شرکت های متعددی نیز اعام کردند که دورکاری می تواند به 
یکی از گزینه های کاری کارکنان تبدیل ش��ود. کار کردن از خانه توانسته 
به خوب��ی امتحان خود را پس دهد و البته هنوز نگرانی هایی در قبال نبود 
زیرساخت های کافی ارتباطی در این زمینه وجود دارد. داده های موقعیت 
جغرافیایی گوگل می گوید که هنوز میزان رفت وآمد افراد به س��طح قبل 
از همه گیری نرس��یده و مدتی طول خواهد کش��ید که این وضعیت احیا 
شود. با این حال، دورکاری تبدیل به یک گزینه پررنگی در مشاغل خواهد 
شد، به خصوص مشاغلی که سطح پایین نیستند و تخصص و مهارت نیاز 
دارند. در کانش��هرهای کنونی، خیلی از افراد در حاش��یه شهرها زندگی 
می کنند که دورکاری برای آنها گزینه مطلوبی خواهد بود. حتی استقبال 
از دورکاری در برخی کش��ورها به حدی زیاد خواهد بود که انتظار می رود 
قیمت مس��کن در مناطق روس��تایی هم افزایش یابد و افراد از روس��تاها 

دورکاری را برای شهرها ادامه دهند.
* الزامات تازه گردش��گری: گردشگری در میانه همه گیری کرونا ضربه 
سختی خورد. تعداد برخی از انواع سفر تقریبا به صفر رسید و متوقف شد. 
براس��اس اعام س��ازمان ملل، در سال منتهی به اکتبر سال 2020 میزان 
حمل ونقل در س��طح جهانی 72 درصد سقوط کرد. موسسه »مک کنزی« 
تخمین زده که یک چهارم این حوزه کس��ب وکار با رونق گرفتن جلس��ات 
آناین برای همیش��ه از بین رفت. با تعلیق اقامت ها در رویدادهای بزرگ 
مثل جشنواره ها و کنسرت ها، صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن با 
اختال شدیدی مواجه شد. حتی وقتی که فعالیت های گردشگری دوباره 
ش��روع شوند، ممکن اس��ت که شکل گردش��گری به آن صورتی که قبا 
بودند نباشد. پس از اینکه واکسیناسیون بتواند کووید19- را ریشه کن کند، 
مسافران ممکن اس��ت الزاماتی را هم برای داشتن مجوزهای بهداشتی از 
کسب وکارها بخوانند. در مکان های دیگری همچون فرودگاه ها نیز اقداماتی 

الزم خواهد شد که تا پیش از همه گیری الزم نبوده است.
* جهانی سازی متفاوت: وقتی که کارخانه های چین در اوایل همه گیری 
کرونا بس��ته ش��دند، امواج ش��وک آور بحران از طریق زنجی��ره تامین به 
همه جا کش��یده ش��د و کس��ب وکارها و دولت ها را وادار کرد در وابستگی 
ب��ه کارخانه های تولیدی دنیا که اغلب آنها در چین قرار دارند، تجدیدنظر 
کنند. در بسیاری از کشورها گفته شد که وابستگی به یک کشور خارجی 
در زمینه تهیه مایحتاج عمومی باعث خواهد شد که امنیت ملی کشورها 
به خطر بیفتد. در برخی مطالعات نیز این مس��ئله مطرح ش��د که تا سال 
2050، هزینه های جهانی سازی زیادتر از فواید آن برای کشورها خواهد بود 
بنابراین بحث زیادی در زمینه جهانی سازی درگرفت و این فکر مطرح شد 
که جهانی سازی به شکلی که تاکنون پیش رفته نباید ادامه پیدا کند و ما 

به یک نوع جهانی سازی دیگری نیاز داریم.
* اقتصاد سبزتر: تا پیش از شیوع کرونا، بحث بر سر جایگزینی انرژی های 
پاک و س��بز به جای سوخت های فسیلی درگرفته بود و تاحدی هم پیش 
رفته بود، اما وقتی که در سال 2020 مردم در خانه های شان ماندند و نیاز 
به دورکاری و برق بیش ازپیش حس شد، سیاست گذاران و متخصصان به 
این نتیجه رسیدند که نیاز به انرژی پاک برق خیلی بیشتر از گذشته است. 
در کشوری مثل بریتانیا اعام شد که تا سال 2035 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.

کووید-19 چطور آینده کسب  و کارها را برای همیشه تغییر داد؟

میراث کرونا در اقتصاد جهانی

افزایش س��رمایه های جدی��د ورودی باعث افزای��ش قیمت ارزهای 
دیجیتالی شد.

به گزارش »سی ان بی سی«، در ادامه ورود شرکت های سرمایه گذاری 
به بازار ارزهای دیجیتالی، کمپانی چینی میتو نیز اعام کرد 40 میلیون 
دالر در این بازار س��رمایه گذاری کرده است. از این مبلغ 17.9 میلیون 
دالر صرف خرید بیت کوین و 22.1 میلیون دالر هم صرف خرید اتریوم 
ش��ده اس��ت. ش��رکت کوین فلیپ نیز در آمریکا اعام کرد که امکان 
پش��تیبانی از رم��زارز دوج کوین در خودپردازهای این ش��رکت فراهم 
ش��ده است. پیش از این حدود 1800 دستگاه این شرکت از بیت کوین 

پشتیبانی می کردند. 
ریزش اخیر ارزهای دیجیتالی عاوه بر بس��یاری از س��هامداران خرد 
باعث کاهش ش��دید ارزش س��هام ش��رکت های بزرگی شده است که 
اقدام به س��رمایه گذاری در آنها کرده اند. با این حال به نظر نمی رس��د 
که روند ورود شرکت های بزرگ به بازار ارزهای دیجیتالی متوقف شده 

باش��د. تنها در چند روز اخیر ارزش سهام شرکت مایکرو استراتژی که 
سرمایه گذاری س��نگینی در بیت کوین انجام داده، پس از کاهش اخیر 
ارزش بیت کوین از کانال 56 هزار دالری یک سوم ریزش کرده است.  

تیم بس��کتبال داالس ماوریکز که از پرطرفدارترین تیم های ورزشی 
آمریکا محس��وب می ش��ود در بیانیه ای اعام کرد از این پس هواداران 
باشگاه امکان خرید محصوالت تبلیغاتی و تجهیزات ورزشی این باشگاه 
را با استفاده از ارزهای دیجیتالی بیت کوین و دوج کوین خواهند داشت. 
هدف از این اقدام، حرکت در مسیر فناوری های آینده عنوان شده است. 

پیش از این نیز ایان ماسک بارها از دوج کوین حمایت کرده بود.  
از سوی دیگر، جک دورسی، مدیرعامل توییتر پیشنهاد داده نخستین 
 non-fungible( توییت در این ش��بکه اجتماعی در قالب ان اف تی
token( به فروش برسد. باالترین قیمت پیشنهادی برای این ان اف تی 
2.5 میلیون دالر است. ان اف تی، رمزارز منحصر به فردی است که در 
صنعت بازی، آثار هنری و دارایی های دیجیتال کاربرد دارد. تفاوت این 

رمزارز با دیگر رمزارزها از جمله بیت کوین، عدم شباهت هر ان اف تی 
با دیگری اس��ت. همچنین این نوع رمزارز مثل بیت کوین قابل تقسیم 
ش��دن نیست. جک دورسی، مدیرعامل توییتر این پیشنهاد را در عصر 
جمعه گذش��ته اعام کرد. نخستین توییت در این شبکه اجتماعی در 
مارس سال 2006 به اشتراک گذاشته شد. جمله ای که می گوید: »فقط 
دارم توییترم را تنظیم می کنم.« باالترین پیش��نهاد برای این جمله که 
در قالب یک توکن ان اف تی مطرح ش��ده، متعلق به س��ینا اس��تاوی، 
مدیرعامل بریج اوراکل اس��ت. پیشنهاد استاوی 2.5 میلیون دالر بوده 

است. او روز شنبه این رقم را برای خرید این توکن اعام کرد.
پی��روز این مناقصه می تواند این دارایی را در باک چین نگه دارد، اما 
توکن ان اف تی با دیگر رمزارزها متفاوت است. برخاف دیگر رمزارزها 
اینجا امکان مبادله یک ان اف تی با دیگر دارایی ها از جمله دالر وجود 
ن��دارد. هر ان اف تی منحصر به فرد اس��ت و مثل کاالهایی که در یک 

کلکسیون عرضه می شود، بی همتاست و قابل کپی کردن نیست.

فروش نخستین توییت در قالب رمزارز منحصر به فرد

بیت کوین 50 هزار دالری شد

باشگاهاقتصاددانان

آیا سیاست گذاری اقتصادی مستقل از اقتصاد است؟
سیاست اقتصادی به روایت نیکال آکوچال

نیکا آکوچا اقتصاددان 80 س��اله ایتالیایی است که به دلیل 
خدماتش به علم اقتصاد به ش��هرت زیادی در دنیای انگلیس��ی 
زبان دس��ت یافته و از نظریاتش اس��تقبال خوبی ش��ده اس��ت. 
دامنه تاثیرگ��ذاری او از حوزه سیاس��ت های اقتصادی گرفته تا 
سیاس��ت های پولی و مالی را شامل می ش��ود و به دلیل رویکرد 
کل گرایانه اش به نظام مند کردن و توسعه سیاست های اقتصادی، 

در سال های گذشته مورد توجه محافل اقتصادی بوده است.
او در س��وم ژوالی 1939 در شهر کالیتری ایتالیا به دنیا آمد. 
تحصیاتش را در رش��ته اقتصاد در دانشگاه ساپینزای رم دنبال 
ک��رد و در س��ال 1963 زیر نظر فدریکو کاف��ه، موفق به دفاع از 
پایان نامه خود با عنوان »وقفه های زمانی در سیاست اقتصادی« 
ش��د. سپس در س��ال 1980 به درجه اس��تاد تمامی در اقتصاد 
رس��ید و به خاطر مطالعات گس��ترده اش در زمینه سیاست های 
اقتصادی مشهور شد. آکوچا از سال 2014 به این سو به عنوان 
اس��تاد بازنشسته سیاست اقتصادی ش��ناخته می شود و تاکنون 
جوایز زیادی چه در ایتالیا و چه در س��طح بین المللی از آن خود 

کرده است.
نی��کا آکوچا در زمینه های مختلف پژوهش��ی تخصص دارد. 
وی در ابتدای مس��یر خود بر روی جهانی س��ازی و سازماندهی 
صنعتی کار کرد و س��هم بسزایی در پیشرفت این زمینه داشت. 
از بین آثاری که به این حوزه ها اختصاص داد می توان به نس��خه 
دینامیک مدل قیمت گذاری محدود اس��تاتیک بین، مودیلیانی و 
س��یلوس اش��اره کرد. جدا از این مدل دینامیک، او مدلی را هم 
برای انتقال قیمت گذاری توس��ط بنگاه های چندملیتی ارائه کرد 
و در کنار آنها چندین مقاله هم درباره آثار جهانی سازی بر توزیع 

و اشتغال نوشت.
یکی از مس��ائل اصلی در بحث سیاس��ت گذاری های اقتصادی، 
مربوط به قراردادها و معاهده هایی اس��ت که در عرصه اجتماعی 
بس��ته می ش��وند. آکوچا در این حوزه و قابلیت جایگزینی این 
قرارداده��ا نیز مطالعات و آثار گس��ترده ای دارد ک��ه از بین آنها 
می ت��وان به یک بان��ک مرکزی محافظ��ه کار به عن��وان نهادی 
پیش��نهادی اش��اره کرد. از طریق این نهاد پیش��نهادی می توان 
پایداری پولی و کاربس��ت پول را تضمین کرد که همین رویکرد 
در پاسخ به مس��ئله قدیمی پایین بودن بهره وری در ایتالیا ارائه 

شده است.
آکوچا بر سیاس��ت های پولی و مالی هم مطالعه کرده اس��ت. 
البته این مطالعات او کمتر جنبه واقعی و عملی داش��ته و عمدتا 
ب��ه حالت انتزاعی و علمی این مس��ائل ربط پی��دا می کند. او در 
این مطالعاتش به مس��ائلی نظیر ش��رایط اثربخشی سیاست های 
مال��ی و پولی، وجود یک منحنی فیلیپس بلندمدت غیرعمودی، 
ن��رخ تورم بهین��ه و چیزهایی از این قبیل پرداخته اس��ت. البته 
مبنای مطالعات او در زمینه سیاس��ت های پولی و مالی بیشتر با 
ارجاع به س��اختار نهادی اروپا ارتباط دارد. در آثار اخیر آکوچا 
هم می توان به رویکردی جدید رس��ید. در این رویکرد نظام مند 
به سیاس��ت گذاری اقتصادی به عنوان یک رش��ته پرداخته شده 
اس��ت که تا حد زیادی از باقی علوم اقتصادی مس��تقل است. در 
ای��ن رویکرد به دنبال نیازهای مختل��ف و تحقق آنها می روند تا 
از طری��ق آن بتوانند نقاط ضعف مختلف ب��ازار را ترمیم کنند و 
جدا از آن بتوانند سیاس��ت های عمومی جدیدی را طراحی کرده 

و به کار ببندند.
ش��هرت جهانی آکوچا در س��ال های گذش��ته پای او را رفته 
رفت��ه به محاف��ل اقتصادی نیز باز کرد. برای مثال آمارتیا س��ن، 
برن��ده نوب��ل اقتصاد که خ��ود یکی از مش��هورترین و مهمترین 
اقتصاددانان جهان معاصر اس��ت، درباره او گفته: »نیکا آکوچا، 
گزارش��ی روشن و چالش برانگیز از مبانی سیاست اقتصادی ارائه 
کرده اس��ت. تحلیل های او، مبانی جا افتاده را پوش��ش می دهند 
و بافاصله پا را فراتر گذاش��ته و نق��اط عزیمتی جدید را هم به 

دست می دهند.«
این تعریف و تمجیدهای آمارتیا س��ن مربوط به کتاب »مبانی 
سیاس��ت اقتصادی« آکوچا است که در س��ال 1994 به رشته 
تحری��ر درآمد. یک��ی از کارهای مهمی که آکوچ��ا انجام داده، 
صورت بن��دی مجدد او از نظریه کاس��یک سیاس��ت اقتصادی 
است که توسط یان تینبرگن و راگنار فریش و تیل صورت بندی 
ش��ده بود. آکوچا این نظریه را به شکلی صورت بندی کرد که از 
نقدهای رابرت لوکاس در امان بماند. این صورت بندی، س��همی 
جدید را در تحلیل شرایطی به دست می دهد که در آنها نه تنها 
اثربخشی سیاست یا خنثی بودن آن بررسی می شود، بلکه وجود 
حالتی منحصر به فرد یا کثیر از تعادل در بازی های اس��تراتژیک 
هم مورد ارزیابی قرار می گی��رد. در این رویکرد، محدودیت های 
معتبر بودن بس��یاری از فرضیات موجود بررسی می شوند و تاثیر 
آنها براس��اس توقعات عقانی تحلیل می ش��وند. با صورت بندی 
جدید آکوچا از نظریه کاس��یک سیاست اقتصادی، می توان از 
این نظریه به منظور اس��تفاده ای نهادی هم به��ره برد، زیرا این 
نظریه به عنوان نظریه ای برای حل کشمکش ها و رسیدن به یک 

چینش نهادی بهینه قابل استفاده است.
نی��کا آکوچا که ش��اید تا چند دهه پیش بیش��تر محدود به 
محاف��ل آکادمی��ک و علمی کش��ور ایتالیا بود، ب��ه دلیل همین 
خدمات��ی که به عل��م اقتصاد کرده اس��ت، هر روزه به ش��هرت 
بیش��تری در جهان انگلیس��ی زبان دس��ت یافته و بیشتر مورد 
اس��تقبال قرار می گی��رد. همانطور ک��ه گفته ش��د، کتاب مهم 
آکوچ��ا، »مبانی سیاس��ت اقتصادی« اس��ت ک��ه در دهه 90 
میادی منتش��ر ش��د. این کتاب که در اصل برای دانش��جویان 
مقطع کارشناس��ی اقتصاد نوشته ش��ده، جدا از زبان ایتالیایی به 
زبان انگلیس��ی هم ترجمه شده اس��ت. آکوچا در این کتاب به 
مش��کات و نقاط ضعف بازار می پردازد و این مسئله را تا عرصه 
عمومی و حوزه مقررات گذاری ها نیز دنبال می کند. گس��تره دید 
ای��ن کتاب از نگاه بس��یاری از اقتصاددانان برجس��ته دنیا نظیر 
آمارتیا س��ن، ش��گفت انگیز قلمداد شده اس��ت و به همین دلیل 
علی رغم س��ادگی کتاب برای مطالعه، باید قبول کرد و پذیرفت 
که عمق بس��یار باالیی هم داشته و به شدت به کار دانشجویانی 
می آی��د که می خواهند مطالعات خود در زمینه سیاس��ت گذاری 

اقتصادی را کامل کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: بررس��ی مخارج و هزینه های دولت با هدف صرفه جویی، 
اولویت بندی و افزایش بهره وری در مخارج دولت »بازنگری مخارج« نامیده 
می ش��ود. فرآیند بازنگری می تواند ش��امل بررس��ی مخارج در بخش های 
مشخصی از بودجه دولت )نظیر آموزش یا سامت( یا تمامی سازمان های 
دولتی )وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات( باشد. برای مثال در برنامه بازنگری 
مخارج که در پاییز 2015 در کش��ور انگلستان تنظیم شد، مواردی مانند 
بودجه س��امت و بهداش��ت، بودجه پلیس و امنیت، بودجه بازنشستگی، 
مدارس، بیمه و خس��ارات ناش��ی از رانندگی، فراره��ای مالیاتی و مالیات 
مس��کن، بودجه حمل ونقل و بودجه پرداختی به سه کشور ولز، اسکاتلند 
و ایرلند ش��مالی و موارد دیگری از قبیل بودجه بی بی س��ی و ناتو مورد 

بازنگری قرار گرفت.
فرآیند بازنگری مخارج نخستین بار در سال 1980 در دانمارک آغاز شد 
و پس از وقوع بحران مالی س��ال 2008 و مش��اهده ضعف دولت در ایجاد 
ثبات مالی و عدم وجود شفافیت در ساختار مالی، جامعه مدنی و نهادهای 
مردمی خواس��تار افزایش ش��فافیت در بودجه و تصمیم گی��ری در مورد 
چگونگی مخارج و مصارف دولت شدند. به همین دلیل پس از بحران مالی 
2008، فرآیند بازنگری مخارج به  شدت مورد توجه دولت ها در جهان قرار 
گرفت. حال سوال این است که آیا در ایران تاکنون چنین بررسی و ارزیابی 
در مخارج و هزینه های دولت انجام ش��ده اس��ت؟ البته منظور از بازنگری 
در مخارج دولت لزوما کوچک شدن دولت یا کاهش سطح خدمات رسانی 
نیست، مخصوصا از این جهت که با شیوع کرونا حضور دولت ها در عرصه 

اقتصاد بیشتر شده و بالطبع هزینه آنها نیز زیادتر شده است.
تجربیات کشورها در فرآیند بازنگری مخارج

مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود به معرفی فرآیند 
»بازنگری در مخارج دولت« پرداخته و نوشته است: فرآیند بازنگري مخارج 
به صورت رسمي براي اولین بار در سال 1980 در کشور دانمارک آغاز شد. 
هدف این فرآیند تاش براي افزایش تأمین مالي مخارج جدید و در بعضي 
مواقع نیز اولویت بندي مخارج بود. پس از دانمارک نیز هلند در سال 1981 
فرآیند بازنگري مخارج را آغاز کرد. در هلند هدف فرآیند بازنگري، مبارزه 
با فقر )کاهش مخارج و اختصاص صرفه جویي به نفع افراد ضعیف جامعه( 
و افزای��ش کیفیت خدمات عمومي و افزایش رضایت مصرف کنندگان بود. 
بعد از این دو کشور، کشورهاي شمال اروپا در اواسط دهه 1980 به اجراي 
فرآیند بازنگري پرداختند. در این کشورها نیز هدف از اجراي این فرآیند از 
بین بردن کامل فقر و افزایش کیفیت خدمات عمومي عنوان شد. سپس در 

سال هاي بعد کشورهاي کانادا، بریتانیا، اسلواکي، اسلووني، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، لتوني، لوکزامبورگ، استرالیا، اتریش، ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز به 

اجراي فرآیند بازنگري مخارج در کشورهاي خود پرداختند.
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، پس از بحران مالی سال 2008 بود 
که این موضوع وارد مرحله جدی تری شد. پس از وقوع این بحران مالی و 
مشاهده ضعف دولت در ایجاد ثبات مالی و عدم وجود شفافیت در ساختار 
مالی، نهادهای مردمی خواستار افزایش شفافیت در بودجه و تصمیم گیری 
در م��ورد چگونگی مخارج و مصارف دولت ش��دند. به همین دلیل پس از 
این بحران فرآیند بازنگری مخارج به  شدت مورد توجه دولت ها قرار گرفت، 
چنانچه کمیس��یون بودجه اتحادیه اروپا در سال 2016 مطالعاتی را برای 
بررسی کیفیت و پایداری امور مالی در کشورهای عضو اتحادیه انجام داد 
و به این نتیجه رسید که فرآیند بازنگری مخارج امری است که نمی توان 
از انج��ام آن صرف نظر ی��ا جلوگیری کرد. در گزارش کمیس��یون بودجه 
از کش��ورها خواسته شده تا از طریق بررس��ی تجربه موفقیت یا شکست 
کشورها نقشه راه خود را ترسیم کنند. همچنین مطابق با توصیه نهادهای 
بین الملل��ی فرآین��د بازنگری در مخ��ارج باید به عنوان بخش��ی از فرآیند 
بودجه ریزی س��الیانه در کشورها تثبیت شود و بودجه سالیانه با توجه به 

نتایج به دست آمده از بازنگری در مخارج تنظیم شود.
تجربیات کش��ورها در فرآیند بازنگری مخارج نشان می دهد در مرحله 
اول بازنگری مخارج در ایرلند که پنج سال به طول انجامید، مخارج دولت 
ح��دود 7.8 میلیارد دالر کاهش یافت. بازنگری مخارج و اقدامات مالیاتی 
جدید سبب شد تا بعد از بحران مالی 2008 که اقتصادهای اروپایی مانند 
پرتغال و یونان رو به ورشکستگی بودند، ایرلند رشد تولید ناخالص داخلی 
1.4 درصدی را در سال 2011 داشته باشد، که این رقم در بین کشورهای 

بحران زده اروپایی رقم چشمگیری به  شمار می آید.
همچنین دولت کانادا بین سال های 2005 تا 2006 و 2009 تا 2010 
جمع��ا یک میلی��ارد و 25 میلیون در مدیریت ام��اک، 2 میلیارد و 590 
میلیون دالر در تدارکات، 3 میلیارد و 50 میلیون دالر در ارائه خدمات، یک 
میلیارد و 346 میلیون دالر در کارایی برنامه ها، یک میلیارد و 465 میلیون 
دالر در کارآمدی اداری، یک میلیارد و 136 میلیون دالر از حذف یا کاهش 
برنامه ها و 325 میلیون دالر ناش��ی از صرفه جویی کارمندان و در مجموع 

رقم 10 میلیارد و 913 میلیون دالر در مخارج صرفه جویی کرده است.
بازنگری مخارج در اسلواکی نیز نشان می دهد در یک مرحله از بازنگری 
مخارج حدود 277 میلیون یورو صرفه جویی صورت گرفت که حدود 130 

میلیون یورو آن مربوط به سیاست های اجتماعی و سیاست های مربوط به 
ب��ازار کار بود. همچنین در مخارج بخش آموزش و پرورش در این دوره از 
بازنگری ها حدود 88 میلیون یورو صرفه جویی ش��د. همچنین در فرانسه 
بازنگری جامع خدمات عمومی موجب شد تا صرفه جویی قابل توجهی در 
مخارج خدمات عمومی صورت گیرد. در بازه زمانی سه ساله بین سال های 
2009 تا 2012 بر اثر اجرای این برنامه مقدار 11.9 میلیارد دالر پس انداز 
ایجاد ش��د که از این مقدار بیش از 30 درصد آن مربوط به اصاحات در 

ساختار دولت و از طریق کوچک سازی بدنه دولت صورت گرفت.
لزوم بازنگری در مخارج عمومی در ایران

ب��ا توجه به اینک��ه در ای��ران بودجه عموم��ي و مخارج دس��تگاه هاي 
مختلف از منظر اثربخش��ي و کارایي مورد بررسي قرار نمي گیرد بنابراین 
ارائ��ه پیش��نهادهاي عملیاتي براي افزای��ش کارایي بودج��ه و یا کاهش 
مخارج غیراولویتدار یا بي اثر دس��تگاه ها بسیار دشوار است. فقدان چنین 
بررس��ي هایي همچنین موجب ناکارآمدي فرآیند بودجه ریزي کشور شده 
اس��ت، زیرا سیاس��تگذار در زمان تدوین بودجه هیچ اطاعاتي از کارایي 
مخ��ارج در حوزه هاي مختلف ندارد و حتي در بس��یاري از موارد مخارج 
اضافي انجام شده شناسایي نمي شوند. در این راستا، به منظور ایجاد توانایي 
ب��راي مدیریت صحیح مخارج عمومي و افزایش کارآمدي بودجه ریزي در 
کشور و با توجه به تجربیات بین المللي، اجراي فرآیند »بازنگري در مخارج 
عمومي« در ایران بسیار ضروري است. نهاد پژوهشی مجلس در پایان این 
گ��زارش با توجه به تجارب بین المللی موف��ق در این زمینه و با عنایت به 
ناکارآمدی مخارج دولت در ایران، توصیه می کند که اجرای اصولی فرآیند 
»بازنگری در مخارج دولت« در بخش ها و دستگاه های مختلف دولتی مورد 
توجه جدی قرار گیرد. بر این اس��اس، اج��راي فرآیند بازنگری مخارج در 
ایران باید با محوریت دولت انجام ش��ده و در س��طح باالي سیاسي از آن 
حمایت ش��ود. همچنین س��ازمان برنامه و بودجه باید نقش قابل توجهي 
در نظارت بر فعالیت دستگاه ها در بازنگري و استخراج پیشنهادهایي براي 
کارآمدي بیش��تر اقدامات و مدیریت بهتر هزینه ها در موازات دستگاه ایفا 
نماید. این بازنگري بهتر اس��ت به صورت انتخابي و دوره اي انجام شود به 
این صورت که براي مثال هر س��ال دو حوزه اصلي و هر پنج س��ال تمامي 
حوزه هاي مهم مخارج عمومي بررس��ي شود. نتایج این بازنگري ها باید به 
عنوان یک ورودي مهم در روند بودجه ریزي س��الیانه مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. همچنین براي اجراي صحیح بازنگري در مخارج باید محدودیت هاي 

اداري کنار گذاشته شود و از بررسي هاي میداني بهره گرفته شود.

چگونه می توان هزینه های دولت را مدیریت کرد؟

فرآیند بازنگري در مخارج عمومي

قیم��ت نفت برنت در معامات روز دوش��نبه در پی گزارش حمات به 
تاسیسات عربستان سعودی، برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا 
به باالی 70 دالر در هر بشکه صعود کرد و نفت آمریکا هم در باالترین حد 

خود در بیش از دو سال گذشته ایستاد.
به گزارش »رویترز«، بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ماه مه در 
اوایل معامات بازار آسیا به 71 دالر و 38 سنت در هر بشکه صعود کرد و 
در ادامه ساعات معامات با افزایش قیمت یک دالر و 75 سنت معادل 2.5 
درصد، به 71 دالر و 11 س��نت در هر بش��که رسید. بهای معامات وست 
تگ��زاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل یک دالر و 60 س��نت 
معادل 2.4 درصد افزایش یافت و به 67 دالر و 69 س��نت در هر بش��که 
رس��ید. قیمت قرارداد ماه آتی به 67 دالر و 98 س��نت رسید که باالترین 

قیمت از اکتبر سال 2018 بود.
بازارهای س��هام آس��یایی پس از اینکه سنای آمریکا الیحه بسته کمک 
اقتصادی 1.9 تریلی��ون دالری را تصویب کردند، افزایش یافتند. همزمان 
آمار اقتصادی مثبتی که در آمریکا و چین منتش��ر ش��د، دورنمای بهبود 

اقتصاد جهانی را مثبت تر کرد. در همین حال، عربستان عملیات گسترده 
نظام��ی ارتش یمن علیه تاسیس��ات آرامکو و دیگر اهداف حس��اس را در 
خاک خود تأیید کرد. اندکی پس از اعام هدف قرار دادن مقرهای آرامکو 
در بندر نفتی راس التنوره، وزارت دفاع عربس��تان اذعان کرد که نیروهای 
مسلح یمن به مخازن نفتی در این بندر در منطقه شرقی عربستان حمله 

کردند.
تحلیلگران موسس��ه ING در گزارش��ی با اش��اره به اینکه حمله اخیر 
دومین حمله ماه جاری پس از حادثه چهارم مارس در جده بود، نوشتند: 
ممکن است شاهد روند صعودی بیشتری در بازار نفت در بازه کوتاه مدت 
باشیم به خصوص که بازار احتماال باید نرخ ریسک را در معامات نفت به 

حساب بیاورد زیرا تداوم این حمات افزایش پیدا کرده است.
قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت پس از تصویب عدم افزایش 
تولید نفت در آوریل در نشس��ت روز پنجش��نبه اوپک و متحدانش، برای 
چهارمین روز متوالی افزایش پیدا کرده اند. با وجود بهبود سریع قیمت های 
نفت، وزیر انرژی عربس��تان سعودی درباره احیای تقاضا ابراز تردید کرده 

است.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ نیز در یادداش��تی نوشتند: تصمیم برای 
ثابت نگه داشتن س��همیه تولید، نشان دهنده نیت این گروه برای کاهش 
بیش��تر س��طح ذخایر نفت بدون نگرانی از کمبود عرضه در بازار اس��ت و 
همچنین نشان می دهد تهدید کمتری از رشد تولید در نقاط دیگر وجود 

دارد.
در این بین، وزیر انرژی هند که س��ومین واردکننده بزرگ نفت جهان 
اس��ت، هشدار داده که قیمت های باالتر نفت تهدیدی برای احیای مبتنی 
بر مصرف در برخی از کشورها به شمار می رود. براساس گزارش »رویترز«، 
قیمت های باالتر همچنین ش��رکت های انرژی آمریکایی را تش��ویق کرد 
ش��مار دکل های حفاری نفت و گاز را هفته گذش��ته ب��رای دومین هفته 
متوالی افزایش دهند. طبق اعام ش��رکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار 
دکل ه��ای حفاری نفت و گاز آمریکا هفته گذش��ته، با یک حلقه افزایش، 
به 403 حلقه رس��ید. با این حال 390 حلقه کمتر از مدت مش��ابه س��ال 

گذشته است.

جهش دوباره نفت به کانال 70 دالری پس از یک سال

نفت برنت از مرز 70 دالر عبور کرد

دریچه

بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن در بهمن ماه گزارش داد
رشد 23 درصدی پایه پولی

تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد 
هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد 
اساس��ی از هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود 

محسوب می شود.
به گ��زارش بانک مرکزی، یکی از ارکان مه��م در زمینه هدایت نرخ 
تورم به س��مت تورم هدف )2±22 درص��د(، مدیریت انتظارات تورمی 
اس��ت که مس��تلزم ارائه اطاعات درست و بهنگام از مجموعه تحوالت 
اقتصاد کان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و 
فعاالن اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا عاوه بر شکل گیری 
درست انتظارات، ش��رایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و 
بانک مرکزی در ش��رایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل 
تورم( و مس��اعدت به رش��د اقتصادی را پیگیری کند. بر این اس��اس، 
مجموعه تح��والت اقتصاد کان و اقدامات بانک مرکزی در پاس��خ به 

تحوالت اقتصاد کان در بهمن ماه 1399 به شرح زیر است.
ب��ا کاهش التهابات در ب��ازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن 
نمایان ش��دن آثار کلی آن بر تحوالت شاخص بهای اقام کاالیی، روند 
نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طا و خودرو و رشد قیمتی محدودی 
در بازار مسکن آغاز شد و تا دی ماه تداوم یافت. علی ایحال در بهمن ماه 
و ب��ه دنبال افزایش معنادار ش��اخص مربوط به زیرگ��روه خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح 
که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در س��ال ج��اری )مهر و آبان( قرار 
گرفته اس��ت. افزون بر این، متوس��ط قیمت خرید و فروش مسکن نیز 
در بهمن ماه نس��بت به ماه  گذشته افزایش یافت. این تحوالت در کنار 
شواهد آماری سال های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه های 
پایانی هر سال، می تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.

عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز 
در بهمن ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده 
داالن نرخ س��ود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در 
این عملیات، بانک مرک��زی اعتبار کوتاه مدت )یک هفته تا 14 روز( را 
در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک های متقاضی 

قرار می دهد.
نرخ بازده اس��ناد خزانه اسامی در سررس��یدهای یک و دو سال در 
بهمن ماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمن ماه 
نسبت به ماه قبل افزایش 0.68 واحد درصدی داشت و از 19.14 درصد 
به 19.82 درصد رس��ید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله 
در بهمن ماه به 20.34 درصد رس��ید که نس��بت به  دی ماه 0.13 واحد 
درصد افزایش را نشان می دهد. تغییر جهت نرخ های بازده کوتاه مدت و 
میان مدت از نیمه دوم بهمن ماه شروع شده که می تواند منعکس کننده 
سیاست های در پیش گرفته شده برای آرامش بخشی به بازار سرمایه و 

همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد.
تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد 
هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد 
اساس��ی از هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود 
محسوب می شود. لیکن تا زمان پیاده سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم 
س��ازوکار اشاعه پولی، کنترل رش��د کل های پولی کماکان مورد توجه 
سیاس��ت گذار پولی خواهد بود تا ضمن عامت گرفتن از تحوالت آنها 
برای روند تحوالت اقتصاد کان از عدم انباش��ت ریس��ک های منجر به 
ایجاد اختال در مدیریت نرخ س��ود اطمینان حاصل ش��ود. در همین 
راس��تا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و 
براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن 1399 

نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 33.8 و 23.6 درصد رسید. 
علی رغم شرایط دش��وار اقتصادی و به طور مشخص متأثر از شیوع 
کرونا و لزوم اس��تفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری 
بودجه دولت در س��ال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی 
رشد پایه پولی به نحو مناس��بی کنترل شده است. با اقدامات مناسب 
بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداش��ت ها بانک ها و مساعدت 
به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی ش��دن کسری 
بودجه جلوگیری به عمل آمد و رش��د پایه پولی در سطح سال گذشته 
)23.6 درصد( بدون تغییر ماند. لیکن، ش��رایط خاص ناش��ی از شیوع 
بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش 
ضریب فزاینده نقدینگی متأثر از تحوالت نسبت ذخایر اضافی بانک ها 
باعث ش��د تا رش��د نقدینگی بیشتر از سال گذش��ته باشد. البته رفتار 
بانک ها در س��رعت دهی به خلق دارایی ها که عمدتاً  از منفی تر ش��دن 
نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا 
کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط 
به محدودکردن رش��د ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داده است. 
بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، 
به نحوی که رشد 12ماهه پول از 88.6 درصد در مهرماه به 56.9 درصد 
در بهمن ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری س��پرده ها در 
ماه های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر 

از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است.
در بهمن ماه امسال به منظور تنظیم  نرخ سود بازار بین بانکی، بانک 

مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
* انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش 252.8 هزار میلیارد ریال 
در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 12، 14 و 16 روزه )مانده توافق 
بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز 93.3 هزار میلیارد ریال در پایان 

ماه بوده است(
* استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای 
نقدینگی اضطراری در 23 نوبت مجموعا به ارزش 350.7 هزار میلیارد 
ریال )در پایان دی ماه مانده اعتبارگیری قاعده مند 119.5 هزار میلیارد 

ریال بوده است(
* تامی��ن 32.2 میلیارد دالر ارز به منظ��ور واردات موردنیاز اقتصاد 
کش��ور در 11 ماهه امسال )از این میزان حدود 9.3 میلیارد دالر با نرخ 
ترجیحی به منظور واردات کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزشکی 

اختصاص یافته است(
* تاش در جهت مس��اعدت به رشد اقتصادی و کاهش آثار بیماری 

کرونا بر تولید
* تامی��ن مالی مخارج دولتی در قالب ف��روش اوراق دولتی از طریق 
کارگزاری بانک مرکزی به میزان 104.2 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 
س��ال جاری )بر این اس��اس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 38 
حراج برگزار ش��ده تا پایان بهمن ماه معادل 1091.2 هزار میلیارد ریال 

بوده است(.
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دالر به کانال 23 هزار تومان رسید
سکه در میانه کانال 10 میلیونی

هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران در 
هجدهمین روز اس��فندماه با افزایش 40 هزار تومانی نسبت به روز 
قبل به قیمت 10 میلیون و 540 هزار تومان به فروش رسید. سکه 
تم��ام به��ار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلی��ون  و 300 هزار تومان 
معامله ش��د. همچنین در روز دوش��نبه هر نیم س��که بهار آزادی 6 
میلیون و 150 هزار تومان، ربع س��که 3میلیون و 850 هزار تومان 
و س��که یک گرمی هم 2میلیون و 300 ه��زار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طا نیز نرخ هر گ��رم طای 18 عیار به یک میلیون و 26 
هزار تومان و هر مثقال طا به 4 میلیون و 447 هزار تومان رسید. 
اونس جهانی طا نیز در این روز یک هزار و 693 دالر و 32 س��نت 

فروخته شد.
در صرافی های رسمی نیز هر دالر آمریکا در روز دوشنبه به قیمت 
24 هزار و 260 تومان رس��ید و هر یورو نیز به نرخ 29 هزار و 80 
تومان ارزش گذاری ش��د که هر کدام نسبت به روز یکشنبه کاهش 
چند صد تومانی داش��ت. نرخ خرید دالر در صرافی های رسمی نیز 
23 هزار و 779 تومان و هر یورو  28 هزار و  504 تومان اعام شد.

هشدار رئیس کل بانک مرکزی را باید جدی گرفت
نگرانی بانک مرکزی از تبعات بودجه 1400

بودجه 1400 با همه فراز و فرودها و رفت و برگشت ها باالخره 
توسط نمایندگان در مجلس به سرانجام رسید، اما در این میان، 
موضوع تامین منابع مالی بودجه س��ال آینده، از اهمیت بسزایی 
برخوردار اس��ت. تا جایی که رئیس کل بان��ک مرکزی را مجبور 
به واکنش کرد و او در یادداش��تی اینس��تاگرامی نسبت به آثار و 

تبعات تصمیمات بودجه در بهارستان هشدار داد.
ب��ه گزارش ایِبنا، همتی معتقد اس��ت که بودجه 1400 با توان 
رش��د باالی نقدینگی می تواند به انتش��ار پول پرقدرت و رش��د 
نقدینگی منجر شود؛ هشداری که روند کنترل تورم در چارچوب 
هدف گذاری سال آینده را تحت تاثیر قرار می دهد. او با اشاره به 
تفاهم نس��بی دولت و مجلس ب��رای تعیین تکلیف الیحه بودجه 
سال آینده نوش��ت: »همه دولت ها و مجالس، علی رغم انتقاد از 
رش��د نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصاح س��اختاری بودجه، 
نهایتاً به بودجه ای با توان رشد باالی نقدینگی رضایت می دهند.«

نگران��ی عالی تری��ن مق��ام بانک مرک��زی از توان باالی رش��د 
نقدینگی در نتیجه بودجه تصویب شده در حالی است که کنترل 
نقدینگی و تورم از مهمترین اهداف و وظایف ذاتی بانک مرکزی 
است، اما اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ های متعدد آن به 
گونه ای اس��ت که به گفته رئیس کل بانک مرکزی »دربرگیرنده 
احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیس��تم بانکی است که 

نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.«
بنابراین آنچه در اذهان عمومی و تحلیل کارشناسان اقتصادی 
ش��کل می گیرد، تناق��ض برنامه ریزی در س��طح کان اقتصادی 
کشور اس��ت؛ زیرا از یک سو نمایندگان مجلس به روند صعودی 
ت��ورم و نقدینگی خرده می گیرند و از س��وی دیگر با تصمیمات 
بودجه ای، به افسارگسیختگی نقدینگی و به دنبال آن تورم، دامن 
می زنند. آنچه مسلم است در مسیر تصویب الیحه بودجه 1400 
در مجلس، کس��ری بودجه بیش از هر زمان دیگری، خودنمایی 
می کن��د و لنز دوربی��ن بانک مرک��زی زیربار تم��ام هجمه ها و 
فش��ارهای مختلف، تنه��ا می تواند به آثار تورم��ی این مصوبات، 

هشدار دهد.
در این باره، هادی حق ش��ناس، کارشناس اقتصادی می گوید: 
»آن چی��زی که محل نگران��ی بزرگ برای اقتصاد ایران اس��ت، 
موضوع کس��ری بودجه است. اینکه کسری بودجه بیش از الیحه 
بودجه نش��ود. به عنوان مثال، وقتی الیحه بودجه تقدیم مجلس 
ش��د، بس��یاری از نمایندگان گفتن��د که این الیح��ه 300 هزار 
میلیارد تومان کس��ری دارد. یعنی از 841 ه��زار میلیارد تومان 
تقریبا زیر یک س��وم کسری دارد، ولی در کمیسیون تلفیق 300 
هزار میلیارد تومان به این رقم کسری اضافه شد. حاال سوال این 
اس��ت که وقتی الیحه بودجه یک سوم کسری دارد، چگونه است 
که یک س��وم هم مجلس به میزان کسری بودجه اضافه می کند؟ 
اگر منابع واقعی نباش��د، این می توان��د منجر به تورم قابل توجه 

شود.«
بنابرای��ن با افزایش کس��ری بودجه و همچنی��ن مجوز قانونی 
مجل��س به دول��ت برای برداش��ت از منابع بان��ک مرکزی تحت 
عناوین��ی همچون تنخواه برای پرداخت یارانه، مس��یر ناهمواری 
پیش روی بانک مرکزی ب��رای مدیریت تورم و نقدینگی متصور 
خواهد بود. این در حالی اس��ت که در سال جاری، بانک مرکزی 
برای اولین بار در تاریخ کش��ور، اقدام به هدف گذاری تورمی کرد 
تا بتوان مسیر روشنی را برای تصمیمات فعاالن اقتصادی فراهم 
کرد، اما حاال با اینگونه سیاس��ت های ضد ثب��ات و تورم زا، نباید 
انتظار دستیابی به اهداف تورمی را در سال آینده از بانک مرکزی 

داشت.
از س��وی دیگر، در تناقضی آش��کار و قابل تأم��ل، نمایندگان 
مجلس به دنبال تصویب طرحی برای اصاح س��اختار اداره بانک 
مرکزی با هدف تقویت استقال این بانک هستند؛ تناقضی که با 
وجود مجوزهای قانونی به دولت و نهادهای مرتبط برای برداشت 
از مناب��ع بان��ک مرکزی، باز ه��م نمایندگان به دنبال اس��تقال 
بانک مرکزی هس��تند، اما به راس��تی معنای اس��تقال در طرح 
مجلس چیس��ت؟ آیا قرار است تحت عناوین مختلف برداشت از 
منابع بانک مرکزی ش��کل قانونی داشته باشد و در نهایت، انتظار 

استقال بانک مرکزی و کنترل تورم و نقدینگی را داشت؟
هرچند در راس��تای کنترل رش��د نقدینگ��ی، رئیس کل بانک 
مرک��زی گفته »یکی از راه های کنترل رش��د نقدینگی، تش��دید 
کنترل ترازنامه بانک هاس��ت« اما بر کس��ی پوش��یده نیست که 
تاش بانک مرکزی در این مس��یر، با دش��واری بس��یاری همراه 
خواه��د بود، زیرا تکالیف بودجه ای مجلس برای س��ال آینده، در 
تناقض با برخی برنامه های بانک مرکزی اس��ت؛ موضوعی که در 
روزهای پایانی سال از زبان رئیس کل بانک مرکزی شنیده شده 
و ض��رورت توجه به هش��دار عالی ترین مقام نظام بانکی کش��ور، 

احساس می شود.

بانکنامه

فرصت ام��روز: حباب به افزایش قیمت دارایی در یک فرآیند مس��تمر 
گفته می شود که منجر به جذب خریداران جدید می شود. طبق ساده ترین 
تعری��ف حباب، اگر قیمت های دارایی از قیمت مبنای آن منحرف ش��ود، 
می ت��وان گفت حب��اب وجود دارد، اما معموال پ��س از مدتی، این افزایش 
و انح��راف قیمت با انتظارات معک��وس و در نتیجه کاهش ناگهانی قیمت 
همراه است که اغلب زمینه ساز بحران های مالی می شود. بحران های مالی 
و حباب های قیمت دارایی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. بازارهای 
مالی عموما بحران های متعددی را تجربه کرده اند که ناشی از رشد و انفجار 
حباب قیمتی بوده اس��ت. در این زمینه نمونه های قابل توجهی را می توان 
مثال زد؛ از حباب های قرن 17 هلند، راه آهن مانیا در دهه 1840 و ملبورن 
در ده��ه 1890 گرفته تا حباب دهه 1920 ک��ه در اکتبر 1929 به طور 
ناگهانی متوقف شد. همچنین حباب های ژاپن در اواخر دهه 1980 و اوایل 
ده��ه 1990، اقتصادهای آمریکای التین در دهه 1980، اقتصاد آس��یای 
جنوب ش��رقی در اواخر دهه 1990، بحران روس��یه در اواخر دهه 1990 
و بحران دات کام از دیگر نمونه ها هس��تند. در این میان، بازار ارز و مسکن 
دو بازاری هس��تند که امکان وقوع حباب در آنها می تواند اثرات زیادی بر 
اقتصاد کش��ورها برجای بگذارد. حال سوال این است که آیا امکان انتقال 

حباب از بازار ارز به بازار مسکن و یا برعکس وجود دارد؟
حباب ها به بازارهای دیگر منتقل می شوند

آنچه در همه حباب های تاریخ اقتصادی کش��ورهای جهان مهم است، 
وجود ویژگی های مشترک در آنهاست. در همه این موارد، افراد ابتدا برای 
تولید حباب تاش می کنند و سپس موجب از بین رفتن آن می شوند. در 
مراحل اولیه حباب، طرفداران سرمایه گذاری بیشتر در دارایی، این اطمینان 
را ایجاد می کنند که »این بار روند متفاوت خواهد بود« اما حباب ها به  طور 
ذاتی تمایل به انفجار دارند و تنها تفاوت در دیر یا زودتر منفجرشدن است.

کش��ف حباب های قیمت در مطالعات اقتصادی به  صورت گس��ترده ای 
بررس��ی شده اس��ت. با وجود گس��ترش مطالعات در حوزه حباب که بعد 
از بحران مالی س��ال 2008 بسیار گس��ترش پیدا کرد، مقاالت اندکی به 
بررسی انتقال حباب بین بازارهای مختلف متمرکز شده اند. برخی محققان 
معتقدند که حباب های قیمت دارایی در کش��ورها و در بازارهای مختلف 
می توانن��د ب��ه یکدیگر مرتبط باش��ند و از یکدیگر نش��أت بگیرند. یعنی 
ساختارهای درهم تنیده اقتصادهای امروزی باعث می شود تا زیان در یک 
بخش به س��رعت به بخش دیگر اقتصاد سرایت کند. شواهد تجربی نشان 
داده اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و حرکت آنها در یک فضای جدا 
از یکدیگر صورت نمی گیرد. در این راس��تا، تحلیل س��رایت پذیری تاطم 
در می��ان بازارها چند دهه ای اس��ت که به صورت کاربردی مورد بررس��ی 
نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گرفته است. برای مثال، برخی محققان، 
حباب دات کام، حباب های قیمت مس��کن در دهه 2000 و بحران رهنی 
2007 تا 2009 را به یکدیگر مرتبط می دانند. این محققان با اس��تفاده از 
یک مدل تعادل عمومی نش��ان داده اند که این حباب ها به  طور پیوسته از 

طریق انتقال حباب به یکدیگر مرتبط هستند.
مطالعات انجام ش��ده در ای��ران نیز حاکی از وجود حب��اب در بازارهای 

مختلف نظیر بازار س��هام، طا، ارز، مسکن و نفت است. همچنین بازارها 
بر یکدیگر اثرگذار هس��تند و قادرند تا روند نوس��انی خود را به بازارهای 
دیگر منتقل کنند. تاریخ اقتصاد ایران نش��ان می دهد که تحوالت جهشی 
قیمت مس��کن، بازار س��رمایه، س��که و طا و نرخ ارز به صورت موازی با 
یکدیگر حرکت می کنن��د و این فرآیند به صورت ادواری تکرار می ش��ود. 
ارتب��اط این بازار به صورت زنجیروار بوده و عاوه بر تاثیرگذاری بر یکدیگر 
از همدیگر نیز اثرپذیر هستند. هرچند تا پیش از این هیچ مطالعه داخلی 
به بررسی سرایت حباب های بازارهای مالی به یکدیگر نپرداخته است، اما 
پژوهشگران به تازگی در یک مطالعه به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران 
پرداخته اند و انتقال حباب بین بازار ارز و مس��کن را بررسی کرده اند. این 
مطالعه با عنوان »مهاجرت حباب میان بازار ارز و بازار مسکن« در شماره 
77 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« دانشگاه عامه طباطبائی منتشر شده 

است.
حباب ها قابل  انتقال است و باید مراقب شان بود

مفه��وم حباب از اوایل قرن 17 میادی وارد ادبیات اقتصادی ش��د، اما 
در معنای امروزی آن اولین بار از س��وی ش��یلر بیان شد. شیلر به معرفی 
این ایده پرداخت که قیمت دارایی می تواند از مقدار حقیقی خود منحرف 
ش��ود. از آن زمان تاکنون حباب های متعددی در س��طح جهان رخ داده و 
اثرات زیان بار زیادی نیز برجا گذاشته است. چنانکه گفته شد، یکی از این 
حباب ها در سال های 1998 تا 2000 در بازار اینترنت آمریکا اتفاق افتاد. 
تاثیر این دوره حبابی تا اندازه ای زیاد بود که به »جنون دات کام« معروف 
ش��د. تئوری حباب های عقایی نشان می دهد که حتی با وجود انتظارات 
عقای��ی نیز امکان انحراف قیم��ت دارایی از قیمت پای��ه آن وجود دارد. 
پژوهشگران معتقدند که سفته بازی یکی از مهمترین دالیل انحراف قیمت 
دارایی از قیمت پایه آن اس��ت. همچنین محققان دیگری در چین نشان 
داده ان��د که در حالت وجود همزم��ان انتظارات ناهمگن و محدودیت های 
فروش کوتاه، اگر س��رمایه گذاران انتظار فروش دارایی خاصی را در قیمتی 
بیش از قیمت حاضر داشته باشند،  ممکن است مجبور به پرداخت قیمت 
بیش از حد برای یک دارایی ش��وند. بر همین اس��اس، قیمت های دارایی 

می تواند شامل عنصر سفته بازانه شود.
ب��ا توجه به وق��وع بحران های متع��دد مالی، بررس��ی حباب های مالی 
سال هاست که هم در حیطه نظری و هم حیطه تجربی به موضوعی جذاب 
برای اقتصاددانان تبدیل شده و در بازارهای مختلف بررسی شده است. در 
اواخر دهه 2000 که قیمت های مس��کن در آمریکا ابتدا افزایش شدیدی 
پیدا کرد و سپس کاهشی شدید را تجربه کرد، این رخداد منجر به ابهامات 
زی��ادی در نظریات گذش��ته و ارائه بحث های متعدد ش��د. این موضوع را 
می توان ناش��ی از ابزار بودن دارایی های کلیدی در بازار مش��تقه دانست. 
برخی از محققان می گویند شکست در بازار )انحراف قیمت دارایی از قیمت 
پایه( که مانع از توانایی بازار برای تصحیح قیمت ها خواهد شد، با احتمال 
بیش��تری در بازار مسکن قابلیت وقوع دارد، چراکه در این بازار هزینه های 
معامله بس��یار باال و فروش کوتاه مدت در آن بس��یار نادر است. این بدان 
معناس��ت که دوره هایی از ناکارایی قیمت و به خصوص دوره هایی با رفتار 

حباب گونه در این بازار وجود خواهد داشت.
بازار ارز نیز از دیگر بازارهای مهم در هر اقتصادی است که نقش اساسی 
در عملکرد یک اقتصاد بازی می کند. هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق 
تغییر در قیمت نسبی کاالهای داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی منجر 
به ایجاد تغییر در قدرت رقابت پذیری محصوالت تولیدی داخل و افزایش 
یا کاهش در صادرات و واردات کش��ور خواهد ش��د. بر این اساس، بازار ارز 
و مس��کن دو بازاری هستند که امکان وقوع حباب در آنها می تواند اثرات 
زیادی بر اقتصاد هر کشور برجای بگذارد. حال سوال این است که آیا امکان 

انتقال حباب از بازار ارز به مسکن و یا برعکس وجود دارد؟
در پاس��خ باید گفت، پس از پایه گذاری تدریجی سیستم مالی مدرن و 
وقوع بحران های مالی متعدد، بخش اماک و مسکن ارتباط مستحکمی با 
سایر بخش های مالی برقرار کرده و از این رو، بر کل اقتصاد داخلی و جهانی 
اثرگذار است. یکی از بازارهای مالی که امکان اثرگذاری و اثرپذیری از بازار 
مس��کن را دارد، بازار ارز است. اغلب چنین استدالل می شود که بازارهای 
اماک و مس��تغات حتی بیش از بازار ارز مس��تعد حبابی شدن هستند، 
چراکه این بازارها تحت تاثیر خان��وار محدودیت های فروش کوتاه مدت و 
اغلب آربیتراژ دارند. بنابراین امکان انتقال حباب بین این دو بازار را می توان 
امری محتمل دانس��ت که ب��ا توجه به اثرات آن بر اقتص��اد ایران، نیاز به 
بررسی کامل دارد. از همین رو، مطالعه حاضر، انتقال حباب بین بازارهای 

ارز و مسکن در ایران را بررسی کرده است.
چگونگی انتقال حباب در دوره های زمانی

آنچه به  تازگی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، انتقال حباب در 
بازارهای مختلف مالی است، چراکه به اعتقاد برخی از محققان، حباب های 
قیمت دارایی در کش��ورها و بازارهای مختلف می توانند به یکدیگر مرتبط 
باش��ند و از یکدیگر نش��أت بگیرند. س��اختارهای درهم تنیده اقتصادهای 
ام��روزی باعث می ش��ود تا زیان در یک بخش به  س��رعت به بخش دیگر 
اقتص��اد س��رایت کند. در ای��ن تحقیق، براس��اس روش علمی فیلیپس و 
همکاران برای کشف و تاریخ گذاری حباب و سپس از روش ارائه شده توسط 
گومز گوندالس و همکاران برای بررس��ی انتقال حب��اب از بازار ارز به بازار 
مس��کن و از بازار مسکن به بازار ارز استفاده شد. یافته های این مطالعه از 
وجود هفت دوره حبابی برای بازار ارز و هفت دوره حبابی برای بازار مسکن 
در ایران حکایت دارد. در این راستا، چهار فرضیه برای انتقال حباب از بازار 
ارز به مس��کن و برعکس تعریف ش��د که در پایان و پس آزمون فرضیه ها 

فقط یک فرضیه پذیرفته شد.
بر این اس��اس، حباب اول مس��کن )از فروردین 1386 تا اردیبهش��ت 
1387( منج��ر به ایجاد حباب اول در بازار ارز )تیر 1386 تا اردیبهش��ت 
1387( ش��د. با توجه به اینکه نتایج حاصل از بررس��ی فرضیه های دوم تا 
چهارم حاکی از عدم تایید انتقال حباب بین بازار و ارز و مسکن بود بنابراین 
معنا دار نبودن مهاجرت حباب ها را می توان به ثبات بازار ارز یا تحوالت در 
بازارهای مالی دیگر چون س��هام نسبت داد. به نظر می رسد در دوره هایی 
که اقتصاد ایران دسترسی کمتری به درآمدهای ارزی دارد، احتمال ایجاد 

حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و برعکس افزایش می یابد.

حباب ها چگونه از بازار ارز به بازار مسکن منتقل می شوند؟

جابه جایی حباب در بازارها

افزای��ش قیمت بیت کوین و دیگر رمزارزها در هفته های گذش��ته حاال 
س��رمایه گذاران خرد را هم وسوس��ه کرده که به تولید رمزارز و یا خرید و 
ف��روش آن بپردازند. حجم تبلیغات گس��ترده و خرید و فروش تجهیزات 
استخراج رمزارزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آنقدر گسترده 
شده که نشان می دهد بازاری وسیع در حال شکل گرفتن است. بازاری که 
البته در کنار سودها و مزیت های خود می تواند ریسک های زیادی هم برای 
سرمایه گذاران ناآشنا داشته باشد، زیرا بازار تولید و خرید و فروش رمزارزها 
بسیار پیچیده و تخصصی است و از سوی دیگر هنوز برای این بازار قوانین 

رسمی و مشخصی مصوب نشده و همه چیز شکل زیرزمینی دارد.
ابت��دای همین هفته بود که س��خنگوی صنعت ب��رق از تعیین جریمه 
سنگین برای استخراج کنندگان رمزارز در منازل مسکونی عاوه بر ضبط 
این دستگاه ها و تحویل به مراجع قضایی خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی 
با اشاره به رشد قابل توجه خرید و فروش ماینرها در سطح جامعه، نسبت 
به اس��تفاده از این تجهیزات در منازل و خانه ها برای اس��تخراج رمزارزها 
هش��دار داد و گف��ت: »هرچند در هفته های اخیر ب��ا افزایش نرخ ارزهای 
دیجیتال، س��رمایه گذاری در زمینه اس��تخراج این رمزارزها توجیه زیادی 

پیدا کرده، اما هزینه ها و خس��ارت های ناشی از استفاده کردن از ماینرها 
در خانه ها با اس��تفاده از برق خانگی ممکن اس��ت بس��یاری را دچار زیان 

شدید کند.«
به گفته س��خنگوی صنعت برق، »براس��اس داده های جمع آوری شده، 
بیشترین میزان تجهیزات ماینینگ در استان های شمالی و مناطق خنک 
و سردس��یر استفاده می  شود؛ هرچند ما ش��اهد فعالیت مزارع غیرقانونی 
اس��تخراج رمزارزها در اس��تان های جنوبی هم هستیم و نکته دیگر اینکه 
نقطه تمرکز این مزارع هم اکنون در ش��هرک ها و ناحیه های صنعتی است 
و با رش��د قیمت رمزارزها، با رواج خرید و فروش ماینرهای خانگی مواجه 

شده ایم.«
گرایش س��رمایه گذاران خرد به بازار رمزارزها در چند هفته گذش��ته 
به دلیل رش��د ارزش ارزهای دیجیتال از جمله بیت  کوین از یک س��و و 
ریزش بازار سرمایه از سوی دیگر اتفاق افتاده است و خیلی ها در چنین 
شرایطی وسوسه شده اند که سرمایه های خود را به بازار رمزارزها ببرند. 
البته قیمت برق ارزان در ایران هم دیگر مش��وقی اس��ت که بسیاری را 
روانه تولید رمزارزها در خانه ها کرده اس��ت. نکته مهم اما این است که 

اس��تخراج رمزارز تنها به ش��رط گرفتن مجوز قانونی امکان پذیر اس��ت 
و در صورت درخواس��ت مج��وز، امکان تولید رم��زارز در خانه ها وجود 
ندارد و قیمت برق آن هم با روش دیگری محاس��به می ش��ود. چنانچه 
سخنگوی صنعت برق نیز در این باره به خانواده ها هشدار داده و گفته: 
»جریمه های س��نگین در انتظار کسانی است که با برق خانگی اقدام به 

استخراج رمزارز می کنند.«
بی توجه به این هشدارها اما گزارش های میدانی از بازار سخت افزارهای 
کامپیوتری نش��ان می دهد کارت های گرافیکی، مادربوردها و لپ تاپ های 
گیمینگ قدرتمند که برای ماینینگ استفاده می شوند، نایاب شده است. 
اگر برای خرید کارت گرافیک قدرتمند و پیش��رفته به بازار سر زده باشید 
حتما در چند  ماه اخیر متوجه ش��ده اید که برخی مدل های مشهور و اسم 
و رسم دار در بازار نایاب شده اند و یا با قیمت نجومی )دو و سه برابر قیمت 
واقعی( به فروش می رسند. البته کار فقط به کارت گرافیک ختم نمی شود 
و به  علت هجوم ماینرها به بازار قطعات دیگر سیس��تم های پی سی مانند 
پاورهای 1400 وات به باال یا مادربوردهای سری BTC هم در بازار دچار 

کمبود شده اند.

وزارت نیرو از جریمه سنگین تولید رمزارز در خانه خبر داد

بازار وسوسه برانگیز رمزارزها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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عضو شورای عالی بورس:
دامنه نوسان نامتقارن بازبینی می شود

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری و عضو شورای عالی بورس از بازبینی 
دامنه نوسان نامتقارن خبر داد و گفت در نقطه اول تمام فرآیندهای صف ساز 
بازار باید حذف شوند، این موارد عامل ناکارایی و حذف تحلیل از بازار هستند. 
به نظر من، دامنه نوسان در نهایت باید به طور کلی از بازار حذف شود. می توان 
به شکل تدریجی و دو ماه یک بار یک درصد یک درصد به دامنه نوسان اضافه 
کرد. در این صورت تکانه ای هم متوجه بازار نمی ش��ود. به گزارش سنا، سعید 
اس��امی بیدگلی ادامه داد: در پاس��خ به چرایی اعمال دامنه نوسان نامتقارن 
باید گفت، جمع بندی نهاد ناظر بازار س��رمایه بر این بود که ثبات و آرامش به 
بازار بازگردد و از ریزش های هیجانی در مدت کوتاه جلوگیری شود. به همین 
منظور پیش��نهاد دامنه نوسان نامتقارن در شورای عالی بورس مطرح و پله به 
پله رأی گیری شد.   او با بیان اینکه این تصمیم در همه دنیا متداول است اما 
برای کوتاه مدت، افزود: تصمیم شورای عالی بورس هم برای دو هفته بود که 
نهایت��ا به یک ماه تغییر کرد و پس از این مدت م��ورد بازبینی قرار می گیرد. 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری  با تاکید بر اینکه درباره همه تصمیمات 
رأی گیری می شود، خاطرنشان کرد: برخی اوقات در تصمیمات مخالفت هایی 
می شود اما به این منظور نیست که پس از رأی گیری و تصویب همچنان ساز 
مخالف سر دهیم و باید همگی در راستای کسب نتیجه مطلوب از مصوبه های 
ش��ورای عالی بورس حمایت  کنیم. به گفته عضو شورای عالی بورس، پس از 
تصویب دامنه نوسان نامتقارن در بازار یک وبینار تشکیل شد و سه مدیر موافق 
و س��ه مدیر مخالف در آن صحبت کردند، در این میان بازخورد و نظراتی که 
دریاف��ت می کردیم عمدتا مثبت بود، همانگونه که بازخورد اولیه این طرح در 
بازار هم مثبت بود، اما قطعا این طرح مجددا مورد بازنگری قرار می گیرد. وی در 
پاسخ به زمان احتمالی حذف دامنه نوسان گفت: باز شدن دامنه نوسان نیازمند 
اصاحات و الزامات زیرس��اختی در بازار اس��ت که اگر انجام نش��ود، باز شدن 
دامنه نوسان هم امکان پذیر نیست. عواقب یک تصمیم ممکن است آثار بدی 
را بجا بگذارد، ایده آل نگری در یک تصمیم ممکن است در اقتصاد سیاسی آثار 
زیانباری داشته باشد، به همین علت پیشنهاد این است که به صورت تدریجی 
دامنه نوس��ان باز ش��ود. هم اکنون دو پیشنهاد مطرح شده که دامنه نوسان به 

منفی و مثبت 5 برگردد یا به همین صورت در بازار ادامه داشته باشد.  

یک فعال بازار سرمایه مطرح کرد
بازدهی باالتر از سایر بازارها با پرتفوی قوی

یک فعال بازار س��رمایه معتقد اس��ت که س��هامداران با انتخاب 
درس��ت و تش��کیل پرتفویی از س��هم های بنیادی، بازدهی بیش از 

سایر بازارها کسب می کنند.
کوروش ش��مس با اشاره به رخدادهایی که بورس در سال جاری 
تجربه کرد، به س��نا گفت:  بازار س��هام بازاری است که قیمت سهام 
می تواند برای مدتی گران ش��ود و گران بمان��د، مانند اتفاقی که تا 
مردادماه در بورس ش��اهد بودیم، یا می تواند ارزان شود و ارزان تر از 
شرایط عادی معامله شود مانند اتفاقی که طی دو ماه اخیر در بازار 
دیدیم، بنابراین س��رمایه گذاران باید ریسک معامات را متناسب با 

شرایط بدانند.
ب��ه اعتقاد وی، س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه متفاوت از دیگر 
بازارها است به طوری که سهامداران متناسب با ارزندگی سهم باید 
پورتفوی خود را تش��کیل دهند تا در شرایط متفاوت پرتفوی قوی 
با پوش��ش ریسک مناسبی داشته باش��ند، از طرفی باید بدانند که 
فروش س��هم در قیمت پایین تر از ارزش ذاتی فقط زیان آور اس��ت 

همانطور که خرید سهم باالتر از ارزش ذاتی هم مناسب نیست.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: امسال سالی پرنوسان بود، 
س��الی که بازار با اتفاق ها، فراز و نش��یب های بسیاری همراه شد و 
س��هامداران در موقعیت های مختلفی قرار گرفتند به همین منظور 
باید معامات خود را برمبنای ارزش گذاری انجام دهند و اگر بر این 
موضوع واقف نیستند از طریق روش های غیرمستقیم و صندوق های 

سرمایه گذاری به این بازار ورود پیدا کنند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران برای دومین روز متوالی در این هفته سبزپوش 
ش��د و روز گذشته با رش��د 24 هزار واحدی به آستانه کانال یک میلیون 
و 200 ه��زار واحد ایس��تاد. در هجدهمین روز اس��فندماه در حالی همه 
ش��اخص ها عملکردی صعودی داشتند که شاخص کل بورس با رشد 24 
هزار و 344 واحدی به رقم یک میلیون و 199 هزار واحد رسید و بنابراین 
در ش��روع معامات امروز سه شنبه با یک خیز کوچک می تواند کانال یک 
میلیون و 200 واحد را به راحتی فتح کند. معامات روز دوشنبه بیش از 
7 میلیارد و 888 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 110 
هزار و 827 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با یک هزار و 189 واحد افزایش به 432 هزار و 47 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با 776 واحد رش��د به 282 هزار و 42 واحد رسید. شاخص بازار 
اول 20 هزار و 763 واحد و شاخص بازار دوم 39 هزار و 63 واحد افزایش 
داشت. نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 291 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 900 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 660 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با یک هزار و 650 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک 
هزار و 216 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 79 
واحد و سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 26 واحد تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای مخابرات ایران )اخابر( ب��ا 240 واحد، بانک 
پارس��یان )وپارس( با 195 واحد، صنایع ش��یمیایی ایران َ)یران( با 115 
واح��د، گروه بهمن )خبهم��ن( با 97 واحد، گ��روه دارویی برکت )برکت( 
با 88 واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��امی ایران )حکشتی( با 86 واحد 
س��رمایه گذاری مل��ی ایران )ونیکی( با 78 واحد، کام��ا )باما( با 70 واحد، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با 69 واحد، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( با 62 

واحد و سایپا )خساپا( با 48 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��رآوری معدنی اپ��ال کانی پارس )اپال(، س��ایپا 
)خس��اپا(، ایران خودرو )خودرو(، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا(، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( ازجمله نمادهای پرتراکنش 
بودند. گروه خودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 2 میلیارد و 988 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 7 هزار و 742 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 140 واحد 
افزایش داشت و بر روی کانال 17 هزار و 85 واحد ثابت ماند. در این بازار 
یک میلیارد و 609 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 186 هزار و 982 میلیارد 

ریال داد و ستد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان( و سهامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.

در این باره، یک کارش��ناس بازار سرمایه در ترسیم چشم انداز آتی بازار 
معتقد اس��ت: به نظر می رسد که بورس از هفته دوم یا سوم فروردین ماه 
وارد فاز صعودی شود و دیگر نتوان به راحتی به سهام ارزنده و بنیادی بازار 
دست یافت بنابراین بهتر است سهامداران در سهام ارزنده و بنیادی که در 

مجامع می توانند سود خوبی را تقسیم کنند، حضور داشته باشند.
پیمان حدادی با اش��اره به روند کنونی معام��ات بورس تهران به ایرنا، 
گفت: در روزهای گذشته در بازار سهام شاهد کاهش ارزش معامات بودیم 
که این موضوع نش��أت گرفته از چند عامل ب��ود. ابتدا با توجه به نزدیک 
شدن روزهای پایانی سال، میزان ریسک پذیری در بازار کاهش پیدا کرده 
و دیگر شاهد خریدار چندانی در بازار نیستیم. افرادی که به دنبال خروج 
از بازار بودند در نهایت با هر قیمتی از بازار خارج ش��دند. به همین دلیل 
در قس��مت فروش شاهد فروش های سنگینی در بازار نیستیم و صف های 

فروش ایجادشده در چند روز گذشته به دلیل نبود خریدار بوده است.
ب��ه گفته او، همچنین کارگزاران اعام کردند که اجباری برای تس��ویه 
اعتبارات وجود ندارد بنابراین افرادی که اقدام به دریافت اعتبار کرده بودند 
این ریس��ک را پذیرفتند که با اعتبار، س��ال را به پایان برسانند، در نتیجه 
عدم الزام فروش سهام از این گروه معامله گران باعث شد تا ارزش معامات 
با کاهش همراه ش��ود. از طرف دیگر رونق ب��ازار اوراق بدهی در دو هفته 
گذشته بیشتر بر بازار سهام سایه انداخت تا معامات این بازار چندان رونق 

نگیرد و بیشتر نگاه ها معطوف به سمت بازار اوراق بدهی شود.
حدادی در پاسخ به این سوال که بورس چگونه در هفته جاری به مدار 
رشد رسید، گفت: با توجه به وجود ثبات در عوامل بنیادی مانند قیمت ارز 
و قیمت های جهانی و همچنین مصوبات شورای عالی بورس باعث شد که 
معامات از روز شنبه سمت و سوی رشد به خود بگیرد و به نظر می رسد 
این روند در روزهای آتی ادامه دار باشد. البته سهامداران نباید چنین تصور 
کنند که با بازگش��ت رش��د به معامات بورس ش��اهد صف های خرید در 
بازار باشیم، اما به طور حتم بازار از صف های فروش پرعرضه فاصله خواهد 
گرفت. او س��پس به پیش بینی روند معامات ب��ورس در چند روز پایانی 
س��ال پرداخت و افزود: در هفته جاری و هفته آین��ده که روزهای پایانی 
سال هس��تند بازار روند متعادلی را در پیش می گیرد و حجم معامات با 
افزایش و کاهش چندان چش��مگیری همراه نخواه��د بود بنابراین بازار با 

نوس��ان مثبت کار خود را پایان می دهد و پرونده معامات بورس در سال 
99 بسته خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معامات بورس در فروردین 
ماه ادامه داد: بازار س��رمایه که 27 اس��فندماه به کار خود پایان می دهد تا 
10 روز متوالی تعطیل می شود و ممکن است در این مدت اخباری منتشر 
ش��ود و قیمت ها در بازارهای جهانی با تغییر و تحول زیادی همراه گردد 
بنابراین سهامدارانی که دارای سرمایه کمی در بازار هستند تمایل دارند تا 

بدون سهم سال را به پایان برسانند.
وی در پای��ان به تاثیر رمزارزها بر بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت: در 
چن��د هفته اخیر موضوع بیت کوین یا رمزارزه��ا معامات بورس را تحت 
تاثیر قرار داد و باعث ش��د تا س��هامداران از بازار س��رمایه فاصله بگیرند و 
به س��مت بازار رمزارزها پیش بروند. به نظر می رس��د در روزهای آینده به 
دلیل محدودیت هایی که از س��مت بانک مرکزی برای این بازار گذاش��ته 
شده، انتقال نقدینگی از سمت بازار سرمایه به سمت رمزارزها کاهش یابد 
بنابراین دیگر عامل خاصی در بازار وجود ندارد که به دنبال آن سهامداران 

حقیقی بخواهند به سمت فروش سهام خود در بازار بروند.
به اعتقاد حدادی، سهامداران حقیقی که اکنون در بازار به دنبال فروش 
سهام هستند، تجربه چندانی از این بازار ندارند و جزو افرادی هستند که 
در س��قف های قیمت��ی خرید کردند و اکنون در حال فروش س��هام خود 
در کف های قیمتی هستند. سهامداران می دانند سهام شان اکنون در بازار 
ارزنده است، اما اقدام به فروش سهام خود در بازار می کنند با این امید که 
دوب��اره با قیمت کمتر خرید کنن��د، در حالی که در وضعیت فعلی چنین 
اقدامی اشتباه است و هر لحظه ممکن است بازار به مدار صعودی بازگردد 
و ش��اهد افزایش قیمت سهام در بازار باش��یم. هم اکنون احتمال افزایش 
قیمت س��هام در بازار بسیار بیش��تر از ریزش قیمت ها است و بهتر است 
سهامدارانی که در زیان هستند از تصمیمات هیجانی در بازار برای جبران 

ضررهای خود بپرهیزند.

بورس تهران در هجدهمین روز اسفندماه 24 هزار واحد رشد کرد

دومین سبزپوشی متوالی بورس

کمت��ر از یک ماه از فراهم ش��دن امکان دریافت کارت اعتباری س��هام 
عدالت می گذرد اما با آماده نبودن زیرساخت های فنی اپلیکیشن های اعام 
ش��ده و اینکه برخی از س��هامداران عدالت ممکن است گوشی هوشمند 

نداشته باشند، برای این متقاضیان دردسرهایی ایجاد شده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��رانجام از 25 بهمن امس��ال این ام��کان برای 
سهامداران عدالت فراهم شد تا از طریق بانک های ملی و تجارت به صورت 
غیرحضوری معادل 50 درصد ارزش سهام خود را کارت اعتباری دریافت 
کنند که نیازی به ضمانت ندارد و کارمزد این تسهیات معادل 18 درصد 
است. در این بین، کسانی که یک ماه پس از مصرف مبلغ کارت اعتباری، 
آن را به بانک موردنظر برگردانند، الزم نیس��ت سودی بپردازند.  آنچه در 
راستای اعطای کارت اعتباری سهام عدالت برای متقاضیان چالش برانگیز 
شده اس��ت، روش دریافت آن است که تعدادی از سهامداران نتوانسته اند 
کارت اعتب��اری خود را دریافت کنند. مس��ئوالن تاکی��د دارند با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا غیرحضوری باشد، اما بس��تر و شرایط الزم برای آن 

فراهم نشده است. 
در این زمینه، تعداد زیادی از مشتریان بانک ملی که به اپلیکیشن های 
این بانک همچون ایوا و نش��ان بانک برای ثبت درخواست کارت اعتباری 
سهام عدالت مراجعه کرده بودند، با خطا از سوی اپلیکیشن مربوطه مواجه 
شده اند و نتوانسته اند اطاعات خود را ثبت کنند. از سوی دیگر، متقاضیان 
دیگری نیز می گویند که اپلیکیشن ایوا هر بار به آنها اعام می کند که شنبه 
برای ثبت نام مراجعه کنند و هر بار در این زمان موفق به ثبت اطاعات و 

دریافت کارت اعتباری نمی شوند.
در این راستا، بانک ملی درباره انتقادات و مشکات ایجادشده برای مردم 

به منظور دریافت کارت اعتباری سهام عدالت توضیح داد که اپلیکیشن های 
مربوطه بانک چون ایوا یکسری مشکات فنی و زیرساختی دارد که موجب 
شده تا مقداری ُکند عمل و خطاهایی اعام کند، اما همچنان بر روی ارتقا 
و بهبود این اپلیکیش��ن کار می شود؛ به گونه ای که هفته پیش اپلیکیشن 
ایوا به روز رسانی شد تا آخرین تغییرات در آن اعمال شود که روند دریافت 

کارت اعتباری سهام عدالت تسهیل شود.  
همچنی��ن یکی دیگ��ر از انتقاداتی که ب��ه روش غیرحضوری دریافت 
کارت اعتباری س��هام عدالت وارد ش��د، آن بود که برخی از مش��موالن 
سهام عدالت گوشی هوشمند ندارند تا بتوانند به اپلیکیشن های مربوطه 
دسترسی پیدا کنند. در این زمینه، عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد 
ضمن تاکید بر اینکه روش دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت تغییر 
نخواهد کرد، گفت: از 83 میلیون جمعیت کشور 78 میلیون نفر دارای 
گوشی هوشمند هس��تند و باقی افرادی که گوشی هوشمند ندارند هم 
می توانند از طریق س��ایت ها و با مراجعه به کافی نت ها درخواست خود 

را ثبت کنند. 
در این میان، کس��انی که گوش��ی هوشمند ندارند یا س��واد استفاده از 
اپلیکیشن های موردنظر را ندارند باید به کافی نت ها مراجعه کنند که این 
کار، دریاف��ت این کارت را برای آنها متحمل هزینه می کند بنابراین روش 
غیرحضوری دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت از طرفی به دلیل آماده 
نبودن زیرساخت های فنی اپلیکیش��ن های اعام شده و از طرف دیگر به 
علت نداشتن گوشی هوشمند برخی از سهامداران عدالت برای متقاضیان 
این کارت دردس��رهایی را ایجاد کرده اس��ت که نشان از عدم برنامه ریزی 

دقیق در این زمینه دارد.

دردسرهای دریافت غیرحضوری کارت اعتباری سهام عدالت
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توزیع گسترده میوه به زودی
 آغاز خرید کاالهای اساسی 1400

دبیر ستاد تنظیم بازار از آغاز خرید کاالهای اساسی موردنیاز سال 
1400 خبر داد و گفت که میوه های ذخیره ش��ده از طریق کارگروه 

تنظیم بازار در روزهای آینده توزیع می شود.
به گزارش ایس��نا، عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: 
در س��ال  1399 به اندازه سال  1398 کاال به کشور وارد شده است. 
بیش از 20 میلیون تن کاالهای موردنیاز در سال جاری از کشورهای 
مختلف خریداری و وارد ش��ده اس��ت. اکثر کاالهای خریداری شده 
کاالهای واس��طه ای از جمله مواد اولیه کارخانه ها و کاالهای مصرفی 

مصل روغن، جو و ... بوده است.
وی با بیان اینکه موجودی بنادر مانند س��ال گذش��ته اس��ت و در 
این زمینه کس��ری وج��ود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی امس��ال 
100درصد اعتبارات موردنیاز را به کاالهای اساسی اختصاص داده و 

خرید برای کاالهای سال 1400 نیز آغاز شده است.
قبادی همچنین درباره تنظیم بازار ش��ب عید گفت: طی جلسات 
اخیر با همه دست اندرکاران از باغداران تا تشکل ها، مقرر شد مکان های 
مناسبی در اختیار آنان قرار گیرند تا بتوانند کاال را به صورت مستقیم 
عرضه کنند که حذف واس��طه ها و دالل ها را در پی خواهد داش��ت. 
امیدواریم با قیمت مناسب تر میوه و تره بار در اختیار مردم قرار گیرد. 

با استانداران سراسر کشور نیز هماهنگی شده است.
به گفته این مقام مسئول در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
بیش از 80 نقطه آماده است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد 
تا میوه را به صورت مس��تقیم عرضه کنن��د. یکی از برنامه ها هم این 
اس��ت میوه هایی که از طریق کارگروه تنظیم بازار ذخیره سازی شده، 

در روزهای آینده توزیع شود.
قبادی همچنین در حاش��یه این جلسه درباره وضعیت بازار روغن 
گفت: در گذشته به طور میانگین ماهانه 145 هزار تُن روغن خام به 
کارخانجات تحویل داده می شد ولی در حال حاضر این مقدار به بالغ 
180 هزار تُن رس��ید و در اس��فندماه به حدود 200 هزار تُن افزایش 
پیدا کرده اس��ت. به طور کلی میزان تولید روغن در کشور حدود 30 
درصد بیش از نیاز و مصرف کشور است و به نظر می رسد تنش هایی 
که در بازار روغن وجود دارد بیش��تر به دلیل فضای روانی اس��ت که 

ایجاد شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن اظه��ارات در حالی مطرح می ش��ود که 
گزارش های میدانی نش��ان می دهد مردم همچنان برای تهیه روغن 
جامد دچار مشکل هستند و حتی اخیرا فروش روغن جامد با کارت 

ملی خبرساز شد.

فروش مرغ قطعه بندی ممنوع!
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران اعام کرد که قطعه بندی مرغ توسط واحدهای خرده فروشی تخلف 
است. سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از کشف تخلف یک غرفه از 
سوی بازرسان مستقر در میدان تره بار بهمن خبر داد و گفت: یک غرفه 
متخلف که در حال قطعه بندی مرغ های دولتی بود شناسایی و 4.5 تن 
مرغ موجود در این واحد با قیمت مصوب عرضه ش��د. وی با بیان اینکه 
براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان تهران عرضه مرغ قطعه بندی 
توسط واحدهای صنفی تا اطاع ثانویه ممنوع است، تصریح کرد: بازرسان 
س��ازمان صمت با واحدهای متخلف برخورد و آنها را به مراجع قضایی 
معرفی خواهند کرد. معاون بازرسی و نظارت سازمان در ادامه با تاکید بر 
اینکه عرضه مرغ گرم با قیمت 20 هزار و 400 تومان توسط واحدهای 
خرده فروشی الزامی اس��ت، گفت: با توجه به افزایش تولید و تمهیدات 
صورت گرفته عرضه مرغ در حال افزایش است. هموطنان می توانند در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مانند گران فروشی و احتکار مراتب 
را به سامانه 124 گزارش کنند. گفتنی است که اخیرا گزارش هایی منتشر 
شده که نشان می دهد برخی واحدهای مرغ فروشی، مرغ را قطعه بندی و 

آن را گران تر از نرخ مصوب عرضه می کنند.
در هفته های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به حدود 30 هزار 
تومان و هر ش��انه تخم مرغ به بیش از 40 هزار تومان هم رسید. این 
در حالی است که نرخ مصوب هر کیلو مرغ 20 هزار و 400 و هر شانه 
30 عددی تخم مرغ 34 تا 35 هزار تومان اس��ت. مس��ئوالن وزارت 
صمت علت گرانی مرغ و تخم مرغ را کمبود عرضه عنوان می کنند که 

مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است.

نخود سیاه کیلویی 60 هزار تومان!
پیدا کردن نخود سیاه دیگر بهانه  خوبی برای دور زدن افراد نیست، 

چراکه این روزها، این قلم کاال هم در بازار موجود است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از قدیم وقتی می خواس��تند 
کس��ی از مطلب یا موضوعی آگاه نش��ود، او را به دنبال کاری بیهوده 
و سخت می فرستادند که در اصطاح می گفتند فانی را دنبال نخود 
سیاه فرستادند. بر این اساس فرد را به بهانه  پیدا کردن نخود سیاه که 
پیدا کردن آن دش��وار است به جایی می فرستند که به این زودی ها 
برنگردد. اما جالب اس��ت که بدانید این روزها نخود سیاه هم در بازار 
حبوبات کشورمان موجود است و بنابراین در حال حاضر این محصول 
به حدی هم که غیرقابل دسترس��ی می پنداش��تند، نیست. مشاهده 
فهرس��ت حبوبات موجود در بازار نش��ان می دهد که نخود سیاه در 

بسته بندی 900 گرمی 55 هزار و  500 تومان به فروش می رسد.

کمیسیون مشترک تنظیم بازار بین وزارت 
صمت و مجلس تشکیل می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیسیون مشترک 
تنظیم بازار بین وزارت صمت و این کمیس��یون خبر داد. به گزارش 
ایسنا، جلس��ه ظهر روز دوشنبه کمیس��یون اقتصادی مجلس برای 
نظ��ارت بر تنظیم بازار کاالهای اساس��ی با حضور وزیر صمت برگزار 
شد. در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت که کمیس��یون مش��ترک تنظیم بازار با حضور وزارت 
صمت و دو نفر از نمایندگان کمیس��یون اقتصادی تشکیل می شود. 
این جلسه پیرو طرح نگرانی رهبر انقاب پیرامون افزایش قیمت ها و 
دستور رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی در این راستا برگزار شد.

اخبـــار

مع��اون فنی گمرک ای��ران با انتقاد از برخی رویه ه��ا در جریان تعیین 
تکلیف کاالهای دپوشده و نادیده گرفتن حقوقی که دولت برای صاحبان 
کاال ایجاد کرده است گفت که ممنوعیت واردات را باید مراجع ذی صاح 
به صورت مس��تند و قانونی اعام و اباغ کنند نه اینکه یک دستگاه برای 
مقطعی کاالیی را به هر بهانه ای ممنوع و بعد آزاد اعام کند و صاحبان کاال 
بین گمرک، بانک و وزارت صمت سرگردان شوند، متاسفانه شاهدیم حرف 
و عمل برخی دستگاه ها با هم یکی نیست. به گزارش ایسنا، طی مدت اخیر 
با مطرح ش��دن وضعیت کاالهای گروه 27 که به دلیل ماندن بیش از حد 
در گمرک و بنادر  در مواردی در آستانه فساد قرار گرفته بودند بحث هایی 
میان سازمان های مربوطه مطرح شده است؛ زمانی که معاون فنی گمرک 
ای��ران اعام کرد که حدود 40 میلی��ون دالر کاالی گروه 27 که در واقع 
کاالهای با اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص آنها وجود نداشته و 
به نوعی ورودممنوع هستند در آستانه فساد و یا متروکه شدن قرار گرفته 
و از دستگاه های مربوطه خواست تا براساس حقوقی که برای صاحبان این 
کاالها وجود داشته و مجوز ثبت سفارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت)صمت( صادر شده است نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

اما وزارت صمت که خود مجوز ثبت س��فارش این کاالها را صادر کرده 
و صاحبان آنها به اس��تناد مجوزهای موجود نسبت به واردات اقدام کرده 
بودند کاالها را در مقطعی در گروه ارزی غیرفعال قرار داد و این روزها طی 

واکنش هایی تاکید داش��ته که اولویت ترخیص، کاالهای اساسی است نه 
کاالهایی از این دست و از جمله لوازم آرایشی. البته این اعام وزارت صمت 
در حالی صورت می گیرد که در س��ال جاری حواشی در رابطه با کاالهای 
غیرضروری و مجوزهای ثبت س��فارش برای آنها مطرح شده بود که حتی 
بانک مرکزی در واکنش به اینکه چرا تامین ارز این اقام را انجام داده آن 

را به دلیل صدور مجوز از سوی وزارت صمت اعام کرده بود.
اینکه کاالهای گروه 27 در چه ش��رایطی قرار دارند و آیا اولویت واردات 
کاالهای اساس��ی تحت تاثیر این کاالها قرار گرفته و جریان حواش��ی این 
قبیل واردات چیست، در گفت وگو با مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و 

امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اع��ام اینکه اولویت همگی دس��تگاه ها از جمله گمرک، به طور 
حت��م تامین و ترخیص کاالهای اساس��ی و مایحتاج مردم اس��ت، اظهار 
کرد: در س��ال جاری جریان دپو و رایزنی برای ترخیص کاالهای اساس��ی 
از اولویت های ما بود و بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه عمده پیگیری ها و 
پیشنهادات برای تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای اساسی از سوی گمرک 
صورت پذیرفته و در نهایت با مصوباتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
ترخیص این کاالها در حداقل زمان ممکن، در دستور کار این سازمان قرار 
گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از 21 میلیون تن 
کاالی اساس��ی با وجود مش��کات داخلی و خارجی طی برنامه ریزی های 

صورت گرفته از گمرک ترخیص شده که معادل کاالهای اساسی ترخیص 
شده در سال قبل است، این امر نشان می دهد اولویت تعیین تکلیف کاالها 
و ترخیص، با کاالهای اساسی بوده و این موضوع فراموش نشده است و در 
این رابطه اگر ایس��تایی وجود دارد مربوط به دستگاه های ذی ربط بوده و 

باید در این رابطه اقدام کنند.
حقوق مکتسبه ای که برای صاحب کاال ایجادشده را به رسمیت بشناسیم

ارونق��ی با بیان اینکه گمرک هیچ برنامه ری��زی برای ترخیص کاالهای 
غیرضروری ندارد، اضافه کرد: اما براس��اس مجوزه��ای قانونی و مقرراتی 
صادره و مقررات موجود، برنامه ریزی دقیقی از سوی گمرک، برای تعیین 
تکلی��ف و ترخی��ص اقامی که در گمرک و بنادر رس��وب ک��رده و برای 
صاحبان کاالها »حقوق مکتس��به« ایجادشده وجود دارد و این حق مسلم 
صاحبان کاالهایی است که اقام آنها در گمرک مانده و با وجود مجوزهای 
الزم نمی توانند آن را ترخیص کنند؛ به هر صورت حقوق مکتسبه از اصول 
مسلم حقوقی و شرعی است که باید برای صاحب کاال به رسمیت شناخته  
شود و این در شرایطی است که در تمامی  مکاتبات وزارت صمت با گمرک 
به این موضوع اشاره شده که با توجه به حقوق مکتسبه، نسبت به ترخیص 
کاالهای مورداش��اره اقدام شود! اما باید توجه داشت که این عملیات باید 
برای تمامی افراد مشمول باشد نه اینکه برخی صاحبان کاال از آن استفاده 

کرده و برخی محروم شوند.

حواشی ترخیص کاالهای ممنوعه

»فرار رو به  جلو« را تمام کنید

رئیس کمیته فرهنگی کمیس��یون تلفیق بودج��ه 1400 با تاکید بر 
اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی 
ندارد، گفت تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را 
نمی داند. به گزارش ایسنا، سید احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس کمیته 
فرهنگی و جمعیت کمیس��یون تلفیق بودجه 1400 صبح روز دوشنبه 
در برنامه سام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه ها 
مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت اس��ت، اظهار کرد: 
براس��اس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزای��ش پیدا نمی کند، لذا 
امیدوارم این مصوبه در ش��ورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در 
حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه ای مبنی بر گران کردن اینترنت نداریم، 
چنانکه در فصل درآمدی تبصره 6 بند ی الیحه بودجه به صراحت اعام 

کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال 1400 را ندارند.
وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش 
ندادیم و قیمت ها همان قیمت سابق است، نزدیک به 17 سال است که 
حق س��هم دولت از س��ود اپراتورها 28 و 1 دهم است، این عدد به علت 

افزای��ش فوق العاده درآمدهای اپراتورها ب��ه 38 و یک دهم افزایش پیدا 
کرده است. قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی 
اس��ت، برخی می گویند افزایش حق الس��هم، برابر با افزایش نرخ تعرفه 
اینترنت اس��ت، اما در مورد چرایی حق الس��هم 28 و یک دهم درصدی 
باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی اس��ت که این عدد در س��ال 
جاری قریب به 50 درصد افزایش داش��ته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها 
در س��ال 99 نسبت به سال 98 ، 50 درصد افزایش یافته، چراکه بعد از 

کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.
رئیس کمیته فرهنگی کمیس��یون تلفیق بودج��ه 1400، عنوان کرد: 
چند ش��ب پیش وزیر ارتباط��ات اظهاراتی درب��اره مصوبه مجلس برای 
اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت 

درآمد با گردش مالی را نمی داند، بسیار تعجب آور است.
وی در پاس��خ به این سوال که مابقی س��هام اپراتورها برای چه کسی 
اس��ت؟ گفت: مربوط به سهامدار خاص است که به جاهای خاصی وصل 
هس��تند و می توانند فش��ار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده 

اس��ت، در حقیق��ت ما به دنبال این هس��تیم پول هایی ک��ه بین وزارت 
ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می ش��ود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت 
بس��یار رشد کرده اس��ت، در س��ال 99 تنها یکی از این اپراتورها یعنی 
همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در 11 ماه امس��ال براس��اس 

کدال)فرابورسی( درآمد 21 هزار و 400 میلیارد تومان داشته است.
نماین��ده مردم فریم��ان در مجلس گفت: این رق��م در حال حاضر در 
بورس ثبت ش��ده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال 
حاض��ر 53 درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، 43 
درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه 
ب��ا همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگ��ر حداقل باالی 45هزار میلیارد 
تومانی دارند که حق الس��هم دولت از این مبلغ  12هزار و 600 میلیون 
تومان می  ش��ود در حالی که دولت در بودجه 1400، رقم 6 هزار و 900 
میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر 
ب��ر این ح��وزه و منافع عامه دولت در آنجا اس��ت، باید مطالبه گر حقوق 

مردم باشد.

مس��ئول اپیدمیولوژیک کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس از 
داوطلبان 18 تا 55 ساله و سالم خواست که برای فازهای بعدی تست 

انسانی این واکسن ثبت نام کنند.
به گزارش ایس��نا، دکتر مسعود سلیمانی دودران در نشستی خبری 
که درباره کارآزمایی بالینی واکس��ن کووپارس برگزار شد، گفت: برای 
اینکه هر دارو یا واکسنی که تولید می شود، نشان داده شود که موثر و 
بی خطر است، باید مورد مطالعه قرار گیرد. عزیزان باید به خاطر داشته 
باش��ند که آنچه اکنون انجام می دهیم، یک مطالعه اس��ت و بر همین 
اس��اس باید صبر کنیم تا نتایج کامل استخراج شود و بعد براساس آن 

نتایج می توانیم قضاوت نهایی کنیم.
وی افزود: آنچه که در این مطالعه پیش بینی ش��ده اس��ت، ارزیابی 
بینابینی اس��ت که بعد از اینکه آخرین نفری که از این 120 نفر وارد 

مطالعه می ش��ود، از روز 35 عبور کند، ارزیابی هایی انجام شده و نتایج 
آن به م��ا اطاعات زیادی درباره بی خطری و اثربخش بودن واکس��ن 
می دهد بنابراین باید منتظر آن گزارش باش��یم تا براس��اس آن درباره 

اقدامات بعدی ما تصمیم گیری شود.
وی ادام��ه داد: از هم��ه می خواهم، به ویژه کس��انی که در نزدیکی 
س��ایت مطالعه واقع در بیمارستان رس��ول اکرم )ص(، سکونت دارند 
 covid.rvsri.ac.ir و امکان تردد به محل س��ایت را دارند در آدرس
مراجعه کرده و ثبت نام کنند. کس��انی که ثبت نام می کنند باید بدانند 
که ما برای فازهای مختلف داوطلب گیری می کنیم و برای این مرحله 

به دنبال افراد 18 تا 55 ساله سالم هستیم.
وی تاکید کرد: ظرف یک س��ال گذشته مطالعات متعددی روی این 
واکس��ن انجام شده و تاکنون همه این مطالعات نشان داده که واکسن 

ایمن و اثربخش است، با این حال ما باید این مستندات را در کارآزمایی 
بالینی تولید کرده و ارائه دهیم تا بتوانیم با خیال راحت ادعا کنیم که 

واکسن مان کاما بی خطر است.
س��لیمانی دودران در پاس��خ به سوال ایس��نا درباره میزان دوزهای 
تزریقی در واکس��ن کووپارس، گفت: این واکس��ن دو - سه دوزه است 
که دو دوز اولیه تزریقی و دوز سوم استنشاقی است. فاصله دوز اول تا 
دوم س��ه هفته است و یک ماه بعد از دوز دوم، دوز سوم که به صورت 
استنشاقی است، داخل بینی ریخته می شود. از آنجایی که این ویروس 
اول در قس��مت بینی و حلق می نش��یند و اگر ایمنی ترش��حی در آن  
منطقه ایجاد ش��ود، می تواند جلوی النه گزینی یا ترشح را بگیرد، این 
ایده را در رازی ایجاد کردند که دوز سوم به صورت استنشاقی در بینی 

ریخته شود و ایمنی را ایجاد کند.

دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند

درآمد ایرانسل شفاف نیست

داوطلبان 18 تا 55 ساله برای تست واکسن کرونای »کووپارس« ثبت نام کنند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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تولید داخلی80 درصدی تایرهای باری در 
سال 1400

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ضمن اشاره به تامین 
40 درصدی تایرهای رادیال باری در داخل کشور از راه اندازی خط 

تولید جدید این نوع تایر در سال آینده خبر داد.
مصطف��ی تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اش��اره 
به افزایش 20 درصدی تولید تایر در س��ال جاری اظهار داش��ت: 
افزای��ش تی��راژ تولید در تمامی انواع تایر اتف��اق افتاده به ویژه در 
حوزه تایرهای سواری که در سال جاری از 22 حلقه عبور خواهد 
ک��رد. وی با توجه به مصرف س��االنه تایر در بازار کش��ور مبنی بر 
21 میلی��ون حلقه گفت: با توجه به وقوع بحران در تولید تایرهای 
رادیال باری طی س��ال 98، افزایش ظرفیت تولید چشمگیری نیز 

در این نوع تایر در سال 99 به وقوع پیوست.
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران با بیان اینکه اکنون 
می��زان تولید داخلی تایرهای باری متناس��ب با نیاز بازار نیس��ت، 
افزود: تایره��ای رادیال باری در ارزیابی ها، مصرف س��االنه حدود 
ی��ک میلیون و 200 هزار حلقه را به خود اختصاص داده و این در 
حالی اس��ت که تنها 40 درصد از این میزان در سال جاری توسط 

تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.
تنها با اشاره به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای یکی از 
نهادها به منظور واردات تایرهای باری در سال جاری تصریح کرد: 

بدین ترتیب بازار تایرهای باری با کمبودی مواجه نیست.
وی همچنی��ن از راه اندازی خط تولید جدی��د تایرهای باری در 
س��ال آینده خبر داد و گفت: این خط تولید جدید نیز 40 درصد 
از نی��از بازار را تامی��ن خواهد کرد و بدین ترتیب تامین 70 تا 80 
درصدی مصرف کش��ور در حوزه تایرهای باری در سال 1400 در 
داخل محقق خواهد ش��د. س��خنگوی انجم��ن صنفی صنعت تایر 
ای��ران درخصوص وضعیت بازار انواع تایرهای داخلی یادآور ش��د: 
از لح��اظ بازار مش��کلی در حوزه فروش وجود ن��دارد اما اگر اخذ 
مجوز صادرات برای تایرهای س��واری مقدور نگردد، عما افزایش 
ظرفی��ت تولید برای س��ال آین��ده منتفی خواهد ش��د. تنها ادامه 
داد: تولیدکنن��دگان تایر به رغم چالش هایی که صنایع کش��ور را 
احاط��ه کرده، تحقق سیاس��ت های کان جهش تولید را در محور 
فعالیت های خود قرار داده اند که افزایش تولید پیوس��ته طی چهار 
س��ال گذش��ته گویای این امر اس��ت. به گفته وی اکنون صنعت 
تایر در ش��رایطی اس��ت که اگر امکان صادرات برای برخی از انواع 
سایزهای Suv فراهم نش��ود، افزایش تولید در سال آینده، منافع 
صنعت تایر را دچار خدش��ه خواهد کرد. سخنگوی انجمن صنفی 
صنع��ت تایر ایران با توجه به عبور آمار تولید از مصرف در س��ال 
جاری گفت: آمار تولید و مصرف تایر شفاف بوده و در سامانه های 
متعدد به ثبت رس��یده بنابراین فعل و انفعاالتی که ممکن اس��ت 
گریبان بازار را بگیرد، به عنوان مثال دپوی تایر، خارج از اختیارات 
تولیدکنندگان است. تنها با اشاره به درخواست موکد انجمن مبنی 
بر صدور حداقل مجوز صادرات برای سایزهای 16، 17، 18 و 20 
بیان کرد: صادرات مصرف مازاد کش��ور انگیزه ای برای ادامه روند 

افزایش تولید خواهد بود.
وی درخص��وص تاثی��ر واگ��ذاری قیمت گذاری تای��ر به انجمن 
تولیدکنن��دگان در تحقق اهداف صنع��ت تایر گفت: این واگذاری 
به شکل واقعی محقق نش��ده بلکه نسبی بوده و قیمت ها کماکان 

تحت نظارت سازمان حمایت است.
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان خاطرنشان 
ک��رد: نرخ های مص��وب تولیدکنن��دگان می بایس��ت در نهایت به 
تصویب س��ازمان حمایت برس��د اما به هر حال واگذاری قیمت به 
تولیدکنندگان در محدوده فعلی نیز انگیزه ای برای تحقق رشد 20 
درصدی تولید در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده است.

نجات صنعت خودرو فارغ از دستور و متولیان 
قیمت گذاری

عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران گفت دولت در 
بدو امر می بایس��ت سازوکار مناسبی را برای کنترل قیمت خودرو 
و افزای��ش منطقی آن ایجاد نماید. ج��واد مرزبان راد در گفت وگو 
با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: فارغ از مسئله قیمت گذاری 
دس��توری یا آزادس��ازی قیمت خودرو و همچنین این موضوع که 
متولی تعیین قیمت کدام ارگان یا ش��ورا باش��د، دولت در بدو امر 
می بایست سازوکار مناسبی را برای کنترل قیمت و افزایش منطقی 
آن ایجاد نماید به ش��کلی که عاوه بر تامین منافع خودروس��از و 
قرارگیری در ش��رایط رقابتی، مصرف کننده نیز متضرر نشود. وی 
گفت: واگذاری تعیین قیمت خودرو به ش��ورای رقابت یا سازمان 
حمای��ت ممک��ن اس��ت در کوتاه مدت نقش یک مس��کن را عمل 
کرده و مش��کل صنعت خودرو را موقت��ا مرتفع نماید اما راهکاری 
پای��دار نخواهد ب��ود. عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت 
ای��ران درخصوص راهکارها به تس��هیل فضای کس��ب و کار برای 
قطعه سازان اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال، تسهیل اخذ مجوز، 
زمین صنعتی و پروانه تولید موجب افزایش تعداد قطعه س��ازان و 
تسهیل ش��رایط تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده قطعات و 
در نهایت بهای خودرو خواهد شد. مرزبان راد با تاکید بر اثرگذاری 
نرخ ارز بر م��واد اولیه، بهای قطعه و در نهایت قیمت خودرو بیان 
کرد: قیمت گذاری به معنای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از 
یک حد مجاز است که باید با روش های جایگزین در حوزه قوانین، 
مقررات و ضوابط اجرایی ش��ود. این کارش��ناس صنعت خودرو با 
اشاره به لزوم کنترل نرخ ارز برای واردات مواد اولیه ضروری نظیر 
فوالد یا کامپیوتر خودرو درخصوص انتقادات قطعه سازان مبنی بر 
گرانی مواد اولیه داخلی تصریح کرد: بخش��ی از مواد اولیه داخلی 
نیز از طریق واردات تامین می ش��ود. دولت یا باید در مجموع نرخ 
ارز را کنت��رل کن��د و در غیر این صورت، حداق��ل برای برخی از 

کاالها و واردات قطعات ضروری تمهیداتی را در نظر بگیرد.
مرزبان راد در پایان به اختصاص بهره اندک در ارائه تس��هیات 
بانک��ی به عنوان راهکاری دیگر در راس��تای تداوم تولید اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: حمایت دولت از تولید در تسهیات دهی موجب 
ورود سرمایه گذاران به حوزه تولید به جای بازارهای کاذب و داللی 
و همچنین تس��هیل فضای کس��ب و کار ش��ده و به ارزانی قیمت 

قطعات و خودرو منتهی خواهد شد.

در پی انتشار برخی آگهی های خرید و فروش حواله های ثبت نامی 
در س��ایت های اینترنتی و ش��بکه های اجتماعی، پایگاه اطاع رسانی 
ای��ران خودرو در اطاعیه ای بر ممنوعیت این اقدام مطابق با ش��رایط 

مندرج در متن قرارداد با مشتریان تاکید کرد.
به گزارش افق آناین، براس��اس گزارش��ات و اخبار منتشرشده در 
س��ایت های خرید و فروش خودرو و برخاف ضوابط و مقررات مندرج 
در بخشنامه های شرکت ایران خودرو، برخی افراد نسبت به واگذاری 

حواله ثبت نامی خودرو به صورت غیرقانونی اقدام می کنند.
در ای��ن اطاعیه عنوان ش��ده، هرگونه خرید و فروش حواله خودرو 
و یا نقل و انتقال امتیاز منتخبان قرعه کش��ی ها تا قبل از پایان مدت 

زم��ان ترهین خ��ودرو، ممنوع بوده و هرگونه عواقب س��وء ناش��ی از 
آن معطوف به طرفین معامله اس��ت و ای��ران خودرو در این خصوص 
هیچ گونه مس��ئولیتی نخواهد داشت؛ پیگیری عواقب ناشی از آن نیز 

تنها از طریق مراجع قانونی و ذی صاح امکانپذیر خواهد بود.
 این اطاعیه افزوده، ش��رکت ایران خودرو در بخشنامه های اعامی 
بر ممنوعی��ت فروش و نقل و انتقال خودرو )حتی به صورت وکالتی( 
و یا واگذاری امتیاز منتخبان قرعه کش��ی تا پای��ان زمان ترهین یک 
ساله تاکید کرده و تمامی شرایط و محدودیت های اعامی، در سایت 
رسمی ش��رکت ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir قابل مشاهده 

برای عموم مشتریان این خودروساز است.

گفتنی اس��ت، برخی از برگزیدگان قرعه کشی های طرح های فروش 
ایران خودرو، اقدام به فروش امتیاز خرید خودروی خود به اش��خاص 
دیگر می کنند، در حالی که این ش��رکت نس��بت به عواقب این اقدام 
هش��دار داده و آن را غیرقانونی اعام کرده ، این اقدام از طریق اعطای 
وکالت باعزل، تحویل چک  و ... به صورت غیرقانونی صورت می گیرد. 
پی��ش از این، نیروی انتظامی نیز براس��اس مصوب��ات کمیته خودرو، 
خرید و فروش حواله های خودرو را تا یک سال غیرقانونی اعام کرده 
و بر همین اس��اس برخی از سایت های خرید و فروش محصوالت، بر 
این اس��اس، پذیرش آگه��ی خرید و فروش حواله خ��ودرو را ممنوع 

کرده اند.

واگذاری حواله های ثبت نامی خودروها غیرقانونی است

مع��اون پارلمان��ی وزی��ر دف��اع از ارائ��ه کمک های فنی ب��ه صنایع 
خودروسازی و هواپیماسازی خبر داد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از فارس، س��ردار 
رض��ا طایی نیک مع��اون پارلمانی وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مس��لح دیروز در  جریان بازدید از اولین روی��داد تا ثریا در محل النه 
س��ابق جاسوسی آمریکا گفت: وزارت دفاع تاش می کند  جای بخش 
خصوص��ی را نگیرد بلکه حامی بخش خصوصی باش��د و در جایی که 
بخ��ش خصوصی توان صنعتی دارد اولویت این وزارتخانه اس��تفاده از 
ظرفیت های داخلی بخش خصوصی است در این زمینه بخش عمده ای 
از نیاز صنعتی صنایع دفاع از بخش خصوصی کش��ور و صنایع داخلی 

تأمین می شود.
معاون پارلمانی وزیر دفاع گفت: همچنین در صنایع هوایی و صنایع 
خودروسازی از یکسو با کمک های فناورانه و تأمین خأل های موجود در 
صنعت خودروسازی که با خروج برخی شرکت های خارجی ایجاد شده 
بود را رفع می کنیم و از س��وی دیگر کمک ه��ای مؤثر صنعت دفاعی 

کشور به صنعت خودروسازی انجام می شود.
طایی نی��ک گف��ت: ما از دان��ش فنی موجود در صنای��ع دفاعی در 

صنعت هوایی برای کمک به س��اخت هواپیماهای غیرنظامی استفاده 
بهینه می کنیم و در دو س��ال اخیر مجلس و دولت توجه بیش��تری به 
صنایع خودروس��ازی و هوایی انجام داده و طرح های مناسبی در حال 

پیگیری است.
وی گفت: آنچه مهم است استفاده از ظرفیت کشور اعم از دانشگاه ها 
و ش��رکت های دانش بنیان از نخبگان و مخترع��ان و مبتکران صنعت 
کش��ور است و این نخبگان را در صنایع دفاعی کشور در یک منظومه 
منس��جم به کار می گیریم و اخیراً در دولت پیش��نهاد تشکیل ستاد و 
ق��رارگاه حمایت و هم افزایی صنای��ع دفاعی و صنایع خصوصی را ارائه 

کردیم که در مرحله تصویب قرار دارد.
طایی نیک همچنین گفت:  از دستاوردهای ارزشمند انقاب در 40 
س��ال گذشته رشد علمی کش��ور و افزایش ظرفیت علمی و تحقیقاتی 
در کشور است که به صورت جهشی ارتقا یافته است، اما متأسفانه بین 
ظرفیت علمی و فناوری کش��ور و ظرفیت رشد اقتصادی یک شکافی 
وجود دارد که اوضاع اقتصادی متناس��ب با توان علمی کش��ور و توان 

صنعتی افزایش نیافته است.
وی گفت:  در نمایشگاه رویداد تا ثریا که به اهتمام بسیج دانشجویی 

و مجموعه بس��یج راه اندازی ش��ده فرصت ارزشمندی برای استفاده از 
توانمندی علمی و فناوری و اس��تعدادهای ش��رکت های دانش بنیان و 
جوانان این کشور در قالب تشکل های علمی و دانش بنیان فراهم شده 
است و این امکان وجود دارد که شکاف بین جایگاه علمی و اقتصادی 

کشور را کمتر کنیم.
وی گفت: کش��ور ما در صنایع دفاعی توانس��ته به جایگاه مناس��بی 
برسد و امکان اس��تفاده از ظرفیت ها و پیشرفت های صنایع دفاعی در 
صنایع غیرنظامی هم وجود دارد و باید متناس��ب با هدف گذاری رشد 

جمعیت کشور قابلیت علمی و فناوری را هم افزایش دهیم.
به گفته طایی نیک در این نمایشگاه که با هزینه اندکی انجام شده 
می توان ارتباط بین فعاالن عرصه علمی فناوری با صنایع و سازمان ها 
را برقرار کرد و از ظرفیت متقابل صنعت و مجموعه های دفاعی می توان 
اس��تفاده کرد. دولت و مجلس هم در قوانین و سیاس��ت های حمایتی 

خود پیوند بین صنعت و صنایع دفاعی را باید مدنظر قرار دهد.
وی در پای��ان گفت: بخش خصوصی به عن��وان الگوی جهاد علمی 
و اقتصاد مقاومتی و اس��تفاده از ظرفیت بسیج می تواند در این عرصه 

الگو قرار گیرد.

سرنوش��ت قیم��ت خودرو در س��ال 1400، مهمترین پرس��ش این 
روزه��ای س��ه گروه حاض��ر در بازار خودرو اس��ت. »س��مت عرضه«، 
»واس��طه ها و تقاض��ای غیرمصرفی« و همچنی��ن »خریداران مصرفی 
خودرو« با توجه به تغییر س��نتی س��طح قیمت ها در ابتدای هر سال، 
اکنون به دنبال یک پیش بینی درباره ش��کل تغیی��ر قیمت خودرو در 

سال جدید هستند. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، بررس��ی ها درب��اره عوامل اثرگ��ذار بر بازار 
خ��ودروی 1400 نش��ان می دهد س��ه متغیر اصلی س��مت و س��وی 
قیمت را مش��خص می کند. بر این اس��اس،  سه س��ناریو می توان برای 
ای��ن بازار ترس��یم کرد. چنانچ��ه موضوع برجام تعیین تکلیف ش��ود، 
به واس��طه کاهش احتمالی نرخ دالر و دورش��دن بازار از شوک های دو 
س��ال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروس��ازان کاهش پیدا 
می کن��د که این تح��ول در نهایت به تنظیم قیم��ت فروش و افزایش 
تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد ش��د. طی دست کم یک سال 
گذش��ته محدودیت های ارزی و وارداتی ش��رایط تامین قطعه را برای 
خودروسازان سخت کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به 
واس��طه فروکش کردن دائمی ریسک غیراقتصادی »انتظارات تورمی« 
نی��ز در بازار خ��ودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین س��طح ممکن 

می رس��د. در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی 99 )سفته بازها یا 
هم��ان تقاضای غیرمصرفی( زمینه فعالیت در بازار خودروی 1400 را 
از دس��ت می دهد؛ چراکه ریسک سرمایه گذاری در بازار خرید خودرو 
افزایش پیدا می کند. آزادس��ازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر 
خواهد بود. این اتفاقات باعث می ش��ود دسترسی خریداران مصرفی به 
بازار غیرتورمی هموار ش��ود. در س��ناریوی دیگر، عامل »تغییر شیوه 
قیمت گ��ذاری« اثرگذاری دارد. آزادس��ازی تدریجی قیمت خودرو که 
قرار اس��ت س��ال آینده ابتدا از خودروهای کم تیراژ شروع شود، مسیر 
دیگری را برای قیمت ها رقم می زند. در این میان، برنامه جهش تولید 
خودرو و همچنی��ن طرح نمایندگان مجلس ب��رای هدایت خودرو به 
بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، 
شکل گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت 

خواهد شد.
اینکه قیمت کارخانه ای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی 
خواهد داش��ت و افزایش در راه اس��ت یا ثبات و کاهش، پرسش این 
روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه ای 
خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، 
با این حال به نظر می رس��د با توجه به ش��رایط کلی اقتصاد کشور و 

همچنین تجربه  موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان 
بوده و چش��م اندازی برای کاهش وجود ندارد. قیمت خودرو در مبدأ 
)کارخان��ه( همواره یکی از دغدغه های ش��هروندان ایرانی بوده و آنها 
معموال در انتهای هر سال این پرسش برای شان پیش می آید که سال 
بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می توان عاوه 
ب��ر ثبات قیمت، به ارزان��ی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت 
از نرخ کارخانه ای خودرو می شود، تقریبا تمام پیش بینی ها به سمت 
رش��د قیمت می رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید اس��ت. در 
مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش بینی 
کلی حول محور رشد قیمت کارخانه ای خودروها می چرخد و خبری 
از ثبات یا کاهش نیس��ت. این پیش بینی از آن جهت است که قیمت 
کارخان��ه ای خودروه��ا در ابتدای هر س��ال به طور طبیعی با رش��د 
هزینه های عمومی مواجه می شود و در ادامه نیز نهادهای رگوالتوری 
)ب��ه طور خاص، ش��ورای رقابت( با توجه به رش��د هزینه های تولید، 
مجوز افزای��ش قیمت صادر می کنند بنابرای��ن آنچه در مورد قیمت 
کارخانه ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد 
قیمت اس��ت و تنها میزان و کندی و تن��دی روند آن، به طور دقیق 

مشخص نیست.

ارائه کمک های فنی وزارت دفاع به صنایع خودرویی

سرنوشت قیمت خودرو در سال 1400 چه می شود؟
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برای فعاالن اس��تارت آپی و خاق فرصتی فراهم می ش��ود تا در قالب کافه 
سرمایه، توانمندی های شان را به سرمایه گذاران خارجی معرفی  کنند.

فعاالن اس��تارت آپ ها و ش��رکت های خاق می توانند با ثبت نام در رویداد 
کافه س��رمایه ایده های شان را به سرمایه گذارانی 
از کش��ورهای  آس��یایی و آفریقایی ارائه کنند و 
با جذب سرمایه می توانند ایده خود را به مرحله 

تجاری سازی و صادرات برسانند.
ای��ن رویداد ک��ه در قالب دهمین نمایش��گاه 
بین المللی اینوتکس برگزار می شود مجال جذب 
س��رمایه روی کس��ب وکارهای داخلی را فراهم 

می کند.
تیم ه��ای عاقه مند که قص��د دارند از فرصت 
تعامل با س��رمایه گذاران بر بس��تر کافه رویداد 
اس��تفاده کنند تا 18 فروردین  ماه س��ال 1400 

فرصت دارند در این رویداد ثبت نام کنند.
کافه س��رمایه، به عنوان یک��ی از رویدادهای 

جانبی دهمین نمایش��گاه اینوتکس 2021 که توس��ط پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، شرایط ویژه را برای 
صاحبان ش��رکت های خاق و اس��تارت آپ ها فراهم می کند تا بتوانند پس از 

تعامل و مذاکره با س��رمایه گذاران خارجی، زمینه را برای رونق کس��ب و کار 
خود فراهم کنند.

 حضور سرمایه گذارانی از قاره آسیا و آفریقا
در این رویداد بس��تری فراهم ش��ده است تا 
ش��رکت کنندگان و غرفه داران، میزان سرمایه 
موردنیاز خود و همچنین ماهیت فعالیت خود 
را ارائه کنند تا س��رمایه گذاران متناسب با این 
ایده ها، در قالب نشست های ویژه ای با یکدیگر 

به گفت وگو بپردازند.
س��رمایه گذاران و فعاالن زیست بوم نوآوری 
و فناوری کش��ورهای کنیا، ترکی��ه، نیجریه و 
امارات با همکاری های ص��ورت گرفته در این 
رویداد فناورانه حضور خواهند داش��ت تا روی 
کس��ب وکارهای خ��اق و اس��تارت آپی ایرانی 

سرمایه گذاری کنند.
رویداد کافه س��رمایه توانس��ته است زمینه 
جذب بیش از 19 میلیارد ریال س��رمایه را در س��ال 97، 76 میلیارد ریال در 
سال 98 و نیز 190 میلیارد ریال را در سال 99 برای فعاالن زیست بوم نوآوری 

به ارمغان بیاورد.

یک فعال صنایع نرم و خاق، با ایجاد یک پلتفرم توانست برای هنرمندانی مانند 
عکاسان و مستندسازان در سراسر کشور درآمدزایی کند. داود جلیلی، مدیرعامل 
شرکت خاق موسسه فرهنگی هنری رهروان رواق کریمه، گفت: با توجه به نیاز 

جامعه هنری کشور به نوآوری، یک پلتفرم ایجاد 
کردیم ک��ه در واقع بازار کس��ب و کار هنرمندان 
محسوب می ش��ود. این پلتفرم براساس یک برند 
به نام هنرگروه راه اندازی ش��ده اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت خاق موسس��ه فرهنگی هنری رهروان 
رواق کریمه، ادام��ه داد: در این پلتفرم هنرمندان 
می توانند محتوای خ��ود مانند راش فیلم، عکس 
و وکتور را به اش��تراک بگذارند. این گونه محتوا ها 
توس��ط افرادی که به آن نیاز دارن��د، خریداری و 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این فعال صنایع نرم 
و خ��اق، ضمن توضیح بیش��تر در مورد خدمات 
این پلتفرم گفت: در دنیای امروز، روش های سنتی 
س��اخت فیلم، ویدئو و مستند براساس استفاده از 

نوآوری و خاقیت دچار دگرگونی ش��ده اس��ت. برای مثال یک مستندس��از که 
به تصاویری خاص از یک منطقه کوهس��تانی کش��ور نیاز دارد، به جای مراجعه 
حضوری به آن ناحیه، این تصاویر را از این پلتفرم تهیه می کند. زیرا قبا فردی از 

آن ناحیه، این تصاویر را فیلمبرداری کرده و برای فروش در این سامانه قرار داده 
است. جلیلی ضمن تاکید بر توسعه فرهنگی کشور  با استفاده از ابزار خاقیت، 
افزود: تصاویر و محتوای مرتبط با دوران دفاع مقدس در این س��ایت، به صورت 
کاما رایگان عرضه می شود. این خدمت با توجه 
به تعهد و اعتق��ادات بنیانگذاران پلتفرم، رایگان 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر ما حتی در زمینه 
صادرات محتوا نیز توانسته ایم، فعالیت می کنیم. 
وی افزود: برای نمونه از کشورهای عراق و لبنان، 
از این پلتفرم، محتوا تهیه ش��د و از کشور لبنان 
از ما درخواس��ت کردند تا تصاویر مرتبط با حرم 
حض��رت معصومه علیه س��ام، برای اس��تفاده 
در آن کشور، ارسال ش��ود. این پلتفرم عاوه بر 
صرفه جویی در زمان، باعث ایجاد صرفه جویی در 
هزینه ها نیز می ش��ود. مدیرعامل شرکت خاق 
موسس��ه فرهنگی هنری ره��روان رواق کریمه، 
گف��ت: از نهادهایی مانند بنی��اد فارابی یا وزارت 
ارش��اد اسامی درخواست داریم تا در راس��تای حمایت از فرهنگ و هنر کشور 
و کسب و کارهای خاق و هنرمندان شهرستانی، آدرس این پلتفرم را در درگاه 

خود قرار دهند تا به فیلمسازان و مستندسازان بیشتری معرفی شود.

فعاالن استارت آپی و خالق ایده های شان را به سرمایه گذاران خارجی 
معرفی می کنند

خالقیت ابزاری برای درآمدزایی هنرمندان شد

همزمان با ش��یوع بیماری کرونا در دنیا کشورهای زیادی به ساخت 
واکس��ن مش��غول ش��دند. خبرها زیاد بود اما نتایج اندک. بسیاری از 
کش��ورها با انتشار اخباری مبنی بر تولید واکسن به دنبال وجهه سازی 
برای خود بودند، اما نتایج حاصل شده چندان با حرف ها و حدیث های 

منتشرشده همخوانی نداشت.
البته چند ماهی اس��ت که چند واکس��ن تولیدشده در دنیا به تایید 
نهای��ی رس��یدند و واکسیناس��یون عمومی آن هم آغاز ش��ده اس��ت. 
واکسن هایی از کشور آمریکا، فرانسه، چین و روسیه. ایران نیز همپای 
آنه��ا تاش کرد و س��اخت مدل های مختلفی از واکس��ن کرونا را که 
پیچیدگی خاص و فناوری های پیشرفته ای نیاز داشت را با جدیت آغاز 
کرد و تعدادی از آنها هم به ثمر نشس��ت، اما در این میان باور به این 
توانمندی ها بسیار مهم و حیاتی است. اینکه مردم بپذیرند، جوانان ما 
تخصص و توان ش��ان باال است و واکس��ن های تولیدشده در کشورمان 
چیزی کم از واکسن های خارجی که تبلیغات زیادی برای آنها صورت 

می گیرد، ندارند.
متخصص��ان ایران��ی از همان روزهای ابتدایی در س��کوت خبری، با 
تاشی ش��بانه روزی و با در اختیار داش��تن حداقل امکانات به میدان 
آمدند و با تامین نیازهای کش��ور، س��عی داش��تند، آرامش و امنیت را 

برای کش��وری که تحت تحریم های اقتصادی اس��ت، به ارمغان آورند؛ 
کاری که تاکنون به تولید چندین نوع از واکس��ن های کرونا در کشور 

منجر شده است.
 س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری نیز با حمایت از فناوران و متخصصان ایرانی کنار آنها ایستاد 
و ب��ا همه توان خ��ود از این جوانان حمایت کرد؛ کاری که امروز نتایج 
آن را ش��اهد هس��تیم و انواع واکسن های ایرانی یکی پس از دیگری با 

طی مراحل آزمایشی در مرحله ورود به بازار قرار گرفته اند.
ام��ا در این میان وظیفه مردم و مس��ئوالن، ب��اور این توانمندی ها و 
ظرفیت های علمی و تخصصی اس��ت. اینک��ه بدانند اگر ایران امروز در 
این جایگاه ایس��تاده اس��ت و دنیا آن را به عنوان یکی از س��ازندگان 
واکس��ن کرونا می شناس��د، نتیجه تکیه بر دانش بومی همین جوانانی 
اس��ت که س��ال ها اس��ت برای بالندگی کش��ور با حداقل داشته ها در 
جنگی تن به تن با کش��ورهای ابرقدرت در میدان ایستاده اند و پا پس 

نکشیده اند.
واکسن های ایرانی تولیدشده در کشور منطبق با استانداردهای ملی 
و جهانی به تولید رس��یده اس��ت و پس از طی مراحل بالینی و تایید 
نهایی به بازار می رس��ند و ب��ازار ایران را از این نظ��ر تامین می کنند. 
همانگون��ه که در روزهای ابتدایی ش��یوع کرونا همه تجهیزات مرتبط 
یا پیش��گیری و کنترل این بیماری به صورت بومی تولید و روانه بازار 

شد؛ این بار واکسن های ایرانی نیز ناجی ایران و ایرانی خواهند بود.

ب��ا همکاری متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور 300 ش��رکت  
دانش بنیان و خاق راه اندازی شد تا شاهد رونق کسب و کارهای فناورانه باشیم.
یک��ی از اولویت ه��ای معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در برنامه 
Connect.isti.(همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور
ir( ایجاد زمین بازی مناسب برای ایرانیان توانمندی است که قصد بازگشت به 
کشور را دارند. ظرفیت های دانشی و تخصصی که می توانند به نیازهای کشور 

پیوند بخورد و پاسخی باشد برای آنها.
بازگش��ت نخبگان، فن��اوران، کارآفرینان و متخصص��ان ایرانی که در دیگر 
کش��ورها زندگی می کنند فرصت مناس��بی برای توسعه کشور در عرصه های 
علمی اس��ت. چون این افراد از دانش و تخصص کافی برای گسترش ابزارهای 

این کار برخوردارند و به دنبال اثرگذاری در جامعه هستند.
در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دست به ابتکاری 
نوین زده است تا مسیری مطمئن و ماندگار برای ترغیب به بازگشت ایرانیان 
توانمند ایجاد کند تا در ایران کسب و کاری فناورانه و خاق داشته باشند. این 
طرح آغاز شد و تاکنون بیش از 2 هزار نفر از نخبگان و سرآمدان علمی کشور 

از یکصد دانشگاه برتر دنیا را به ایران بازگردانده است.
هدف از اجرای آن، بهره مند کردن کشور از توان دانشی و تخصصی ایرانیانی 
است که روزی از ایران رفته اند، ولی امروز می توانند در پیوند با مراکز علمی و 

صنعتی کشور نقش اثرگذار خود را ایفا کنند.
ای��ن کار در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
کشور اجرایی شده و با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و 

متخصصان ایرانی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب 
کشور در حال اجرا است.

شکل گیری 300 ش��رکت دانش بنیان، فناور و خاق در حوزه های مختلف 
علمی و فناوری یکی از دس��تاوردهای قابل توجه این برنامه اس��ت. همچنین 
با اجرای درست آن تاکنون 550 متخصص ایرانی در شرکت های دانش بنیان 

مشغول به کار شده اند.
مرک��ز تعام��ات بین المللی علم و فناوری معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری که مجری این پروژه است برای اجرای درست آن و 
بازگرداندن متخصصان و کارآفرینان به کش��ور برنامه های مختلفی در 
نظر گرفته اس��ت که از آن جمله می توان به ارائه فرصت مطالعاتی در 
مقاطع دکترا و پس��ادکترا، انج��ام پروژه های تحقیقاتی و دعوت از آنها 
به عنوان اس��اتید مدعو اش��اره کرد، اما یکی از اقدامات موثری که در 
این زمینه صورت گرفته، ایجاد ش��رایط مناسب برای راه اندازی کسب 
و کارهای فناورانه است؛ کاری که تاکنون به شکل گیری 300 شرکت 
دانش بنی��ان و فناور توس��ط متخصصان و کارآفرینان خارج از کش��ور 

منجر شده است.
ه��دف معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از اج��رای این برنامه در 
کش��ور، جذب و جلب توانمندی ایرانیانی اس��ت که توانایی علمی و تخصصی 
دارند و می توانند نیازی از کش��ور را در حوزه های توسعه فناوری های نوظهور، 
ایجاد شرکت هایی در زمینه فناوری های پیشرفته و انتقال مهارت ها و فناوری 

به کشور برطرف کنند.

300 شرکت دانش بنیان و خالق راه اندازی شد

نهادی که در آمریکا مشغول تحقیق و تفحص پیرامون وجود تبعیض نژادی در استخدام 
و ترفیـع کارمنـدان فیس بـوک اسـت، پرونده خـود را با عنـوان بررسـی تبعیض نژادی 
»سیسـتماتیک« مطـرح کـرده؛ یعنـی این نهـاد گمـان دارد کـه فیس بوک در سـطح 

سیاست هایش به تبعیض و نژادپرستی مشغول است.
به گزارش دیجیاتو، »کمیسیون فرصت های شغلی برابر« )EEOC( معموال با میانجی گری 
یا فراهم سـازی بستر شکایت از شرکت ها این دسته از مشـکالت را برطرف می کند. ولی 
این کمیسـیون به ندرت از لفظ »سیستماتیک« برای رویه های شرکت ها استفاده می کند. 
اسـتفاده از ایـن لفظ به EEOC اجازه می دهد تا با کمـک متخصصان به تحلیل داده های 
فیس بوک بپردازنـد و پرونده بزرگ تری را تنظیم کنند کـه دربرگیرنده تمامی کارمندان 

این شرکت باشد.
»اسـکار ونزی جونیور«، یکی از مدیـران برنامه های عملیاتی فیس بـوک و دو متقاضی 
شغل در این شرکت ژوئیه 2020 شکایت خود را به EEOC بردند و در ماه دسامبر متقاضی 
دیگری که توسـط فیس بوک رد شـده بود به این پرونده ملحق شـد. آنهـا می گویند این 

کمپانی با ارزیابی های سـلیقه اِی متقاضیـان و ترفیع کارمندان براسـاس پیش فرض های 
نژادی علیه سیاه پوست ها تبعیض اعمال می کند. با این حال، خود EEOC هنوز اتهامی را 
علیه فیس بوک طرح نکرده. تحقیقات این کمیسـیون در نهایت ممکن است نشان دهنده 
عـدم وجود تبعیض در فیس بوک باشـد. یکی از سـخنگویان این شـرکت بـه نام »اندی 
اسـتون« از اظهارنظر درباره اسـتفاده از لفظ تبعیض »سیسـتماتیک« خودداری کرد، اما 
گفت: »ضروری است که تمامی کارمندان در محیطی محترمانه و ایمن کار کنند. ما هرگونه 
اتهام مربوط به تبعیض را جدی می گیریم و تک تک پرونده ها را بررسـی می کنیم.« »پیتر 
رومر-فریدمـن« وکیل آقـای ونزی و متقاضیـان کار در فیس بوک می گوید »کمیسـیون 
فرصت های شـغلی برابر« در ماه اوت سـال گذشته محققان موضوعات سیستماتیک را به 
تیم خود اضافه کرد و در چهار ماه گذشته توضیحات کاملی را از هر دو سمت گرفته است.
افزایش تنوع نژادی و جنسیتی چالش مهمی برای شرکت های بزرگ دنیای فناوری بوده 
و آنهـا معموال نقصان کیفی را عامل رد شـدن متقاضیان گروه هـای کم نماینده می دانند، 
ولی کارمندان این حوزه اخیرا به  صورت عمومی علیه این ایده به پا خاسـته اند و با طرح 

به ایران اعتماد کنید

فیس بوک به تبعیض نژادی سیستماتیک در جذب کارمندان خود متهم شد

دریچــه

روی��داد فناورانه و اس��تارت آپی اینترنت اش��یا برگزار می ش��ود تا تیم های 
مستعد و برتر این حوزه شناسایی شوند و کسب وکار خود را آغاز کنند.

ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری حامی رویداد »تریگ کمپ اس��تارت آپی« ش��ده 
اس��ت تا در کنار فعاالن بخش خصوصی این حوزه بایس��تد و نقشی موثر در 
توس��عه کسب و کارهای حوزه اینترنت اش��یا بازی کند. این رویداد به همت 
شتاب دهنده تریگ آپ و با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، مرکز نوآوری اقتص��اد دیجیتال و دیگ��ر مجموعه های خصوصی 
برگزار خواهد شد. مفهوم اینترنت اشیا در حوزه های شهر هوشمند، ساختمان 

هوشمند و سامت هوشمند در این رویداد به چالش گذاشته می شود.

رویدادی فناورانه برگزار می شود تا اینترنت 
اشیا با پرورش ایده ها گسترش یابد

مصطفی قانعی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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یک شرکت دانش بنیان موفق ش��د با تولید محصوالت دانش بنیان، میزان 
کس��ری ط��ا در کارگاه های طاس��ازی را کاهش دهد. محمد ه��ادی زارع، 
جمال آبادی مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان یکتا مبدل پارس گفت: فعالیت 

اصلی این ش��رکت، تولی��د محصوالت در بخش 
مبدل های الکترونیک قدرت است. این مجموعه 
محصوالتی مانند منابع تغذیه و کوره های القایی 
را تولی��د می کند. یکی از محصوالت دانش بنیان 
این مجموعه نیز کوره القایی است که برای ذوب 
طا از آن استفاده می ش��ود. مدیرعامل شرکت 
دانش بنی��ان یکتا مبدل پ��ارس، در ادامه افزود: 
محصول دیگر این ش��رکت، منبع تغذیه پالسی 
اس��ت که برای آبکاری انواع فلزات کاربرد دارد. 
این شرکت موفق شده است که کوره های القایی 
ویژه ذوب طا را با یک دوم قیمت نمونه مشابه 
خارج��ی تولید کند. همچنی��ن این محصول از 
ویژگی ه��ای خاصی برخوردار اس��ت که آن را از 

محصوالت مش��ابه، متمایز می کند.   زارع جمال آبادی ضمن توضیح بیش��تر 
در م��ورد ویژگی های فنی این محصول، گفت: این محصول، کس��ری طا را 
کاهش می دهد. به عبارتی از هدررفت مقادیر کم طا جلوگیری می کند. در این 

دستگاه یک الگوریتم پیاده شده است که فرکانس را به گونه ای تغییر می دهد 
که حداکثر توان تولید شود. همچنین برعکس محصوالت وارداتی این شرکت، 

خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران ارائه می کند.
این فعال دانش بنیان با اشاره به فعالیت های 
تحقیقی صورت گرفته در این مجموعه فناور، 
ادامه داد: محصوالت عرضه ش��ده با یک سال 
ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش ارائه 
می ش��ود. به صورت کلی نیز تاش می کنیم تا 
دیگر دس��تگاه های موجود در این حوزه را نیز 
بومی سازی کنیم. با توجه به افزایش قیمت ارز، 
بومی سازی این محصوالت می تواند از خروج ارز 

از کشور، جلوگیری کند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان یکتا مبدل 
پارس با برش��ماری دس��تگاه های مورد نیاز در 
رش��ته ذوب طا و جواهرس��ازی، گفت: یکی 
از مواد مصرفی در کارگاه های طاس��ازی، فلز 
رودیم است که از قیمت بسیار باالیی برخوردار است. پس از یک سال تحقیق و 
پژوهش در حال تولید دستگاهی هستیم که جایگزین استفاده از این فلز شود. 

استفاده از این دستگاه صرفه جویی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

اگرچه هوش مصنوعی )AI( در س��ال های گذش��ته پیش��رفت های زیادی 
داش��ته، اما همچنان انسان ها در آن نقش عمده ای دارند. در حقیقت انسان ها 
داده ها را برای آموزش آماده و برچس��ب گذاری می کنند. حاال هوش مصنوعی 

فیس بوک می تواند با دخالت کمتر انسان آموزش 
ببیند. ب��ه گ��زارش دیجیات��و، الگوریتم  هوش 
مصنوعی جدید فیس بوک قادر به انجام کارهای 
مفید با کمک کم انس��ان است. AI این کمپانی 
می تواند با کمک بسیار کم از برچسب ها، اجسام 
را در تصاویر شناس��ایی کند. برای این الگوریتم 
ک��ه »Seer« ن��ام دارد، از ی��ک میلیارد عکس 
اینستاگرام استفاده شده و خودش تصمیم گرفته 
که کدام اجسام در آنها به یکدیگر شباهت دارند. 
در ادامه چندین تصویر برچسب گذاری شده در 
اختیار این هوش مصنوعی قرار می گیرد که برای 
مثال می توان به تصاویر گربه اشاره کرد. در ادامه 
این الگوریتم می تواند تصاویر را تش��خیص دهد 

و البته با اس��تفاده از هزاران نمونه برچس��ب گذاری شده از هر جسم آموزش 
می بیند. اس��تادیار دانشگاه »پرینستون«، »اولگا روساکوفسکی« که در زمینه 
هوش مصنوعی و بینایی رایانه ای تخصص دارد، نتایج کار این هوش مصنوعی 

را ش��گفت انگیز می دان��د: »نتایج تاثیرگذار هس��تند. دس��تیابی به یادگیری 
خودنظارت ش��ده بس��یار چالش برانگیز است و پیش��رفت در این زمینه تاثیر 
مهمی روی بهبود تشخیص بصری دارد.« به گفته دانشمند ارشد فیس بوک، 
»یان ل��کان« پژوهش اخی��ر فیس بوک نقطه 
عطف��ی در زمینه ای از ه��وش مصنوعی به نام 
»یادگیری خودنظارت شده« محسوب می شود. 
به گفته این پژوهش��گر، آموزش یک الگوریتم 
با حج��م باالیی داده برچس��ب گذاری ش��ده، 
کار س��اده ای نیست: »مدت هاس��ت که از ایده 
یادگیری خودنظارت ش��ده حمای��ت می کنم. 
در بلندمدت، پیش��رفت در هوش مصنوعی از 
طریق برنامه هایی به دست می آید که تنها در 
تمام روز ویدئو می بینند و مانند یک کودک یاد 
می گیرند.« ه��وش مصنوعی جدید فیس بوک 
روی پیشرفت های کنونی بنا شده و این کمپانی 
الگوریتم ه��ای یادگیری عمی��ق را به گونه ای 
بهبود داده تا کارایی و راندمان باالتری داشته باشند. یادگیری خودنظارت شده 
در گذش��ته برای ترجمه متن مورد استفاده قرار گرفته بود، اما استفاده از آن 

برای تصاویر کاری دشوارتر محسوب می شود.

 فیس بوک و توسعه هوش مصنوعی که با کمترین کمک انسانیدانش بنیان ها محصولی فناورانه تولید کردند
آموزش می بیند

زعفران گیاهی بومی و پرخاصیت است که با توان دانشی متخصصان 
کشور به دارویی کاربردی در درمان بیماری ها تبدیل شده است.

مقام نخس��ت تولید زعفران دنیا را به ایران نس��بت داده اند. در این 
می��ان نقش ش��هر قائن به عنوان پایتخت طای س��رخ ایران، بس��یار 
پررنگ و قابل توجه اس��ت. اس��تفاده از این فرص��ت ناب خدادادی در 
کشور یکی از وظایفی است که شرکت دانش بنیان پویش داروی سینا 
به عهده گرفت و امروز با اس��تفاده از این گیاه پرخاصیت و گرانقیمت 
داروی کروس��ینا را تولید کرده است که به گفته سید احمد مهاجری 

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، درمان دردهای زیادی است.
وی همچنی��ن بی��ان کرد: ای��ن داروی کاما بومی که هیچ مش��ابه 
خارجی ن��دارد، در درمان بیماری های مختلفی به کار می رود. یکی از 
کاربردهای آن در درمان بیماری افس��ردگی، اضطراب و سامت روانی 
بیماران اس��ت. نتای��ج بالینی خوبی در این بیماران به ثبت رس��یده و 
در مطالعات دیگر مش��خص ش��ده که این دارو درمان آلزایمر و بهبود 
حافظه نیز اس��ت. این فعال دانش بنی��ان ادامه داد: بیماران دیابتی نیز 
می توانند از این دارو که به ش��کل قرص تولید شده است برای درمان 
اختاالت ش��بکیه چش��م و کنترل قند خون و درمان عوارض دیابت 
اس��تفاده کنند. دیگر مخاطبان قرص زعفران، س��المندان هستند که 
ب��رای افزایش قوای بینایی خود این دارو را اس��تفاده می کنند. کنترل 
س��رطان، تنظیم قند خون و اختاالت جنسی نیز از دیگر کاربردهای 
این داروی گیاهی اس��ت. وی با اش��اره به مطالعات بالینی انجام شده 

در دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد کروس��ینا برای درمان افسردگی و 
اضط��راب، گفت: این تحقیقات نش��ان داده که خاصیت درمانی قرص 
زعفران معادل داروی اس��تاندارد س��رترالینی است که توسط پزشکان 
تجویز می شود. همچنین جنبه درمانی این دارو در حوزه بروز اختال 
وس��واس نیز کاما با داروی فلوکس��تین تجویزی مطابقت دارد. با این 

تفاوت که داروی گیاهی ما عوارض داروهای شیمیایی را ندارد.
ای��ن فعال فن��اور ادام��ه داد: این دارو ب��ه دلیل داراب��ودن خواص 
ضدالتهابی در کنترل اس��تئوآرتریت مفاصل و بیماری بهجت چشمی 

که از جمله بیماری های التهابی هستند نیز موثر است.
به گفته وی، ما قرص کروس��ین خالص را تولید کرده ایم؛ محصولی 
که تحت عنوان قرص و کپس��ول های زعفرانی نمونه مشابهی در بازار 
جهان��ی دارد، ام��ا این قرص، حاوی کروس��ین خالص اس��ت که برای 

نخستین بار به نام ایران ثبت شد.
وی درب��اره صادرات این محص��ول، افزود: هنوز ب��ه مرحه صادرات 
نرسیده ایم، اما با توجه به ارزش دارویی و عدم وجود عوارض مختلف، 
در ص��ورت صادرات، ارزآوری خوبی برای کش��ور رق��م خواهد خورد. 

برنامه ریزی هایی برای این کار داریم.
مهاجری همچنین بیان کرد: یکی از مشکات ما در این عرصه عدم 
وجود توان تبلیغاتی است. اگر سازمان ها و نهادهای مرتبط یاری کنند 
تا ش��رکت های دانش بنیان و نوپا بتوانن��د محصوالت خود را به خوبی 

تبلیغ کنند، قطعا بازار خوبی برای این تولیدات ایجاد خواهد شد.

با کمک فناوری نانو، دنیای درمان دس��تخوش تحول ش��ده اس��ت 
و داروه��ا به میزان نیاز بدن بیمار و متناس��ب با بخ��ش نیازمند دارو 

اثربخش می شوند.
دنی��ای ریزابعاد نانویی، اگرچه نادیدنی اس��ت، اما دامنه اثربخش��ی 
خود را به حوزه های مختلف زندگی بش��ر گسترش داده است. یکی از 
حوزه هایی که با پیش��رفت فناوری می توان رد نانوفناوری را مش��اهده 
کرد، حوزه دارویی اس��ت و تجهیزات پیش��رفته مسیر تولید داروهایی 

با اثربخشی سریع و کارآمد را به یاری فناوری نانو ممکن کرده اند.
نانودارو نه صرفا در حوزه یک داروی خاص بلکه در چگونگی درمان 
و اثرگ��ذاری دارو بر یک بخش خاص از بدن نقش آفرینی می کند. نانو 
دارو ب��ه مثابه ابزاری کارآمد که اس��تفاده از آن در حوزه درمان رو به 
افزایش است در حوزه هایی مانند درمان بیماری های خاص و اثرگذاری 
هرچه بیشتر فرآورده ها بر بخشی از بدن که به دارو نیاز دارد، متمرکز 
اس��ت. فناوری نانو می تواند تاثیرگ��ذاری دارو را افزایش دهد یا حتی 
بدون آنکه به طور مستقیم در فرآیند تولید و ساخت دارو دخیل باشد، 
نحوه پخش ش��دن آن در بدن را تحت تاثیر ق��رار دهد. نقش نانودارو 
را در درمان س��رطان ها به وضوح می توان مش��اهده ک��رد. نانودارو به 
پزش��کان این قابلیت را می دهد که دارو را به نقطه ای برسانند که بدن 
به آن نیاز دارد و تاثیرگذاری آن را چند برابر افزایش می دهد، از میزان 

آسیب های ناشی از عوارض داروها بر دیگر نقاط بدن کم می کند.
 کوچک اما پرکاربرد

ب��ا کمک فناوری نانودارو در یک زمان معین و با دوز کنترل  ش��ده 

به اهداف دارویي خاص، این کار به نحو چش��مگیری ایمن تر و بس��یار 
مؤثرتر از پخش دارو در تمام بدن عمل می کند. دارورسانی با استفاده 
از فناوری نانو، عوارض ناخواس��ته ناش��ی از رسیدن دارو به بخش های 
ناخواسته را کاهش می دهد و با مصرف میزان کمتری از دارو، سامت 
بیمار کمتر به خطر می افتد. اس��تفاده از دارورسانی به مدد نانوفناوری 
همچنین می تواند اس��تفاده از داروهای خاصی را که در شرایط عادی 
ممکن اس��ت خطرناک باش��ند، ممکن کند زیرا میزانی تنظیم شده و 
دقیق از دارو، به بخش موردنیاز می رسد. با کمک این فناوری می توان 
به کمک ریزابزاره��ا، داروهایی را تولید کرد و در بخش های خاصی از 
ب��دن قرار داد ت��ا با رصد و پایش لحظه ای وضعی��ت بیمار، در صورت 
نیاز مقداری دارو در بدن رها ش��ود. با وجود اینکه تاش های فناورانه 
در مس��یر نانوحامل های دارویی و ریز تجهیزاتی که بتواند تاثیرگذاری 
بیشتری را در درمان داشته باشد، به نتایج خوبی رسیده است اما این 
حوزه تا دس��ت یافتن به تمام ظرفیت های وی��ژه نانو راه زیادی پیش 
رو دارد. ب��ه زودی و در آین��ده ای نزدیک با نقش آفرینی ش��رکت های 
دانش بنی��ان، می توانی��م ش��اهد تحولی در ح��وزه درم��ان به کمک 
نانوفناوری باشیم. در حال حاضر نیز شرکت های دانش بنیان این حوزه 
با حمایت س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری توانس��ته اند به تولید تجهیزات س��اخت دارو، نانوحامل های 
دارویی و نانوابزارهای درمانی دست پیدا کنند و طرح های دانش بنیان 
این حوزه، برای رس��یدن به مرحله بازار و تجاری س��ازی مورد حمایت 

قرار می گیرند.

کمپانی با ارزیابی های سـلیقه اِی متقاضیـان و ترفیع کارمندان براسـاس پیش فرض های 
نژادی علیه سیاه پوست ها تبعیض اعمال می کند. با این حال، خود EEOC هنوز اتهامی را 
علیه فیس بوک طرح نکرده. تحقیقات این کمیسـیون در نهایت ممکن است نشان دهنده 
عـدم وجود تبعیض در فیس بوک باشـد. یکی از سـخنگویان این شـرکت بـه نام »اندی 
اسـتون« از اظهارنظر درباره اسـتفاده از لفظ تبعیض »سیسـتماتیک« خودداری کرد، اما 
گفت: »ضروری است که تمامی کارمندان در محیطی محترمانه و ایمن کار کنند. ما هرگونه 
اتهام مربوط به تبعیض را جدی می گیریم و تک تک پرونده ها را بررسـی می کنیم.« »پیتر 
رومر-فریدمـن« وکیل آقـای ونزی و متقاضیـان کار در فیس بوک می گوید »کمیسـیون 
فرصت های شـغلی برابر« در ماه اوت سـال گذشته محققان موضوعات سیستماتیک را به 
تیم خود اضافه کرد و در چهار ماه گذشته توضیحات کاملی را از هر دو سمت گرفته است.
افزایش تنوع نژادی و جنسیتی چالش مهمی برای شرکت های بزرگ دنیای فناوری بوده 
و آنهـا معموال نقصان کیفی را عامل رد شـدن متقاضیان گروه هـای کم نماینده می دانند، 
ولی کارمندان این حوزه اخیرا به  صورت عمومی علیه این ایده به پا خاسـته اند و با طرح 

شـکایت های رسمی سـعی دارند نشـان دهند که این شکاف در اسـتخدام نیروها تحت 
تاثیـر تبعیض اسـت. رومر-فریدمن می گوید او و موکالنش ماه گذشـته به EEOC اعالم 
کردند که سیاسـت های فعلـی فیس بوک موجب اعطای پاداش حداکثـر 5 هزار دالری به 
کارمندانی می شـود که نیروهای مجرب را به این شـرکت می آورند. این نیروها هم معموال 
دارای خصوصیاتی مشـابه کارمندان فعلی فیس بوک هستند و این سازوکار مانع از جذب 

متخصصان سیاه پوست می شود.
فیس بـوک اعالم کرده بود که تا ماه ژوئن 2020 حدود 3.9 درصد از کارمندان آمریکایی 
آنها سیاه پوسـت بوده اند. وزارت دادگستری آمریکا دسامبر 2020 فیس بوک را به تبعیض 
گسترده علیه کارمندان این شرکت متهم کرد و گفت آنها به استخدام نیروهای موقتی از 

جمله کسانی که ویزای 1B-H دارند اولویت باالتری می دهند.
گوگل ماه گذشـته با پرداخت یک جریمه 3.8 میلیـون دالری به دولت آمریکا موافقت 
کـرد تا پرونده پرداخت دسـتمزدهای پایین بـرای زنان و برخـورد غیرمنصفانه با زنان و 

کاندیداهای آسیایی در هنگام استخدام نیروهای جدید را ببندد.

 گیاهی با خواص دارویی متنوع
زعفران به کاهش عوارض بیماری ها کمک می کند

چگونه نانوفناوری به حوزه درمان راه می یابد و اثربخشی داروها باال می  رود

فیس بوک به تبعیض نژادی سیستماتیک در جذب کارمندان خود متهم شد

یادداشـت

تفاهم نامه همکاری های آموزشی، فرهنگ سازی و اطاع رسانی بین شرکت 
اطاع رس��انی و خدمات بورس و پارک علم و فناوری دانش��گاه شهید بهشتی 

منعقد شد.
 به گزارش س��نا، به منظور مش��ارکت در فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی 
و نوآوری، آموزش و توانمندس��ازی، اطاع رسانی، ایجاد، توسعه و پایدارسازی 
کس��ب و کارها در حوزه بازار سرمایه، این تفاهم نامه بین شرکت اطاع رسانی 
و خدم��ات بورس به نمایندگی س��یاوش وکیلی، رئی��س هیأت مدیره و بهنام 
بهزادفر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت اطاع رسانی و خدمات بورس و 
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی کورش پرند با سمت 

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد.

توسعه و پایدارسازی کسب و کارها 
در حوزه بازار سرمایه



اگر ش��ما صاحب یک کسب و کار هستید، به احتمال زیاد زمان بسیار 
زی��ادی ب��ه ش��بکه های اجتماعی اختص��اص می دهید. این ام��ر یکی از 
عادت های رایج کارآفرینان برای توس��عه کس��ب و کار محسوب می شود. 
امروزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی بدل به مهمترین نکته برای کسب 
و کارها شده است. بنابراین کمتر برندی به این حوزه توجه نشان نمی دهد. 
براساس برآورد موسسه Hootsuite، امروزه نزدیک به 4.2 میلیارد نفر از 
مردم جهان در شبکه های اجتماعی حضور دارند. این امر به معنای امکان 
بازاریابی و تعامل با دامنه وس��یعی از کاربران در صورت حضور برندها در 

شبکه های اجتماعی است. 
نکته جالب در مورد عادت های کاربران در شبکه های اجتماعی مربوط به 
میانگین زمان حضورشان است. بر این اساس کاربران شبکه های اجتماعی 
به ط��ور میانگین روزانه 2.5 س��اعت به حضور در ش��بکه های اجتماعی 
اختص��اص می دهند. این امر برای توجه ب��ه پلتفرم های آناین به منظور 

بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی خواهد بود. 
بدون تردید بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی ایده تازه ای نیست. اغلب 
برندها درس��ت از زمان تاسیس شبکه های اجتماعی به دنبال بازاریابی در 
این فضا هس��تند. مهمترین مسئله در این میان وضعیت کسب و کارهای 
تازه تاس��یس است. اغلب کس��ب و کارهای موردنظر و برندهای کوچک 
توانایی رقابت مستقیم با برندهای بزرگ را ندارند. این امر در کنار فقدان 
تجربه کافی بازاریابی موجب بروز چالش های مهمی برای کسب و کارهای 
کوچک می ش��ود. ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از نکات و 
استراتژی های مناسب برای کس��ب و کارهای کوچک به منظور بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی است. در ادامه برخی از نکات مهم در این راستا را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
شروع کار با برنامه ای مشخص

استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور دستیابی به یک هدف مشخص 
کار س��اده ای اس��ت. اغلب مردم در طول روز بارها و بارها به ش��بکه های 
اجتماعی مراجعه می کنند. این امر به معنای آش��نایی اغلب بازاریاب ها و 
حتی کارآفرینان با فضای عمومی شبکه های اجتماعی است. ایجاد اکانت 
رس��می در ش��بکه های اجتماعی هیچ هزینه ای به هم��راه ندارد بنابراین 
برندها باید به بهترین ش��کل ممکن نسبت به استفاده از امکانات این فضا 
اقدام نمایند.  بدون ش��ک دستیابی به یک هدف مشخص در شبکه های 
اجتماعی کار س��اده ای اس��ت، اما مس��ئله فقط تحقق یک هدف نیست. 
بسیاری از برندها به دنبال توسعه اهداف متعددی هستند. این امر نیازمند 
برنامه ری��زی بلندمدت و ایجاد ارتباط میان اهداف مختلف کس��ب و کار 
است. شاید در نگاه نخست این کار هم ساده باشد، اما بیش از آنچه گمان 

کنید نیاز به زمان خواهد داشت. 
متاسفانه بسیاری از برندها بدون برنامه ریزی مشخص اقدام به بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی می کنند. این امر در میان کسب و کارهای کوچک 
و محلی رواج بیشتری دارد بنابراین پیگیری اهداف به صورت مجزا تبدیل 
به الگویی برای چنین کسب و کارهایی می شود. نکته منفی در این میان 
ناتوانی چنین برندهایی برای رقابت با شرکت های بزرگ و دارای برنامه های 
گسترده است بنابراین در حوزه کسب و کار باید همیشه نسبت به استفاده 
از برنامه های درس��ت و مشخص اقدام کرد. ش��اید این امر برای یک تیم 
مدیریتی سخت باش��د، در این صورت باید از کمک های دیگران استفاده 
ک��رد. به عنوان مثال، برخی از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیازمند استفاده از کمک آژانس های بازاریابی هستند. این کمک ها 
در ابتدای مس��یر بازاریابی موجب آشنایی با اصول اساسی حوزه بازاریابی 
و تبلیغات خواهد شد.  تعیین اهداف برای حوزه کسب و کار امر ساده ای 
نیس��ت. بس��یاری از برندها مدت زمان زیادی ب��رای تعیین اهداف صرف 
می کنند. دلیل این امر تاثیرگذاری اهداف هر برند بر روی فعالیت کلی  اش 
است. وقتی اهداف یک برند مشخص شد، تمام بخش ها و فعالیت های دیگر 
نیز براس��اس اهداف موردنظر در حوزه بازاریابی تنظیم می ش��وند. درست 
ب��ه همین خاطر مطالعه بازار و تاش برای انطباق اهداف با موقعیت برند 
اهمیت بس��یار زیادی دارد.  ارزیابی وضعیت رقبا اغلب اوقات نکته بسیار 
مهمی در زمینه طراحی برنامه بازاریابی است. گاهی اوقات ارزیابی وضعیت 
رقبا امکان پرهیز از اشتباهات مشخص در حوزه بازاریابی را به همراه دارد. 
همچنین برخی از برندها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 
الگوبرداری از برندهای بزرگ را دارند. بنابراین ارزیابی وضعیت رقبا در هر 

وضعیتی دارای مزیت های مشخصی خواهد بود. 
در نهایت برای طراحی برنامه منسجم در حوزه بازاریابی باید نسبت به 
استفاده از یک تقویم بازاریابی نیز اقدام کرد. این تقویم ها اغلب اوقات برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده می ش��ود. همچنین در حوزه 
انتش��ار محتوای بازاریابی نیز کاربرد دارد. مهمترین مس��ئله در این میان 

تاش برای ارزیابی وضعیت برنامه بازاریابی پس از بازه های زمانی مشخص 
اس��ت. شاید برنامه بازاریابی برندمان در بلندمدت نیاز به تغییرات اساسی 

داشته باشد بنابراین ارزیابی اش خالی از لطف نخواهد بود. 
انتخاب پلتفرم های مناسب برای بازاریابی

ارائه حدس های متع��دد در مورد پلتفرم های مورد عاقه کاربران هرگز 
راهکار مناسبی برای بازاریابی محسوب نمی شود. بسیاری از برندها بدون 
مراجعه به داده های معتبر اقدام به حضور در برخی از شبکه های اجتماعی 
می کنن��د. بدون تردید دیگر امکان حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی 
برای برندها فراهم نیست. دلیل این امر توسعه سریع شبکه های اجتماعی 
محسوب می شود بنابراین باید دست به انتخاب از میان پلتفرم های متعدد 
زد. مهمترین مسئله در این میان تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت بنابراین نیاز به داده های معتب��ر در مورد کاربران بیش از هر 

زمان دیگری احساس خواهد شد. 
مراجع��ه به بانک های اطاعاتی معتبر ب��رای آگاهی از وضعیت کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی برای هر کس��ب و کاری ضروری اس��ت. امروزه 
موسس��ه های بس��یار زیادی نظیر Hootsuite در زمین��ه ارائه داده ها و 
اطاعات طبقه بندی ش��ده در حوزه ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند 
بنابراین استناد به اطاعات چنین موسسه هایی برای انتخاب یک یا چند 

پلتفرم اجتماعی بهترین گزینه ممکن خواهد بود. 
اگر از نقطه نظر دامنه سنی به دنبال کاربران مشخصی هستید، باید به 
طور دقیق دامنه موردنظر را مش��خص سازید. به عنوان مثال، تاش برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب جوان همیش��ه گزینه هایی نظیر 
تیک تاک و فیس بوک را پیش می کش��د. همچنین بازاریابی عمومی برای 
تمام سنین نیز در اینستاگرام مناسب خواهد بود. بسیاری از برندها در این 
میان اینستاگرام را به عنوان یک گزینه اصلی مدنظر قرار می دهند. دلیل 

این امر حضور کاربرانی با شرایط مختلف در این پلتفرم است. 
بازاریابی برای نس��ل جوان همیشه دشواری هایی به همراه دارد. حضور 
در تیک تاک به عنوان یک پلتفرم جدید همیشه برای بازاریاب ها همراه با 
پرسش های زیادی است. این برندها در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با پرسش های بسیار زیادی مواجه هستند بنابراین استفاده از تیک 
تاک به عنوان یک پلتفرم مناس��ب برای بازاریابی باید در مرحله نخس��ت 
همراه با یادگیری برخی از نکات اساسی بازاریابی در این فضا خواهد بود. 

در غیر این صورت موفقیت الزم برای برندها را به همراه نخواهد داشت. 
بس��یاری از بازاریاب ها در تمام شبکه های اجتماعی مدنظرشان به یک 
صورت بازاریابی می کنند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر 
برسد، اما کاربران را نسبت به تعامل با برندتان دلسرد خواهد کرد بنابراین 
باید برنامه ویژه ای برای بازاریابی در هر پلتفرم براس��اس فضای جاری در 

آن داشته باشیم. 
شناخت مخاطب هدف

وقتی شبکه های اجتماعی مدنظرتان برای بازاریابی را پیدا کردید، باید به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز باشید. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هیچ اقدامی در راستای شناسایی شان 
انجام نمی دهند. این امر در بلندمدت مش��کات بسیار زیادی برای برندها 
به همراه خواهد داشت. وقتی شناخت حدودی از مخاطب هدف برندمان 

داشته باشیم، امکان تولید محتوا مطابق با سلیقه شان فراهم خواهد شد. 
نخس��تین گام در زمینه شناخت مخاطب هدف شروع با مشتریان برند 
است. اگر شناخت درستی از سلیقه و اولویت های مشتریان فعلی برندمان 
داش��ته باش��یم، امکان بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف در شبکه های 
اجتماعی را به دس��ت خواهیم آورد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیاز به توصیه های زیادی ندارند. مهمترین مسئله در 

این میان ارزیابی درست وضعیت مشتریان شان است. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای کمک به بازاریاب ها در 
دس��ترس قرار دارد. موسس��ه Hootsuite در این میان پلتفرم مدیریت 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی را راه اندازی کرده اس��ت. نکته مهم در 
این میان اهمیت بازاریابی و ش��ناخت مخاطب هدف با استفاده از چنین 
ابزارهایی است. بسیاری از برندها نیاز به جلب نظر مخاطب هدف در حوزه 
بازاریاب��ی دارند. این امر با اس��تفاده از داده ه��ا و اطاعات معتبر در مورد 

سلیقه کاربران بسیار ساده تر از هر زمان دیگری خواهد بود. 
شناخت مخاطب هدف در مرحله ابتدایی پیوند بسیار نزدیکی با شناخت 
مش��تریان فعلی دارد. دلیل این امر ش��باهت می��ان کاربران عاقه مند به 
برندمان در فضای آناین با مش��تریان فعلی برند اس��ت بنابراین شناخت 
درس��ت این دس��ته از افراد کمک ش��ایانی به برندها خواهد کرد. هرگونه 
کمک کاری در این راستا مشکات حوزه بازاریابی برای برندها را به شدت 

افزایش می دهد.
توسعه دامنه مخاطب هدف

پس از شناسایی حدودی مخاطب هدف باید نسبت به توسعه دامنه شان 
اقدام کرد. بدون تردید تمرکز بر روی یک گروه مشخص از مخاطب هدف 

به معنای ایجاد رابطه ای عمیق تر با آنها خواهد بود، با این حال بس��یاری 
از برندهای کوچک نیاز به توس��عه کسب و کارش��ان دارند. این امر بدون 
جلب نظر دامنه جدیدتری از مشتریان امکان پذیر نخواهد بود بنابراین باید 

ارزیابی دقیقی از این فرآیند داشته باشیم. 
یک��ی از راهکارهای مهم در زمینه توس��عه دامنه مخاطب هدف توجه 
ب��ه تغییر رفتار عمومی مردم اس��ت. مهمترین مثال در این میان واکنش 
مردم به شیوع ویروس کروناست. امروزه اغلب مردم تمایل بیشتری برای 
وقت گذرانی در خانه نشان می دهند. این امر به طور غیرمستقیم به معنای 
وقت گذرانی بیش��تر کاربران در ش��بکه های اجتماعی خواهد بود بنابراین 
تاش برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی همراه با سرمایه گذاری بیشتر 

نکته بسیار مهمی خواهد بود. 
تعام��ل با دامن وس��یعی از کاربران در ش��بکه های اجتماعی فقط یک 
ش��عار ساده نیس��ت. برندها باید انگیزه کافی در این راس��تا را نیز داشته 
باش��ند. مهمترین نکته در این میان تاش ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با تولید محتوای متفاوت اس��ت. بی تردید کاربران 
در شبکه های اجتماعی دارای سلیقه های متفاوتی هستند بنابراین تاش 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید با توجه به این نکته صورت 
گی��رد. در غیر این ص��ورت امکان تعامل با مخاطب هدف به طور کامل از 

بین خواهد رفت. 
ایجاد رابطه ای عمیق با کاربران

مزیت اصلی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارهای کوچک مربوط 
به امکان ایجاد رابطه ای مناسب و عمیق با دامنه مشخص مخاطب هدف 
اس��ت. اغلب اوقات برندهای بزرگ امکان این نوع فعالیت را ندارند. دلیل 
این امر حضور همزمان در بازارهای متعدد است بنابراین کسب و کارهای 
کوچک باید از مزیت موردنظر نهایت استفاده را ببرند. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند یافت. 
انتظارات کاربران در ش��بکه های اجتماعی از برندها به ش��دت افزایش 
یافته است. شاید این امر برای بسیاری از بازاریاب ها نکته جالبی باشد، اما 
در عین حال س��ختی های زیادی نیز به همراه دارد. امروزه دیگر کاربران 
محت��وای بازاریابی بی کیفیت را به عنوان یک اش��تباه کوچک برداش��ت 
نمی کنند. شاید یک برند با تولید یک بار محتوای نامناسب و فاقد کیفیت 
دیگر جایی در میان برندهای محبوب کاربران نداشته باشد بنابراین توجه 

به این نکته مهم امری ضروری خواهد بود. 
یک��ی از راهکاره��ای مفید برای ایج��اد رابطه ای عمیق ب��ا کاربران در 
شبکه های اجتماعی مربوط به ایجاد گروه های فیس بوکی است. این گروه ها 
امکان تعامل هرچه نزدیکتر میان برندها و کاربران را فراهم خواهد ساخت. 
البته مشروط به اینکه بازاریاب های برند نسبت به نکات مورد بحث از سوی 
کاربران واکنش مناسب نشان دهند. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها نسبت 
به نظرات کاربران واکنش مناسب نشان نمی د هند بنابراین انگیزه کاربران 

موردنظر برای تعامل با برند از بین می رود. 
استفاده از محتوای تولیدی کاربران به عنوان راهکاری برای ایجاد تعاملی 
عمیق نیز گزینه مناسبی خواهد بود. امروزه اغلب کاربران نسبت به انتشار 
محتوا درباره برندهایی که بدان ها عاقه دارند، اقدام می کنند. تاش برای 
اس��تفاده مناس��ب از چنین محتواهایی گزینه بس��یار مهمی خواهد بود. 
اگر این امر مدنظر برندها قرار نداش��ته باش��د، شانس��ی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نخواهیم داش��ت. س��اده ترین راهکار در این میان 
بازنشر محتوای تولیدی کاربران است. این امر همراه با قدردانی از همراهی 

کاربران گزینه جذابی برای تعامل عمیق تر محسوب می شود. 
توجه به ترندهای حوزه بازاریابی

توجه به هر ترند یا محتوای وایرالی گزینه مناسبی برای بازاریابی نیست. 
بازاریاب ها باید در زمینه انتخاب ترندهای تازه به ماهیت کسب و کارشان 
نیز توجه نمایند. در غیر این صورت هویت اصلی برند در بلندمدت از بین 
خواهد رفت. برندهای بزرگ درس��ت به همین خاطر با هر موج ترندی در 
شبکه های اجتماعی همراه نمی ش��وند. برخی از ترندهای حوزه بازاریابی 
دارای جذابیت های بس��یار زیادی برای مخاطب هدف است. این امر باید 
مدنظر کس��ب و کارهای کوچک نیز قرار داشته باشد. در غیر این صورت 

شرایط تعامل با مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد. 
بدون تردید بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات با مشکات 
زیادی مواجه خواهند بود. این امر شامل حوزه ترندها و محتوای وایرال نیز 
می شود. با این حساب برندها باید نسبت به استفاده درست از این ترندها 
اقدام نمایند. این امر در بیان بس��یار س��اده تر از حوزه عمل است. یکی از 
راهکارهای مناسب در این میان تاش برای الگوبرداری از برندهای بزرگ 
و موفق اس��ت. ش��اید یکی از رقبای بزرگ برندمان نیز گزینه مناسبی در 

این میان باشد. 
سرمایه گذاری در حوزه فروش در شبکه های اجتماعی

ام��روزه اغلب ش��بکه های اجتماعی گزینه های ف��روش آناین را نیز به 
خدمات ش��ان اضافه کرده اند. رونمایی اینستاگرام از گزینه فروش در سال 

2018 س��ر و صدای بس��یار زیادی کرد. این امر در طول س��ال های اخیر 
بدل به گزینه ای جذاب برای برندها ش��ده است. براساس گزارش موسسه 
PR News Wire، در س��ال 2020 میزان فروش برندها در ش��بکه های 
اجتماعی به عدد خیره کننده 89.4 میلیارد دالر رسید. این امر به معنای 
ضرورت بازاریابی در شبکه های اجتماعی و پیگیری استراتژی های فروش 

به طور همزمان است. 
بس��یاری از کسب و کارهای کوچک نس��بت به فروش محصوالت شان 
توجه الزم را نشان نمی دهند. این امر در بلندمدت مشکات بسیار زیادی 
برای آنها به همراه خواهد داش��ت. مهمترین مس��ئله در این میان ناتوانی 
برای توس��عه کس��ب و کار و رقابت با دیگر برندهاست بنابراین پیروی از 
الگوی ترکیبی بازاریابی و فروش نکته بسیار مهمی برای برندها خواهد بود. 
اگر نس��بت به این نکته توجه الزم را نش��ان ندهیم، گردش مالی کسب و 

کارمان به شدت کاهش خواهد یافت. 
امروزه اغلب مردم با توجه به شیوع کرونا اقدام به خرید آناین می کنند. 
ش��بکه های اجتماعی نیز به دلیل دامنه وس��یع کاربران و سهولت خرید 

گزینه جذابی برای مردم محسوب می شوند. 
ترکیب فرمت های مختلف

تولید محتوا با استفاده از ترکیب فرمت های گوناگون ایده بسیار جذابی 
محسوب می شود. بسیاری از برندهای بزرگ با استفاد از چنین توصیه هایی 
امکان بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف را پیدا می کنند. به عنوان مثال، 
اگر در توییتر مشغول بازاریابی هستید، باید نسبت به ترکیب فرمت گیف با 
متن اقدام نمایید. این امر جذابیت های بصری بسیار بیشتری برای مخاطب 
هدف به همراه خواهد داشت. همچنین به بازاریاب ها فرصت تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نیز می دهد. 
عنصر غافلگیری در عرصه بازاریابی دارای کاربردهای بسیار زیادی است. 
برخی از برندها برای تعامل با مخاطب هدف اقدام به استفاده از این عنصر 
می کنند. اگر در توییتر به عنوان یک پلتفرم متن محور نسبت به استفاده 
از محت��وای بصری اقدام نماییم، تا ح��د زیادی امکان غافلگیری مخاطب 
هدف فراهم می شود. این امر باید به طور ویژه ای مدنظر بازاریاب های برند 
ق��رار گیرد. یکی از مزیت های این امر ام��کان یافتن راهکارهای تازه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست 
بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری قابل ماحظه ای بر روی مخاطب 

هدف به همراه خواهد داشت. 
تمرکز بر روی کیفیت محتوا

بازاریابی در شبکه های اجتماعی نباید به هر قیمتی صورت گیرد. برخی 
از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ب��ه دنبال راهکارهای 
عجیب و غریبی هس��تند. این امر گاهی اوقات مش��کات بسیار زیادی از 
نقطه نظر تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به همراه دارد. اگر کیفیت 
محت��وای تولیدی برند در طول زمان به طور قابل ماحظه ای کاهش پیدا 
کند، ش��انس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تا ح��دود زیادی از بین 

می رود. 
امروزه کیفیت محتوای بازاریابی دارای اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه 
با کمیتش اس��ت. درس��ت به همین خاطر برندها باید توج��ه ویژه ای به 
وضعیت بازاریابی برندش��ان نشان دهند. تولید محتوای باکیفیت همیشه 
ام��کان تعامل بهتر با مخاطب ه��دف را به همراه دارد. ای��ن امر در مورد 
انتش��ار تعداد باالیی از محتواها مصداق ندارد. یکی از نقاط ضعف اساسی 
انتش��ار محتوا به طور پشت س��ر هم کمبود زمان برای مخاطب هدف به 
منظور مش��اهده تمام آنهاست. این امر باید مدنظر برندها برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف قرار داش��ته باشد در غیر این 
صورت شرایط تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد. 

ارزیابی و اصالح برنامه بازاریابی
ب��دون تردید ه��ر برنامه بازاریاب��ی در طول زمان با مش��کاتی مواجه 
می شود بنابراین ارزیابی و تاش برای رفع مشکات امری ضروری خواهد 
بود. برخی از بازاریاب ها نس��بت به اجرای به موقع این امر واکنش نش��ان 
نمی دهند بنابراین برنامه بازاریابی شان برای مدت زمانی طوالنی بدون در 
نظر گرفتن نکات اساس��ی و مهم اجرا می ش��ود. این امر بخش مهمی از 
مخاطب هدف را نس��بت به فعالیت برند موردنظر ناامید می سازد بنابراین 
هر چند ماه یک بار باید نس��بت به اس��تراتژی های بازاریابی برند ارزیابی 

دوباره صورت گیرد. 
بازه ه��ای زمانی بس��یار زیادی در مورد ارزیابی وضعی��ت بازاریابی برند 
مدنظر کارشناس ها قرار دارد، با این حال هر کسب و کار براساس وضعیت 
منحصر به فردش باید دس��ت به اقدام در این زمینه بزند. اغلب کس��ب و 
کارها هر س��ه ماه یک بار ارزیابی کلی در مورد اس��تراتژی بازاریابی ش��ان 
صورت می دهند. همچنین در پایان س��ال نس��بت به ارزیابی کلی درباره 
وضعیت برندش��ان اق��دام می کنند. این امر باید مدنظ��ر برندها در زمینه 

بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف قرار داشته باشد. 
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صنعت غذا یکی از کم ریس��ک ترین کس��ب و کارها در اکثر کش��ورها 
محسوب می ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که این موضوع نیاز 
روزانه افراد محس��وب می ش��ود، با این حال تا چه حد نسبت به ترندهای 
این حوزه آشنا هستید؟ درواقع ایجاد یک رستوران، رایج ترین اقدامی است 
ک��ه می توان در این زمینه انج��ام داد. با این حال برای این حوزه، اقدامات 
س��ودآور به مراتب بیشتری نیز وجود دارد که در ادامه 13 مورد از آنها را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-فروشگاه مواد غذایی ارگانیک 

جدی ترین ترند در حوزه غذا، توجه همگانی به س��مت موارد س��الم و 
ارگانیک اس��ت. این موارد درس��ت نقطه مقابل فست فودها و مواد غذایی 
کارخان��ه ای اس��ت که کیفی��ت پایینی دارند. در این راس��تا با تاس��یس 
یک فروش��گاه مواد غذای��ی ارگانیک، می توانید زمینه رش��د خوبی را به 
دس��ت آورید، ب��ا این حال نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که 
اعتمادس��ازی امری بس��یار مهم خواهد بود. درواقع افراد باید باور داشته 
باش��ند که محصوالت شما، مطابق ادعاها است. در غیر این صورت دلیلی 
برای هزینه به مراتب بیش��تر در مقایسه با نمونه های رایج در بازار، شکل 
نخواهد گرفت. در کنار این اقدام می توانید از مواد غذایی سالم خود برای 
طبخ انواع غذاهای س��الم نیز استفاده نمایید که زمینه کسب درآمد باالتر 

را به همراه دارد. 
2-کیوسک غذا

درس��ت به مانند کیوس��ک های رایج که در آن فروش روزنامه، فعالیت 
اصلی محسوب می شود. شما می توانید جهت کاهش هزینه های خود برای 
ایجاد یک رس��توران و یا اغذیه ای کوچک، از کیوسک استفاده نمایید. در 
این زمینه توصیه می شود که غذاها به صورت بسته بندی شده باشند تا افراد 
نسبت به رعایت بهداشت، اطمینان الزم را پیدا کنند. در این راستا وجود 
یک مایکروویو، کمک خواهد کرد تا بتوانید غذاهای موردنیاز را گرم نمایید. 
در کنار این موارد از فروش نوشیدنی ها و میان وعده ها نیز غافل نشوید. این 
امر باعث خواهد شد تا در هر لحظه ای شانس جذب مشتری داشته باشید. 
اگر بتوانید کیوس��ک خود را به نحوی تغییر دهید که فضا برای نشس��تن 
و قرار دادن وس��ایل وجود داش��ته باشد، بدون ش��ک یک مشکل بزرگ 
مشتریان را نیز حل کرده اید که خود در فروش شما تاثیرگذار خواهد بود. 

3-کامیون غذا 
تفاوت این ایده با مورد قبل، امکان جا به جایی مداوم است. در این رابطه 
اگر نیاز به فضای بزرگی ندارید، توصیه می ش��ود که از ون استفاده کنید. 
آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که افراد تمایلی برای طی کردن 
مس��یرهای طوالنی برای صرف غذا ندارند. به همین خاطر هم گزینه های 
در دس��ترس، محبوب ترین ها هس��تند. این امر در حالی اس��ت که حتی 
امکان دارد کیفیت، چندان مناسب نباشد. بدون شک با چنین ایده ای شما 
می توانید مش��تریان ثابتی را به دست آورده و همواره موقعیت های جدید 
را تجرب��ه نمایید. درواقع با این اقدام ش��ما هی��چ گاه با رکود به علت آنکه 

می توانید فضا را خودتان انتخاب کنید، مواجه نخواهید شد. 
4-فروشگاه گیاهان دست چین 

بسیاری از گیاهان بومی وجود دارند که تاثیرات فوق العاده ای بر سامت 
افراد داش��ته ولی کاما ناشناخته محسوب می شوند. این نکته را به خاطر 
داشته باشید که افراد همواره تمایل به امتحان کردن موارد جدید دارند، با 
این حال شما باید خواص گیاهان را به خوبی پیدا کرده و موارد مصرف آنها 
را مشخص کنید در غیر این صورت شانس موفقیت بسیار کمی را خواهید 
داش��ت. برای کاهش هزینه ها، می توانید خودتان اقدام به چیدن گیاهان 
نمایی��د، با این حال پس از مدتی، بدون ش��ک زم��ان کافی برای چنین 
اقدامی را نخواهید داشت. به همین خاطر توصیه می شود که در مناطقی 

که گیاهان خود را از آن ها تهیه می کنید، به دنبال افرادی باشید که زمینه 
همکاری می تواند شکل گیرد. برای آنکه در این حوزه باالترین حد نتایج را 
به دست آورید، توصیه می شود که از گیاهان انواع عرقیجات و دمنوش ها 
را نیز تهیه کنید. این امر خود باعث خواهد ش��د تا امکان افزایش درآمد 
ش��کل گیرد. درواقع محدودبودن به یک منبع درآمدی، همواره ریس��ک 

باالیی را به همراه دارد. 
5-رستوران غذای ملل 

همانطور که در مورد قبل نیز به آن اش��اره ش��د، افراد تمایل بس��یاری 
دارند تا موارد جدید را امتحان کنند. در این راستا امتحان کردن غذاهای 
کشورهای مختلف، به قدری جذاب است که در حال حاضر به یک شاخه 
در زمینه گردشگری تبدیل شده است، با این حال بسیاری از افراد توانایی 
سفر ندارند و تهیه کردن چنین غذاهایی نیز برای آنها بسیار سخت خواهد 
بود. تحت این ش��رایط ش��ما می توانید با برگزاری ایونت های غذا، شانس 
موفقیت باالیی را داشته باشید. در این راستا فراموش نکنید که بهتر است 
ت��ا به صورت رزروی اق��دام کنید. این امر کمک خواهد ک��رد تا از اضافه 
نماندن غذا، اطمینان داشته باشید که خود در زمینه کاهش هزینه ها امری 
بس��یار مهم است. در این زمینه شما می توانید نگاه متفاوتی را نیز داشته 
باشید. درواقع در کنار غذای کشورهای مختلف، می توانید غذاهای محلی 

کشور خود را نیز مورد توجه قرار دهید. 
6-آشپز شخصی

اگرچه تهیه غذا از رس��توران امری رایج اس��ت، با این ح��ال این اقدام 
می تواند بیش از حد پرهزینه باش��د. برای مثال اگر ش��ما برای یک هفته 
امکان آشپزی نداشته باشید، بدون شک هزینه رستوران زیادی را متحمل 
خواهید ش��د. در این راس��تا بس��یاری از افراد نس��بت به سامت غذا نیز 
دغدغه هایی دارند. تحت این ش��رایط استخدام آشپز شخصی، یک گزینه 
کاما مقرون به صرفه خواهد بود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که ش��ما می توانید به صورت همزمان با چند نفر 
همکاری داشته باشید. به همین خاطر زمینه رشد کاما مهیا است. برای 
درک بهتر زمینه های کاری ش��ما تنها کافی است بدانید که در چند سال 
اخیر، تمایل افراد به اس��تخدام آش��پز برای مهمانی ها، تولدها، پروژه های 

کاری و... با رشدی چند برابری همراه بوده است. 
7-غذای حیوانات 

در حال حاضر درصد باالیی از افراد حداقل یک حیوان خانگی دارند، با 
این حال رژیم غذایی آنها متفاوت بوده و الزم است که مواد غذایی خاصی 
نیز مدنظر قرار گرفته ش��ود. در این زمینه آمار نگهداری حیوانات خانگی، 
روندی همواره رو به رش��د را داش��ته است. به همین خاطر شما می توانید 
با تمرکز بر روی این بخش، ش��انس س��ودآوری باالیی را به دست آورید. 
در این زمینه فضا برای خاقیت بس��یار اس��ت. برای مثال می توانید میان 
وعده های جدید ایجاد نمایید. درواقع غذای حیوانات مسئله ای است که تا 
به امروز کمتر از غذاهای رایج به آن پرداخته شده است، با این حال بهتر 
اس��ت که خود را تنها به یک گونه حیوانی محدود نکنید تا ش��انس سود 

حداکثری شکل گیرد. 
8-فروشگاه نمک 

اگرچه ممکن اس��ت عجیب به نظر برسد، با این حال تاکنون هیچ یک 
از ما تجربه مشاهده یک فروشگاه تخصصی نمک را نداشته ایم. این امر در 
حالی است که این ماده غذایی، عضور جداناپذیر زندگی همه ما است. در 
این راس��تا اعتمادها نیز به نمک های کارخانه ای، کاهش پیدا کرده است. 
به همین خاطر ش��ما می توانید از نمک های مختلف استفاده کرده و یک 
فروشگاه تخصصی را ایجاد نمایید که با توجه به عدم وجود رقبای مشابه، 
بدون شک شانس رشد سریع را خواهید داشت. نکته مهمی که باید به آن 
توجه داشته باشید این اس��ت که تنوع باالیی را داشته باشید. برای مثال 
استفاده از نمک رایج در کشورها و مناطق دیگر، بدون شک جذابیت باالیی 

را به همراه خواهد داشت. 

9-برند آب معدنی
پیش بینی ه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه تا س��ال 2026، صنعت آب های 
معدنی رشدی فوق العاده را پیدا کند. درواقع فعالیت در این زمینه، کاما 
آینده نگرانه خواهد بود. در این راستا اکر بتوانید جایگزینی برای بطری های 
پاس��تیکی رایج پیدا کنید، بدون شک سودآوری فوق العاده ای حتی طی 
یک س��ال، تجربه خواهید کرد. درواقع امروزه توجهات به محیط زیس��ت 
بسیار زیاد شده و حساسیت ها نسبت به استفاده از پاستیک نیز افزایش 
پیدا کرده اس��ت. همچنین می توانید با طعم دار کردن آب با مواد مختلف، 
ی��ک اقدام نوآورانه را نیز انجام دهید. در نهایت فراموش نکنید که نیاز به 
آب، حتی از غذا نیز بیشتر است. به همین خاطر نیز فعالیت در این زمینه 

شانس رشد باالیی را خواهد داشت. 
10-اینفلوئنسری غذا 

یکی از حوزه های نسبتا جدید که با گسترش شبکه های اجتماعی شکل 
گرفته اس��ت، اینفلوئنسری غذا است. در این راستا نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که در این زمینه اکنون افراد نسبتا زیادی 
فعالیت دارند. به همین خاطر شما باید حداقل یک ایده متفاوت را داشته 
باشید تا بتوانید مخاطب جذب کنید. ساده ترین روش کسب درآمد در این 
زمینه، پول گرفتن از رستوران هایی است که قصد معرفی آنها را دارید، با 
این حال امکان کسب درآمد شما تنها به این یک حوزه محدود نمی شود. 

11-آموزش آشپزی
گسترس جهانی ویروس کرونا باعث شده است تا افراد مجبور به قرنطینه 
خانگی ش��وند که نتیجه آن اوقات فراغت به مراتب بیشتر است. به همین 
خاطر نیز آمارها حاکی از آن اس��ت که میزان اس��تفاده از بستر اینترنت، 
رش��دی چندصد برابری را داش��ته اس��ت. تحت این ش��رایط اگر بتوانید 
دوره های آموزش آش��پزی تعریف نمایید، بدون ش��ک با استقبال خوبی 
همراه خواهد ش��د. در این راس��تا فراموش نکنید که ویروس کرونا باعث 
شده است تا تمایل افراد به خرید غذا از بیرون نیز کاهش پیدا کند که به 
معنای رشد آشپزی است. در این زمینه شما می توانید برای دوره های خود 
اسپانسر نیز پیدا کنید که خود می تواند کاما سودآور باشد. در این راستا 
برای دوران پساکرونا، می توانید این اقدام را ادامه داده و یکی از ایده هایی 

که در موارد قبل نیز به آنها اشاره شد را هم مورد توجه قرار دهید. 
12-نانوایی

بدون ش��ک این ایده جدید نیست و در حال حاضر نمونه های بسیاری 
از آن وج��ود دارد، با این ح��ال فعالیت در زمینه طبخ نان های محلی و یا 
نان های کش��ورهای دیگر، اقدامی است که با تمرکز بر روی آن می توانید 
مشتری های بسیاری را به دست آورید. در این راستا الزامی برای تنوع بیش 
از حد نبوده و می توانید با تحلیل سلیقه جامعه هدف خود، گزینه ها را حتی 

به یک مورد نیز محدود نمایید. 
13-منوسازی

بدون ش��ک کمتر کسی را می توان پیدا کرد که حتی یک بار این نام را 
به عنوان یک شغل شنیده باشد. این امر در حالی است که ایجاد منوهای 
جدید، یکی از الزامات مهم برای رس��توران ها، کافه ها و برندهای مختلف 
فعال در حوزه غذا اس��ت. به همین خاطر شما می توانید با امتحان کردن 
ترکیب مواد غذایی مختلف، به نمونه های جدید دست پیدا کنید و منوهای 
جدید خود را به رس��توران ها بفروش��ید. درواقع وجود منو خاص، یکی از 
مواردی است که به عنوان مزیت رقابتی تلقی می شود. از جنبه دیگر شما 
می توانید این منوهای جدید را ش��خصا مورد استفاده قرار داده و آن را در 

رستوران، کافه و یا برای هر ایده دیگری مورد استفاده قرار دهید.
در نهایت فراموش نکنید که شما ابدا تنها به یکی از این 13 مورد محدود 
نبوده و می توانید به صورت همزمان چند مورد از آنها را انجام دهید. درواقع شما 
می توانید یک برند را ایجاد کرده و زیرشاخه های متعددی را داشته باشید. به 

همین خاطر میزان رشد کاما به نوع نگاه شما بستگی خواهد داشت. 
smallbiztrends.com :منبع
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اقدام نستله برای خرید برند اسنشیا واتر

برند نس��تله در زمینه خرید کس��ب و کارهای نوپا و ایجاد تحول 
اساس��ی در آنها دارای ش��هرت بس��یار زیادی اس��ت. این برند در 
تازه ترین اقدامش از خرید برند اسنش��یا واتر رونمایی کرده اس��ت. 
برند اسنش��یا در ح��وزه تولی��د آب معدنی و ان��واع آب های دارای 
مکمل ه��ای ویتامینی فعالیت دارد. معامله خرید این برند از س��وی 
نستله در سال 2020 به ارزش 192 میلیون دالر نهایی شده است. 
رونمایی از این اقدام نوعی نمایش سلطه نستله در بازار مواد غذایی 

و آب معدنی محسوب می شود. 
نس��تله از زمان ش��یوع کرونا اقدام به ایجاد تغییرات اساس��ی در 
نحوه کس��ب و کارش کرده اس��ت. خبر خرید اسنش��یا واتر درست 
پس از انتش��ار اخباری مبنی بر ف��روش مجوعه برندهای تولید آب 
معدنی اش در آمریکای ش��مالی، ش��امل پولند اسپرینگ، دیر پارک 
و پیور الیف، رس��انه ای شد. ارزش مجموعه برندهای فروخته شده از 
س��وی نس��تله در طول ماه های اخیر رقم خیره کننده 4.3 میلیارد 
دالر را ش��امل می شود. استراتژی نس��تله در این میان تاش برای 
تاثیرگذاری بر روی بازارهای تازه با س��رمایه گذاری بر روی کس��ب 

و کارهای نوپاست. 
فروش مجموعه برندهای آمریکای شمالی نستله در راستای ایجاد 
فضای بیشتر به منظور سرمایه گذاری بر روی سایر استارت آپ ها در 
آس��تانه پیشرفت صورت گرفته اس��ت. استراتژی نستله تاش برای 
فروش برندهای زیرش��اخه اش با میزان نهایت رش��د است بنابراین 
امکان توس��عه برندهای تازه برای این غول عرصه مواد غذایی فراهم 

خواهد شد. 
یکی از س��رمایه گذاری های اصلی نس��تله در طول سال های اخیر 
مرب��وط به افزایش س��همش در ب��ازار ایاالت متحده اس��ت. بر این 
اساس نستله از دست بسیاری از برندهای قدیمی و زیرمجموعه اش 
به منظور ایجاد فضایی تازه رها ش��ده اس��ت. این استراتژی از نظر 
بسیاری از کارشناس های بازاریابی و برندسازی همراه با ریسک های 
بسیار زیادی است، اما در عین حال موفقیت احتمالی این استراتژی 
به معنای افزایش توانایی نس��تله برای تعامل با مشتریان گسترده تر 

خواهد بود. 
fooddive.com :منبع

رکوردشکنی فروش تارگت در سال 2020

خرده فروشی تارگت به تازگی آمار ساالنه فروش مربوط به 2020 
را اعام کرده اس��ت. بدون تردید اغلب کارش��ناس ها و مش��تریان 
انتظ��ار کاه��ش فروش این برن��د با توجه ب��ه ش��رایط کرونایی را 
داش��ته اند، با این حال س��رمایه گذاری تارگت بر روی حوزه فروش 
آناین و همچنین تعامل نزدیک با مش��تریان در کریسمس موجب 
ایجاد تغییرات اساس��ی در وضعیت این خرده فروش��ی شد. براساس 
گزارش رس��می تارگت، این خرده فروش��ی در سال 2020 سود 15 
میلیارد دالری را تجربه کرده اس��ت. این سود رکوردشکنی تارگت 

در طول 11 سال اخیر را نشان می  دهد.
فروش کلی تارگت در سال 2020 رقمی نزدیک به 92.4 میلیارد 
دالر ب��ود. این امر به معنای افزایش 19.3 درصدی فروش این برند 
در مقایسه با سال 2019 است. بسیاری از کارشناس ها این موفقیت 
را ناشی از س��رمایه گذاری درست بر روی بازار خرده فروشی آناین 
می دانند. تارگت به طور س��نتی یک خرده فروش��ی فعال در زمینه 
بازاریابی و فروش آناین نیست بنابراین موفقیت این برند در سالی 
که اغلب کس��ب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شدند، عجیب به 
نظر می رس��د. واکنش مدیران ارشد تارگت نسبت به بحران کرونا از 
همان ابتدا مناس��ب بود. بر این اساس سرمایه گذاری بر روی فروش 
آناین و تغییر س��بک کس��ب و کار مهمترین دلیل رکوردش��کنی 

تارگت در طول یک سال اخیر محسوب می شود. 
grocerydive.com :منبع

به قلم: کریستوفر دورینگ کارشناس بازاریابی و تبلیغات
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 تقسیم بندی بازار چیست
و چرا باید انجام شود؟

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

و کار.
تقسیم بازار یک اس��تراتژی 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 مشتریان خود را 
بهتر شناسایی و محصوالت و خدمات شان را مطابق با نیاز افراد 

طراحی، تولید و ارائه کنند.
به عبارت س��اده تر تقس��یم بندی بازار، تقسیم کردن یک بازار 
انبوه به گروه های کوچک تر مشتری با نیازها و رفتارهای مشابه 
اس��ت. با این کار، کس��ب و کار، هدف خ��ود را برای تاش های 
بازاریابی تعیین می کند و بنابراین می تواند خدمات و محصوالت 
خ��ود را برای مطابقت با ترجیحات مش��تریان ب��ازار هدف بهتر 

مهیا کند.
پ��س می توان گفت هر بخش بازار، گروهی از افراد اس��ت که 
دارای یک یا چند ویژگی مش��ترک هستند همچنین هر بخش 
ب��ازار منحصر به فرد اس��ت و بازاریاب��ان از معیارهای مختلفی 
برای ایجاد بازار هدف برای محصول یا خدمات ش��ان اس��تفاده 
می کنند. متخصصان بازاریابی پس از درک کامل نیازها، س��بک 
زندگی، ویژگی های جمعیت شناسی و شخصیت مشتریان هدف، 
با هر بخش متفاوت و متناس��ب با ویژگی های آن بخش برخورد 

می کنند.
بیش��تر  هرچ��ه  ش��ناخت  ب��ازار،  تقس��یم بندی  از  ه��دف 
مصرف کنندگان اس��ت. شما می توانید با استفاده از اطاعات تان 
درباره مش��تریان شروع به س��اخت کمپین های بازاریابی کاما 

هدفمند کنید.
ه��دف ق��رار دادن یک بازار خ��اص به معنای کنار گذاش��تن 
افرادی نیس��ت که مربوط به این بازارها نیستند. شناخت هرچه 
بیش��تر از مش��تریان یک بازار مشخص به ش��ما امکان می دهد 
کمپین ه��ای بازاریابی کام��ًا هدفمند بس��ازید. این یک روش 
مقرون به صرفه، موثر و کارآمد برای دس��تیابی به مشتری های 

بالقوه و درآمدزایی است.
یک استراتژی مناسب در بازار و یک تقسیم بندی بازار مناسب 
می تواند باعث افزایش قدرت رقابت، ش��هرت بیشتر نام تجاری، 

حفظ مشتری، ارتباطات و گسترش بازار شود.
تقسیم بندی بازار چه مزایایی دارد؟

1-پیام های بازاریابی قوی تر: دیگر الزم نیس��ت مبهم باش��ید. 
می توانید مس��تقیماً با گروه خاصی از اف��راد از طریق ارتباط با 
آنه��ا صحبت کنید، زیرا ویژگی ها، خواس��ته ها و نیازهای آنها را 

درک می کنید.
2-تبلیغ��ات هدفمند: تقس��یم بازار به ش��ما کمک می کند تا 
ویژگی های مخاطبان خود را درک کرده و تعریف کنید، بنابراین 
می توانید تاش  های بازاریابی خود را به س��نین خاص، مکان ها، 

عادات خرید، عایق و ... هدایت کنید.
3-توسعه اس��تراتژی های بازاریابی موثر: ش��ناخت 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 مناس��ب: پیام رس��انی هدفمن��د، واضح و 
مس��تقیم افرادی را که می خواهید از ش��ما خرید کنند، جذب 

می کند.
5-افزای��ش وف��اداری به نام تج��اری: هنگامی که مش��تریان 
احس��اس می کنند درک ش��ده اند و از خدمات منحصر به فردی 
برخوردار هس��تند در نتیجه اعتماد آنها باال می رود و به احتمال 

زیاد به برند شما پایبند و وفادار خواهند شد.
6-تمایز برند ش��ما از رقبا: پیام های شخصی سازی ش��ده برای 
هر مشتری خاص باعث برجسته شدن نام تجاری شما می شود.
7-شناس��ایی بازارهای خاص: تقس��یم بندی می تواند نه تنها 
بازاره��ای کم مصرف، بلکه روش های جدیدی را برای خدمت به 
بازارهای موجود و فرصت هایی که می تواند برای رشد نام تجاری 

شما استفاده شود، کشف کند.
8-در مس��یر باقی می مانید: تقس��یم بندی بازار به شما کمک 
می کند که در مس��یر اس��تراتژی های بازاریابی خود قرار داشته 
باش��ید و از مس��یر خود منحرف نش��وید و به موقعیت هایی که 

مناسب کسب و کار شما نیست، وارد نشوید.
9-رش��د  و تکرار خرید: ش��ما می توانید مش��تریان را ترغیب 

کنید که دوباره از شما خرید کنند.
10-س��ودآوری: مش��تریان مختل��ف درآمد متفاوت��ی دارند. 
قیمت ها را می توان با توجه به تمایل و توانایی خرید آنها تعیین 
کرد. با دانستن این موضوع می توانید اطمینان حاصل کنید که 

قیمت گذاری ها به تناسب درآمد مشتریان تان انجام می شود.
11-توسعه محصول: شما قادر خواهید بود با توجه به نیازهای 
مش��تریان و آنچه در ذهن دارند محصوالت و خدمات جدیدی 

طراحی کنید که نیازهای مختلف مشتری شما را تأمین کند.
modirinfo :منبع
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همه گیری ادامه دار بیماری کرونا تقریبا هر جنبه ای از زندگی روزانه مان 
را دستخوش تغییر قرار داده است. از چگونگی و مکان کار کردن مان گرفته 
تا نحوه  برق��راری ارتباط با اعضای خانواده و دوس��تان، زندگی در 2020 
آنطور نبود که هیچ یک از آدم ها بتواند پیش بینی اش کند. با اینکه بسیاری 
از این تغییرات موقتی هستند، برخی از آنها مسلما مدت های طوالنی پس 
از فروکش کردن این ویروس در زندگی مان باقی می مانند. در این مقاله، به 
چهار تغییر کس��ب و کارها در دوران کرونا اشاره می کنیم که کووید- 19 
برای همیشه در کسب و کار ها ایجاد خواهد کرد. تا انتهای این مقاله با ما 
همراه باش��ید تا بدانید به عنوان یک صاحب کسب و کار، مشتری، یا یک 

کارآفرین مشتاق چه انتظاراتی از آینده داشته باشید.
تغییر کسب و کارها در دوران کرونا:
1- فرصت های بیشتر برای دورکاری

با توجه به اینکه بیش از نیمی از نیروی کار در س��طح جهان به خاطر 
همه گیری کووید- 19 مجبور به دورکاری شده اند، نباید جای تعجب باشد 
ک��ه دفاتر کار خانگی در 2020 و س��ال های بعد از آن به یک پدیده  رایج 

تبدیل شوند.
دورکاری، عاوه بر فواید سامتی و ایمنی اش در شرایط حاضر، مزایای 
ف��راوان دیگری نیز به همراه دارد که ش��اید پ��س از پایان همه گیری نیز 
همچنان باقی بمانند. براساس برخی آمار جمع آوری شده، چند دلیل عمده 
برای آنکه زندگی دورکاری ب��رای کارمندان و کارفرمایان فواید زیادی به 

همراه دارد، از قرار زیر هستند:
ال��ف. 83 درصد از کارگ��ران معتقدند، وجود فرصت های بیش��تر برای 

دورکاری باعث می شود به آدم های شادتری در حرفه  خود تبدیل شوند.
ب. 72 درصد از افراد متخصص در زمینه  استخدام و کاریابی معتقدند، 
اهمیت انعطاف پذیری دورکاری بیش از پیش در فرآیند اس��تخدام آشکار 

می شود.
پ. ب��ه گفته  77 درصد از کارمندان دورکار، بهره وری آنها هنگام کار در 

خانه بیشتر می شود.
ت. کسب و کار ها به طور ساالنه در ازای هر کارمند دورکار نیمه  وقت شان 

حدود 11،000 دالر صرفه جویی می کنند.
همانطور که مش��اهده می کنید، دورکاری فواید بسیاری برای کارمندان 
و کارفرمایان به هم��راه دارد – از صرفه جویی در پول و زمان رفت وآمد تا 
افزای��ش بهره وری و میزان حفظ کارمندان. ب��ا توجه به اینکه نیروی کار 
همچنان س��بک دورکاری را حفظ کرده اس��ت، به نظر می رسد کسب و 
کار ها حتی مدت ها پس از پایان بحران کرونا نیز از ادامه  دورکاری استقبال 
کنند. با وجود این، صاحبان کس��ب و کار ی��ا افراد تصمیم گیرنده هنگام 
ارزیابی گزینه های ش��ان، همیشه باید تصویر کاملی از آینده در پیش روی 

خود داشته باشند.
2- چالش های بیشتر برای دورکاری

دورکاری می توان��د گزین��ه  ارزش��مندی برای بس��یاری از محیط های 
کاری باش��د، ولی تغییر ش��رایط کاری به یک مدل دورکاری همیشه نیز 

آس��ان و خالی از مشکل نیست. در حقیقت، این کار می تواند چالش های 
بس��یاری را برای کسب و کار ها و نیروی کارشان به همراه داشته باشد. با 
بررس��ی تاثیرات کووید- 19 بر دنیای کسب و کار، به برخی از جنبه های 

چالش برانگیزی دورکاری پی می بریم؛ از جمله:
الف. قطع اتصال میان همکاران و فرهنگ سازمانی

ب. کاهش حس ارتباط و همکاری میان افراد
پ. منزوی شدن کارمندان

ت. خستگی و فرسودگی
ث. وجود عوامل مختل کننده/منحرف کننده در خانه

ج. مشکات فناوری و امکانات
چ��ه اعضای گروه ت��ان در دفتر کار کنن��د، چه در خانه  خودش��ان، به 
احتمال زیاد با چالش هایی در شرایط کاری تان مواجه خواهید بود. با اینکه 
دورکاری شاید کمی عجیب و متفاوت به نظر برسد، باید به خاطر بسپارید 

راه حل هایی برای کمک به وضعیت کنونی تان وجود دارند.
به منظور کمک به تاش های تان جهت دس��تیابی به بهترین راه حل ها 
برای چالش های پیش رو، چند ایده خاقانه برای تان جمع آوری کرده ایم. 

بهتر است نگاهی به این ایده ها بیندازیم:
الف. به منظور بازیابی روابط و همکاری میان اعضای گروه، الزم اس��ت 
از پیام رس��انی، مدیریت پروژه و ابزارهای ارتباط ویدئویی بهره  ببرید. این 
روش ها با حف��ظ و تقویت روابط کاری کمک می کنند و هماهنگ کردن 

اعضای گروه را با یکدیگر تسهیل می سازند.
ب. جهت پیشگیری از منزوی ش��دن اعضای گروه تان، آنها را از طریق 
برگزاری جلس��ات ماقات ماهانه دور یکدیگر جمع کنید – چه با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، چه از طریق تماس های ویدئویی. برای آنها کمک 
هزینه های خوراکی و نوشیدنی بفرستید و اوقات خوشی را برای شان ایجاد 

کنید – ترجیحا از طریق گفت وگوهای مجازی غیرکاری.
پ. برای پیشگیری از فرسودگی و خستگی اعضای گروه، آنها را به ایجاد 
یک تعادل سالم میان کار و زندگی ترغیب کنید. دائما از آنها انتظار نداشته 
باشید در ساعات غیرکاری نیز فعال باشند و بر حسب نیاز به آنها مرخصی 

استعاجی یا استحقاقی بدهید.
حتما این توصیه  ها را رعایت کنید تا بتوانید تاثیرات کووید را بر محیط 

کاری تان، چه در 2021 و چه در سال های بعد، تحت کنترل دربیاورید.
3- لزوم سازگاری با فناوری

از آنجا که بیشتر جنبه های زندگی مان، از جمله کار و روابط اجتماعی، 
به خانه منتقل شده اند، مجبور هستیم با سرعت بیشتری نسبت به گذشته، 
خودمان را با فناوری س��ازگار کنیم. چه معلمی باشید که مجبور شده اید 
کاس های تان را به صورت مجازی برگزار کنید، چه یک کارمند دورکار یا 
حتی خانه داری باشید که مجبور هستید بدون خروج از خانه، مایحتاج تان 
را ب��ه صورت آناین بخرید، باید بپذیرید که فن��اوری به بخش بزرگی از 
زندگی تان تبدیل شده است و از این پس، در آینده ی پیش روی تان کسب 

و کار ها به همین منوال اداره خواهند شد.

ش��ما به عنوان ی��ک کارآفرین، از این پس باید ت��اش کنید )البته اگر 
هنوز تاش نکرده  باش��ید( ب��ه دنبال راه هایی برای س��ازگار کردن نحوه  
ارائ��ه  خدمات تان ب��ا نیازهای کاربران آناین بگردی��د. اگر مدیر اماک یا 
صاحب خان��ه هس��تید، به ج��ای نش��ان دادن خانه به ص��ورت حضوری 
به مش��تری بای��د از روش های مجازی بازدید خانه اس��تفاده کنید. از این 
طریق، می توانید فاصله گذاری اجتماعی و نکات ایمنی توصیه شده توسط 
مس��ئوالن بهداشت را برای مش��تریان تان رعایت کنید یا اگر صاحب یک 
رستوران هس��تید، می توانید با یک شرکت حمل و نقل قرارداد ببندید تا 
س��فارش های مشتریان را به خوبی جلوی درب منازل شان به آنها تحویل 
بدهد. مهم نیس��ت نوع کسب و کار تان چیس��ت، از این پس دائما شاهد 
تغییرات و پیشرفت های بیشتری در فناوری خواهید بود و باید نحوه  اجرای 

کسب و کار تان را اصاح کنید.
نکت��ه دیگری ک��ه باید درباره  فناوری به آن توجه کنید، این اس��ت که 
هرچه اتکای مان به آن بیش��تر می شود، باید مس��ائل امنیتی بیشتری را 
رعای��ت کنیم. با افزایش روزافزون ارائه  خدمات کس��ب و کار ها به صورت 
آناین، به منظور حفظ امنیت اطاعات شخصی مان باید روش های امنیتی 
جدی تر را به کار بگیریم. اگر صاحب یک کسب و کار هستید، باید درباره  
نحوه  تقویت امکانات امنیتی در فضای کسب و کاری تان شروع به تحقیق 

و بررسی کنید.
4- اهمیت بیش از پیش برنامه ریزی برای مدیریت بحران

اگ��ر همه  ما فقط یک درس از اتفاقات 2020 آموخته باش��یم، احتماال 
لزوم حفظ آمادگی و برنامه ریزی برای مدیریت بحران باش��د. با اینکه عده  
اندکی توانس��ته بودند بروز چنین بحران��ی را پیش بینی کنند، آنهایی که 
پیش تر برای مدیریت بحران برنامه ریزی کرده بودند، توانستند با سربلندی 
از این مرحله عبور کنند. بسته به نوع شغل و گستردگی کسب و کارتان، 

برنامه ریزی فاجعه یا مدیریت بحران می تواند شامل موارد مختلفی باشد.
برخ��ی از برنامه ریزی های اساس��ی که باید مدنظر ق��رار دهید، عبارت 

هستند از:
الف. بودجه  اضطراری و تشریح دارایی های صندوق اضطراری

ب. نحوه  تغییر روش های عملیاتی استاندارد در صورت بروز فاجعه
پ. تعیین تکلیف وضعیت اموال و اماک تان در صورت به خطر افتادن 

سامتی شما
جمع بندی

چه صاحب یک کسب و کار باشید، چه یک کارآفرین مشتاق یا هر چیزی 
بین اینها، احتماال درس های فراوانی از اتفاقات 2020 آموخته اید. با توجه به 
اینکه تاثیرات بیماری کرونا همچنان در زندگ��ی روزانه مان ادامه دارند، باید 
تاثیرات این بیماری را در آینده  کسب و کار تان نیز بررسی کنید. از کار کردن به 
صورت دورکاری و استفاده از فناوری گرفته تا برنامه ریزی برای مدیریت بحران 
و حفظ آمادگی، باید بپذیریم که کووید-19 تغییراتی را در دنیای کسب و کاری 

ایجاد کرده است که احتماال برای همیشه باقی خواهند ماند.
europeanbusinessreview/bazdeh :منبع

ریس��ک کان نوعی ریسک سیاسی است که شرکت هایی که در بازارهای 
خارجی به فعالیت مشغول هستند با آن مواجه می شوند. افزایش استفاده از 
تکنولوژی به کس��ب و کار این اجازه را می دهد تا بتواند در بازار کش��ورهای 
خارجی وارد ش��ود و از این طریق فروش خود را افزایش دهد. در اکثر موارد، 
راه اندازی کسب و کار در یک کشور خارجی، همانند راه اندازی کسب و کار در 
همان کشور نیست. عاوه بر این، ریسک های کان در بازارهای خارجی ممکن 

است تنها نتیجه جریان های سیاسی یا خط مشی کسب و کار نباشند.
یک نوع رایج ریس��ک کان، مربوط به نوس��ان نرخ ارز کش��ور خارجی 
است. نوس��ان نرخ ارز ممکن است به دالیل گوناگونی اتفاق بیفتد، مانند 
سیاست  پولی کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت گرفته است، ارزیابی 
بازارهای خارجی از ارز آن کش��ور یا تغییرات قابل توجه در منابع خارجی 
آن کشور. نوس��ان نرخ ارز می تواند مشکاتی را درخصوص تعیین قیمت 

درس��ت کاال و خدمات تولیدشده در کشور خارجی ایجاد کند. همچنین 
کس��ب و کار ممکن اس��ت درخصوص واردات و صادرات کاال با مشکاتی 
مواجه شود، زیرا نوسان نرخ ارز، ممکن است به شرکت های تولیدی اجازه 
ندهد تا بتواند از انتقال کاالی تولیدشده به کشور خارجی درآمد چندانی 
کسب کند. یک نوی دیگر ریسک کان، ممکن است از عدم ثبات سیاسی 

در آن کشور ناشی شود.
بس��یاری از کش��ورهای خارجی مس��تعد تغییرات س��ریع و بزرگ در 
سیستم های سیاسی خود هستند. کشورهایی که دارای سیستم فاشیستی 
یا سوسیالیس��تی هس��تند، برای جذب س��رمایه گذاری خارج��ی از این 
سیستم ها دوری کنند، زیرا شرکت ها برای سرمایه گذاری در این کشورها، 
کسب و کار خود را در معرض ریسک تصاحب شدن و یا ملی شدن فعالیت 
کس��ب و کار خود می بینند. شرکت هایی که ممکن است در این کشورها 

فعالیت خود را از دس��ت بدهند، ممکن اس��ت در معرض زیان های مالی 
باشند. شرکت هایی که سعی می کنند از این ریسک دوری گزینند، ممکن 

است اقدام به خرید بیمه ریسک سیاسی کنند.
بیمه ریس��ک سیاسی به ش��رکت ها کمک می کند تا از سرمایه گذاری 
بانک ها، وام دهندگان و س��رمایه گذاران خرد، هنگامی که در یک کش��ور 
خارجی دس��ت به فعالیت می زنند، اطمینان یابند. این نوع بیمه کسب و 
کار، ممکن است در مقادیر مختلف و یا تحت شرایط خاص که شرکت به 
دلیل ریس��ک کان در معرض زیان مالی قرار می گیرد، خریداری شود. با 
این وجود، این نوع بیمه ها ممکن است برای سرمایه گذاری در کشورهایی 
که دارای نوسانات سیاسی باالیی هستند و یا در حفظ ثبات نرخ ارز خود 

ناتوان هستند، موجود نباشد.
modirinfo :منبع
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۴ تغییر کسب و کارها در دوران کرونا که برای همیشه باقی می ماند
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اخبار

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی: در نشست مشترکی 
با حضور اکیپ اعزامی شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
و معاون بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان، علل 
قطعی های اخیر آب شرب در سطح کالنشهر تبریز بررسی 
و اقدامات الزم انجام شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در 
پی سیالبی شدن آب شــرب در تصفیه خانه آب میاندوآب 
و خــط زرینه رود و کاهش دبــی ورودی و قطعی به وجود 
آمده در سطح کالنشهر شهر تبریز جلسه ای با حضور اکیپ 
اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، آقایان گرکانی 
و شهرکی و خانم تهرانی برگزار و نسبت به بررسی موضوع 
تبادل نظر گردید. در این جلسه علیرضا ایمانلو، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی، با تشریح 
اقدامــات انجام یافتــه در خصوص وضعیــت توزیع آب در 

کالنشهر تبریز و جهت جلوگیری از ایجاد بحران و مشکالت مطروحه 
اظهــار کرد: در خصوص نحوه مواجه بــا بحران های پیش آمده از این 

دست اقداماتی صورت گرفته که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بکارگیری تمام ظرفیت چاه های مسیر خط زرینه رود برای استفاده 
شهرهای موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن چاه های متروکه 
و بالاستفاده سنوات قبل، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه 
رود به ســمت شــهر تبریز/ مدیریت و کاهش آب تحویلی به صنایع 
در طول مســیر خط زرینه رود به منظور ذخیره آب جهت انتقال به 
کالنشهر تبریز پس از اخذ موافقت مقامات ارشد استان/ آگاهی سازی 
مشترکین توســط فضای مجازی و رســانه ملی در خصوص کاهش 
و مدیریــت مصرف/ امضا تفاهم نامه تحویــل 4 حلقه چاه متروکه با 
شــهرداری تبریز/ اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 حلقه 
حفر گردیده و 6 حلقه آن تجهیز گردیده اســت./ احیای 5 حلقه چاه 
متروکه و غیرقابل استفاده )چاه های 1 خسروشاه – 79 هروی - 34 
زرنق – باغ معروف - جمشــید یک(/ نیرورسانی و خرید برق برای 7 
حلقه چاه )چاه های جمشــید یک - میرزامهدی - اتوبوســرانی – 6 
پارک - ائل گلی مــادر - 1 خاوران - 2 خاوران(/ تجهیز و راه اندازی 
و بهره بــرداری از 5 حلقه چاه جدید و برنامــه ریزی برای تجهیز 4 
حلقه چاه دیگر تا 99/04/28 و 3 حلقه چاه تا مورخ 99/05/05 جمعا 
12 حلقه چاه/ مدیریت فشار شــبکه توزیع برای کاهش مصرف آب/ 
تشکیل جلســات هماهنگی مدیریت توزیع در ستاد شرکت و تبریز 
به تعداد 8 جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری مناطق و 
همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز/ پخش پیام های صرفه جویی 

در مصرف آب از رسانه ها؛ شامل صداوسیما – فضای مجازی و روزنامه 
هــا/ نصب بنرهای مدیریت مصرف در محل های متعلق به شــرکت 
و مناطق و واحدهای تابعه/ مصاحبه با رســانه ها در خصوص رعایت 
مدیریت مصرف / مدیریت توزیع آب و تالش شــبانه روزی همکاران 
درجهــت توزیع عادالنه آب )بدون قطعی طوالنی ( با توجه به  قطعی 
های برق و کاهش تحویل آب از زرینه رود./ تهیه 7 دستگاه تانکر کم 
حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش آب به روستاهای اطراف 
و مراکز حساس با تانکرهای شرکت / تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت 
شــبکه آب مناطق مرتفع / برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب 
مناطــق مختلف به منظور توزیع عادالنــه آب/ افزایش ظرفیت پمپاز 
ایستگاه پمپاژ آناخاتون با افزایش قدرت برق و تهیه و نصب تجهیزات 
الکترو پمپ جدید/ برنامه ریزی برای احداث دو باب  ایستگاه پمپاژ آب 
به مناطق محله امام زاده – نیاوران/ اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری 
عرض اتوبان پاسداران به صورت پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت 
مرتفع احمدآباد/ اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه توزیع آب/ احداث 
خط آبرسانی چاه های جدید/ توسعه شبکه آب برای رفع کمبود فشار 

آب تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر
همچنین برای تامین فشــار شبکه آب سطح شهر در نقاطی که با 
مشکل مواجه بودیم تمهیداتی اندیشیده شد که در برخی از آنها اجرا 
شده و برخی دیگر در اسرع وقت به مرحله اجرا خواهد رسید که از آن 

جمله می توان موارد ذیر را نام برد :
محالت علی ســیاه پوش - بهار – قــدس – کوچه باغ/ برای رفع 
کمبود فشار محالت فوق پس از بررسی های کارشناسی و ارائه طرح 

توســط دفتر فنی و آب تبریز، مقرر شد خط f250 از جلو 
مسجد گازران بطول 1200 متر اجرا و به خط f300 کوچه 
باغ اضافه شود./ اجرای خط f200 از میدان جهاد تا انتهای 
خیابان علی ســیاه پوش بطول 1000 متــر/ اجرای خط 
f200 از خیابان فلسطین و اتصال آن به خط 350 خیابان 
بهار/ برای رفع کمبود کوی شــهید  مدنی و رضوانشــهر 
طراحی اجرای یک دستگاه پوستر پمپ در محوطه مخزن 
کشتارگاه و حل مشکل افت فشار منطقه/ برای رفع کمبود 
کوی احمدآباد: طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر پمپ 
و نصب آن در پمپاژ قدیمی احمدآباد و حل مشــکل افت 
فشــار منطقه/ برای رفع کمبود شهرک مرزداران و مصلی: 
طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت 
فشار منطقه برای رفع کمبود آب شهرک نیروی انتظامی ) 
شهرک آزمایش(: طراحی و نصب یک دستگاه پوستر پمپ 
و حل مشــکل افت فشار نیروی انتظامی/ برای رفع کمبود فشار نقاط 
مرتفع آخر مالزینال - آخر سیالب، آخر یوسف آباد – آخر احمدآباد:/ 
نصب شــیر فلکه وسط خط و نصب فشارشکن در تمامی مناطق فوق 
به تعداد 12 دستگاه و تنظیم فشار شبکه / اجرای عبور عرضی از لوله 
500 کمربند پاسداران با سایز 300 بطول 70 متر و اتصال آن به شبکه 
محالت فوق/ برای رفع کمبود فشار خیابان منجم: تنظیم فشار شبکه 
محله فوق از خیابان شمس تبریزی/ برای رفع کمبود آب محله قراملک: 
تنظیم فشار شبکه محله فوق از کوی صنعتی/ برای رفع افت فشار محله 
قلــه و گلکار: تغییر زون محالت فــوق از زون جام جم به زون مخزن 
ولیعصر و رفع مشــکالت افت فشار محالت فوق/  برای رفع کمبود آب 
روستای اوغلی: حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و اتصال آن به شبکه 
روستای مذکور/  برای رفع کمبود فشار روستای کندرود: نصب یک عدد 
شیر هوا، تنظیم فشار شبکه/ برنامه ریزی جهت اتصال خط 400 مسجد 
گازران بــه خط کوچه باغ و قره آغاج به طول 1500 متر/ برنامه ریزی 
جهت راه اندازی پمپاژ در محوطه مخزن se5 برای رفع مشــکل افت 
فشار و کمبود شهرک فجر، امیدیه و ... / برنامه ریزی جهت اجرای خط 
از چاه جدیداالحداث منطقه 6 و اتصال آن به خ بهار به طول 1500 متر
الزم به ذکر اســت آقای گرکانی و هیئت همــراه با در نظر گرفتن 
اقدامات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای جلوگیری 
از بوجود آمدن قطعی و افت فشار آب، راهکارها و پیشنهاداتی را در این 
نشســت ارائه دادند. اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آبفا پس از خاتمه 
نشســت، از محل تصفیه خانه آب میاندوآب و همچنین خط زرینه رود 

بازدید کردند.

اهواز - شــبنم قجاوند: با تایید فدراسیون تکواندو جمهوری 
اسالمی ایران حضور 4 داور بین المللی خوزستان در سمینار دانش 

افزایی کره قطعی شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان خوزستان و به نقل 
از اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران؛ با تایید هیات تکواندو 
استان و اخذ موافقت از فدراسیون تکواندو حضور 4 داور بین المللی 
خوزستان در دوره دانش افزایی ) Refresher course ( در کشور 

کره جنوبی قطعی شد. 
 اسفندیاری رییس کمیته داوران هیات تکواندو خوزستان  با اشاره 
به برگزاری این دوره ها گفت: سمینار بین المللی برای ارتقا داوران 
ملی به بین المللی در نظر گرفته شده است، اما این دوره هماهنگی 
یا دانش افزایی Refresher course مربوط به داورانی اســت که 
پیش از این درجه بین المللی را اخذ کردند و فدراسیون جهانی این 
دوره ها را برای هماهنگی بیشــتر و تسلط داوران با اخرین تعییرات 

قوانین برگزار می کند.

اســفندیاری افزود: این دوره ها که در فروردین ماه 1400 برگزار 
می شــود  فرصتی خوب و طالیی است تا داوران بین المللی استان 
بتوانند با شرکت در آن امتیاز کسب کنند و راه را برای ارتقاء درجه 

داوری خود هموار سازند.
رییس کمیته داوران  تکواندو خوزستان گفت: با توجه به شیوع 

کرونا و شــرایط بحرانی که دنیا گرفتار آن است، فدراسیون جهانی 
برنامه ای را تدوین کرده است و تا زمانی که این شرایط ادامه داشته 
باشــد، دوره های بین المللی خود را به صورت غیرحضوری و برخط 

Online برگزار می کند.
اســفندیاری با بیان اینکه این دوره  دانش افزایی و هماهنگی به 
مدت 2 روز و به میزبانی کشور کره جنوبی است و داوران پس از آن 
گواهی حضور دریافت می کنند، افزود: قوانین مسابقه و تفسیر آن، 
قواعد پاراتکواندو، چارچوب و آداب داوری و حمایت از ورزشــکاران، 
موارد بازبینی ویدئویی، موارد پزشکی و اضطراری، مدیریت مبارزات، 
بررســی ویدئو هایی از مسابقات، سرفصل های این دوره است که در 
پایان آزمون کتبی به زبان انگلیسی گرفته خواهد شد و یک امتیاز به 

داوران اعطا می شود که در ارتقاء درجه آن ها تاثیرگذار است.
شــایان ذکر است اسماعیل اسفندیاری.  داریوش یحیی. علیرضا 
داوودی پور و حسین اسدی نمایندگان بین المللی  استان خوزستان  

در این دوره خواهند بود.

آذربایجان شرقی - شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی به عنوان دستگاه اســتانی برتر در مجموع شاخص های 
عمومــی و اختصاصــی معرفی شــد. به گزارش خبرنــگار ما در 
تبریز، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
به مناســبت کسب عنوان دستگاه استانی برتر توسط این شرکت 

پیامی منتشر کرد.
متن پیام علیرضا ایمانلو بشــرح ذیل اســت: "با عرض سالم و 
عرض ادب به پیشــگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود 
) عج ( و آرزوی ســالمتی به رهبر معظم انقالب اســالمی ایران 
و ســپاس و درود خداوند عالمیان را که افتخار ســقایی و توفیق 
خدمتگزاری به مردم شریف استان را به ما عطا فرمود. شرکت آب 
و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقي که افتخار خدمت رسانی 
در جهت تامین و توزیع آب شــرب ســالم و بهداشتی مورد نیاز 
شــهروندان گرامی و از طرفی جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی 

فاضــالب های خانگی را بر عهده دارد، با کوشــش شــبانه روزی 
پرسنل خدوم همواره ســعی کرده است در جهت خدمت رسانی 

مطلوب به مشترکین عزیز گام های موثری را بردارد. 
این شــرکت در چندین ســال گذشــته با نگرش مسئوالنه و 
متعهدانه، همت و تالش مضاعف کارکنان توانســت اقدامات مهم 

و موثــری را در جهت اجرای پروژه های احداث تاسیســات آب و 
فاضالب و بهره برداری از تاسیسات موجود در سطح استان به انجام 
برساند و همسو با عملیات اجرایی اقداماتی را در خصوص تحقیقات 
و فرهنگ ســازی مدیریت صحیح مصرف آب در مســیر مقدس 

خدمت رسانی و با جلب رضایت شهروندان گرامی برداشته است.
بدینوسیله برخود الزم می دانم؛ کسب عنوان )دستگاه استانی 
برتر در مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی(  را به شــما 
همکاران  وظیفه شــناس که با الهام از تخصص و تعهد و کاربرد 
مهارت های الزم کاری، احتــرام و تکریم به ارباب رجوع، تقویت 
حضور و انجام امور محوله به نحو احســن برای پیشرفت شرکت 
اهتمــام ویژه می ورزید، صمیمانه تبریــک عرض نموده و توفیق 
روزافــزون مجموع مدیــران و کارکنان شــرکت در امر خدمات 
رســانی به مردم شریف استان آذربایجان شرقی را از خداوند منان 

خواستارم."

با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آبفای کشور؛

علل قطعی های اخیر آب شرب در تبریز بررسی شد

رییس کمیته داوران تکواندو استان خوزستان؛

حضور۴ داور خوزستان در سمینار بین المللی کره قطعی شد

در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی؛

آبفا آذربایجان شرقی دستگاه استانی برتر معرفی شد

شهردار رشت: کاشت نهال به یاد ۲۹ شهید مدافع سالمت؛ برای پاسداشت 
مقام شهدا احساس تکلیف کردیم

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت کاشت نهال به یاد 29 
شهید مدافع سالمت استان گیالن را توسط مجموعه شهرداری مورد اشاره 
قرار داد و گفت: ما به همراه شورای شهر رشت برای پاسداشت مقام شهدای 

مدافع سالمت احساس تکلیف کرده و مقدمات این کار را فراهم کردیم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )شنبه 16 اسفند( در مراسم کاشت 
نهال و پالک کوبی آن به یاد شــهدای ســالمت اظهار داشت: ما به همراه 
شورای شهر رشت برای پاسداشــت مقام شهدای مدافع سالمت احساس 
تکلیف کرده و مقدمات این کار را فراهم کردیم. شــهردار رشــت عنوان کرد: بسیار خرسندم از اینکه خداوند متعال توفیق داد تا 
امروز در خدمت خانواده های شهدای مدافع سالمت باشم و بتوانم خدمت آنان و شهدای عزیزمان عرض ادب و احترام داشته باشم. 
احمدی با بیان اینکه شهدای مدافع سالمت جان خود را در راه خدمت و رضای خداوند تقدیم کردند افزود: نزدیک به یکسال است 

که دنیا و ایران درگیر یک پاندمی و بیماری بسیار سخت و ناشناخته ای شده و هنوز هم ما به نوعی درگیر این بیماری هستیم.
 وی با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا تمامی ارکان کشور را تحت شعاع قرار داده است اضافه کرد: شاید بتوان گفت امروزه 
اولویت همه ارکان حکومت بر محور رهایی از این بیماری منحوس و تبعات بسیار سخت آن استوار شده است. شهردار رشت یادآور 
شد: استان گیالن از همان ابتدای شیوع این بیماری در کشور یکی از استان های به شدت درگیر بود و یکسال بسیار متالطمی و 

تلخی را به ویژه در اسفندماه سال گذشته پشت سر گذاشت و ما عزیزان زیادی را هم از دست دادیم
احمدی رعایت پروتکل ها و توصیه های بهداشتی را توسط عموم مردم الزم و ضروری خواند و ابراز داشت: امروز از 29 شهید مدافع 
سالمتی که خانواده های گرامیشان در این مراسم حضور دارند یاد کرده و به روان پاک تمام شهدای گرانقدرمان صلوات نثار می کنیم. 
وی اظهار داشت: به جهت اهمیت پاسداشت مقام واالی شهدای مدافع سالمت من و همکارانم در شهرداری رشت و با همفکری 
اعضای شــورای شــهر احساس تکلیف کرده و مقدمات این مراسم را فراهم کردیم تا به یاد این 29 عزیز 29 نهال را در این مکان 

بکاریم و ثابت کنیم همواره یاد آن ها زنده است.

قائم مقام کمیته امداد استان قم: مردم مطمئن باشند، کمک های آن ها قبل 
از عید به نیازمندان می رسد

قم - خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام کمیته امداد استان قم به عنوان 
ســخنران نماز جمعه پردیســان قم ضمن قدردانی از مشارکت دو برابری 
مردم در ســالجاری گفت: مردم مطمئن باشند کمک های آنها قبل از عید 

به نیازمندان می رسد.
قائم مقام کمیته امداد استان قم به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری در 
نماز جمعه پردیسان قم سخنرانی کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته 
امداد، عباس جوشــقانیان، قائم مقام کمیته امداد استان قم رشد دو برابری 
مشارکت مردم با کمیته امداد در سال 99 را خاطرنشان و اظهار کرد: این افزایش کمک های مردمی، نتیجه اعتماد آن ها به این 
نهاد و بصیرت دینی و انقالبی مردم استان قم است. وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در سال جاری، 
افزایش درخواست های مردم از این نهاد را به دنبال داشت گفت: از 187 هزار درخواست رسیده به کمیته امداد استان قم به 173 
هزار درخواست، پاسخ مثبت داده شد. جوشقانیان ایجاد سه هزار و 350 شغل توسط کمیته امداد قم را نیز از اخبار خوش امسال 
عنوان و اظهار کرد: با پرداخت 31 میلیارد تومان وام کامالً" قرض الحسنه بخشی از مشکالت 6 هزار و 107 نفر از متقاضیان حل 
شد. قائم مقام کمیته امداد استان قم از ساماندهی هزار و 226 ازدواج در سال 99 خبر داد و افزود: امسال بیش از 10 میلیارد تومان 
هم به صورت نقدی، غیر نقدی و کاال هم به زوج های جوان کمک شد. وی از تالش بی وقفه کارکنان کمیته امداد استان قم برای 
خدمت به ایتام و نیازمندان استان خبر داد و تأکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم که کمک های آن ها در جشن نیکوکاری قبل از 

عید نوروز به دست افراد بی بضاعت خواهد رسید.

توسط دکتر ساالری و جمعی از معاونین و مدیران ستادی صورت گرفت؛
غرس نهال یادمان شهدای سالمت در دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن )وبدا(، پیش از ظهر امروز؛ دکتر ارسالن ساالری- رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با همراهی معاونین و جمعی از مدیران ستادی 
به مناسبت هفته درختکاری و به جهت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
ســالمت،  نهالی را در محوطه ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن غرس کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه آیین غرس 
این نهال که به یاد شهدای سالمت نام گذاری شد، اظهار کرد: کاشت نهال 
در طبیعت، هم تراز با احیای جان انسان ها است و فرهنگ درختکاری باید 
تقویت شود. دکتر ساالری با اشاره به روایتی از رسول اکرم )ص( و اهتمام اولیای الهی به غرس نهال، افزود: به فرموده پیامبر اکرم 

کسی که درختی بکارد، خداوند نیز برای او در بهشت درختی می کارد و این نشان از اهمیت باالی درخت و حفظ طبیعت است.
وی بر لزوم ترویج غرس نهال در دانشگاه علوم پزشکی گیالن تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیالن عالوه بر  آموزش 
و پژوهش،  با ســالمت روح و جســم مردم ارتباط مستقیم دارد و باید فرهنگ مقدس غرس نهال به ویژه نهال میوه در محوطه  
واحدهای تابعه دانشگاه به ویژه دانشکده ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در دستور کار قرار بگیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن  همچنین با اشــاره به شــهادت شماری از مدافعان ســالمت در مبارزه با ویروس منحوس کرونا، گفت: غرس نهال به یاد 

جان باختگان کرونا به ویژه شهدای سالمت ، یکی از پسندیده ترین اقداماتی است که می تواند یاد  و خاطره آن ها را زنده نگه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:
همه خدمات حضوری شرکت توزیع نیروی برق گلستان با نصب اپلیکیشن 

برق من حذف می شود
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلستان از حذف تمامی خدمات این شرکت به 
صورت حضوری به مشــترکین خود در روزهای آینده خبرداد.علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در راستای تحقق دولت الکترونیک و حذف مراجعه حضوری، تمامی خدمات مورد نیاز 
مشترکین را از طریق اپلیکشن " برق من " انجام خواهد داد.وی افزود: مشترکین می توانند اپلیکشن " برق من " را از طریق سایت 
شرکت توزیع نیروی برق استان یا نرم افزار کافه بازار دریافت کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تشریح چگونگی 
اجرای خدمات این شــرکت در اپلیکشــن " برق من "، اظهارداشت: با ثبت شناسه 13 رقمی قبض برق اشتراک یا اشتراک های 
خود، تمامی خدمات به مشترکین ارائه می شود.نصیری، دریافت و پرداخت صورتحساب، اطالع از خاموشی های احتمالی محل 
مســکونی خود، ثبت حوادث و اتفاقات، روشنایی معابر را از مهمترین خدمات ارائه شده در اپلیکشن " برق من " عنوان کرد.وی 
تاکیدکرد که در آینده نزدیک، هیچگونه خدمت حضوری در نواحی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به مشترکین ارائه نمی 
شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، تعداد مشترکین این شرکت را 765 هزار مشترک ذکر و تاکید کرد که 
تمامی مشترکین باید نسبت به نصب اپلیکیشن " برق من " اقدام فوری کنند.نصیری، آدرس شرکت توزیع نیروی برق گلستان را

ir.www.ped-golestan ذکر کرد.

سرپرست شرکت گاز مازندران در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز، 
تقدیر شد

 ساری – دهقان : با حضور حجت االسالم دکتر ابراهیمی، سرپرست 
شرکت گاز استان در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز مورد تقدیر قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از  روابط عمومی شــرکت گاز 
مازندران، "حمزه امیرتیموری" سرپرست شرکت گاز مازندران در راستای 

ترویج و توسعه فرهنگ نماز مورد تقدیر قرار گرفت.
بــر پایه این گزارش، در متــن تقدیر " حضرت آیت اله محمدی الئینی 
" نماینده ولی فقیه در اســتان و "احمد حسین زادگان" استاندار مازندران 
خطاب به مدیرعامل شــرکت گاز مازندران آمده اســت: از آنجائیکه برابر 
مستندات ارسالی، ارزشیابی فعالیت های اقامه نماز آن دستگاه در سال 1398، با امتیاز عالی منظور گردید، از باب » من لم یشکر 
المخلوق لم یشکر الخالق « از زحمات و همکاری صادقانه جنابعالی و همکاران گرامیتان تقدیر و تشکر به عمل می آید و توفیق روز 

افزون و پاداش اخروی را برای همه آن بزرگواران از آفریدگار منان مسئلت می نمائیم.

دوشنبه
18 بهمن 1399

شماره 1746

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: 
پروژه بزرگ اولویت پنجم به منظور تعریض بلوار ساحلی در حدفاصل 
میدان الرک و بندر شهید حقانی با پیشرفت 90 درصدی در حال 
انجام است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعبــاس، عباس امینی زاده در این ارتباط اظهار کرد: توســعه و 
بهسازی بلوار ساحلی در حدفاصل میدان الرک تا بندر شهید حقانی 
یکی از پروژه های قابل توجه است که عملیات اجرایی آن از مدت ها 
قبل آغاز شــده است. وی با اشاره به پیشــرفت 90 درصدی پروژه 
تعریض بلوار ساحلی که با نام اولویت پنجم شناخته می شود، افزود: 
این پروژه در مجموع 20 هزار متر مربع کف سازی دارد که در حال 

حاضر حدود 5000 متر مربع آن انجام شده است.
شــهردار بندرعباس با بیان اینکه اجرای تاسیسات و فضای سبز 
جزو دیگر اقدامات اجرا شــده در این پروژه است، خاطرنشان کرد: 

اجرای تاسیسات الکتریکال، روشنایی و همچنین تاسیسات مکانیکی 
برای آبیاری فضای سبز، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این پروژه 

بوده که پایان یافته است.

امینی زاده در تشــریح دیگر جزئیات اجرای این پروژه، بیان کرد: 
پروژه اولویت پنجم به منظور تعریض الین های تندرو و کندرو شرق 

به غرب و بلعکس اجرا شده است.
این مقام مســئول ادامه داد: در حال جاضر به منظور اجرای این 
پروژه، الین تندرو شرق به غرب به منظور هم سان سازی کد ارتفاعی 

بسته شده و تخریب آسفالت آن در حال انجام است.
وی ادامــه داد: در بخش دیگر این پروژه، الین کندروی غرب به 
شرق بهسازی می شود، به نحوی که خودروها بتوانند از آن استفاده 
ترافیکی داشــته باشند و همچنین در مسیر شرق به غرب نیز یک 

کندرو 9 متری احداث شده است.
امینــی زاده گفــت: عالوه بر این اقدامات، مســیر پیــاده روی و 
دوچرخه ســواری نیز به صورت جداگانه در ضلــع جنوبی پروژه و 

مشرف به دریا احدای می شود.

شهردار بندرعباس خبر داد:

پیشرفت ۹0 درصدی پروژه اولویت پنجم
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در دهه  های گذشته، بسیاری از افراد به منظور تامین منابع مالی به روش 
س��نتی به ویژه دریافت وام از بانک ها، با مشکات فراوانی روبه رو بوده  اند. 
این موضوع به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسطی که سعی در 
توسعه ش��رکت خود را دارند و همچنین کارآفرینان و نوآورانی که تاش 

می کنند تا ایده  های خود را به کسب و کار تبدیل کنند، صادق است.
از این  رو، بس��یاری از وام گیرندگان با اس��تفاده از راه  حل های جایگزین 
تأمی��ن مالی مانند »نظیر به نظیر)peer to peer(« و »تأمین س��رمایه 
جمعی)crowdfunding(« موفق به تامین سرمایه برای پروژه های خود 

می شوند.
در این دو مدل از تامین مالی که به صورت آناین انجام می شود، عاوه 
بر داشتن نقاط مشترک، تفاوت های زیادی نیز وجود دارد. لذا بسیار مهم 
اس��ت که وام گیرندگان و سرمایه گذاران قبل از تصمیم گیری به مشارکت 
در آنها، از ریسک، جنبه های مثبت و منفی با توجه به نوع سرمایه گذاری 

و سرمایه پذیری مورد توجه قرار دهند.
در ادام��ه مطلب، توضیحات مختصر، تفاوت ها و ش��باهت های دو روش 

تأمین مالی »نظیر به نظیر« و »تأمین سرمایه جمعی« آورده شده است.
»)crowdfunding(تأمین سرمایه جمعی«

»تأمین س��رمایه جمعی« به شیوه ای از سرمایه گذاری بر روی ایده ها و 
پروژه ها اطاق می ش��ود که در آن کارآفرینان یا شرکت های نوپا با طیف 
گسترده ای از سرمایه گذاران کوچک مواجه خواهند بود. به عبارت ساده تر 
این روش، ش��کلی از »جمع آوری منابع« و »تامین مالی جایگزین« برای 
اکث��ر کارآفرینان و صاحبان ایده اس��ت. به این منظور بس��ترهایی جهت 
جمع آوری اطاعات طراحی ش��ده اس��ت که از آن طری��ق ایده پردازان و 

کارآفرینان می توانند با سرمایه گذاران ارتباط داشته باشند.
در این روش س��امانه ها و شبکه ها، این امکان را به شرکت های کوچک 
می دهن��د تا س��هام خ��ود را از طریق آن به اش��تراک عم��وم بگذارند و 
سرمایه های کوچک را از طرف کاربران و سرمایه گذاران جذب کنند. گاهی 
اوقات ش��رکت هایی که از این طری��ق اقدام به تامین مالی می کنند، برای 
حفظ روابط خود با سرمایه گذاران، خدماتی اضافی نیز انجام می دهند. به 
عنوان نمونه ش��رکتی که نوشیدنی تولید می کند، به سرمایه گذاران خود 

نوشیدنی رایگان ارائه می دهد.
ش��ایان ذکر اس��ت که تفاوت های اساس��ی در خدمت  رسانی بسترهای 
»تأمین سرمایه جمعی« وجود دارد. از این رو ایده پردازان و کارآفرینان باید 
با دقت، مناسب ترین بستر و شبکه را بسته به نوع پروژه ای که می خواهند 

راه اندازی کنند، انتخاب کنند. به عنوان مثال می توان دو بستر »کرادکیوب 
)CrowdCube(« و »سیدرز)Seedrs(« را نام برد. تفاوت این دو در این 
است که »کرادکیوب« برای کاربران با سرمایه کم راه اندازی شده تا افراد با 
مبالغ کم امکان خرید مستقیم سهام پروژه های کارآفرینان را داشته باشند. 
درحالی که »س��یدرز« ابتدا منابع مالی را جمع کرده و س��پس به عنوان 

نماینده جهت کسب و کارهای نوپا، سرمایه گذاری می کند.
روش های اصلی »تأمین مالی جمعی« به چهار گروه جهت مش��ارکت 

سرمایه گذاران تقسیم می شود:
خیریه یا اهدامحور: این روش بر روی پروژه های بشردوستانه، اجتماعی 

و خیریه تمرکز دارد.
پاداش محور: در این روش، سرمایه گذاران در مقابل حمایت شان و تأمین 

سرمایه، پاداش دریافت می کنند.
وام یا قرض محور: در این روش سرمایه موردنظر به صورت وام در اختیار 

سرمایه پذیر قرار می گیرد.
سهام محور: سرمایه گذاران از طریق تأمین مالی و مشارکت در پروژه، در 

سود و زیان و مالکیت آن کسب و کار سهیم می شوند.
»)peer to peer(نظیر به نظیر«

این روش به بسترهایی در حوزه مالی اطاق می شود که بدون استفاده 
از موسس��ات واس��طه گری مالی جهت وام دهی و وام گیری ب��رای افراد و 
ش��رکت های نوپا، تأمین مالی می کنند. گفتنی اس��ت که هرچند در این 
شبکه هیچ اثری از واسطه نیست اما زمان، تاثیر و ریسک بیشتری نسبت 

به طرح های عمومی دیگر دارد.
جالب است بدانید که از طریق این بستر، وام گیرندگان از سرمایه گذارانی 
وام خواهن��د گرفت که تمایل به وام دادن با نرخ بهره توافقی دارند. در این 
روش، مشخصات وام گیرنده بر روی یک پروفایل آناین در بستر »نظیر به 
نظیر« نمایش داده می شود و سرمایه گذاران می توانند ریسک وام دهی به 

فرد یا شرکت موردنظر را ارزیابی و تعیین کنند.
نکته قابل توجه این است که در این نوع از تأمین مالی، وام های شخصی 
بدون وثیقه به افراد و ش��رکت های کوچک ارائه می شود. از جمله وام های 

دانشجویی، تجاری، اماک و مستغات، و وام های کوتاه مدت.
ش��رکت »کاب لندین��گ)Lending Club(« یک��ی از بزرگتری��ن 
شرکت های »نظیر به نظیر« است. این شرکت بسترهایی را فراهم می کند 
که از طریق آن افراد می توانند وام هایی را از مبالغ یک هزار دالر تا 35 هزار 
دالر برای اش��خاص حقیقی و از 15 هزار تا 350 هزار دالر برای شرکت ها 

با بازپرداخت های 36 الی 60 ماهه دریافت کنند.
شباهت ها و تفاوت های »تأمین سرمایه جمعی)crowdfunding(« و 

»)peer to peer( نظیر به نظیر«
مجددا به این نکته اشاره می شود که دانستن تفاوت بین »تأمین سرمایه 
جمعی« و »نظیر به نظیر« این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند 

تا بستر و گزاره ای را پیدا کنند که متناسب با استراتژی آنها باشد.
ممکن است این سواالت برای سرمایه گذاران مطرح شود: آیا از طرح های 
تحقیقاتی لذت خواهن��د برد؟ آیا ترجیح می دهند، تخصیص دارایی را به 
دیگران واگذار کنن��د؟ آیا می توانند بازده متغیر را تحمل کنند؟ و یا نرخ 

بازده ثابت در اولویت است؟
از آنجا که تامین مالی با این روش ها بس��یار س��ریع تر از بانک ها صورت 
می گیرد، طرفداران بسیاری را در میان کارآفرینان و شرکت های نوپا دارد.

از جمله شباهت هایی که این دو مدل با یکدیگر دارند وجود سیستم عامل 
و سامانه هایی است که اغلب قابل دسترس و تکنیکی تر از روش های سنتی 
به ش��مار می آیند. هر دو روش در بین س��رمایه گذاران بازار س��هام که به 
دنبال تنوع سازی اوراق بهادار خود هستند، دارای محبوبیت هستند. نکته 
مهم تر اینکه در هر دو روش، سرمایه های سرمایه گذاران از ریسک باالتری 

برخوردار است.
و ام��ا در مورد تفاوت های قاب��ل بیان در این دو م��دل می توان به این 
موضوع اشاره کرد که روش »نظیر به نظیر« بر پایه وام است و بازده با نرخ 
ثابت خواهد داشت، اما »تأمین سرمایه جمعی« براساس اوراق بهادار بوده 

و بازده آن بسیار متغیر است.
تف��اوت دیگ��ر در میزان بازپرداخت ها اس��ت. به این ترتی��ب که زمان 
بازپرداخت در »نظیر به نظیر«، ثابت است درحالی که در »تأمین سرمایه 
جمعی« اینطور نیست و این سرمایه پذیر است که تصمیم می گیرد شما تا 

چه مدت صاحب سهام بمانید.
از تفاوت ه��ای دیگ��ر آن می ت��وان به ارتب��اط میان س��رمایه گذاران و 
وام گیرندگان اش��اره کرد. در »نظیر به نظیر« هیچ ارتباط مستقیمی بین 
وام دهندگان و وام گیرندگان وجود ندارد. اما در »تأمین س��رمایه جمعی« 
وام گیرندگان می توانند با سرمایه گذاران بالقوه خود ارتباط مستقیم داشته 

باشند و از این همکاری دو طرفه بهره مند شوند.
»تأمین سرمایه جمعی)crowdfunding(« در ایران

همانگونه که پیش��تر نیز اش��اره ش��د چهار روش اصلی و شناخته شده 
»تأمین س��رمایه جمعی« مع��روف دنیا مبتنی بر خیریه، پ��اداش، وام و 

س��هام هس��تند. اکثر کش��ورها برای ش��روع تامین مالی از مدل خیریه 
اس��تفاده می کنند. همانط��ور که از نام این مدل پیداس��ت در این روش، 
هدف سرمایه گذاران انجام پروژه های بشردوستانه به جای کسب سود مالی 
است که تأثیرات اجتماعی را به دنبال خود دارند. غالبا موسسات خیریه و 

سازمان های مردم نهاد از طریق مدل خیریه تأمین مالی می کنند.
در ایران چند سالی است که از تولد »تأمین سرمایه جمعی« می گذرد. 
ایران نیز همانند سایر کشورها اولین تأمین سرمایه جمعی را در حوزه امور 
خیره راه اندازی کرد که تا حدودی نیز در این حوزه موفق عمل کرده است. 
از جمله معروف ترین استارت آپ های این حوزه می توان دونیت، مهربانه و 

حامی جو را نام برد.
نوع دیگری از »تأمین سرمایه جمعی«که در ایران از محبوبیت بسیاری 
برخوردار است، مدل مبتنی بر سهام )equity( است. در اکثر کشورها این 
روش توسط بازارهای سرمایه به عنوان نهاد قانونگذار پشتیبانی می شوند. 
در ایران نیز س��ازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مربوط به آن را تنظیم 

و شورای عالی بورس نیز دستورالعمل آن را تصویب و اباغ کرده است.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 
امکان دسترس��ی همه س��رمایه گذاران را به این بستر تأمین مالی جمعی 
فراهم می کند، چراکه در این فضا س��از وکار نقل و انتقاالت از ش��فافیت 
مناس��ب برخوردار اس��ت و خریداران، فروش��ندگان، نحوه تامین منابع و 
اطاع رسانی درخصوص شرکت های نوپا و ایده ها به خوبی انجام می شود.

در ط��ول س��ال های اخیر در بازار س��رمایه ای��ران، ابزاره��ا و بازارهای 
متعددی برای تأمین مالی پروژه های شرکت های استارت آپی، دانش بنیان 
و غیردانش بنیان معرفی شده اند که مهم ترین آنها »تامین سرمایه جمعی« 

از طریق بازار فرابورس است.
گفتنی است سقف تأمین سرمایه از طریق »تأمین سرمایه جمعی« برای 
پروژه ها در کش��ورهای مختلف متغیر است. در حال حاضر در ایران سقف 
در نظرگرفته ش��ده برای هر طرح و ایده مبلغ 2میلیارد تومان است. البته 
این مبلغ ساالنه توسط کارگروه ارزیابی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. 
این کارگروه ارزیابی متش��کل از پنج عضو و یک دبیر اس��ت. یک نماینده 
از س��وی رئیس س��ازمان بورس به عنوان رئیس کارگروه، دو نفر نماینده 
از ش��رکت فرابورس ایران، دو کارش��ناس حوزه »تامین مالی جمعی« به 
پیشنهاد شرکت فرابورس و تایید سازمان بورس حضور دارند. دبیرگروه نیز 

یکی از مدیران شرکت فرابورس ایران است.
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آیا تا به حال در محیط کار با مدیری بد رو به رو شده اید؟ تجربه داشتن 
مدیر بد بسیار ناخوشایند است. شاید شما هم در محیطی کار کرده اید 
که مدیر آن با افراد زیردسِت خود رفتار بسیار بدی داشته، آنها را تحقیر 
می کرده، به آس��انی عصبانی می شده و دادوفریاد به راه می انداخته است 
ی��ا بدتر از همه اینکه، موفقیت و دس��تاوردهای دیگر کارکنان را به نام 
خود تمام می کرده است، اما در مقابل چنین مدیری چطور باید برخورد 
کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

باوج��ود اینکه در این روزها، مدام کاس ها و کارگاه هایی برای تربیت 
مدیران موفق برگزار می شود اما همچنان عده قابل ماحظه ای از مدیران 
در س��ازمان ها و ادارات، رفت��ار خوب��ی ندارند. مثا در کش��ور آمریکا، 
56درصد از کارکنان اعام کرده اند که مدیریت س��ازمان یا شرکت شان 
رفتاری به ش��دت نامناس��ب دارد. آماری دیگر که انجمن روانشناس��ی 
آمریکا منتشر کرده است هم نشان می دهد که در این کشور، 75درصد 
از کارکنان، مواجهه با رئیس و حضور او را استرس آورترین بخش محیط 
کاری ش��ان می دانند. بنا بر آمار مؤسس��ه گالوپ، نیم��ی از افرادی که 
ش��غل خود را ترک می کنند، با مدیر خود در محل کار مش��کل دارند. 
مدیر ب��د فقط محل کار را برای تان به جهنم ب��دل نمی کند بلکه روی 
زندگی ش��خصی تان هم اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. در واقع، مدیر 

بد می تواند به سامتی جسم  و روح تان آسیب بزند.
مدیر بد چطور می تواند شما را به کشتن دهد؟

شاید به نظر می رسد که بعد از پیدا کردن شغل در بازار کاری آشفته، 
بهتر اس��ت با محیط و مدیر سازش داش��ته باشید و به ترک شغل فکر 
نکنید، اما واقعیت این است که مدیران بد می توانند سامت تان را هم به 
خطر بیندازند. بنا به نتایج یک سرشماری از 3 هزار و 122 نفر در کشور 
س��وئد، افرادی که با مدیران بد دس��ت وپنجه ن��رم می کنند، 60درصد 
بیش��تر از افراد دیگر در معرض ابتا به س��کته مغ��زی، حمله قلبی یا 
مشکات قلبی دیگر هستند. براساس یک پژوهش دیگر، داشتن رئیس 
بد می تواند موجب افس��ردگی مزمن، اضطراب و استرس شود. تمام این 

موارد ناشی از پایین آمدن سطح ایمنی بدن است.
حت��ی برخ��ی از تحقیق��ات نش��ان می دهند ک��ه بع��د از مواجهه با 
مدیر بد، 22 ماه طول می کش��د تا س��طح اس��ترس در ب��دن به حالت 
طبیع��ی بازگ��ردد. در این ب��اره به تازگ��ی مطالعه ای ص��ورت گرفته و 
نتای��ج آن در مجله بین المللی پژوهش های محیطی و س��امت عمومی 
 )International Journal of Environmental Research(
به چاپ رس��یده اس��ت. این مطالعه نشان می دهد که محیط های کاری 
نامطل��وب احتمال افزایش عوامل خطرزا برای س��امت قلب و عروق را 
بیش��تر می کنند. مثا می توانند باعث افزایش فش��ار خ��ون، باال رفتن 
کلسترول و انواع دیابت شوند. شاید ترک کردن شغلی که محیط کارِی 
نامطلوبی دارد، به نظر س��خت برس��د و گزینه چندان جالبی نباشد اما 
ماندن در محیطی آزاردهنده به مراتب برای سامت روح و جسم مضرات 

بیشتری خواهد داشت.
روش های مقابله با مدیر بد و محیط کاری نامطلوب

زمانی که وضعیت خود در محیط کاری نامطلوب را ارزیابی و گزینه های 
کاری دیگر را بررسی می کنید، متوجه می شوید که روش هایی برای مقابله 
با مدیر بد و مدیریت شرایط نامساعدتان در محل کار وجود دارد. در ادامه، 

به تعدادی از این روش ها پرداخته شده است.
1. همدردی

ش��اید مدیر بدی که در محل کار دارید، برای تان شبیه کابوس باشد 
اما احتمال دارد که رفتار نادرس��ت او ریش��ه در حقایقی پنهان داشته 
باشد؛ بنابراین، بهتر است با این فرد همدردی کنید و خودتان را جای او 
بگذارید. پایین بودن هوش هیجانی یکی از دالیلی اس��ت که مدیری بد 
به واسطه آن، رفتاری سرد و غیرصمیمانه از خود نشان می دهد. به خاطر 
این نقصان، از دس��ت او ناراحت نش��وید و سعی کنید رفتاری در پیش 
بگیرید که همدردی و همراهی تان با او را نش��ان می دهد. شاید نتوانید 

در رفت��ار مدیر بد خود تغییری ایجاد کنید اما با کنترل رفتارهای خود 
در برخورد با او، امکان مدیریت کردن وضعیت را به وجود خواهید آورد.

2. خودمراقبتی
مراقبت از روان و جس��م خود در محیط ها و شرایط استرس آور بسیار 
ضروری است. به خود بگویید که این وضعیت موقتی است و قرار نیست 
تا آخر عمرتان، آن را تحمل کنید. بهتر اس��ت در خارج از محیط کار و 
در اوقات دیگر به دنبال فعالیت ها و برنامه های ش��ادی آوری باش��ید که 
احساس��ات خوبی را در ش��ما به وجود می آورند. ب��ه دنبال برنامه هایی 
مانند یوگا و مدیتیشن باش��ید. این فعالیت ها می توانند باعث آرامش و 

افزایش توانایی زیستن در زمان حال شوند.

ورزش کردن و خواب کافی هم در خود مراقبتی ضروری اس��ت. یکی 
دیگر از اقدامات خودمراقبتی، معاشرت با افرادی است که شما را درک 
می کنند. بهتر است با آنها زنجیره دوستی و ارتباطی ایجاد کنید. کمک 
گرفتن از مربی، مش��اور یا فردی الهام بخش که می تواند شما را به قرار 
گرفتن در مسیر شغلی مناسب هدایت کند هم ایده خوبی خواهد بود.

3. ایجاد حدومرز در محیط کار
اگر مدیری دارید که در هر ساعتی از شبانه روز با شما تماس می گیرد 
و انتظار دارد که سفرتان در تعطیات را به خاطر شرکت در یک جلسه 
لغ��و کنید، حتما بای��د برای او ح��د و مرزهایی تعیین کنی��د. یکی از 
روش های��ی که در این زمینه به یاری ت��ان می آید، تمرین و تاش برای 

»ن��ه گفتن« اس��ت. از قبل، برای خود مجموعه ای از پاس��خ ها را آماده 
داشته باشید.

مثا زمانی که از شما درخواسِت کاری می شود و سرتان بسیار شلوغ 
اس��ت، بدون تعارف به مدیر بگویید که از بابت انتخاب خود برای انجام 
کار و وظیفه مذکور بس��یار خوشحال هستید اما در حال حاضر، سرتان 
بس��یار شلوغ است و مطمئنید که فردی بهتر برای انجام این کار وجود 
دارد. برای موقعیت هایی که از شما خواسته هایی بیش از حّد وظایف تان 
یا در زمانی نامناس��ب دارند هم توضیحاتی آماده داشته باشید. مثا در 
مواجهه با چنین پیشنهادهایی بگویید که متأسفانه برنامه ای خانوادگی 

دارید که حتما باید به آن رسیدگی شود و زمان کافی ندارید.
اگر هم توانایی »نه گفتن« هنوز در شما قوی نشده است، باید سریعا 
گزینه دیگری به مدیر پیش��نهاد بدهید؛ مثا بگویید که روز جمعه این 
کار را انجام نخواهید داد اما تا عصر روز ش��نبه همه چیز آماده و تکمیل 
خواهد ش��د. همچنی��ن، می توانید با لحن یا یادداش��تی پر از اعتماد به 

نفس، پیشنهاد و دستور کارِی غیرمعقول را رد کنید.
4. ابزار نظرات خود

نظ��رات خود درباره وضعیت تان را با صدای رس��ا به گوش مدیریت و 
بخش منابع انس��انی برسانید. نگذارید که دلخوری های تان درباره اینکه 
بیش از حد کار می کنید و به اندازه کافی از ش��ما تقدیر نمی ش��ود، تا 
روز آخر کار در یک مجموعه در دل تان باقی بمانند. با مدیرتان صحبت 
کنی��د و درب��اره نگرانی و مش��کات تان با او حرف بزنید، ب��ه او درباره 
احساس��ی که در محیط کار دارید بازخ��ورد بدهید و در صورت امکان، 
راهکارهای��ی را مطرح کنید. باید نیازهای خود به حمایت و پش��تیبانی 
مدیریت را مطرح کنید. حتی اگر مدیریت به خواسته های تان بی توجهی 
کن��د، باز هم نزد خود از تاش تان ب��رای بهبود وضعیت راضی خواهید 

بود.
5. راه حل آخر

اگر تمام این تاش ها به نتیجه نرس��ید، باید به دنبال تغییری اساسی 
باش��ید. مثا پُس��ت تان در همان اداره را تغییر بدهی��د یا کا به دنبال 
عوض کردن محل کارتان باش��ید. خوداشتغالی یا راه اندازی کسب و کار 
هم گزینه ای است که می توانید به آن فکر کنید. به هیچ وجه سامت تان 
را به خاط��ر یک مدیر بد و محیط کار س��می به خط��ر نیندازید. یادتان 
باشد که ما مشاغل را ترک نمی کنیم بلکه مدیران بد را ترک می کنیم؛ 
حق همه ماست که با مدیرانی کار کنیم که الهام بخش هستند و شیوه 

رهبری و ایجاد انگیزه در کارکنان را به خوبی می دانند.
forbes/chetor:منبع
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تعیی��ن هدف می تواند برای غلب��ه بر برخی از جنبه های 
اختال اضط��راب اجتماعی )SAD( مفید باش��د. در این 
نوشتار چند نکته برای کمک به رسیدن به اهداف در افراد 

مضطرب و پراسترس خواهیم دید.
بهترین انواع اهداف

اهداف ش��ما در ش��رایطی بهترین محسوب می شوند که 
ویژگی های زیر را داشته باشند:

– مشخص
– قابل اندازه گیری

– قابل دستیابی
– واقع بینانه

– دارای محدودیت زمانی
به عنوان مثال، ش��ما ممکن اس��ت هدفی را برای ایجاد 
پنج دوست جدید امسال تعیین کنید. هدف شما مشخص 
اس��ت )5 دوس��ت(، قابل اندازه گیری اس��ت )خواه به این 
هدف برس��ید و خواه نه(، قابل دس��تیابی است )اگر برای 
آش��نا ش��دن و ماقات با افراد جدید سخت تاش کنید(، 
واقع بینانه است )بسیاری از افراد حداقل 5 دوست دارند( و 
زمان محدودی )در 12 ماه آینده تحقق می یابد( هم دارد.

ی��ک مثال از یک ه��دف غیرواقعی این اس��ت که هرگز 
در موقعیت های اجتماعی و عملکردی احس��اس اضطراب 
نکنید. چنین تفکر س��یاه و س��فیدی شما را برای شکست 
آماده می کند، زیرا ممکن است در چنین شرایطی احساس 

اضطراب کنید.
در اینجا چند گام عالی برای تعیین اهداف آورده ش��ده 

 است.
1- اهداف خود را مشخص کنید

دوس��ت دارید ب��ا توجه به اضط��راب اجتماعی خود چه 

چیزی را تغییر دهید؟ اهداف کوتاه، متوسط و بلندمدت را 
در زمینه هایی مانند موارد زیر تعیین کنید:

– پیدا کردن دوستان جدید
– به دست آوردن شغل

– رسیدن به سامت ایده آل
مراقب باش��ید اضطراب ش��ما مانع انتخاب اهداف نشود. 
اهداف را بدون توجه به میزان اضطرابی که ممکن است در 

شما ایجاد کنند، شناسایی کنید.
اهداف خود را حتماً یادداشت کنید تا مطمئن شوید که 

به آنها پایبند هستید
2- اهداف را به چند بخش تقسیم کنید

ب��ه عنوان مثال، اگر هدف ش��ما برق��راری هر روزه یک 
تماس تلفنی اس��ت، با انتخاب ش��خصی که قرار است با او 
تماس بگیرید شروع کنید و مطمئن شوید که شماره تلفن 

مناسب را دارید.
3- موانع را شناسایی کنید

چه عاملی می تواند مانع ایجاد پنج دوس��ت جدید شود؟ 
این چالش ها را شناسایی کنید و راه هایی برای برای از بین 
ب��ردن آنها به دس��ت بیاورید. به باش��گاهی بپیوندید یا در 
یک دوره آموزش��ی ش��رکت کنید. به این ترتیب می توانید 
آدم ه��ای جدیدی را ماقات کنید که ممکن اس��ت روزی 

دوست شما شوند.
4- برای رس��یدن به اهداف تان برنامه ریزی زمانی داشته 

باشید
یک برنامه زمانی مشخص داشته باشید و براساس همان 
برای رس��یدن به هدف ت��ان تاش کنید. ب��ه عنوان مثال 
برای داش��تن پنج دوس��ت جدید، فعالیت های منظمی را 
برنامه ریزی کنید که ش��ما را در تماس با دوستان احتمالی 

قرار دهد. به عنوان مثال، ش��ما می توانید هر هفته در یک 
زمان مش��خص و ثابت به باشگاه سر بزنید به این امید که 

هر بار با همان افراد یکسان روبه رو شوید.
5- هدف خود را کامل کنید

ش��اید الزم باش��د مراحل دقیق برداش��تن برای رسیدن 
ب��ه هدف خود را یادداش��ت کنید. برای مث��ال پیدا کردن 
دوستان جدید؛ این ممکن است به معنای نوشتن مراحلی 

مانند شروع مکالمه، نحوه ادامه مکالمه و ... باشد.
6. انگیزه برای دستیابی به اهداف

داشتن اهدافی برای کار روی اضطراب اجتماعی و از بین 
بردن آن اگر انگیزه کافی نداش��ته باش��ید کارایی چندانی 
نخواهد داش��ت. دقت کنید و موانعی را ک��ه مانع از ایجاد 
انگیزه می شوند شناس��ایی کنید، از جمله اینکه باور کنید 
چیزها هرگز خود به خود تغییر نمی کنند و این سد و موانع 

را به چالش بکشید.
7. پاداش بدهید یا تجدیدنظر کنید

اگ��ر در اهداف خود موفق بوده اید، به خود پاداش دهید. 
اگر اینگونه نبوده، پس تجدیدنظر کنید و رویه تان را تغییر 

بدهید تا موفقیت بعدی احتمال بیشتری داشته باشد.
کام پایانی

اختال اضطراب اجتماعی می تواند دس��تیابی به اهداف 
ش��ما را به چالش بکش��د. اگر در انجام این کار به تنهایی 
مشکل دارید، به دنبال کمک حرفه ای باشید. یک درمانگر 
ممکن اس��ت به شما کمک کند از موانع و سدهایی که سر 
راه شما قرار دارد عبور کنید. اگر مراجعه حضوری نزد یک 
درمانگر برای تان جالب نیست و تمایلی به انجام آن ندارید، 

می توانید آناین درمانی را امتحان کنید.
verywellmind/bazdeh :منبع

7 گام رسیدن به اهداف در افراد مضطرب و پراسترس

 چرا شکست سریع را اولین گام
به سمت موفقیت در کسب و کار می دانند؟

توماس ادیسون در جایی گفته است:
 من شکست نخوردم، بلکه 1000 روشی که عمل نمی کنند را پیدا کرده ام.

 کارآفرینانی که با شکس��ت مواجه ش��ده اند باید از صمیم قلب خوش��حال باش��ند که در شرکت خوبی 
فعالی��ت می کنن��د. برخی از بزرگترین ش��رکت های جهان که احتم��اال به خوبی آنها را می شناس��ید، با 
شکس��ت های بزرگی روبه رو شده اند. زمانی که کوکاکوال در سال 1985 فرمول قدیمی خود را دستکاری 
کرده و کوک جدید یا New Coke را تولید کرد، اعتراضات عمومی تا اندازه ای بود که فرمول اصلی بعد 
از 79 روز دوباره از سر گرفته شد. هیچ شکی نیست که کوک جدید یک شکست بزرگ بود، اما از خاکستر 
بزرگترین شکس��ت صنعت نوش��یدنی های غیرالکلی، بازاری برای طعم های مختلف نوشیدنی و نوشابه به 
وج��ود آم��د که تا امروز نیز به فعالی��ت خود ادامه می دهد. با این وجود، ک��وک جدید را چنان فاجعه ای 
می دانند که هنوز هم بعد از این همه س��ال، هر شرکتی که با بزرگترین شکست خود مواجه می شود، آن 

را شکست کوک جدید شرکت خود می داند.
کمپانی SellMax به خرید و فروش ماش��ین های دس��ت دوم در سراس��ر آمریکا می پردازد. زمانی که 
این ش��رکت در س��ال 1990 تصمیم گرفت تا مرکز خدماتی خود را در مناطق مختلف قرار دهد تا افراد 
بتوانند به سادگی و به سرعت اتومبیل دست دوم خود را به فروش برسانند، توانست کار خود را با خرید 
15 خ��ودرو در م��اه آغاز کند و بدین ترتیب، به هیچ س��رمایه گذاری نیاز نداش��ته باش��ند. امروزه میزان 
خرید این ش��رکت در ماه به 800 تا 1200 خودرو می رس��د. یکی از بنیانگذاران SellMax به نام تونی 
پورتر، رش��د فوق العاده سریع ش��رکت را »شکست سریع و مقیاس بندی س��ریع« توصیف می کند. منابع 
مالی و س��رمایه گذاری در مراحل اولیه کار برای پورتر و همکارانش یک مش��کل بزرگ به شمار می رفت؛ 
هر کدام از این افراد در طول هفته، بیش از 80 س��اعت را به فعالیت مش��غول بودند. آنها از اش��تباهات و 
شکست های ش��ان درس گرفتند. پورتر در این باره می گوید: »ما از اینکه اس��تراتژی های بازاریابی مختلف 
را امتحان کنیم، هراسی نداشتیم، بسیاری از آنها موفقیت آمیز نبوده اند. اما زمانی که استراتژی موثری را 

پیدا می کردیم، به سرعت آن را اندازه گیری کرده و با حجم باال، آن را به اجرا می گذاشتیم.«
زمانی که شکست از کنترل خارج می شود

اینگونه از شکست ها احتماال از منابع غیرقابل انتظار به وجود می آیند که از کنترل شما خارج هستند. 
زمانی که سل مکس برای اولین بار کار خود را آغاز کرد، تمرکز خود را روی خرید ماشین های به شدت 
فرسوده و بازیافت فلز آن قرار داده بود. پورتر در این باره توضیح می دهد: »اما بعد از اینکه بازار چینی ها 
سقوط کرد، قیمت آهن ضایعات نیز به شدت کاهش یافت. با این اوصاف ما مجبور بودیم که مسیر را به 

سمت دیگری منحرف کرده و ماشین های دست دوم و سالم تر را خریداری کنیم.«
کمپانی Home Depot نیز اش��تباه بزرگی را در چین مرتکب ش��د؛ این ش��رکت تصمیم گرفت که 
بازار مالکان خانه Do It Yourself را به جمهوری خلق گس��ترش دهد. این بازار در آمریکا با موفقیت 
مواجه ش��ده بود؛ جایی که تعمیر لوازم محیط خانه، یک س��رگرمی به ش��مار می رود و استفاده از لوازمی 
که توس��ط یکی از اعضای خانواده تعمیر ش��ده، یکی از نشانه های مردانگی شناخته می شود؛ اما در چین، 

چنین رفتاری از نشانه های افراد سطح پایین جامعه و فقر به حساب می آید.
شرکت Mattel نیز از نمونه های دیگری است که اشتباه بزرگی را در چین تکرار کرد. این شرکت در 
سال 2009 به دنبال این بود که عروسک باربی را همراه با خانه ها و لوازم شیک باربی به مساحت 3344 
متر مربع به دخترهای کوچک چینی عرضه کند، اما والدین چینی که بیشتر روی تحصیات و مهارت های 
مختلف تمرکز می کنند، ارزش این عروسک های مو بور و چشم آبی را درک نکرده و این پروژه آنطور که 

برآورد می شد، مورد استقبال قرار نگرفت.
شکست را در مدل کسب و کار خود قرار دهید

گای کاوازاکی از مدیران س��ابق اپل در جایی گفته اس��ت: »نگران نباشید، به درد نخور باشید.« منظور 
کاوازاکی از این حرف این نیست که کوک جدید دیگری را تجربه کنید، بلکه از شما می خواهد تا محیطی 
را برای شکس��ت نوآوران پروس��ه ها فراهم کنید تا فضایی برای کش��ف موارد جدید فراهم ش��ود. مفهوم 
»حداقل محصوالت زنده« یکی از مواردی اس��ت که به س��ختی در نوآوری و ساخت محصوالت قوی تر و 

موفق تر ریشه دارد؛ چراکه شکست، محدودیت ها و ایرادهای نمونه های فعلی را آزمایش می کند.
بعد از ادس��ل، فورد به تولید ماش��ین ادامه داد. بعد از سقوط Mattel در چین، آنها همچنان به تولید 
عروس��ک های باربی ادامه دادند و بعد از کاهش قیمت آهن قراضه، س��ل مکس مجبور ش��د تا مدل اولیه 
کس��ب و کار خود را تغییر دهد؛ آنها مدل را منحرف کرده و مفهوم جدیدی را ارائه کردند که به رش��د 
قابل قبول منجر ش��د. یکی از کنترل کننده های پرواز ناس��ا در طول ماموریت خود برای برگرداندن آپولو 
13 به زمین گفته بود: »شکست جزو گزینه ها نیست.« این نقل قول از آن زمان تا به حال توسط فعاالن 
عرصه کس��ب و کار مورد اس��تفاده قرار گرفته است. اما راه اندازی کس��ب و کار، به ماموریت های فضایی 
ناس��ا ش��باهتی ندارد؛ شکس��ت نه تنها یک گزینه معتبر اس��ت، بلکه تقریبا ضرورتی است که باید آن را 
به عنوان بخش��ی از ارزیابی های تان بشناس��ید. کسانی که تا به حال شکست نخورده اند، کار خاصی انجام 
نداده اند؛ چراکه تاجران و فعاالن بزرگی هس��تند. آنها هرگز شکست نخورده اند، چون هرگز هیچ ریسکی 

را به جان نخریده اند.
موفقیت در کس��ب و کار با نرخ باخت ها در مقابل بردها اندازه گیری نمی ش��ود، بلکه با کس��انی برآورد 
می شود که بعد از هر شکست، دوباره روی پای خود می ایستند. در دنیای واقعی، شکست در کسب و کار، 

یک حقیقت پایه ای در زندگی و سنگ مانعی به سمت یک استراتژی پیروز به شمار می رود.
entrepreneur/ucan :منبع
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