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کدامیک از زنجیره های ارزش جهانی برای ایران بهتر است؟

 اقتصاد ایران
در دوراهی شرق و غرب

فرصت امروز: اقتصاد سیاسی ایران در آستانه قرن جدید کماکان با مسئله تحریم ها و جنگ اقتصادی روبه روست 
و به جرأت می توان دهه نود را دهه تحریم ها در اقتصاد ایران خواند. درحالی که کمتر از 10 روز به پایان آخرین 
س��ال قرن و همینطور کمتر از چند ماه به انتهای عمر دولت دوم حس��ن روحانی زمان باقی مانده، اقتصاد ایران 
دس��ت کم دو دوره تحریم ش��دید اقتصادی را در این دهه تجربه کرده که به دو دوره رکود تورمی انجامیده است. 
اصطالح جنگ اقتصادی ) Economic Warfare( در این س��ال ها به یکی از کلیدواژه های مهم سیاستمداران 

ایران و آمریکا تبدیل شده است. هرچند اقتصاددانان به لحاظ نظری این اصطالح را چندان درست...

 شاخص بورس با رشد 10 هزار واحدی به کانال
یک میلیون و 200 هزار واحد بازگشت

 سومین سبزپوشی
 متوالی بورس
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کرونا چه بر سر بخش خرده فروشی در ایران و جهان آورد؟

تاب آوری خرده فروشی ها در عصر کرونا

6 گام برای یافتن ایده های خط شکن کسب و کارهای کوچک
6 اشتباهی که شرکت ها را به نابودی می کشاند

هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی
B2C و B2B تفاوت بازاریابی در کسب و کارهای

راهکار جذب افراد بااستعداد در شرکت
مدل B2G چیست  و شامل چه مواردی میشود؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ارزش بازار اپل برای اولین بار در 
2021 به زیر 2 تریلیون دالر رسید

4
فرصت امروز: فراز و فرود بازار سـرمایه در سـال 99 باعث 

کوچ دسـته جمعی بسیاری از سـرمایه گذاران خرد 
به سوی بازار ارزهای دیجیتال شد؛ تا جایی که...

بیت کوین چگونه رقیب بورس شد؟

بازار ۲۵ هزار ميلياردی 
رمزارزها

نگـــاه
عجم اغلو چطور 

پرارجاع ترین اقتصاددان 
جهان شد؟

خوانش سرمایه دارانه 
از مارکس

دارون عجم اغل��و، اقتصاددان 
آمریکایی ترکیه ای  تبار اس��ت که 
ط��ی تقریبا س��ه ده��ه اخیر در 
دانش��گاه »ام آی تی« مش��غول 
ب��ه تدریس اقتصاد ب��وده و یکی 
پرارجاع ترین  برجس��ته ترین،  از 
و مش��هورترین اقتصاددان ه��ای 
معاص��ر جهان به ش��مار می آید. 
ب��ا  عمدت��ا  ک��ه  اغل��و  عج��م 
نظریه پ��ردازان  و  اقتصاددان ه��ا 
سیاس��ی نظیر س��ایمن جانسن 
و جیم��ز رابینس��ون هم��کاری 
می کن��د، ب��ر نق��ش نهادها در 
اقتصادی  وضعی��ت  ش��کل دهی 
ی��ک کش��ور تاکی��د دارد. عجم 
اغل��و که بیش��تر به عن��وان یک 
میانه رو ش��ناخته می ش��ود، به 
اقتصاد ب��ازار ب��ا مقررات گذاری 
دولتی اعتق��اد دارد. او به عنوان 
یکی از چهره های ش��ناخته شده 
علوم انسانی جهان درباره مسائل 
اقتصادی و  نابراب��ری  سیاس��ی، 
اظهارنظر  سیاس��ت های مختلف 
 2011 س��ال  در  می کن��د. 
محبوب ترین  درب��اره  مطالعه ای 
اقتصاددان ه��ای زی��ر 60 س��ال 
آمریکایی ص��ورت گرفت و عجم 
اغل��و پ��س از پ��ال کروگمن و 
ِگرگ منکیو در رتبه س��وم قرار 

»مقاالت  پایگاه  گرفت. 
2پژوهشی علم اقتصاد«...
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فرصت امروز: روز ششم ژانویه 2021، روزی کلیدی در تاریخ 
معاصر آمریکاست؛ روزی که عده ای از طرفداران دوآتشه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیش��ین آمریکا وارد ساختمان کنگره در 
شهر واشنگتن شدند و خیلی زود تصاویر تصرف ساختمان کنگره 
توس��ط آنها و سنگر گرفتن نمایندگان در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی سرازیر شد. 10 روز پس از این حمله دادگستری ایاالت 
متحده اعالم کرد که مهاجمان قصد داشته اند برخی از نمایندگان 
کنگره را گروگان بگیرند و به قتل برس��انند. جلسه ششم ژانویه 
کنگره برای بررسی آرای اعضای کالج الکترال انتخابات ریاست 
جمهوری و تایید رس��می پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات 
برگزار شده بود که پس از حمله مهاجمان برای چند ساعت به 
تعوی��ق افتاد. ترامپ بارها پیش از این حمله اعالم کرده بود که 
در انتخابات دس��تکاری شده و از معاونش مایک پنس خواسته 
بود که از احتس��اب آرای ایالت جورجیا به نفع بایدن خودداری 
کند. سخنان تحریک آمیز او در روزهای منتهی به پنجم و ششم 
ژانویه از سوی منتقدانش از عوامل اصلی این حمله شمرده شد.

حاال ارتباط همه اینها با دنیای کس��ب و کار چیست؟ حمله 
به کنگره ش��وک بزرگی برای آمریکا بود، این حمله پنج کشته 
به جا گذاشت و تصاویر آن در سراسر دنیا، پایتختی آشوب زده 
از آمریکا را نشان داد. جدا از همه اینها، زنگ خطر اصلی به صدا 
درآمد؛ اینکه نیروهای راست افراطی که در این چهار سال مجال 
بیشتری برای ابراز وجود و یارکشی پیدا کرده اند، در حال تبدیل 
شدن به قدرتی خطرناک هستند. در این بین، شرکت های بزرگی 
نظیر توییتر، فیس بوک و اینستاگرام حساب های متعلق به ترامپ 
و همینطور حس��اب های متعلق به حمله کنندگان به ساختمان 
کنگره را مس��دود کردند. همین ش��د که میان همه شبکه های 
اجتماع��ی که از مدت ها پیش مش��خص بود به مخالفان ترامپ 
تبدیل ش��ده اند، ناگهان نام شرکت جوان پارلر خودش را نشان 
داد؛ ش��بکه ای اجتماعی شبیه به توییتر که با شعار آزادی بیان 

به یکی از مهمترین مراکز حضور مجازی راس��ت گرایان افراطی 
تبدیل شد.

برندی که در غوغای سیاسی آمریکا گل کرد
پارلر )برگرفت��ه از کلمه فرانس��وی Parler به معنای حرف 
زدن( س��ال 2018 در شهر هندرسون ایالت نوادا و توسط جان 
ماتز و جرد تامس��ون تاس��یس ش��د. این پلتفرم حاال تبدیل به 
جاذبه ای برای سیاس��تمداران راس��ت و هواداران دونالد ترامپ 
ش��ده و همزمان بهشت امن کسانی اس��ت که برای فیس بوک 
و توییتر و اینس��تاگرام زیادی تندرو و نژادپرست یا اهل توهین 
به ش��مار می آیند. پارلر مملو از نوش��ته ها و آکن��ده از آدم هایی 
اس��ت که از شبکه های اجتماعی جریان اصلی به خاطر تخطی 
از دس��تورالعمل های کاربری تعلیق یا حذف شده اند. این شبکه 
اجتماع��ی خود را به عنوان »نهاد آزادی بیان« معرفی می کند و 
مدعی اس��ت که اطالعات کاربران را در اختیار گروه سومی قرار 
نمی دهد و می گوید: »ما قانونگذار نیس��تیم. ما دولتی نیستیم. 
م��ا یک جامعه ای��م. پارلر حق ش��ما را در بیان اف��کار، عقاید و 

ایده آل های تان به صورت آنالین قبول دارد.«
مات��ز و تامس��ون گفته اند که پ��س از کالفه ش��دن از »نبود 
ش��فافیت در شرکت های بزرگ فناوری و سرکوب ایدئولوژیک« 
تصمیم به تاس��یس این ش��رکت گرفتند. اگ��ر عالقه مندید که 
بنیانگذاران پارلر چه سابقه ای در دنیای فناوری دارند، باید بدانید 
ک��ه ماتز در حوزه مهندس��ی نرم افزار کار ک��رده و مدرک علوم 
کامپیوترش را از دانشگاه دنور گرفته است. او همچنین به مدت 
س��ه ماه در بخش خدمات وب ش��رکت آمازون در سال 2017 
حاضر بود. تامس��ون هم مثل ماتز، مدرکش را در همان رشته و 
همان دانش��گاه گرفته و از سال های 2016 تا 2018 در شرکت 

»CarePICS« مشغول به کار بود.
کسانی که در شبکه های اجتماعی و مشخصا در توییتر فعال 
هس��تند، به خوبی می دانند که در س��ال های گذش��ته، حضور 

دونال��د ترامپ در این بس��تر مجازی تا چه ان��دازه جنجال به پا 
کرده اس��ت. ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری اش، توییتر 
را رس��انه اصلی خود قرار داد. او در حالی تصمیماتش را عمدتا 
از همی��ن تریبون به جهان اعالم می کرد که این اتفاق گاهی به 
مجادالتی با سایر کشورها می انجامید. در این بین، هرچه به سال 
آخر دوره حضور ترامپ در کاخ س��فید نزدیک تر شدیم، توییتر 
هم با جدیت بیش��تری به محتواهای تولیدی او در این ش��بکه 
اجتماعی واکنش نش��ان می داد و اگر حرف یا آمار اشتباهی )به 
ویژه در بحران کرونا( از سوی رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر 
می شد، توییت های او را بالفاصله برچسب میزد تا خوانندگان و 
کاربران بدانند که محتوای این توییت مستند و یا واقعی نیست.

حمله به ساختمان کنگره در روز ششم ژانویه 2021، اما دیگر 
کار را یکس��ره کرد. این گونه ش��د که از سال 2018 یعنی زمانی 
که دیگ��ر جنگ های توییتری ترام��پ و مخالفانش به اوج خود 
رس��یده بود، ظهور شبکه اجتماعی پارلر به معنای ظهور دنیایی 
موازی برای هواداران ترامپ و جریان های راس��ت افراطی آمریکا 
بود. در ماه دسامبر 2018، یکی از فعاالن محافظه کار به نام امبر 
اونز در معرفی پارلر توییتی زد که س��بب روانه شدن موجی 40 
هزار نفری به س��مت این ش��بکه اجتماعی نوپا شد، تا جایی که 
سرورهای پارلر دچار اشکال شدند. از همان موقع به مرور زمان، 
تعدادی از شخصیت های شناخته شده حزب جمهوری خواه سر 
از پارلر درآوردند، از جمله رودی جولیانی، وکیل جنجالی ترامپ. 
در کنار آنها، برخی از چهره های ش��اخصی که به خاطر محتوای 
توییت های شان از این شبکه اجتماعی جریان اصلی کنار گذاشته 
ش��ده بودند و دسترسی های شان مسدود شده بود هم به سمت 
پارلر روانه ش��دند. از اینجا به بعد دیگر بازاریابی این ش��بکه نیز 
برمبنای مخاطبان و مشتریان بالقوه بود. در حالی که تا چند ماهه 
اول س��ال 2019 این شبکه اجتماعی عمدتا در اختیار هواداران 
ترامپ بود، اما از آن تاریخ به بعد ناگهان سروکله 200 هزار اکانت 

ایجادشده از عربستان سعودی هم در این شبکه پیدا شد و تعداد 
کاربرانش را نزدیک به دو برابر کرد. این دسته از کاربران تازه اغلب 
هواداران ش��اهزاده سعودی، محمد بن سلمان بودند که آنها هم 
عقیده داشتند در توییتر به صورت ناعادالنه ای سانسور می شدند. 
س��پس در نیمه س��ال 2020 که توییتر برخ��ی از توییت های 
ترامپ در مورد دس��تکاری در آرای پس��تی را برچس��ب دار کرد 
و از آنه��ا به عنوان محتوای غیرمس��تند نام برد، م��وج تازه ای از 
طرفداران او راهی پارلر شدند. همان موقع بود که این شرکت گام 
بزرگی در راه جدا کردن حس��اب خودش از شبکه های اجتماعی 
جریان اصلی برداش��ت و با انتشار »اعالمیه استقالل اینترنت« با 
الگوبرداری از اعالمیه معروف اعالم اس��تقالل آمریکا، به معرفی 
هش��تگ »Twexit« )شبیه به هشتگ »Brexit« که مدافعان 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استفاده می کردند( پرداخت.
همیشه پای روسیه در آمریکا در میان است

عاقبت نوبت به ماجرای کنگره رسید. گزارش های رسانه های 
آمریکایی نش��ان می دهد که از این بس��تر مجازی برای انتشار 
پیام ه��ای خش��ونت بار و س��ازماندهی گروهی ب��رای حمله به 
ساختمان کنگره استفاده ش��ده است. همین شد که بعد از آن 
اتفاق، نام پارلر ناگهان بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شد و  اگر 
هم کسی بود که تاکنون نامش را نشنیده بود، حاال حتما با پارلر 
آشنا شده بود. به همین خاطر بود که این بار آمازون وارد صحنه 
شد؛ شرکتی که تا آن موقع بستر استفاده از اینترنت را برای پارلر 
فراهم کرده بود، خدماتش را به دلیل »ترویج خشونت« از سوی 
بخش��ی از کاربران پارلر و نبود نظارت کافی از سوی مدیران آن 
قطع کرد، اما درست زمانی که همه گمان کردند کار این برند و 
کسب و کار به پایان رسیده است، خبر رسید که روسیه به سرپا 
ماندن این ش��رکت کمک کرده اس��ت. خبر این ماجرا حتی در 
رس��انه های ایران هم بازتاب یافت و »ایسنا« به نقل از »رویترز« 
نوشت: »رونالد گیلمت، کارش��ناس زیرساخت به رویترز گفت: 

آدرس پروتکل اینترنتی مورد اس��تفاده پارلر متعلق به ش��رکت 
»DDos-Guard« ب��ود که تحت کنت��رل دو مرد روس قرار 
داش��ته و خدماتی از جمله حمایت در برابر حمالت داس فراهم 
می کند. اگر وب سایت پارلر به طور کامل احیا شود، کاربران آن 

می توانند دوباره پیام ها را مشاهده کرده و کامنت بگذارند.«
»س��ی ان ان« نیز پیش از وقوع اتفاقات کنگره و وقایع منجر 
به تعلیق پارلر به خاطر نبود زیرس��اخت، گزارش داد که غیر از 
موسس��ان پارلر یک نام مهم در میان سرمایه داران محافظه کار 
هست که از ابتدا این شبکه را تامین مالی کرده است. ربکا مرسر، 
یکی از حامیان مالی همیش��گی محافظه کاران اعالم کرد که از 
پارل��ر حمایت می کند. او دختر رابرت مرس��ر، یک��ی از مدیران 
سرش��ناس صندوق های س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر است. از 
روس��یه گرفته تا سرمایه داران راست گرایی که پشت سر ترامپ 
جمع شده بودند و در مورد نقش آنها در پیروزی او در انتخابات 
چهار سال گذشته حرف و حدیث های فراوانی بود، حاال در پشت 
ش��بکه اجتماعی تازه تاسیس جمع شده اند و به نظر می رسد با 
وجود محدودیت هایی که از سوی غول های اینترنت اعمال شده، 
نمی ت��وان این نام را ب��ه راحتی حذف کرد. اتفاقاتی که در طول 
انتخابات آمریکا و پس از رفتن رسمی دونالد ترامپ از کاخ سفید 
در عرصه ش��بکه های اجتماعی رخ داد، س��واالت و پرسش های 
بس��یاری را در ح��وزه حقوق مخاط��ب، آزادی بی��ان و قوانین 
شرکت ها مطرح کرد و بس��یاری از انگاره ها را به چالش کشید. 
غیر از بحث های مربوط به حقوق شهروندی، دیگر مشخص است 
ک��ه قدرت های کنونی دنیای کس��ب وکار به خصوص در حوزه 
اینترنت و فناوری حاال قدرتی بی مانند هستند که می توانند به 
درست و یا غلط تاثیرات زیاد و چشمگیری در عرصه سیاست و 
اقتصاد و حتی حذف و اضافه کردن صداهای مختلف در جوامع 
بشری داشته باشند. به عصر سلطه شبکه های اجتماعی خوش 

آمدید!

فیس ب��وک، توییتر، گوگل، آمازون و یوتیوب در س��ال 2020 میالدی 
همزمان با اعتراضات جهانی پس از مرگ جورج فلوید و آغاز جنبش »جان 
سیاهان مهم است«، اعالم کردند که برنامه هایی برای مقابله با تبعیض نژادی 
خواهند داشت. حال سوال این است که این غول های فناوری چقدر به قول 
خود عمل کرده اند؟ این شرکت ها هم اکنون تحت فشارند تا شعارهایی را 
که علیه تبعیض نژادی س��ر داده اند، انجام دهند، چه در داخل پلتفرم ها و 
چه در محیط های کاری خودش��ان. در مطلب حاضر، کاری پل، خبرنگار 
حوزه فناوری در سان فرانسیسکو بررسی کرده که این غول های فناوری در 
زمینه مقابله با تبعیض نژادی )که گفته می شود سیستماتیک است و باید با 
همه توان علیه آن مبارزه کرد( چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده اند! 
وضعیت کنونی نش��ان می دهد که هنوز این پلتفرم ها اصالحات اساسی را 
شروع نکرده اند و این مسئله در آینده الینحل باقی خواهد ماند، مگر اینکه 

شرکت های حوزه فناوری دست به اقدامات ریشه ای بزنند.
* فیس ب��وک: فیس بوک قول داده بود که تا پنج س��ال آینده به تعداد 

سمت های مدیریتی رنگین پوستان شرکت 30 درصد اضافه کند و تا سال 
2023 تعداد کارکنان سیاه پوست و التین تبار فیس بوک را دو برابر نماید. 
طبق اعالم س��خنگوی این ش��رکت، فیس بوک 200 میلی��ون دالر خرج 
حمایت از کس��ب وکارها و سازمان های سیاه پوس��تان کرده و 1.1 میلیارد 
دالر نیز سرمایه گذاری جداگانه در این زمینه انجام داده است. یک کمیته 
18نفره نیز در داخل ش��رکت درست کرده که روی برابری نژادی کارکنان 
فیس بوک نظارت داشته باشند. فیس بوک همچنین کارزاری را برای مقابله 
با سخنان توهین آمیز و نفرت پراکنانه به راه انداخته که بخش چشمگیری از 
آن درباره نژادهای غیرسفید است. با این وجود، منتقدان می گویند که مقابله 
با نفرت پراکنی در فیس بوک به اندازه کافی نبوده و باید بیشتر از اینها باشد.
* توییتر: توییتر قول داده است که زنان تا سال 2025 نیمی از نیروی 
کار شرکت باشند و اقلیت های نژادی نیز دست کم 25 درصد نیروی کار این 
شرکت را در داخل آمریکا تشکیل دهند. در سال 2020 توییتر توییت های 
برخی از افراد را که نژادپرستانه بود، حذف کرد، ازجمله توییت های مارک 

دیوک را که رهبر گروه کوکالکس کالن ها در آمریکاست. بیش از یک دهه 
است که از توییتر بابت اینکه چنین فردی آزادانه در حال نفرت پراکنی علیه 
نژادهای غیرسفید است، انتقاد می شد و در سال گذشته میالدی سرانجام 
توییتر به این انتظار پاسخ داد. همچنین توییت های نژادپرستانه استیو بنن 
هم حذف شود. این پلتفرم از اولین پلتفرم هایی است که با دروغ و اطالعات 
جعلی مقابله کرد و برخی از مطالبی را که اشتباه و غلط تشخیص می دهد، 
نشان دار می کند. توییتر براساس آنچه که ناظران می گویند توانسته است 
اقلیت های قومی و نژادی زیادی را در داخل ش��رکت اس��تخدام کند، اما 
انتقادی که به توییتر می شود، این است که هنوز نتوانسته به طور موثر جلوی 

سخنان نفرت پراکنانه را علیه رنگین پوستان بگیرد.
* یوتیوب: آنچه یوتیوب در تب جنبش »جان سیاهان مهم است« قول 
داده بود، این بود که 100 میلیون دالر خرج کند برای اینکه به برنامه سازان 
و هنرمندان سیاه پوست کمک کند. این پلتفرم تاکنون توانسته از ابزارهایی 
استفاده کند تا در نمایش ویدئوهای پیشنهادی خود، ویدئوهایی که زبان 

توهین آمیز به نژادهای مختلف دارند، فیلتر شود و برخی از ویدئوها نیز که 
از نظر نژادی تبعیض آمیز هستند، نشان دار شوند. یوتیوب و الگوریتم های 
پیشنهاددهنده ویدئوهایش، یکی از مهمترین ابزارهایی است که افراط گرایان 
برای ترویج افکار خود به کار می گیرند. این انتقاد همیشه به یوتیوب شده 
است که بعد از چند پیشنهاد، این پلتفرم بدترین و افراطی ترین ویدئوها را 
به مخاطبان خود نشان می دهد و باید در الگوریتم هایش تجدیدنظر اساسی 
کند. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و حتی جنبش ضدتبعیض نژادی س��ال 
2020 نیز نتوانس��ته به اندازه کافی فش��ار بیاورد تا این مسئله حل شود. 
همچنین یوتیوب یکی از ابزارهایی است که برای نشر نظریه های توطئه از 

آن سوءاستفاده می شود که این روند هنوز اصالح نشده است.
* گوگل: مهمترین ش��رکت عرصه جست وجوی اینترنتی گفته بود که 
تا س��ال 2025 حدود 30 درصد پست های مدیریتی خود را به اقلیت های 
نژادی اختصاص می دهد. همچنین اعالم کرده بود که تالش می کند نسبت 
گروه هایی را که در گوگل از نظر نژادی کمتر از واقعیت جامعه نمایندگی 

می شوند، افزایش دهد. با اینکه طبق گزارش های این شرکت، 350 میلیون 
دالر برای این کار خرج شده است، اما همچنان به گوگل انتقاد می شود که 
هنوز در تعداد کارمندانش اختالف نژادی زیادی وجود دارد و الگوریتم های 
موتور جس��ت وجویش نیز طوری اس��ت که انحراف نژادی در نتیجه های 

محصوالت گوگل به چشم می خورد.
* آمازون: بزرگترین ش��رکت خرده فروش��ی آنالین جهان گفته بود که 
یک س��ال بیش��تر مهلت می گیرد برای اینکه ابزار تشخیص چهره خود را 
به پلیس آمریکا بفروش��د. همچنین تعداد کارکنان رنگین پوس��ت خود را 
در س��ال 2021 مثل س��ال 2020 دو برابر خواهد کرد. این ش��رکت 10 
میلیون دالر برای ترویج حقوق مدنی و مقابله با تبعیض به نهادهای مدنی 
کمک کرده  است، اما این شرکت هنوز به این علت نقد می شود که دارد با 
شرکت هایی شراکت می کند که فیلم های شخصی شهروندان را به پلیس 
تحویل می دهد. آمازون همچنین بابت بهره گرفتن ناعادالنه از نیروهای کار 

رنگین پوست نیز تحت فشار است.

گوگل و آمازون چطور با اقلیت های نژادی برخورد می کنند؟

تبعیضنژادی در غول های فناوری

شبکه اجتماعی »پارلر« چگونه با »توییتر« در افتاد؟

جنگ شبکه های اجتماعی در سال 2021



فرصت امروز: ش��یوع کرونا در طول بیش از یک س��ال گذشته تاثیرات 
عمی��ق و دامنه داری بر بخش خرده فروش��ي جهان داش��ته که به اعمال 
محدودیت های اجتماعی و رعایت پروتکل هاي بهداش��تي، کاهش سطح 
درآمدها و تغیی��ر در تقاضاي مصرف کنندگان ب��ا همه گیری کووید19- 
برمی گردد. الگوهاي رفتاري مصرف کنندگان به دلیل مالحظات بهداشتي و 
اقتصادي، تغییرات جالبی در عصر کرونا داشته است؛ از یک سو، تقاضا براي 
خرید کاالهای ضروري خوراکي و بهداشتي، افزایش شدید و قابل توجهی 
داشته و در سوی مقابل، تقاضا براي خرید اقالم غیرضروري کاهش یافته و 
از سوي دیگر، جهان شاهد گسترش خریدهاي آنالین، خرید مواد غذایي 
محلي، توجه به ارزش واقعي کاال در مقابل قیمت آن و کاهش وفاداري به 
برندهاي مطرح جهاني به نفع برندهاي محلي بوده است. مجموع همه این 
موارد، باعث تغییرات مهمي در فعالیت هاي بخش خرده فروشي در ایران و 
جهان و به خصوص در عملکرد فروشگاه هاي زنجیره اي شده است که نقش 

مهمي در تامین نیازهاي روزانه شهروندان جوامع دارند.
در ای��ن زمینه، موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی در گزارش 
اخیر خود به بررسي مهمترین تحوالت ناشي از همه گیری کرونا در بخش 
خرده فروش��ی و فروش��گاه هاي زنجیره اي ایران و جهان پرداخته و نوشته 
اس��ت: کرونا پیامدهای مخربی برای صنوف تولیدی و خرده فروش��ان به  
دنبال داشته است. مطالعات نشان می دهد به  دلیل تغییر در عادت خرید 
مصرف کنندگان، خرده فروش��ان تغییرات زیادی را نسبت به قبل از دوره 
ش��یوع کرونا تجربه کرده اند و حتی ممکن اس��ت شیوه کار آنها هرگز به 

شرایط پیش از کرونا بازنگردد.
تهدید و فرصت کرونا در بخش خرده فروشی

ش��یوع کرونا تاثیرات متفاوتي بر بخش خرده فروش��ي کش��ورها داشته 
اس��ت، اما دو روند عمده در این زمینه قابل تشخیص است؛ یکي افزایش 
تقاضاي مصرف کنندگان براي اقالم ضروري غذایي و بهداش��تي و کاهش 
تقاضا براي اقالم غیرضروري به منظور مدیریت هزینه ها و دیگري کاهش 
تمایل مراجعه فیزیکي به فروش��گاه ها و در مقابل، افزایش تمایل به انجام 
خریدهای آنالین اس��ت. نتایج یک پیمایش جهان��ي از ترافیک اینترنتي 
س��وپرمارکت ها در سطح جهان نش��ان مي دهد که این مسئله در آوریل 

2020 در مقایسه با ژانویه 2019 حدود 135 درصد افزایش داشته که این 
میزان در نیمه ژوئن امس��ال به 61 درصد رس��ید بنابراین این آمار و ارقام 

مي تواند بیانگر تایید این دو روند یادشده باشد.
درخصوص افزایش شدید تقاضا براي اقالم ضروري در طول شیوع کرونا 
مي توان به تجربه انگلس��تان اش��اره کرد. انگلیسی ها در مدت چهار هفته 
منتهي به 21 مارس بیش از 79 میلیون بار بیش��تر از مدت زمان مش��ابه 
سال گذشته براي خرید به سوپرمارکت ها مراجعه کرده اند که هدف بیشتر 
آنها عمدتا ذخیره سازي مواد غذایي در منازل بود. طبق تحقیقات شرکت 
نیلسن، مصرف کنندگان انگلیسي معادل 2.4 میلیارد دالر پول بیشتر براي 
خرید مواد غذایي هزینه کرده اند و همه س��وپرمارکت هاي انگلیس شاهد 
افزایش فروش در این مدت بوده اند؛ کما اینکه فروش��گاه تس��کو رشد 20 
درصدي، موریسون رشد 17 درصدي و اسداي سنزبري رشد 22 درصدي 

فروش را تجربه کرده اند.
از سوي دیگر، بررسي ها نشان مي دهد که پس از بازگشایي مجدد کسب 
و کارها، میزان کل خرده فروش��ي اروپا در ژوئن 2020 میالدی، به 99.7 
درصد مقدار آن در ماه فوریه یعني قبل از آغاز ش��یوع کرونا رسیده است. 
این میزان در مورد خرید حضوري گروه کاالیی مواد غذایي، آشامیدني ها 
و تنباکو، منفي 1.3 درصد بوده است، اما ارزش خریدهاي پستي و آنالین 

در این مدت رشدی 17 درصدی داشته است.
درخصوص ایران هرچند از میزان فروش فروشگاه هاي زنجیره اي از زمان 
ش��یوع کرونا، اطالعات چنداني در دست نیس��ت، اما گزارش های میدانی 
و گفت وگو با برخي از مدیران فروش��گاه هاي زنجیره اي نشان مي دهد که 
میزان فروش این فروش��گاه ها بسیار بیشتر از اهداف از پیش تعیین شده 
در مقایس��ه با انتظار افزایش تقاضاي همیش��گي براي آغاز س��ال نو بوده 
است. مطالعات نشان مي دهد میزان فروش فیزیکي برخي از فروشگاه هاي 
زنجیره اي در زمان موج اول ش��یوع کرونا بیش��تر از 30 درصد بوده است. 
البت��ه در حال حاضر از این روند افزایش��ي خبری نیس��ت و از این میزان 
کاسته شده است. تعداد اقالم خریداري شده نیز مولفه مهمي براي درک 
بهتر تقاضاي فزاینده براي خرید اقالم پرگردش در زمان کرونا بوده است. 
به طور نمونه گفته مي شود تعداد اقالم در هر فاکتور از زمان اعالم قرنطینه 

)یعنی نیمه دوم اسفندماه 1398( نسبت به قبل از آن به بیش از 10 الی 
11 قلم کاال در هر فاکتور رسیده است. پیش از کرونا، میانگین تعداد این 
اقالم حدود 5 قلم بوده اس��ت. اگرچه این روند نیز با کاهش محدودیت ها 
کمتر شده، اما ممکن است با شیوع بیشتر کرونا مجددا افزایش بیشتري را 
تجربه کند. همچنین میانگین ارزش سبد خرید هر مصرف کننده حداقل 
سه برابر شده که البته عالوه بر افزایش کمیت خریدها، نباید نرخ فزاینده 
ت��ورم و کاهش قدرت خرید مردم را نیز در افزایش ارزش س��بد خریدها 

بي تاثیر دانست.
رشد خرده فروشی در روزهای کرونایی

کرونا ش��رایط جدیدی را برای خرده فروش��ان جهان ایج��اد کرد و این 
موضوع س��بک کس��ب وکارها را تغییر داد. از آنجا که هنوز معلوم نیست 
ویروس کووید19- چه زمانی از دنیای ما رخت خواهد بست، این احتمال 
وجود دارد که کرونا آینده خرده فروش��ی ها را با تغییرات گس��ترده و قابل 
مالحظه ای مواجه کند که هرگز قابل مقایس��ه با س��ال های قبل از ظهور 
کرونا نباشد. بدیهی است هر چقدر دوره ماندگاری ویروس طوالنی تر شود، 

می تواند تغییرات بنیادی تری در صنعت خرده فروشی جهان ایجاد کند.
همانط��ور که تجربه جهانی در روزهای ابتدایی ش��یوع کرونا نش��ان 
می ده��د، ع��دم اطمینان نس��بت به آین��ده پیش رو، م��ردم را در همه 
جهان به پس انداز بیش��تر و به تعوی��ق انداختن خرید اقالم غیرضروری 
تش��ویق می کند. این امر ضمن کاهش تقاض��ای کلی برای مصرف کاال 
و خدم��ات، موج��ب تغییراتی در الگوی رفتار مصرف کنندگان و رش��د 
اقتصادی کش��ورها نیز شده اس��ت. پرواضح است که هرچه دوره بحران 
کرونا طوالنی تر باش��د، ش��دت این تغییرات نیز بیشتر خواهد بود. کما 
اینکه صنعت خرده فروش��ی در عصر کرونا، تفاوت های زیادی را نس��بت 
به قبل تجربه کرده و ممکن اس��ت که هرگز به ش��رایط پیش از کرونا 
بازنگردد. در این راس��تا، خرده فروشان جهان برای ادامه حیات نیازمند 
تغییر در الگوی کسب وکار خود برای انطباق با شرایط کرونا )با توجه به 
ترس مصرف کنندگان از ش��یوع بیماری( هستند و اگر نتوانند نیازهای 
مصرف کننده را با نوآوری و خالقیت پاسخ دهند، امیدی برای بقای آنها 

دست کم در کوتاه مدت وجود ندارد.

کرونا چه بر سر بخش خرده فروشی در ایران و جهان آورد؟

تاب آوری خرده فروشی ها در عصر کرونا

سال هاست که اقتصاددان ها اصرار دارند دولت ها هزینه بیشتری را صرف 
پژوهش و توس��عه کنند؛ تا جایی که حتی برخ��ی از اقتصاددان ها تالش 
کرده اند این مسئله را به شیوه علمی ثابت کنند. به نظر می رسد که واقعا 

هزینه کردن برای پژوهش می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
به گزارش »اکونومیست«، اقتصاددان ها از سال ها پیش تاکید می کنند 
که دولت ها باید پول بیشتری صرف پژوهش و توسعه کنند. حتی کنت 
ارو، اقتصاددان برجسته، پژوهش نظری عمیقی در این زمینه انجام داده 
و به صورت نظری هم در دهه 60 میالدی برای همکارانش ثابت کرده 
که بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی و صرفا با تکیه بر تکنولوژی های 
خودش، راه را برای حداکثر رش��د فراهم کند. در دهه 50 میالدی هم 
پژوهش های گسترده ای در این زمینه صورت گرفت که دولت ها چقدر 
باید هزینه کنند تا مطالعات توسعه پیش برود و این هزینه تا چه اندازه 

می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
البته هنوز با وجود مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، باز هم 
نمی توان با قاطعیت نظر داد. آیا واقعا مخارج دولت در بخش تحقیق و 
توسعه می تواند به رشد اقتصادی بی نجامد؟ برخی افراد می گویند البته 
که اثرگذار اس��ت، اما اثرات آن به قدری نیس��ت که بتوان به آنها اشاره 
کرد. در واقع، اثرات آن کامال محدود اس��ت. عده ای دیگر هم می گویند 
هزینه هایی که در این زمینه انجام می ش��ود، نتیجه ای چشمگیر دارد. 
دولت های ثروتمند کمی بی��ش از 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی 
خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند. شاید اگر این رقم کمی بیشتر 

شود، شاهد تغییرات و تحوالت بزرگی از این ناحیه باشیم.
اقتصاددان ه��ا می توانند در این زمینه بس��یار کمک کننده باش��ند و 
بگویند که واقعا شرایط به چه صورت است. بررسی های مربوط به سال 

2018 میالدی نش��ان می دهد کشورهایی که بیشتر در زمینه تحقیق 
و توسعه س��رمایه گذاری کرده اند و پول بیش��تری در این زمینه خرج 
کرده اند، در عالم واقعیت در دنیای اقتصاد، وضعیت بهتری داش��ته اند. 
دولت ژاپن از معدود دولت هایی اس��ت که توجه ویژه ای به این مسئله 
داشته است و کماکان تالش می کند تا بیشتر در این زمینه هزینه کند.

در آمریکا هم دونالد ترامپ توجه کمی به این مسئله داشت، اما اکنون 
انتظار می رود که جو بایدن به صورت ویژه به این مقوله بپردازد، اما یک 
نکت��ه مهم وجود دارد که باید به آن دقت کنید. اگر کش��ورهایی مثل 
ژاپن یا آمریکا هزینه بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند، به این 
خاطر نیست که باور کرده اند این تحقیقات به رشد اقتصادی آنها کمک 
می کند. آنها در حقیقت از ترس چین دست به چنین اقداماتی زده اند. 
یعنی آنها می دانند که چین از همین مسیر عبور کرده و به پیشرفت های 
بزرگی رسیده اس��ت. در نتیجه اکنون تالش می کنند خودشان هم به 

همین موفقیت برسند، پیش از آنکه چین به آن موفقیت نائل شود.
چین از دهه 80 میالدی به بعد، هزینه های سنگینی را صرف تحقیق 
و توس��عه کرده است. برخی از بررسی ها نش��ان می دهد که مقاله های 
علم��ی در چین به مراتب بیش��تر و باکیفیت تر از آمریکا بوده اس��ت. 
بس��یاری از افراد در اروپا و آمریکا تصور می کنند برای اینکه در رقابت 
با اژدهای زرد جا نمانند، باید همین مس��یر را دنبال کنند و تحقیقات 
زیادی را انجام دهند. مثال همین دولت بایدن وعده داده اس��ت که در 
زمینه تحقیق و توس��عه حوزه فناوری از پکن پیش��ی بگیرد. همه این 

کارها را هم با هدف رقابت با چین انجام می دهد.
به هر حال نباید فراموش کرد که بس��یاری از اهداف دولت ها تنها از 
مسیر تحقیق و توسعه حاصل می شود و تحقق می یابد. در واقع دولت ها 

اهدافی استراتژیک را برای خود تعیین می کنند که تنها از مسیر توسعه 
فناوری حاصل می شود. به عنوان نمونه، هم اکنون دولت ها همه به دنبال 
واکس��ن کرونا هستند و باید هزینه زیادی را صرف تحقیق و توسعه در 
زمینه واکس��ن کنند. آنها می دانند ک��ه در میدان رقابت بزرگی حضور 
دارند و باید خودش��ان را به دیگران ثابت کنند. از س��وی دیگر، نیاز به 
کربن زدایی هم باعث ش��ده است که دولت ها بیش از هر زمان دیگری 
نیاز به تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در این عرصه را احساس کنند.
اما یکی از نکات مهمی که در زمینه تاکید بیش از حد بر تحقیق و توسعه 
باید به آن توجه داشت، این است که مردم و دولت ها تصور نکنند با تحقیق 
همه چیز به پایان می رسد. در واقع، تحقیقات تنها نقطه آغاز هستند. آنچه 
در نهایت می تواند کش��وری را به رشد اقتصادی برساند، تحقیق و توسعه 
صرف نیست. دولت ها در حقیقت باید کاری کنند که نتایج این تحقیقات 
در قالب تکنولوژی های روز مورد استفاده مردم قرار بگیرد. یعنی دانش باید 

کامال کاربردی باشد تا بستری برای رشد اقتصادی در جامعه فراهم کند.
انجام تحقیقات و انتش��ار آنها تنها نقطه ش��روع اس��ت. دولت هایی 
می توانند به رشد اقتصادی خود امید داشته باشند که از این تحقیقات، 
پلی به س��مت کارهای عملیاتی بزنند و با آنها آینده اقتصادی خود را 
بسازند. اگر دانشی نهایتا به تولید اقتصادی ختم نشود، هیچ سودی دربر 
نخواهد داش��ت. پس هرچند الزم است دولت ها برای تحقیق و توسعه 
هزینه کنند، اما در عین حال باید به فکر راهی باشند تا این دانش را به 
شکلی کاربردی و ملموس دربیاورند. یعنی به گونه ای باشد که در جامعه 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. ایده های جدید به سختی عملیاتی می شوند، 
اما تنها زمانی به عنوان ایده درخشان مطرح خواهند شد که به مرحله 

عمل برسند. در آن مرحله می توان به رشد اقتصادی هم امید داشت.

هزینه بیشتر دولت ها در پژوهش به رشد اقتصادی کمک می کند

از پژوهش تا توسعه

باشگاهاقتصاددانان

عجم اغلو چطور پرارجاع ترین اقتصاددان جهان شد؟
خوانش سرمایه دارانه از مارکس

دارون عجم اغل��و، اقتصاددان آمریکایی ترکیه ای  تبار اس��ت که طی 
تقریبا سه دهه اخیر در دانشگاه »ام آی تی« مشغول به تدریس اقتصاد 
بوده و یکی از برجسته ترین، پرارجاع ترین و مشهورترین اقتصاددان های 
معاص��ر جهان به ش��مار می آید. عجم اغلو که عمدت��ا با اقتصاددان ها و 
نظریه پردازان سیاسی نظیر سایمن جانسن و جیمز رابینسون همکاری 
می کن��د، بر نقش نهادها در ش��کل دهی وضعیت اقتصادی یک کش��ور 
تاکید دارد. عجم اغلو که بیشتر به عنوان یک میانه رو شناخته می شود، 
ب��ه اقتصاد بازار با مقررات گذاری دولتی اعتق��اد دارد. او به عنوان یکی 
از چهره های ش��ناخته شده علوم انس��انی جهان درباره مسائل سیاسی، 
نابرابری اقتصادی و سیاس��ت های مختلف اظهارنظر می کند. در س��ال 
2011 مطالع��ه ای درب��اره محبوب ترین اقتصاددان های زیر 60 س��ال 
آمریکایی صورت گرفت و عجم اغلو پس از پال کروگمن و ِگرگ منکیو 
در رتبه س��وم ق��رار گرفت. پایگاه »مقاالت پژوهش��ی علم اقتصاد« نیز 
در س��ال 2015 اع��الم کرد ک��ه طی یک دهه پی��ش از آن، عجم اغلو 

پرارجاع ترین اقتصاددان جهان بوده است.
او تابس��تان 1967 در اس��تانبول ب��ه دنی��ا آمد. والدین��ش اصلیتی 
ارمنستانی داشتند. پدرش وکیل و استاد دانشگاه استانبول بود و مادرش 
مدیر یک مدرسه. عجم اغلو از همان دوره نوجوانی به اقتصاد عالقه مند 
ش��د و در سال 1989 از دانشگاه یورک مدرک کارشناسی اقتصاد خود 
را گرفت. س��پس ب��رای تحصیالت تکمیلی به مدرس��ه اقتصادی لندن 
رفت و به ترتیب در س��ال های 1990 و 1992 مدرک کارشناسی ارشد 
و دکترای خود را دریافت کرد. اس��تاد راهنمای دکترای او کوین رابرتز 
بود. عجم اغلو که یک ش��هروند ایاالت متحده اس��ت، بالفاصله پس از 
کسب دکترا در دانشگاه »ام آی تی« مشغول به تدریس شد و کماکان 

این موقعیت را حفظ کرده است.
عج��م اغلو از آن دس��ت اقتصاددان هایی اس��ت که در س��ال 2008 
بیانی��ه ای را در محکومی��ت کمک دول��ت بوش به وال اس��تریت امضا 
کردن��د. به نظر او، سیاس��ت گذاران اقتصادی ک��ه در قلب بحران مالی 
2008 حض��ور داش��تند »بیش��تر تحت تاثی��ر تصورات ایجادش��ده از 
رمان ه��ای آینرند بوده اند تا نظریه های اقتصادی.« از دیدگاه وی »جای 
تعجب نیس��ت که افراد س��ودجویی که تحت هیچ نظارتی قرار ندارند، 
ریسک هایی کرده اند که موجب س��ود آنها و زیان دیگران شده است.« 
عجم اغلو در تحلیل خود از این رکود بزرگ می گوید: »زمانی که رفتار 
نوآورانه و رقابت پذیر که تحت لوای قوانینی بی عیب هس��تند، در مسیر 
به حداکثر رس��اندن س��ود قرار بگیرند، طمع تبدیل به موتور نوآوری و 
رشد اقتصادی می شود، اما زمانی که قوانین و مقررات نهادهای مناسب 
باالی س��ر این رفتارها نباش��د با رانت خواری، فس��اد و جنایت روبه رو 

خواهیم شد.«
ب��ه نظر عجم اغلو، مالیات صعودی می تواند فعالیت های رانت جویانه آن 
دس��ته افرادی که در باالدست اقتصادی هستند را کاهش دهد. به نظر او 
نظام مالی ایاالت متحده به خاطر س��ودآوری باالی آن و سرمایه گذاری در 
دارایی های پرریسک بسیار متمرکز شده است. او اعتقاد دارد که اثربخشی 
الیحه داد-فرانک خیلی باال نیس��ت و نمی تواند جلوی سقوط مالی بعدی 
را بگیرد، اگر نظام مالی مس��یر کنونی را ادامه دهد، مخصوصا در زمینه ای 
که او »فرهنگ پاداش« می نامد. به نظر این اقتصاددان، بزرگنمایی شدید 
بخش مالی در یک درصد باالیی جامعه »نتیجه فرآیندی سیاسی است که 
تمام مقررات امور مالی را حذف کرده و از این طریق پلتفرمی را ایجاد کرده 
است که منجر به قرار گرفتن 40 درصد از سودهای شرکتی ایاالت متحده 
در بخش مالی ش��ده است.« از نگاه وی، به طور مشخص در وال استریت، 
پلتفرمی ایجاد شده است که در آن »رویاپردازی و طمع افراد عمدتا مردها، 
وارد مسیری شده است که ضداجتماعی و خودخواهانه بوده و جامعه را رو 

به ویرانی می برد.«
در سیزدهمین دوره سلسله جلسات مقاالت عمومی توسعه اقتصادی 
که در تابس��تان 1398 برگزار شد، افراد مختلفی از جمله دکتر محسن 
رنانی درباره عج��م اغلو اظهارنظر کردند. به گزارش وب س��ایت پویش 
فکری، »رنانی، نظریه عجم اوغلو را یکی از فراگیرترین تحلیل ها خواند. 
او همزمان حوزه سیاس��ت و حوزه اقتصاد را وارد تحلیل هایش می کند. 
اگ��ر نورث، توس��عه را از منظر اقتصاد نهادی بح��ث می کند، عجم اغلو 
س��خن از اقتصاد سیاس��ی به می��ان می آورد. او با ذک��ر این مطلب که 
ارزش تئوری ها در این است که ساده تر و کوتاه تر حرف های بیشتری را 
بزنند، به این موضوع وارد ش��د که نظریه عجم اغلو چه کمکی به فهم 

توسعه نیافتگی یا شکست توسعه در ایران می کند؟
عجم اغلو ابتدا نظریه رشد مرسوم را که متمرکز بر نهادهای اقتصادی 
است، نقد می کند. سپس کاس��تی های نظریه های معطوف به جغرافیا، 
فرهنگ و غفلت سیاس��تمداران را می گوید. او معتقد اس��ت هیچ کدام 
از اینها توانایی تحلیل دقیق را ندارند و به طور ضمنی بر توانمندش��دن 
جامع��ه تاکید می کند، اما نکته اینجاس��ت که عج��م اغلو وقتی به اوج 
می رس��د، درمی ماند و پاس��خی برای »چه باید کرد« نمی دهد. تحلیل 
عجم اغلو درباره ایران برای بعد از مش��روطیت تا حد زیادی قابل قبول 
است. ما جلو رفته ایم ولی بعد از مدتی پاندول وار به عقب برگشته ایم.«

برای پاس��خ به این پرس��ش کلیدی که چرا نهادهای سیاسی گام به 
گام ب��ه عقب برمی گردند و چرا در یک بزنگاه تاریخی همبس��تگی رخ 
می دهد، اما بعد فروپاش��ی پیش می آید، »دکت��ر رنانی ادامه داد: عجم 
اغلو اش��اره می کند آموزش راهکار نیس��ت، ولی ب��رای ایران به صورت 
پیشنهاد مطرح می کنم توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است، 
ولی تا توس��عه آموزش، تا توس��عه تعلیم و تربیت یا به تعبیری توسعه 
فرهنگی رخ ندهد، توس��عه پایدار ه��م رخ نخواهد داد. همه جای دنیا، 
گردش امور برمبنای منفعت طلبی شخصی است، ولی این منفعت طلبی 
ش��خصی طی مکانیسم هایی باید کمترین آس��یب را به منفعت جمعی 
برساند. او از مهارت گفت وگو یا دیالوگ به عنوان مهارت کلیدی تربیت 

در جهت توسعه یاد کرد.«
از جمل��ه آث��ار جال��ب دارون عج��م اوغل��و، »ریش��ه های اقتصادی 
دیکتاتوری و دموکراس��ی« اس��ت که در س��ال 2006 منتشر شد. این 
کتاب که به صورت مش��ترک توسط عجم اغلو و رابینسون نوشته شده 
اس��ت، به تحلیل ایجاد و تحکیم جوامع دموکراتیک می پردازد. به نظر 
نویسنده های این کتاب، »دموکراسی زمانی تحکیم می شود که نخبگان 
انگیزه ای برای براندازی آن نداش��ته باشند. این فرآیند وابسته به شش 
چیز اس��ت؛ ق��درت جامعه مدنی، س��اختار نهادهای سیاس��ی، ماهیت 
بحران های اقتصادی و سیاسی، سطح نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد 
و ش��کل و شدت جهانی سازی.« گفته می ش��ود که این کتاب به خوبی 
توانس��ته اس��ت ترکیبی از ماتریالیس��م دیالکتیک مارکس و ایده های 

داگالس نورث و بری واینگاست ایجاد کند.
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فرصت امروز: اقتصاد سیاس��ی ایران در آس��تانه ق��رن جدید کماکان با 
مس��ئله تحریم ها و جنگ اقتصادی روبه روس��ت و به جرأت می توان دهه 
ن��ود را ده��ه تحریم ها در اقتصاد ای��ران خواند. درحالی ک��ه کمتر از 10 
روز ب��ه پایان آخرین س��ال قرن و همینطور کمتر از چن��د ماه به انتهای 
عمر دولت دوم حس��ن روحانی زمان باقی مانده، اقتصاد ایران دس��ت کم 
دو دوره تحری��م ش��دید اقتص��ادی را در این دهه تجربه ک��رده که به دو 
 Economic( دوره رکود تورمی انجامیده است. اصطالح جنگ اقتصادی
 Warfare( در این س��ال ها به یکی از کلیدواژه های مهم سیاس��تمداران 
ایران و آمریکا تبدیل ش��ده است. هرچند اقتصاددانان به لحاظ نظری این 
اصطالح را چندان درست نمی دانند و معتقدند که جنگ اقتصادی همان 
جنگ سیاسی است و اینطور نیست که جنگ اقتصادی، راه حل اقتصادی 
داش��ته باشد، اما در واقعیت، تقابل سیاسی ایران و آمریکا از همان ابتدای 
انقالب و ریاس��ت جمهوری جیمی کارتر گرفته تا دوره ریاس��ت جمهوری 

دونالد ترامپ، کم و بیش به تقابل اقتصادی کشیده شده است.
حاال که دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شده، چشم انداز لغو تحریم ها 
و بازگش��ت احتمالی آمریکا به برجام پدیدار شده است. همزمان بحث ها 
در مورد توافق 25 س��اله ایران و چین باال گرفته و در این میان، دوراهی 
شرق و غرب پیش روی اقتصاد سیاسی ایران قرار گرفته است. اینکه ایران 
در آس��تانه احیای برجام، کدامیک از دو زنجیره ارزش اروپایي و چیني را 

انتخاب می کند؛ سوالی کلیدي است که پاسخ آن اصال ساده نیست.
نقش منفعل ایران در تحوالت اقتصاد جهانی

اقتصاد سیاس��ی ایران در آخرین س��ال قرن و در فضای دگرگون ش��ده 
سیاس��ت و اقتصاد جهانی با مجموعه ای از پرسش های مهم مواجه است. 
این س��واالت را در سایه بررسی تحوالت س��اختاری کالن فضای تجارت 
جهان و بررسی موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه و جهان می توان 
مطرح کرد. در این باره، مرکز پژوهش های اتاق ایران در جدیدترین گزارش 
خود با عنوان »تحوالت چش��م انداز محی��ط ژئواکونومیک ایران« به طرح 
پرس��ش هایی پرداخته که اقتصاد سیاسی ایران در آس��تانه ورود به قرن 

جدید با آنها درگیر است.
براساس این گزارش، تغییرات ساختار کالن تجارت جهان در سه سطح 
»خدماتی ش��دن تجارت جهان��ی«، »درهم تنیدگی جهان��ی زنجیره های 
ارزش« و »دیجیتالی ش��دن اقتصاد« رخ داده اس��ت. در حال حاضر، سه 
زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به صورت توأمان هم در منطقه 
و هم در جهان مطرح هس��تند و اختالل در هر کدام از آنها باعث تالطم 
اقتصاد جهانی می شود. جدیدترین نمونه آن نیز با اختالل اقتصاد چین در 
ماه های ابتدایی شیوع کرونا رخ داد که با گسترش بحران به اروپا و آمریکا، 

همه زنجیره ارزش جهانی را درگیر کرد.

ایران در این تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی همواره نقشی منفعالنه 
داش��ته اس��ت. از حیث داخلی، تحریم های چند دهه ای در کنار درگیری 
بر س��ر انتخاب اس��تراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی، 
فرصت ها را در عمل برای نقش آفرینی ایران در این روندها به باد داده است. 
از حی��ث خارجی نیز در کنار تحریم های تشدیدش��ونده، ایران از زنجیره 
ارزش آمریکای شمالی و اروپا جدا مانده و به حاشیه زنجیره ارزش آسیایی 

رانده شده است.
اولویت و پرسش کلیدي سیاست تجاري و صنعتي کالن ایران تا آینده 
میان مدت، تبیین نسبت ایران با سه روند باال و چگونگي تطبیق با قواعد 
بازنویسي شده در فضاي تجارت جهاني است. در میان این سه روند، تبیین 
نس��بت ایران با زنجیره هاي ارزش منطق��ه اي و جهاني اهمیت ویژه دارد. 
اینکه ایران در شرایط گشایش احتمالي با روي کار آمدن دولت بایدن، در 
میانه دو زنجیره ارزش اروپایي و چیني به سوي کدامیک مي رود و یا اینکه 
کدام یک و در چه حوزه هایي مي توانند منافع ملي ایران را برآورده سازند، 

پرسشي کلیدي است که پاسخ آن ساده نیست.
بازتوزیع قدرت در اقتصاد سیاسی بین الملل نیز عالوه بر بازتعریف قواعد 
تجارت جهانی، بر موقعیت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار است. 
توزیع قدرت در سیاست بین الملل به نوع جدیدی از توزیع قدرت دوقطبی 
تغییر می کند. در این توزیع قدرت جدید، رقابت بر سر تکنولوژی در کانون 
رقابت های چین و ایاالت متحده اس��ت و زنجیره ه��ای ارزش رفته رفته از 
آن متأثر می ش��ود. رقابت چین و آمریکا که مي تواند به یک جنگ س��رد 
جدید منجر شود، در کانون وضعیت پیچیده شونده اقتصاد سیاسي جهاني 
قرار دارد. ایران ممکن است به تدریج به فضای تجارت جهانی بازگردد. در 
چنین شرایطی ایران می تواند موافقت نامه جامع مشارکت راهبردی با چین 
را پیش ببرد و از تنش با غرب بکاهد و راه هایی برای حضور اتحادیه اروپا 
در اقتصاد و بازار ایران بگشاید. اینها از یک سو مي توانند فرصت هاي مهم 
ایجاد کنند و از سوي دیگر متأثر از رقابت هاي ژئوپلیتیک، چالش هایي بر 
سر راه توسعه روابط تجاري پدید آورند. براي مثال، منحصر کردن انتخاب 
به ش��رق ممکن است خطر دامنگیر شدن ایران را از تحریم هاي احتمالي 

که بر چین شکل مي گیرد، در پي داشته باشد.
جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی کجاست؟

در الی��ه منطقه ای محیط جغرافیایی و ژئواکونومیک ایران نیز به  تدریج 
اوراسیای جدیدی سر برمی آورد. چین در کانون اوراسیاي جدید است. این 
قدرت اکنون در قالب پروژه کالن ابتکار کمربند و راه به اوراس��یا بازگشته 
است. روسیه در شمال اوراسیا به عنوان قدرتي ژئوپلیتیک با دستور کاري 
سیاس��ي- اقتصادي در قالب اتحادیه اقتصادي اوراس��یا احیا شده است و 
مي کوش��د تأثیرگذاري خود را بر کش��ورهاي همس��ایه بیفزاید. همزمان 

مي کوش��د بین چین و اتحادیه اروپا که دو نیروي تعیین کننده اوراسیاي 
جدید هستند، تضعیف نش��ود. در جنوب اوراسیا هند قدرت آینده است. 
روند رش��د اقتصادي این کش��ور نشان مي دهد که بیش از پیش بر کلیت 

اوراسیا تأثیرگذار است.
اوراس��یاي جدیدي که ایران در متن آن قرار گرفته در ش��رق از جانب 
چین، در ش��مال از روس��یه احیا ش��ده و در غرب از اتحادیه اروپایي که 
مي کوشد قدرت هنجاري و تأثیرگذار در تجارت جهاني باشد و در جنوب 
از هند که به تدریج اس��تراتژي قدرت بزرگ خود را ترسیم مي کند، متأثر 
اس��ت. اینکه ایران در میانه این چهار نیروي کلیدي اوراس��یاي جدید چه 
نقش های��ي مي تواند ایف��ا کند و چه گزینه هایي پیش رو دارد، پرسش��ي 

راهبردي است و نیازمند مطالعات مفصل است.
ش��کل دهی به روابط س��ازنده با کنش��گران کلیدی اوراسیای جدید از 
اولویت های منافع ملی اس��ت، اما شکل دهي و حفظ چنین روابط متوازني 
در عمل با پیچیدگي هاي بسیاري مواجه است. ایران در عمل از ابتکار »یک 
کمربند- یک راه« چین بهره اي نبرده است. روابط با اتحادیه اروپا متأثر از 
تحریم هاي آمریکا در پایین ترین س��طح است. روابط اقتصادي با هند نیز 
متأثر از تحریم ها خیلي کم است. روابط تجاري و اقتصادي ایران با اتحادیه 
اوراسیا نیز که در سال هاي اخیر بدان پیوسته، در حاشیه تجارت خارجي 
اس��ت و تا س��ال هاي آتي نیز در متن اقتصاد سیاسي و روابط تجاري قرار 
نمي گیرد. ایران در این فضای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک دگرگون شونده با 
مجموعه ای از پرسش های کلیدی مواجه است؛ اینکه حوزه های دگرگونی 
در تج��ارت آزاد و چندجانب��ه جهانی کدامند؟ قواع��د رو به تغییر در این 
ح��وزه چگونه ایران را متأث��ر می کنند؟ آیا رقابت تشدیدش��ونده چین و 
ایاالت متحده به س��وی شکل گیری دو نظم در اقتصاد سیاسی بین الملل 
در حرکت اس��ت؟ موقعیت ایران در این رقابت چگونه قابل تبیین است؟ 
از س��وی دیگر، رویکرد دولت بایدن به اقتصاد و تجارت جهانی را چگونه 
می توان مفهوم بندی کرد؟ اجرایی شدن این رویکرد چه آثاری بر موقعیت 
ژئواکونومیک ایران خواهد داش��ت؟ همچنین ژئوپلیتیکی ش��دن تجارت 
جهانی و به ویژه زنجیره های جهانی- منطقه ای ارزش چه طیفی از تأثیرات 
را بر موقعیت ایران در اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ موافقت نامه مشارکت 
جامع راهبردی ایران و چین چه آثار عملیاتی بر بخش خصوصی ایران تا 
آینده ای میان مدت خواهد داشت؟ »نگاه به شرق« در شرایط جدید و پس 
از روی کار آم��دن دولت بایدن چه سرنوش��تی می یابد؟ آیا ایران می تواند 
بین دو زنجیره ارزش اروپایی و آس��یایی نوعی توازن برقرار س��ازد؟ نظام 
تحریمی در حال شکل گیری چین واجد چه مؤلفه هایی است؟ با توجه به 
جایگاه ویژه چین در اقتصاد ایران، آس��یب پذیری های بالقوه ایران در این 

نظام تحریمی کجاست؟.

کدامیک از زنجیره های ارزش جهانی برای ایران بهتر است؟

اقتصاد ایران در دوراهی شرق و غرب

افزایش قیمت نفت توجه ها را به این نکته جلب کرده که چگونه افزایش 
م��داوم هزینه های انرژی، تهدیدی برای روند بهبود اقتصاد جهانی و ترس 

از تورم فزاینده شده است.
به گ��زارش »بلومبرگ«، پس از افزایش بی��ش از 30 درصدی نفت در 
سال جاری به دلیل محدودیت هماهنگ شده عرضه توسط اوپک پالس و 
بازگشت تقاضا از اعماق بحران کرونا و همچنین حمله موشکی روز یکشنبه 
حوثی ها به تأسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت خام برنت به عنوان معیار 
جهانی قیمت نفت به باالی 70 دالر در هر بشکه رسید. این برای اولین بار 
پس از ژانویه 2020 بود که قیمت نفت به این رقم می رس��د. البته قیمت 
طالی سیاه از آن روز کاهش یافته، اما تأثیر آن بر تورم و بهبود کلی جهانی 

به میزان پایداری رشد قیمت نفت بستگی دارد.
ب��رای اقتصاددانان، علت قیمت های باالتر مهم تر از خود قیمت اس��ت. 
افزای��ش هزینه های انرژی در پی تقاضای زیاد به طور معمول رش��د قوی 
و انعطاف پذیری بازار را نش��ان می دهد، درحالی که افزایش ناشی از عرضه 
مح��دود می تواند روی بهبودی س��نگینی کند. افزای��ش قیمت نفت در 
پس زمینه بحث تورم جهانی مطرح می ش��ود که در ماه گذشته داغ شده 
است. البته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اصرار دارد که تورم امسال حتی 

با تریلیون ها دالر محرک برای اقتصاد، تهدید نیست.
درحالی که قیمت انرژی از اولویت های سنجش قیمت مصرف کننده است، 
اما سیاس��ت گذاران اغلب بر شاخص های اصلی که قیمت نفت را پوشش 
می دهد تمرکز می کنند. اگر ثابت ش��ود که افزایش قیمت ها قابل توجه و 
پایدار اس��ت، این هزینه ها از طریق حمل ونقل و آب و برق دیده می شود. 

این س��ناریو بانک های مرکزی را تحت فش��ار قرار می دهد تا حمایت های 
خود از اقتص��اد را کنترل کنند، گرچه در ح��ال حاضر مقامات همچنان 
تأکید می کنند که بیکاری باال هرگونه فش��ار تورمی را پوش��ش می دهد.    
س��وال این است که چه کسی از قیمت های باالتر نفت سود می برد و چه 
کس��ی ضرر می کند؟ در پاسخ باید گفت، کش��ورهای صادرکننده نفت از 
جمله عربستان، روسیه، نروژ و نیجریه با افزایش قیمت نفت، از درآمدهای 
ش��رکت های دولتی شان بهره مند خواهند شد که به ترمیم بودجه و بهبود 
موقعیت های حس��اب های ج��اری و تراز تجاری آنها کم��ک خواهد کرد. 
همچنی��ن به آنها کمک می کند تا برای بهبودی اقتصاد هزینه بیش��تری 
کنند. در سوی مقابل، کشورهای مصرف کننده انرژی که مجبورند انرژی را 
گران تر بخرند، با تورم بالقوه روبه رو هستند که به بهبودی وضعیت اقتصاد 
آنها آس��یب می رس��اند. در همین حال، آن دس��ته از اقتصادهای نوظهور 
که به انرژی وارداتی متکی هس��تند با فش��ار بر موقعیت های حساب های 
تجاری و کسری مالی روبه رو خواهند بود. این ماجرا می تواند باعث خروج 
سرمایه و ضعیف شدن ارزش ارزهای شان شود و زمینه را برای تورم بیشتر 
فراه��م کند. این ماجرا ش��امل ترکیه، اوکراین و هند می ش��ود. چین هم 
به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان در برابر قیمت های باالتر طالی 

سیاه آسیب پذیر است.
ب��ه طور کلی، در حالی که تمدید محدودیت عرضه اوپک پالس، قیمت 
نفت برنت را به مرز 70 دالر در هر بش��که رس��انده، باالترین قیمت نفت 
در بیش از یک س��ال گذشته ممکن است به احیای تقاضای جهانی برای 
نفت که همچنان شکننده مانده است، آسیب بزند. به گفته دیون رابویین 

از ش��رکت آکس��یوس، نفت 70 دالری برای خریداران بازار، شرکت های 
نفتی و تولیدکنندگان اوپک پالس که درآمد بودجه ش��ان به نفت وابسته 
اس��ت، خوب اس��ت، اما برای کش��ورهای واردکننده نف��ت مانند چین و 
هن��د و رانندگانی که مجبورند قیمت باالت��ری برای بنزین بپردازند، خبر 
خوبی نیس��ت. همچنین قیمت های باالتر نفت، فش��ار تورمی بیشتری بر 
اقتصاده��ای در حال احیا از رکود ناش��ی از پاندمی کرونا تحمیل کرده و 
قیمت بسیاری از کاالها و خدمات از جمله بلیت هواپیما و کاالهای وارداتی 

در آمریکا را افزایش می دهد.
نتیجه فوری عدم تغییر سطح تولید اوپک پالس در آوریل، باالتر رفتن 
قیمت بنزین در سراسر جهان از آمریکا تا هند است. روند رشد قیمت های 
بنزین حت��ی پیش از تصمیم غیرمنتظره اخیر وزی��ران اوپک پالس آغاز 
شده بود. با تصمیم اوپک پالس برای به تاخیر انداختن تسهیل محدودیت 
عرضه، چشم انداز قیمت سه دالر به ازای هر گالن بنزین در آمریکا تقویت 
شده است. آخرین باری که میانگین قیمت بنزین در آمریکا سه دالر در هر 
گالن بود، اکتبر سال 2014 بود. سه سال پیش در سال 2018 نیز میانگین 

قیمت ملی نزدیک به سقف سه دالر، در دو دالر و 97 سنت ایستاد.
هند و چین به عنوان بزرگترین واردکنندگان نفت جهان در واکنش به 
نفت 70 دالری ممکن است خریدشان را در ماه های آینده کاهش دهند و 
روند احیای تقاضا برای نفت تضعیف شود، چراکه این دو کشور پیشرانان 
رشد تقاضای جهانی برای نفت به شمار می روند. قیمت های باال همچنین 
باعث تش��دید فشارهای تورمی و رشد تورم به باالتر از سقف هدف گذاری 

شده از سوی بانک های مرکزی جهان می شود.

تورم فزاینده در کمین دنیا نشست

چالش های نفت 70 دالری

مسکن

آنچه بر بازار مسکن در سال 99 گذشت
چشم انداز مسکن در سال جدید

کارشناسان معتقدند در صورتی که بازار مسکن از متغیرهای سیاسی 
سیگنال مثبتی دریافت کند، احتمال ثبات قیمت در سال آینده وجود 
دارد؛ از ط��رف دیگر، پیش بینی رش��د اقتصادی ای��ران به 3.2 درصد 

می تواند به رونق بخش مسکن و آرامش قیمتی بینجامد.
به گزارش ایس��نا، بازار مسکن در سال 1400 با شش متغیر مثبت 
و یک مولفه منفی مواجه خواهد بود. کاهش انتظارات تورمی، احتمال 
ثبات نرخ ارز، اثرات سیاس��ی بر بازارهای اقتص��ادی، افت توان طرف 
تقاضا، کاهش معامالت و اجرای طرح های مالیاتی، سیگنال هایی است 
که چش��م انداز بازار مسکن در س��ال آینده را آرام نشان می دهد. تنها 
موضوعی که اثر تهدیدکننده بر بازار ملک دارند، رش��د قیمت مصالح 
ساختمانی از نیمه دوم سال 1399 است که بعضا تا 100 درصد رشد 
قیمت را تجربه کردند؛ رشدی که تقریبا با میزان افزایش قیمت مسکن 
ش��هر تهران در س��ال جاری برابری کرد. بر این اساس رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک می گوید که باالرفتن قیمت نهاده های ساختمانی تاثیر 

چندانی بر قیمت تمام شده مسکن ندارد.
در روزهای اخیر کارشناس��ان، نظرات متفاوتی درباره آینده بازار 
مس��کن ارائه کردن��د؛ نظراتی که بعضا 180 درج��ه با هم اختالف 
داش��تند. برخی فعاالن اقتصادی با استناد به رشد قیمت نهاده های 
ساختمانی معتقدند که قیمت مسکن در سال آینده افزایش می یابد 
و در س��وی دیگر عده ای ب��ر این باورند که متغیرهای کاهش��ی بر 

متغیرهای افزایشی در بازار مسکن غلبه دارد.
بازار مسکن در سال 1399 روند پرالتهابی را سپری کرد. در نیمه 
اول نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران حدود 10 درصد 
بود که ب��ه یکباره در نیمه دوم تحت تاثی��ر امیدواری برای احیای 
برجام، س��رعت رش��د ماهانه قیمت ها افت کرد و به حدود 3 درصد 
رس��ید. در بهمن ماه قیمت مس��کن در تهران 3.7 درصد نسبت به 
دی ماه افزایش یافت و به متوس��ط 28.3 میلیون تومان در هر متر 
مربع رسید. هرچند معامالت 70 درصد نسبت به زمان مشابه سال 
گذش��ته کاهش پیدا کرد. کارشناسان در تحلیل تناقض ایجادشده 
بین رکود معامالتی و رش��د ماهانه قیمت می گویند که خوش بینی 
به احیای برجام بعد از دو ماه کمرنگ شد و علت رشد 3.7 درصدی 

قیمت مسکن در بهمن ماه همین موضوع بود.
البته در روزهای اخیر اخبار مثبتی از سیاست بین الملل به گوش 
می رس��د. ایاالت متحده با وجود آنکه هنوز تحریم ها را برنداش��ته 
آمادگی خود را برای بازگش��ت به برجام اعالم کرده است. تحریم ها 
از یک جهت تاثیر مس��تقیم و از جهت دیگر اثر غیرمستقیم بر بازار 
مس��کن دارد. تحریم به عنوان یک عامل روانی باعث افزایش قیمت 
کاالها می ش��ود. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی کشور را به 

دنبال دارد که به رشد قیمت ارز منجر می شود.
تحریم هر اثری که قرار بوده در اقتصاد ایران بگذارد ایجاد کرده و 
به نظر نمی رسد که اثرات دیگری را بتواند به وجود آورد. عبدالناصر 
همتی، رئی��س کل بانک مرکزی می گوید: »متوس��ط درآمد نفتی 
کش��ور بین 40 تا 60 میلیارد دالر بود اما مجموع درآمد نفتی طی 
دو سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دالر بوده و مخارج ارزی کشور 
با آن اداره ش��ده اس��ت.« از صحبت همتی می توان چنین برداشت 
ک��رد که دالر در بازار داخلی که هم اکنون در کانال 24 تا 25 هزار 
تومان نوس��ان می کند در اوج ظرفیت خود قرار دارد. از طرف دیگر 
آمارها از قرار گرفتن اقتصاد ایران در مس��یر رشد اقتصادی حکایت 
می کند. مطابق برآورد صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی 
ایران پس از س��ه سال منفی در س��ال 2021 به 3.2 درصد مثبت 
می رسد. رش��د صادرات نفتی و غیرنفتی می تواند به افزایش درآمد 

خانوار، رونق ساخت و ساز و ثبات نسبی بازار مسکن منجر شود.
در این باره، ابوالحس��ن میرعمادی کارشناس بازار مسکن معتقد 
اس��ت که اگر هزینه های زمین، س��اخت و حتی سود متعارف را از 
قیمت های فروش مس��کن بیرون بیاوریم نرخ های فعلی در مناطق 
مختل��ف تهران دس��ت کم بین 15 تا 20 درصد حب��اب دارد که به 

جیب سوداگران می رود.
او درباره پیش بینی از وضعیت آینده این بازار می گوید: با توجه به 
اینکه تکلیف وضعیت اقتصادی تا حدی وابس��ته به مسائل سیاسی 
ش��ده، انتظار برای انجام توافق به ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات بازار 
مس��کن منجر شده است. به نظر نمی رسد که نیمه اول سال آینده 
هیجان چندانی را در بازار مسکن شاهد باشیم. تصور بنده این است 
که در صورت احیای برجام یا دس��تیابی به هر نوع توافق سیاسی تا 
ش��ش ماهه ابتدای س��ال 1400 به یک وضعیت جدید اقتصادی با 

ثبات قیمت ها دست پیدا خواهیم کرد.
همچنین رئیس اتحادیه مش��اوران امالک نیز در تحلیل وضعیت 
کنونی بازار مس��کن می گوید: کس��ادی معامالت به گونه ای اس��ت 
که فروش��ندگان و س��ازندگان به خری��داران اص��رار می کنند. این 
نش��ان می دهد که بازار مس��کن در مسیر کاهشی قرار گرفته است. 
امیدواری به احیای برجام در بازار مس��کن تاثیرگذار بود؛ به طوری 
که از آبان ماه قیمت ها 10 تا 15 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه 
نیز براس��اس گزارش های واصله از مشاوران امالک قیمتها حدود 8 
درصد پایین آمده و انتظار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا کند. 

بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
مصطفی قلی خسروی با انتقاد از جوسازی برخی افراد برای القای 
گرانی در بازار مس��کن ادامه می دهد: گ��زارش برخی مراکز آماری 
در التهاب بازار مس��کن تاثیرگذار است. بس��از و بفروش ها و بخر و 
بفروش ها هم س��عی در دامن زدن به تورم دارن��د. برخی افراد هم 
که معلوم نیست مدرک ش��ان را از کجا گرفته اند به اسم کارشناس 

درباره بازار مسکن اظهارنظر می کنند.
وی درباره کف قیمتها در بازار مس��کن شهر تهران نیز می افزاید: 
االن در بعضی مناطق جنوب تهران قیمت متری 12 تا 15 میلیون 
تومان اس��ت. قیمت س��اخت با احتس��اب زمین، متری 8 میلیون 
تومان درمی آید و در گران ترین حالت قیمت زمین و ساخت به 20 
میلیون تومان می رسد. چرا بعضی سازندگان متری 80، 90 و 120 

میلیون تومان می فروشند؟
به گفته خس��روی، در هر دوره ای که قیمت مسکن جهش داشته 
پس از آن با تخلیه حباب همراه بوده اس��ت. س��ال 1368 قیمت ها 
باال رفت و بعد پایین آمد. س��ال 1386 قیمت رش��د کرد و مجددا 
کاهش یافت. س��ال 1392 نیز این اتفاق افتاد. جهش س��ال 1396 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم اکنون نیز زمان تخلیه حباب 

قیمت مسکن فرا رسیده است.
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با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
مصوبه اختیارات بانک مرکزی تمدید شد

رئیس کل بانک مرکزی از تمدید مصوبه قبلی ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا در م��ورد اختیارات بانک مرک��زی و رئیس کل برای 
مدیری��ت ب��ازار ارز و فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار ثانویه و س��ایر 

مقررات مربوط برای یک سال دیگر خبر داد.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
نوشت: »عصر 18 اسفندماه سال 1399 در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا مصوبه قبلی ش��ورا در مورد اختیارات بانک مرکزی و 
رئی��س کل برای مدیریت ب��ازار ارز و فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار 
ثانویه و س��ایر مقررات مربوط، برای یک سال دیگر آن تمدید شد. در این 
جلس��ه همچنین در چارچوب برنامه اصالح نظام بانکی، اختیارات قانونی 
برای سرپرستی مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل دار، برای یک  سال دیگر 
به بانک مرکزی تفویض شد. حمایت و پشتیبانی سران محترم قوا و دیگر 
اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی از بان��ک مرکزی، نقش مهمی 
در مدیریت بازار ارز در ش��رایط تحریم و فش��ار حداکثری و نیز مدیریت 

موسسات اعتباری ناتراز داشته است.«

همتی: نرخ های فعلی ارز ماندنی نیست
دفاع از کارنامه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی گفت 
بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی علی رغم همه مش��کالت، به 
خوبی و درستی انجام داده است. نرخ های کنونی ارز در بازار نیز ناشی از 

عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشس��ت با بیان اینکه دو س��ال و نیم 
گذشته جزو سخت ترین و بی سابقه ترین شرایط کشور از نظر فشارهای 
اقتصادی و حتی سیاس��ی بوده اس��ت، گفت: اما علی رغم تمام فشارها 
و محدودیت ه��ا، عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش های گوناگون 

قابل دفاع است و من از این بابت از همکاران قدردانی می کنم.
همتی با اشاره به اینکه زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین 40 تا 60 
میلیارد دالر بود، افزود: اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از 
20 میلیارد دالر بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است. بخش 
زیادی از این منابع نیز در دس��ترس نبوده که به س��ختی و روش های 
مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می شود. در حالی که تعهد 
بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری حدود 8 میلیارد دالر بود، اما 

10 میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز کرده است.
به گفته وی، بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی علی رغم همه 
مشکالت به خوبی و درستی انجام داده است. نرخ های کنونی ارز در بازار 

نیز ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نرخ ارز در شهریور 97 به حدود 
20 هزار تومان رس��یده بود و اکنون و پس از دو س��ال و نیم و علی رغم 
تداوم تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، تمام فش��ارهای تورمی و جنگ 
روانی دشمن، افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته ایم و در حال حاضر نیز 
اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات 

بیشتر بازار ارز را داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مقابله با رانت خواری از اهداف 
بانک مرکزی بوده و هست، تصریح کرد: در این مدت یک دالر ارزپاشی 
صورت نگرفته و میزان ذخایر ارزی نیز نس��بت به گذشته افزایش یافته 

است.
همتی با اشاره به اقدامات حوزه نظام پرداخت بانک مرکزی نیز گفت: 
این حوزه به ش��دت تحت فشار اس��ت و تقریبا هر اتفاقی اعم از شیوع 
ویروس کرونا، فرار مالیاتی، قاچاق، قمار و ش��رط بندی و پولش��ویی در 
کش��ور رخ می دهد، نظام پرداخت بانک مرکزی باید وارد عمل ش��ده و 

راهکاری بیندیشد.
او با تاکید بر اینکه ش��فافیت در امور ارزی و ریالی کش��ور به ش��دت 
افزایش یافته است، افزود: توسعه و ایجاد سامانه های متعدد بانک مرکزی 
در حوزه های مختلف ارزی، ریالی، تسهیالت و... و شفافیت حاصل از آن، 

نتیجه تالش بخش فناوری بانک مرکزی است.
ب��ه گفته رئیس کل بان��ک مرکزی، کنترل ریال در راس��تای مقابله 
با پولش��ویی از افتخارات بانک مرکزی اس��ت که اگر انجام نمی ش��د و 
س��امانه های مرتبط توس��عه نمی یافت، تخلفات متع��دد در حوزه های 
مختل��ف انجام و به ض��رر عموم مردم صورت می گرف��ت و کنترل بازار 
ارز بس��یار مشکل می شد. طی سال گذشته و امسال همزمانی انتظارات 
تورمی، رکود ناشی از کرونا و شوک ارزی، تصمیم گیری بانک مرکزی در 
حوزه سیاست پولی را بسیار سخت کرد، اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر 
مناس��ب در پرداخت تس��هیالت کرونا و نیز حمایت از صنایع و جهش 

تولید، عملکرد موفقی داشت.
همتی با اش��اره به اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای بانک مرکزی 
در این مقطع این بود که سیاس��ت انقباض��ی اتخاذ نکرد ولی انتظارات 
تورم��ی را نیز کنترل کرد، گفت: در حال حاضر انتظارات تورمی کنترل 
شده که شاخص آن کنترل رشد پول است که از 89 درصد به 56 درصد 

رسیده است.
وی همچنین به رشد مثبت اقتصادی کشور در 9 ماه ابتدایی امسال 
اشاره کرد و  افزود: این شاخص در کل سال نیز مثبت خواهد بود که با 
توجه به وقوع کرونا و مقایسه با وضعیت سایر کشورها، قابل قبول است.

همتی سپس با بیان اینکه هش��دارهای الزم را درخصوص روند بازار 
س��رمایه داده بود، اضاف��ه کرد: بانک مرکزی در حد ت��وان خود از بازار 
س��رمایه حمایت کرده که بخش��ی از تشدید رش��د نقدینگی هم از آن 
سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست های پولی خود 
به دلیل برخی مالحظات از جمله بازار سرمایه، از افزایش نرخ سود پرهیز 
کرده اس��ت. بانک مرکزی در تصمیمات خود مجموعه اقتصاد کشور را 
در نظر گرفته و سیاس��ت های پولی خود را با مجموع مالحظات دنبال 

کرده است.
او ب��ا تاکید بر اقدام��ات بانک مرکزی در راس��تای کنت��رل ناترازی 
بانک ها، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح و مدیریت موسسات 
پولی، افزود: جلوگیری از ادامه بحران یک موفقیت محس��وب می شود. 
ناترازی های سیستم بانکی مربوط به یک سال و دو سال نیست و سابقه 
چندین ساله دارد و مقایسه وضعیت فعلی ترازنامه بانک ها با دو سال و 
نیم پیش بیانگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این خصوص است. 
شفاف سازی، موجب تخریب از سوی مخالفان شفاف سازی می شود، اما 
بانک مرکزی پذیرفته است که تخریب بشود ولی اقدام درست و اصولی 

در راستای منافع کشور و مردم انجام شود.

بانکنامه

فرصت امروز: فراز و فرود بازار سرمایه در سال 99 باعث کوچ دسته جمعی 
بسیاری از سرمایه گذاران خرد به سوی بازار ارزهای دیجیتال شد؛ تا جایی 
که آمار جس��ت وجوی کاربران ایرانی در فهرست گوگل نشان می دهد که 
جست وجوی کلمه بیت کوین و سایر رمزارزها در هفته های گذشته از کلمه 
بورس پیش��ی گرفته اس��ت. نکته جالب در این میان، تعداد زیاد کاربران 
ایرانی و حجم باالی سرمایه گذاری در این بازار توسط ایرانیان است. حال 
س��وال این اس��ت که آیا با تعطیلي صرافي هاي ارز دیجیتال، معامله گران 
حرفه ای فعالیت در این بازار را کنار می گذارند یا سرمایه گذاری در این بازار 

بیش از پیش زیرزمینی می شود؟!
آنچ��ه در چند روز گذش��ته در بازار ارزهاي دیجیتال در کش��ور اتفاق 
افتاده، مجموعه اي از تصمیم هاي شتاب زده و کارشناسي نشده ای است که 
مشکالت فراواني براي فعاالن این حوزه ایجاد کرده و بیشتر به پاک کردن 
صورت مسئله شباهت دارد. نگراني کاربران صرافي ها از بلوکه شدن دارایي 
و نبود امکان برداش��ت باعث ش��ده است که کاربران حاضر باشند حتي با 
ضرر زیاد از این بازار خارج ش��وند. این در حالی اس��ت که نبود احس��اس 
امنیت اقتصادي از عوامل مهم جلوگیري از توسعه پایدار به شمار می آید. 
تعطیلي صرافي هاي ارز دیجیتال در این ش��رایط و با تصمیماتي ناگهاني 
و ش��تاب زده، قرباني هاي زیادی برجای خواهد گذاش��ت که فعاالن حوزه 

ارزهاي دیجیتال از جمله آن هستند.
حجم بازار رمزارزها در ایران چقدر است؟

بحث فعالیت اکوسیس��تم های رمزارز یا هم��ان پول دیجیتال در بازار و 
اقتصاد ایران، این روزها بار دیگر داغ ش��ده اس��ت. به گزارش خبرآنالین، 
در حالی که برخی از مس��ئوالن بدون بررس��ی کارشناس��ی کافی در پی 
ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای فعالیت فعاالن این حوزه مهم از اقتصاد 
نوین جهانی هستند، بد نیست مروری بر چند سرفصل از این ابزار جدید 
مالی در تجارت دنیا بیندازیم. تجارتی که بخش چشمگیری از نیروی کار 
تحصیلکرده بازار و اقتصاد کشور را جذب کرده است و خود در کوتاه مدت 
باعث کاهش مهاجرت و جلوگیری از خروج ارز حقیقی از سپهر نقدینگی 
اقتصاد ایران ش��ده است و حتی به عنوان یکی از ابزارهای خروج ایران از 
تنگنای ایجادشده در اثر تحریم های ظالمانه آمریکا بر معیشت و دادوستد 

مردم شناخته می شود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد بی��ش از 25 ه��زار میلیارد تومان س��رمایه 
سرمایه گذاران ایرانی در این بازار در حال گردش است. بسیاری از نخبگان 
کش��ور در حال فعالیت در این حوزه هستند. از سوی دیگر دست کم یک 
و نی��م میلیون نفر در این بازار در ای��ران فعالیت می کنند. برخی موافقان 
رمزارزه��ا معتقدند بازار ارزهای دیجیتال به مدیریت ارز در کش��ور کمک 
بس��یاری می کند. کارب��ران این بازار، به جای تزری��ق ارز خود به بازارهای 
غیرمول��د که در نهایت به افزایش قیمت ارز منجر خواهد ش��د، نقدینگی 
ریالی و ارزی خود را به این بازار منتقل می کنند. خروج حجم قابل توجهی 
از نقدینگی و عدم سرایت آن به بازارهای غیرمولد و تورم زا کمک زیادی به 

آرامش بازارهای استراتژیک مانند مسکن، طال و ارز می کند.
برآوردها حاکی از آن است که ایران رتبه ششم در استخراج بیت کوین را 

در میان کشورهای دنیا دارد و می بایست برای بهره برداری از این فرصت، 
امکان مبادله داخلی وجود داشته باشد، چراکه نبود و یا محدود کردن آن، 
باعث خروج ارز از کشور می شود. در عین حال باید توجه داشت استخراج 
رمزارز بدون امکان معامله آن بی معناس��ت. به گفته کارشناسان، ارزهای 
دیجیتال مسیر بسیار خوبی برای خنثی کردن تحریم ها علیه ایران به شمار 

می روند چراکه قابل پیگیری نیستند.
کاربران، صاحبان کس��ب و کارهای ایرانی و صادرکنندگان می توانند با 
حذف واسطه های موردنیاز برای جابه جایی پول در صرافی های بین المللی 
و با صرف کمترین زمان نیازهای کشور را از طریق ارزهای دیجیتال تامین 
کنند. چهره های علمی برجسته دنیا، خالقان بسیاری از ارزهای دیجیتال 
محبوب دنیا هس��تند و اعتماد شرکت های بس��یار بزرگی مانند پی پل و 
آم��ازون به این فناوری باعث بهبود روزافزون این فناوری ها ش��ده اس��ت. 
تسال به عنوان یکی از مهمترین شرکت های فناوری های فوق پیشرفته  دنیا 
به تازگی بخش قابل توجهی از س��رمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده 
اس��ت. کش��ورهای بزرگ صنعتی دنیا نیز مانند چین، ژاپن، کره جنوبی 
و آمریکا س��رمایه گذاری های بسیار گسترده ای روی فناوری های مرتبط با 

ارزهای دیجیتال کرده اند.
این در حالی اس��ت که تصمیم گیری های بدون مش��ورت با متخصصان 
بدون ش��ک باعث زیرزمینی ش��دن فعالیت این ب��ازار بین المللی و چند 

هزار میلیارد تومانی در کش��ور خواهد شد؛ اتفاقی که ضربه ای سنگین بر 
پیکره اقتص��اد ایران وارد می کند. فعاالن و متخصص��ان این حوزه تاکید 
دارند قانون گذار باید با وضع قوانین به روز و ش��فاف فعالیت در این حوزه 
را زیر چتر خود ببرد و در این راس��تا آماده هرگونه همکاری خواهند بود. 
برخوردهای س��لبی فقط حذف صورت مسئله است و منجر به زیرزمینی 

شدن و عدم کنترل و نظارت این صنعت می شود.
آیا رمزارزها تهدیدی برای بورس هستند؟

دیگر حوزه ای که ارزهای دیجیتال می توانند به آن کمک کنند، فعالیت 
فریلنسرهای ایرانی است که برای کس��ب وکارهای خارجی کار می کنند. 
ای��ن گروه بزرگ می توانن��د گردش مالی خوبی ایجاد کنند. فریلنس��رها 
برای دریافت حق الزحمه خود همیشه با مشکالت زیادی مواجه می شوند 
و صرافی ه��ای ارز دیجیتال می توانند مس��یر را ب��رای کار تولیدی آنها و 
دریافت دستمزدش��ان آس��ان تر کنند. هر ایرانی می تواند با داشتن کیف 
پول دیجیتال و حس��اب کاربری در یک صرافی ایرانی این مشکل را حل 
کند و  از کارفرماها در هر نقطه ای از جهان که هس��تند دستمزدش��ان را 
به صورت بیت کوین، تتر یا دیگر ارزهای دیجیتال دریافت کنند. اگر جامعه 
فریلنس��رهای ایران را 500 هزار نفر در نظر بگیریم و تنها 20 درصد آنها 
وارد بازار کسب درآمد دالری شوند، چیزی حدود 50 میلیون دالر کسب 

می کنند.
به گفت��ه تحلیلگران، بیت کوی��ن در ایران هیچ تهدی��دی برای بورس 
محسوب نمی شود. بورس و بیت کوین دو ابزار مالی با عملکردهای متفاوت 
هستند که در نهایت هیچ کدام نمی توانند یکدیگر را تحت الشعاع قرار دهند 
و مکمل یکدیگر به جهت تنوع بخشی سبد سرمایه مردم هستند. به نظر 
می رسد حل مشکل بورس با ممنوعیت ارزهای دیجیتال ممکن نیست. به 
اعتقاد کارشناسان، باید از ظرفیت  رمزارزها برای تسهیل تجارت و گردش 
پولی و کاهش هزینه های مالی در کش��ور اس��تفاده کنیم ک��ه این امر با 
بهره گیری از نظرات کارشناس��ی و قانون گذاری های صحیح موجب انتفاع 
کش��ور و مردم از ظرفیت رمزارزها می ش��ود. هم اکن��ون ایران در بین 72 
کش��ور در حال توسعه براساس معیارهای س��ازمان ملل متحد رتبه  سوم 
را در فرارمغزها در اختیار دارد. اهمال در توس��عه این صنعت باعث خروج 

سرمایه های ارزشمند انسانی از کشور خواهد شد.
به طور کلی، چند روند عمومی در فناوری، رشد سریع فناوری های مالی 
را تسهیل کرده که توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک 
)بالک چین(، ظهور دفاتر توزیع یافته و ارزهای رمزینه )کریپتوکارنس��ی( 
ازجمله آن اس��ت. برآیند این فناوری ها و توس��عه کاربردهای آن توس��ط 
شرکت های فناوری و کسب وکارهای نوپا در نهایت سیما و محتوای نظام 
پولی و مالی را ظرف س��ال های آینده دچار دگردیس��ی اساس��ی می کند. 
بر این اس��اس و با توجه به رشد سریع مش��اهده شده در سال های اخیر، 
اتخاذ سیاست های عمومی توس��ط تنظیم گران برای دو هدف اساسی در 
کوتاه م��دت اهمی��ت دارد؛ نخس��ت، پرهیز از هرج و مرج و آش��فتگی در 
بازاره��ای پولی و مال��ی و دوم، بهره گیری بهینه از نوآوری ه��ا برای ارائه 

خدمات بهینه به مردم.

بیت کوین چگونه رقیب بورس شد؟

بازار ۲۵ هزار ميلياردی رمزارزها

در ش��رایطی که رئیس کل بانک مرکزی از هدایت 20 درصد از تس��هیالت 
پرداختی به حوزه مس��کن خب��ر داده، اما بانک ها تنها 5 درصد از تس��هیالت 

پرداختی خود در سال جاری را به حوزه مسکن اختصاص داده اند.
به گزارش فارس، بررسی روند تسهیالت پرداختی به حوزه مسکن بیانگر آن 
اس��ت که نظام بانکی کش��ور عالقه ای برای پرداخت تسهیالت به این پیشران 
اقتصادی ندارند. در شرایطی که سهم تسهیالت بخش مسکن و ساختمان در 
س��ال 1390، 17 درصد از کل تسهیالت بوده اس��ت، در 9 ماهه ابتدای سال 
1399 این رقم به 5.8 درصد رس��یده است. به عبارت دیگر، در طول 10 سال 
گذش��ته بانک ها کمترین توجه را نسبت به پرداخت تسهیالت حوزه مسکن از 
خود نشان داده اند. بی عملی بانک ها در حوزه تامین مالی مسکن در حالی است 
که برخی از کارشناسان، بانک ها را عامل افزایش قیمت مسکن نیز می دانند. در 
شرایطی که بی عملی بانک ها در تامین مالی حوزه مسکن، روند تولید و عرضه 
این کاالی اساسی در کشور را تحت تاثیرات منفی قرار داده، این نکته در کنار 
رشد روزافزون تقاضای مسکن سبب شده تا شاهد شکل گیری شرایط نامناسب 
بازار در طول سال های گذشته باشیم. در همین راستا در دو سال گذشته بازار 
مسکن با رشد نجومی قیمت 200 درصدی مواجه شده است که زمینه تشدید 

فشار معیشتی به مردم را به دنبال دارد.
نکته قابل توجه در حوزه پرداخت تسهیالت به حوزه مسکن، بی توجهی نظام 
بانکی کشور به تصمیمات شورای پول و اعتبار است. در همین راستا، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خردادماه سال گذشته گفت: »مسکن یکی 
از موضوعات مهم است که برای بانک مرکزی اهمیت ویژه ای دارد. با برنامه هایی 

که در دولت داریم، شاهد رونق مسکن در سال 98 و سال 99 خواهیم بود.«
همتی با اش��اره به این نکته که باید سهم مس��کن را از تسهیالت پرداختی 
را افزایش دهیم، افزود: »تالش داریم س��هم تسهیالت مسکن را به 20 درصد 

افزایش دهیم.«
پ��س از بیان این صحبت ها از س��وی همتی، بانک ها کمترین عالقه ای برای 
اجرای دس��تورات بانک مرکزی در قالب مصوبه ش��ورای پول و اعتبار از خود 
نش��ان نداده اند. در این ارتباط و در ش��رایطی که بانک ها در س��ال 98 و 99 
می بایس��ت 440 هزار میلیارد تومان از تس��هیالت خود را به بخش مس��کن 
پرداخت می کردند، تنها 138 هزار میلیارد تومان را به کل حوزه مسکن اعم از 
خرید، جعاله، تس��هیالت ودیعه و ساخت مسکن اختصاص دادند. یعنی در دو 
سال گذشته بانک های کشور از پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

حوزه مسکن خودداری کرده اند.
این بی عملی بانک ها در زمینه تامین مالی حوزه مسکن، روند تولید و عرضه 
این کاالی اساس��ی در کش��ور را تحت تاثیرات منفی قرار داده است. این نکته 
در کنار رش��د روزافزون تقاضای مسکن سبب شد تا شاهد شکل گیری شرایط 
نامناس��ب بازار در طول سال های گذشته باش��یم. در همین راستا در دو سال 
گذشته بازار مسکن با رشد نجومی قیمت 200 درصدی مواجه شده است که 

زمینه تشدید فشار معیشتی به مردم را به دنبال دارد.
براساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405، 
ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال موردنیاز است درصورتی که 
طی چهار سال اخیر تولید مسکن کمتر از 350 هزار واحد در سال بوده است. 

با توجه به پاس��خ ندادن به این نیاز طی چهار س��ال اخیر، یک نیاز انباشت در 
بازار مسکن به وجود آمده و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا 

سال 1405، به حداقل یک میلیون و 500 هزار واحد در سال رسیده است.
نکته قابل توجه آنکه با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در 
نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی 
به باالی 2 میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید. در همین راستا و در شرایطی 
که بانک ها از هیچ قانون باالدستی برای هدایت تسهیالت خود به حوزه مسکن 
استفاده نمی کنند و تقاضای موجود و انباشت مسکن روز به روز بیشتر می شود، 

باید به دنبال راهکار حل موضوع گشت.
در این خصوص، مجلس ش��ورای اس��المی به منظور پ��ر کردن خأل قانونی 
هدایت تس��هیالت به حوزه مس��کن، قانونی را در قالب تلفی��ق بودجه 1400 
گنجاند. برمبنای جزییات ارائه ش��ده از مصوبات تلفیق بودجه، در سال 1400 
کلی��ه بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی موظف هس��تند برای احداث و 
نوس��ازی 400 هزار واحد مس��کن روستایی و ش��هرهای کمتر از 25 هزار نفر 

جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مس��کن ش��هری نسبت به پرداخت 360 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت مسکن به افراد واجد ش�رایط اقدام نمایند. 
ای��ن تس��هیالت از محل منابع داخلی بانک ها و با نرخ س��ود مصوب ش��ورای 
پول و اعتبار پرداخت خواهد ش��د. در این ارتباط، حس��ینعلی حاجی دلیگانی، 
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 1400، در بی��ان اهداف مجلس از این تصمیم 
گفت: »هدف مجلس از این تصمیم، زمینهس��ازی برای س��اخت 1.2 میلیون 
واحد مس��کونی در سال 1400 اس��ت تا بدین وسیله عرضه و تقاضای مسکن 
متعادل ش��ده و شاهد سامان این بازار و کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به 
مردم باش��یم.« عضو کمیس��یون تلفیق بودجه ادامه داد: »پرداخت 20 درصد 
از تس��هیالت نظام بانکی  به بخش مس��کن که در سال آینده با توجه به رشد 
نقدینگ��ی در ح��دود 360 هزار میلیارد تومان میش��ود را ب��ا جدیت پیگیری 
می کنیم.« به بیان س��اده تر، در س��ال آینده 1.2 میلیون خانوار واجد ش��رایط 
می توانند با اخذ تس��هیالت 300 میلیونی ساخت مسکن صاحب خانه شوند و 

اساسی ترین نیاز خود را تامین کنند.

مجلس سهم مسکن از تسهیالت را احیا کرد

سهم 5 درصدی مسکن از تسهیالت بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس خبر داد
رشد 150درصدی صدور کد بورسی در سال 99

به گفته مدیر فناوری اطالعات س��ازمان بورس، در سامانه جامع 
اطالعات مش��تریان )سجام( تا پایان پارسال 11 میلیون کد بورسی 
وجود داشت، اما امسال معادل 27 میلیون کد بورسی صادر شد که 
رشد 150 درصدی داشته است. هم اکنون 37 میلیون نفر سجامی 

هستند که از این میزان 30 میلیون نفر احراز هویت شده اند. 
حمید حس��ن آبادی در نشس��ت خبری ارائه عملک��رد، برنامه ها 
و پروژه های وزارت اقتصاد و دس��تگاه های تابع��ه در حوزه فناوری 
اطالعات، گفت: تمام دنیا صنایع مالی به تکنولوژی وابسته هستند 
همچون بازار س��رمایه. در راستای هوشمندسازی بورس از دو سال 
پیش فرآیند هوشمندس��ازی ب��ورس معادل 24 پ��روژه را تعریف 
کردیم که 21 پروژه بهره برداری شده و مابقی نیز در ماه های آینده 
به بهره برداری می رسد. امس��ال اتفاقات زیادی در بازار سرمایه رخ 
داد که در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( تا پایان پارسال 
11 میلیون کد بورس��ی داش��تیم، اما امسال معادل 27 میلیون کد 
بورس��ی صادر شد که رش��د 150 درصدی داشته است. اکنون 37 
میلیون نفر س��جامی داریم که از این می��زان 30 میلیون نفر احراز 

هویت شده اند. 
حسن آبادی ادامه داد: در حوزه سامانه های معامالتی اخیرا اتفاق 
خوبی افتاد که این س��امانه، بس��یاری از بخش های آن بومی شده 
اس��ت. رونمایی از س��امانه بومی معامالت در س��ال جاری سرعت 
بیشتری به آن داده است و ماژول های زیادی از آن به اتمام رسیده 
است. در حوزه سامانه پسامعامالتی بومی هم اتفاقات خوبی رخ داد 
و در اوایل س��ال بعد رونمایی می ش��ود. الزم یه ذکر است که شیوه 

بهره برداری از این دو سامانه جزئی خواهد بود. 
مدیر فن��اوری اطالعات س��ازمان ب��ورس با بیان اینکه س��امانه 
مجام��ع الکترونیکی در آذرماه افتتاح ش��د، گف��ت: تاکنون بیش از 
50 شرکت استانی مجامع آنها به صورت الکترونیکی انجام می شود 
و در زمینه س��امانه توزیع س��ود الکترونیک معادل 114 شرکت به 
صورت الکترونیکی انجام ش��ده است. مرکز تماس بازار سرمایه  نیز 
در خردادم��اه کلید خورد و بیش از 8 میلیون تومان تماس صورت 
گرفته اس��ت که بیش از 80 درصد آن ب��ه صورت هوش مصنوعی 
انجام ش��ده اس��ت. در ادامه این نشس��ت خب��ری، نعمتی، رئیس 
مرک��ز فناوری اطالعات بیم��ه مرکزی نیز گفت: امس��ال دو پروژه 
س��امانه یکپارچه سازی نظارت بر بیمه ش��خص ثالث، حمل و نقل، 
آتش س��وزی و زندگی را تا پایان س��ال به اتمام می رسانیم. در سال 
آینده نیز دو پروژه که مقدمات آن انجام ش��ده است و پیشرفت 80 
درصدی داش��ته اند به سرانجام خواهند رس��ید که سامانه یکپارچه 

نظارت بر بیمه بدنه و 10 ماهه است. 

خبرخوان

فرص��ت امروز: بورس تهران در چهارمین روز هفته هم س��بزپوش ماند. 
پس از آنکه ش��اخص بورس در روز ش��نبه 16 اس��فندماه بیش از 8 هزار 
واحد افت کرد، در روزهای بعد به مدار رش��د بازگشت و به ترتیب در روز 
یکشنبه 5 هزار واحد، روز دوشنبه 24 هزار واحد و نهایتا در روز سه شنبه 
بیش از 10 هزار واحد صعود کرد تا بار دیگر کانال یک میلیون و 200 هزار 
واحدی را فتح کند. در این روز نیز همچون روز پیش��ین همه ش��اخص ها 
عملکردی صعودی داشتند و به این ترتیب، سومین روز سبز متوالی بورس 

تهران را رقم زدند.
شاخص کل در نوزدهمین روز اسفندماه 10 هزار و 265 واحد رشد کرد 
و در ارتفاع یک میلیون و 210 هزار واحد ایس��تاد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با 292 واحد افزایش به 432 هزار و 343 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با 190 واحد رش��د به 282 هزار و 230 واحد رس��ید. شاخص 
بازار اول 8 هزار و 829 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 16 هزار و 210 واحد 
افزایش یافت. در معامالت روز سه شنبه بیش از 7 میلیارد و 960 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 89 هزار و 560 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 239 واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با 929 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شنبدر( با 
751 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 574 واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با 562 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 425 واحد 
و مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 425 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 
421 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 390 واحد و پتروشیمی جم )جم( 
با 387 واحد به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
در سوی مقابل، نمادهای کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
154 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 115 واحد، فروشگاه های زنجیره ای 
افق کوروش )افق( با 94 واحد، س��رمایه گذاری توس��عه ملی )وتوس��م( با 
70 واح��د، بام��ا )کاما( با 56 واحد، نفت بهران )ش��بهرن( ب��ا 56 واحد، 
گ��روه بهمن )خبهمن( با 39 واحد، پارس خودرو )خپارس( با 39 واحد و 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با 33 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

گذاشتند.
همچنی��ن فرآوری معدنی اپال کانی پ��ارس )اپال(، گروه دارویی برکت 
)برکت(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی(، 
سایپا )خس��اپا(، شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و ایران 
خ��ودرو )خودرو( ازجمله نمادهای پرتراکن��ش بودند. گروه فرآورده نفتی 
هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 651 میلیون و 667 هزار برگه سهم به ارزش 9 هزار و 794 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 32 واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 17 ه��زار و 119 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
ی��ک میلیارد و 264 هزار برگه س��هم به ارزش 79 ه��زار و 801 میلیارد 

ریال داد و س��تد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(،  پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، شرکت آهن و 
فوالد ارفع )ارفع(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(،  سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پاالیش نفت الوان )شاوان( و 
پتروشیمی تندگویان )شگویا( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس 

داشتند.
در حال حاضر کمتر از 10 روز به پایان سال باقی است و پیش بینی سمت 
و سوی بورس در روزهای آتی به پرسش بسیاری از سهامداران تبدیل شده 
است. در این باره، امیرحمزه مالمیر فعال بازار سرمایه به بررسی شرایط روز 
بازار و مصوبات اخیر س��ازمان بورس پرداخت و گفت: روزهای اخیر برای 
بازار سرمایه زمان تحلیل است. سرمایه گذاری در هر بازاری نیازمند دانش 
اس��ت به خصوص بازار سرمایه که نیازمند دانش اقتصاد، آمار و سواد مالی 

برای بررسی صورت های مالی و حتی سواد رسانه ای است.
او با تأکی��د بر اینکه همه افراد نمی توانند به  طور کامل دانش های فوق 
را داشته باشند، گفت: نباید فراموش کرد که ورود بدون دانش در هر بازار 
یا کاری قطعا با شکس��ت همراه اس��ت و بازار س��رمایه نیز از این موضوع 

مستثنا نیست.
مالمیر درخصوص شروط اولیه ورود به بازار سرمایه گفت: الزمه ورود به 
بازار سرمایه این است که سرمایه گذاران به  دور از هیجان و نگاه توده وار با 

دانش کافی و کامل به بازار سرمایه مراجعه کنند.
وی با اشاره به روند معامالت ماه های اخیر بازار تأکید کرد: عامل اصلی 
که در روند مثبت و حتی روند منفی بازار به ش��رایط دامن زد، هیجان ها، 
رفتارهای توده وار و ورود احساسی و بدون منطق مردم به بازار بود. در این 
شرایط متولیان بازار نیز نتوانستند آنطور که باید نقدینگی ها را به سمتی 

هدایت کنند که به اقتصاد، تولید و بخش مولد اقتصاد کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ورود پرحجم نقدینگی ها به 
بازار در ابتدای امسال اتفاق بسیار خوب و مبارکی بود که به  درستی از آن 
استفاده نشد، گفت: مردم در ابتدا سرمایه ها و سپرده های خود را وارد بازار 
کردند، اما به محض اینکه شرایط را بسیار خوب دیدند و شاهد بازدهی های 
باال در بازار بودند با فروش دارایی های خود سرعت ورود نقدینگی ها به بازار 
را چند برابر کردند این روند در خردادماه تا ابتدای تابس��تان شدت گرفت 

که با تزریق این حجم از نقدینگی ها، ریسک بازار به  شدت باال رفت.
او عدم پاسخگویی به تقاضا را در دوره رشد بازار اتفاق بسیار مهم و عامل 
اصلی رشدهای جهشی و هیجانی بازار دانست و افزود: در کنار عوامل باال، 
ناهماهنگی های بین دولت و مجلس و خبرهای مختلف در این خصوص، 
جرقه ای بود که بر کلیت بازار زده شد و بهانه ای برای آغاز ریزش و اصالح 

را فراهم کرد.
مالمیر با اش��اره به اینکه طوالنی ش��دن روند ریزش، اعتماد عمومی را 
از بازار س��لب کرد، ادامه داد: در س��وی دیگر چون دان��ش کافی در بازار 
وجود نداشت، همه آن گروه هایی که برمبنای رفتار توده وار و هیجانی در 

صف های خرید قرار گرفته بودند، این بار راهی صف های فروش شدند.
وی س��پس به تصمیم های مختلف س��ازمان بورس در راستای حمایت 
از بازار س��رمایه و س��رمایه گذاران خرد که هیچ کدام نتوانستند آنطور که 
پیش بینی شده بود، روند بازار را بهبود ببخشند اشاره کرد و گفت: موضوع 
اول بازارگردانی بود که در همه دنیا اجرا می ش��ود و سازمان بورس هم با 
تصویب دستورالعمل بازارگردانی این الزام را برای شرکت ها ایجاد کرد، اما 
به این تصمیم ایرادهایی مطرح ش��د یکی از ای��ن موارد موضوع درگیری 
مستقیم ناشران و شرکت ها برای بازارگردانی بود، اینکه منابع ناشر درگیر 

بازارگردانی شد، اتفاق درستی نبود.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه شرط اجرای بهتر بازارگردانی 
این اس��ت که دامنه نوسان بازار از شرایط فعلی باشد، گفت: هرچه دامنه 

نوسان کوتاه باشد تحلیل را کمتر می کند.
مالمیر با اش��اره به اینکه در ش��رایط امروز بازار اجرای این تصمیم برای 
ش��رکت های بزرگ می تواند شرایط را برای کل بازار بهبود ببخشد، گفت: 
برای شرکت های بزرگ که امکان دستکاری قیمت با حجم کم امکان پذیر 
نیست و به راحتی این امکان وجود ندارد که با سرمایه پایین قیمت سهم را 
جابه جا کنند پس بهتر است دامنه نوسان بازتر شود تا بازار معامله بهتری 

را تجربه کند.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه به طور کلی تغیی��ر دائم مقررات کار درس��تی 
نیس��ت، گفت: بااین وجود تصمیم اخیر س��ازمان درباره افزایش حدنصاب 
صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت در کف 15 درصد و سقف 25 
درصد و الزام آنها برای افزوده شدن 3 درصدی این حدنصاب تا پایان سال 

می تواند اطمینان را به بازار برگردانده و باعث تقویت تقاضا شود.

شاخص بورس با رشد 10 هزار واحدی به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد بازگشت

سومين سبزپوشی متوالی بورس
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لزوم رفع موانع تشکیل کنسرسیوم های 
صادراتی در آذربایجان شرقی

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان ش��رقی بر لزوم 
رفع موانع حقوقی تش��کیل شرکت های تخصصی و کنسرسیوم های 

صادراتی در استان تاکید کرد.
داود بهبودی در نشست بررسی آخرین اقدامات پروژه های دومین 
س��ند تدبیر توس��عه اس��تان، اظهار کرد: الزم اس��ت طرح تشکیل 
ش��رکت های تخصص��ی صادرات به ش��کل کارشناس��ی تدوین و با 
استفاده از ظرفیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی موانع 
حقوقی مس��ئله رفع ش��ود. وی افزود: زیرس��اخت ها و پتانسیل های 
موردنیاز تشکیل ش��رکت های تخصصی و کنسرسیوم های صادراتی 
در اس��تان موجود اس��ت و تحقق این ام��ر می تواند منجر به جهش 
صادراتی در آذربایجان ش��رقی ش��ود. وی خاطرنشان کرد: در قانون 
ظرفیت معافیت های مالیاتی، مش��وق صادرات هم وجود دارد و باید 
از لبه نرم قانون برای پیش��برد اهداف توس��عه صادرات اس��تان بهره 
بری��م. بهبودی در ادامه با اش��اره به پروژه »نوس��ازی ناوگان حمل و 
نق��ل کاالهای صادراتی« به حجم 5000 دس��تگاه، گفت: آذربایجان 
ش��رقی پیشینه تجاری دیرینه ای دارد و فرس��ودگی ناوگان حمل و 
نق��ل هم به دلیل ریش��ه دار بودن صنعت حمل و نقل در آن اس��ت. 
وی اظهار کرد: مدیریت ش��رکت حمل و نقل بین المللی یک فعالیت 
تخصصی بوده و فرهنگ خودرانندگی و مالکیت خودرو توس��ط افراد 
حقیقی در آینده جوابگو نخواهد بود. وی تشریح کرد: اگر شرکت های 
حمل و نقل تخصصی از ابتدا در اس��تان شکل گرفته بود، ناوگان به 
موقع بازس��ازی و مس��ائل مربوط به بحث های رفاهی و بازنشستگی 
رانن��دگان نیز خودبه خود مرتفع می ش��د. به نق��ل از روابط عمومی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در این جلسه آخرین اقدامات 
انجام شده درخصوص پروژه های هسته های کلیدی »توسعه تجارت و 
خدمات بازرگانی« و »تکمیل شبکه و زنجیره ارزش در بخش صنایع 

و معادن« مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آیا 19COVID-  تاثیری در صنعت چاپ 
دیجیتال داشته است؟

کرونا باعث به زانو درآوردن مشاغل مختلف و صنایع مختلف شده 
است. محدودیت های حرکتی و بهداشتی، همه مشاغل را تا حد زیادی 

متزلزل کرده و بر همه جنبه های این عمل تأثیر گذاشته است.
ب��ه گزارش ایس��نا، بنابر اعالم چاپ آرمان��ی، دامنه چاپ کاتالوگ 
دیجیتال نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و همانطور که جهان به 
آرامی در حال بهبود است، نحوه تجارت ما دیگر هرگز مانند گذشته 
نخواه��د بود. کرونا پویایی نحوه تجارت م��ا نه تنها در صنعت چاپ 

دیجیتال بلکه به طور کلی برای همه مشاغل را تغییر داده است.
تغییر تمرکز به عملیات آنالین

با محدودیت های ناگهانی قفل شدن، صنعت چاپ دیجیتال مجبور 
ش��د ناگهان تمرکز خود را معامالت آنالین ق��رار دهد و راه حل های 
جدید چاپ را توسعه دهد. ماه ها فروشگاه های فیزیکی تعطیل شدند 
و تنها راه دسترسی به مشتریان آنالین است. علی رغم اینکه مشتریان 
نمی توانند برای جلسات و بحث در موردنیاز چاپ خود به فروشگاه ها 
و دفاتر فیزیکی مراجعه کنند، فروشگاه های چاپ دیجیتال می توانند 
مش��تریان را در خود جای دهند. اکنون این کار از طریق جلس��ات 
مجازی با استفاده از Zoom ، Skype و سیستم های عامل مختلف 
دیگر انجام می ش��ود و با تغییر تمرکز آنالین، مش��تریان بیش��تری 
می توانند بدون توجه به موقعیت مکانی به مش��اغل دسترس��ی پیدا 

کنند.
کار از خانه و انتقال به سیستم های مبتنی بر ابر

کار در خانه برای اکثر کارمندان به یک قاعده تبدیل شده است که 
در ابتدا یک چالش بود، خصوصا وقتی که می خواهیم به پرونده های 
مش��تری و س��ایر نرم افزارها دسترس��ی پیدا کنیم. به همین دلیل، 
 Cloud-based یا Cloud-based ش��رکت ها به سیس��تم های
منتقل شده اند تا کارمندان و مدیران بتوانند از راه دور، در هر زمان و 
هر مکان، به پرونده ها و داده های شرکت دسترسی پیدا کنند. صنعت 
چاپ دیجیتال علی رغم نیاز به سرمایه گذاری در سیستم های جدید 
و سازگاری با شرایط جدید، در این اوضاع آشفته سر خود را روی آب 

نگه داشته است.
مشکالت ذهنی پرسنل

اثرات COVID-مانند انس��داد در جامعه، محدودیت های س��فر، 
خطرات بهداش��تی، چالش های جدید کاری و بس��یاری از مس��ائل 
دیگر باعث فرسودگی کارگران، اضطراب، افسردگی و سایر مشکالت 
بهداش��ت روانی شده است. کار در خانه به آسانی که به نظر می رسد 
آسان و راحت نیست. بیشتر اوقات روز در خانه بودن و کار کردن در 

کنار  مراقبت از خانواده و بسیار دشوار است.
سرمایه گذاری در فناوری

بح��ران COVIDباعث ش��د جهانیان به اهمی��ت it پی برده که 
فناوری تا چه اندازه مهم و مفید اس��ت. قابل درک است، زیرا ماه ها 
تنها راه برقراری ارتباط با دوس��تان و عزیزان مان فناوری است و تنها 

راهی که می توانیم به تجارت خود ادامه دهیم فناوری است.
صنع��ت چاپ دیجیت��ال در حال حاضر در خط مقدم اس��تفاده از 
فناوری مدرن در تجارت اس��ت. همه گیر COVIDفقط باعث شده 
تا شرکت ها حتی بیش��تر تمرکز خود را برای استفاده از جدیدترین 
نوآوری ها در فناوری چاپ بگذارند تا عملیات هوش��مندتر و سریع تر 
انجام شود. با تقاضای بیشتر برای چاپ دیجیتال، شرکت های بیشتری 
حضور آنالین و عملیات چاپ دیجیتال خود را گسترش می دهند تا 
مشتریان بیش��تری را در خود جای دهند. صنعت چاپ دیجیتال با 
تغییرات ایجادشده توسط COVIDسازگاری خوبی دارد و بحران را 
به فرصتی برای خدمات بیشتر به مشتریان و اشتغال مداوم کارگران با 
توسعه روش های جدید چاپ، تبدیل می کند. صنعت چاپ دیجیتال 
ثابت کرده که نوآورانه و مقاوم اس��ت. تردیدی نیست که با انتقال به 
حالت عادی جدید، فقط قوی تر خواهد شد. با انجام بیشتر معامالت 
تجاری به صورت آنالین، این صنعت مجبور است به مشتریان بیشتری 
برس��د و هدر رفتن کاغذ را کاهش دهد. همه گیریCOVID باعث 
شده است بازیکنان باهوش تر با محصوالت بهبودیافته و خدمات بهتر 
به مش��تری، زنده بمانند و از آن قدرت بیش��تری بگیرند. شرکت ها 
صنعت خود را بهبود بخش��یده و در درک بهتر مش��تریان خود کار 

کرده اند تا بتوانند خدمات چاپ با کیفیت باال ارائه دهند.

اخبـــار

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد اگر کاال به اندازه نیاز بازار در اختیار 
اصناف قرار بگیرد، مشکلی در عرضه کاال نخواهیم داشت. به گزارش ایسنا 
به نقل از اتاق اصناف، سعید ممبینی در نشست وب کنفرانس هماهنگی 
اجرای طرح توزیع مویرگی کاالی اساس��ی در واحدهای صنفی منتخب، 
اظهار کرد: وقتی راجع به مش��کالت کاال صحبت می کنیم ناگزیر بایستی 
توجه مان به زنجیره تامین نیز باش��د و تضمین می دهیم اگر کاال به اندازه 
نیاز بازار در اختیار اصناف قرار بگیرد، مشکلی در عرضه کاال نخواهیم داشت 
و اصناف بهترین مرجع برای حفظ تعادل قیمت ها و عرضه مناسب در بازار 
هس��تند. وی تصریح کرد: وقتی میزان واردات برای نهاده ها جوابگوی نیاز 
تولید نیس��ت و زمانی که تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست، درست نیست 
نظ��ام توزیع و اصناف را مقصر بدانی��م. در حال حاضر محدودیت هایی در 
عرضه مقدار برخی از کاالهای اساسی وجود دارد و قطعا نمی توان به تعداد 
همه اعضای یک صنف کاال در اختیارش��ان ق��رار بگیرد و به همین دلیل 
پارامترهایی مانند داش��تن ترازوی دیجیتال و اس��تفاده از صندوق پز … 

ب��رای ارائه فاکتور و ثبت تراکنش ه��ا در تعیین واحدهای منتخب الزامی 
اس��ت و توزیع نیز به صورت چرخشی انجام می گیرد، به عنوان مثال اگر 
اتحادیه ای 500 عضو مرغ فروش دارد عرضه مرغ با قیمت مصوب ابتدا در 
چند واحد منتخب انجام می گیرد و در هفته بعد چند واحد دیگر به صورت 

چرخشی برای عرضه کاال در نظر گرفته می شوند.
وی اف��زود: نظارت بر روند اجرای طرح توزیع کاالی اساس��ی از س��وی 
بازرس��ان اتاق های اصناف و اتحادیه ها و بازرسان بسیج اصناف نیز صورت 
می گیرد و دس��تگاه های متولی نیز در راس��تای اجرای بهترین طرح باید 
همکاری های الزم را داشته باشند و اینکه کاالها در فروشگاه های زنجیره ای 
توزیع می شوند تنها مزیتی که دارند بحث ارائه فاکتور است که باید تالش 
کنیم واحدهای صنفی نیز در این راس��تا حرکت کنند تا در حوزه رقابت 

دچار خأل نشویم.
ممبینی اظهار کرد: امیدواریم با تمهیداتی که دولت به کار بسته با تامین 
به موقع مواد اولیه کارخانجات، شاهد رونق کسب و کار و ایجاد آرامش در 

بازار باش��یم و در تعدیل قیمت ها بایستی تخفیف ها به خصوص در بحث 
کاالهای اساسی مرتبط با شب عید بارزتر شود.

مشکالت بازار صرفا در حوزه توزیع کاال نیست 
در ادامه این نشس��ت دکتر غالمرضا حس��ن پور - رئیس سازمان بسیج 
اصناف کش��ور - گفت: شبکه مویرگی کاال یا همان واحدهای صنفی خرد 
)کاسبان امین( تاثیر زیادی در تنظیم بازار و توزیع کاال در کشور دارند و 
برخی از مشکالت حوزه بازار صرفا در بخش توزیع کاال نیست و الزم است 

توجه بیشتری در حوزه تامین و تولید کاال صورت بگیرد.
حسن پور با بیان اینکه وجود 3 میلیون واحد صنفی در کشور بزرگترین 
فرصت برای توس��عه اقتصاد اس��ت، افزود: در ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تمامی کشورهای غربی و اروپایی با مشکل شبکه توزیع کاال و خالی شدن 
فروشگاه ها و هجوم مردم به فروشگاه ها مواجه شدن که در ایران به دلیل 
فعال بودن شبکه مویرگی زنجیره توزیع این مشکالت را نداشتیم و عرضه 

کاال به صورت مستمر صورت گرفت.

مشکل توزیع است یا توليد!؟

با توجه به ارسال سیگنال های مثبت در دومین نشست دستمزد شورای 
عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر ش��دن دیدگاه ها و 
البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال 

زیاد شنبه رقم دستمزد 1400 مشخص خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، دویس��ت و نود و شش��مین نشست ش��ورای عالی 
کار با دس��تور کار تعیین دس��تمزد 1400 و حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار ش��د؛ جلسه ای سه ساعته که با 
مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی همراه بود و نمایندگان کارگر و کارفرما 

ضمن بیان نقطه نظرات، درصدهای پیشنهادی خود را اعالم کردند.
اگرچ��ه به دلی��ل فاصله درصده��ای پیش��نهادی گ��روه کارگری و 
کارفرمایی، جلسه تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافت اما با توجه به 
فضای مطلوب جلسه دوم و سیگنال های مثبتی که از آن بیرون آمده در 
صورت نزدیک تر شدن دیدگاه های طرفین به یکدیگر به احتمال بسیار، 
شنبه نشست نهایی تعیین دس��تمزد خواهد بود و رقم دستمزد 1400 

مشخص خواهد شد.
موضوع افزایش حق مس��کن و بن خواربار کارگری از دیگر محورهای 
دومین جلس��ه دستمزد شورای عالی کار بود که روند مذاکرات، احتمال 
افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن کارگری در سال آینده را تقویت 

کرد.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، 
در تش��ریح جزییات برگزاری دومین نشس��ت دستمزد شورای عالی کار 
اظهار کرد: در حال حاضر روی کلیات دستمزد بحث می کنیم و امیدواریم 
ش��نبه نتیجه بگیریم. تاکید ما این اس��ت که اختالف 2 میلیون تومانی 

هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود.
وی اف��زود: اگرچه درصد پیش��نهادی ما برای افزای��ش مزد با درصد 
پیشنهادی کارفرمایان فاصله داش��ت و جلسه به نتیجه نرسید ولی اگر 
دیدگاه های دو طرف به یکدیگر نزدیک تر شود، می توانیم شنبه به نتیجه 
برس��یم به شرط آنکه با توجه به ش��رایط موجود، اختالف و شکافی که 
بین هزینه امس��ال سبد معیشت کارگران و سال گذشته به وجود آمده، 

ترمیم شود.
نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار در عین ح��ال روند برگزاری 
نشست دستمزد شورای عالی کار نسبت به سال قبل را مطلوب توصیف 
کرد و گفت: خوشبختانه جلسه بدون تنش و با گفتمان مطلوب به پایان 
رسید و مثل سال گذشته نبود که اعالم درصدهای پیشنهادی از جانب 
دو ط��رف، حال��ت برد و باخ��ت پیدا کرده و بحث دس��تمزد را به جایی 

کشانده بود که احساس می شد دنبال برنده و بازنده میدان هستیم.
وی تصری��ح کرد: اعتقاد ما این اس��ت که اگر دول��ت می خواهد برای 
کارگ��ران کاری بکند و به معنای واقعی س��هم خ��ود را در قبال کارگر 

و کارفرما بپردازد، امس��ال بهترین فرصت است و امیدواریم شنبه هفته 
آینده که وزیر کار نیز حضور دارند در یک توافق مثبت و فضایی مطلوب، 
تکلیف دستمزد 1400 روشن شود. چمنی گفت: خواسته ما این است که 
هزینه 2میلیون تومانی که به سبد معیشت امسال کارگران اضافه شده در 
دستمزد سال آینده جبران کنیم؛ لذا اگر به اهدافی که در بحث دستمزد 
در نظر داریم دس��ت پیدا نکنیم ممکن اس��ت روز ش��نبه هم به نتیجه 
نرس��یم، با این حال نمایندگان کارگری تمام تالش خود را برای افزایش 
حقوق جامعه نجیب و زحمتکش کارگری به کار خواهند گرفت. وی در 
پای��ان گفت: ملتهب کردن جامعه 42 میلیون نفری کارگری که چش��م 
انتظار رقم دس��تمزد سال آینده هس��تند، به هیچ وجه شایسته نیست 
و اگر دو ش��ریک اجتماعی دیگر در جلسه روز شنبه منطقی تر پای میز 
مذاکره بیایند و واقعیات زندگی کارگران و س��ال سختی را که پشت سر 
گذاشتند مدنظر قرار دهند، حتما در تعیین مزد به نتیجه خواهیم رسید. 
به گزارش ایس��نا، کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه 
سبد معیش��ت خانوارهای کارگری فارغ از هزینه های درمان و اجاره بها 
و تنه��ا در بخش خوراکی ها را 6 میلی��ون و 895 هزار تومان اعالم کرد. 
این رقم س��ال گذش��ته 4 میلیون و 960 هزار تومان اعالم شده بود و بر 
این اس��اس نمایندگان کارگری در تالشند این اختالف هزینه در تعیین 
دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا اثرگذاری الزم را داشته باشد.

رئیس هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت حدود یک 
هفته ای می شود که به دلیل کاهش قیمت تخم مرغ شرکت پشتیبانی 
ام��ور دام تخم مرغ کیلویی 14 هزارتومان��ی را از مرغداران خریداری 

نمی کند.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه معموال از اسفندماه 
قیمت تخم مرغ کاهش��ی می ش��ود، گفت: تقاضای تخم مرغ در بهمن 
ماه زیاد اس��ت، زیرا قنادی ها و ش��یرینی پزی ها مصرف باالیی دارند، 
ام��ا بعد از آن با کاهش تقاضا قیمت تخم مرغ روند کاهش��ی به خود 

می گیرد و تا خردادماه نیز با افت قیمت تخم مرغ مواجهیم.

وی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخ��م مرغ برای 
تولیدکننده 16 هزار تومان است، اظهار کرد: افزایش هزینه های تولید 
قیمت تمام ش��ده تخم مرغ را باال برده است. به طور مثال قیمت یک 
ش��انه تا چن��د روز پیش 700توم��ان بود ولی در ح��ال حاضر قیمت 
آن 836تومان شده اس��ت. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
تهران با انتقاد از عملکرد ش��رکت پش��تیبانی امور دام در تحویل تخم 
مرغ از مرغداران گفت: با فشار مسئوالن قیمت هر کیلو تخم مرغ را به 
14 هزار تومان رساندند، اما یک هفته ای می شود که شرکت پشتیبانی 
امور دام به دلیل کاهش قیمت تخم مرغ، با این قیمت هم حاضر نشده 

از مرغ��داران تخم مرغ تحویل بگی��رد و حتی با مرغدارانی که  از آنها 
تخم مرغ گرفته اند هم تسویه حساب نشده است.

وی تصریح کرد: دولتمردان ما مرد روزهای سخت نیستند. زمانی که 
قیمت تخم مرغ کاهش��ی می شود کسی به ضرر و زیان تولیدکنندگان 
توجهی ندارد و همه ما را فراموش می کنند، اما زمانی که قیمت ها باال 

می رود همه می خواهند تعیین تکلیف کنند.
نبی پ��ور در پایان گف��ت: تولیدکنندگان امس��ال از تولید تخم مرغ 
س��ودی نبردند و اگر س��رمایه های خ��ود را در جای دیگ��ری هزینه 

می کردند قطعا سود بیشتری نصیب شان می شد.

رقم دستمزد کارگران شنبه مشخص می شود

شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران تخم مرغ خریداری نمی کند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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شیراز و مازندران ورود ممنوع شدند!
با تصمیم س��تاد استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا، آخرین 
هفته س��ال 99 و تعطیالت نوروزی، س��فر به ش��یراز و مازندران برای 

خودرو های با پالک غیربومی، ممنوع شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایس��نا، با تصمیم س��تاد اس��تانی و 
شهرس��تانی مدیریت بیماری کرونا، آخرین هفته سال 99 و تعطیالت 
نوروزی، س��فر به شیراز و مازندران برای خودرو های با پالک غیربومی، 

ممنوع شد.
جانش��ین استاندار فارس در س��تاد مقابله با کرونا، با بیان اینکه سفر 
به ش��هر ش��یراز، از هر مقصدی با خودروی شخصی، با هدف کمک به 
قطع زنجیره انتقال کروناویروس، در کل تعطیالت پایان س��ال و نوروز، 

ممنوع است.
عبدالرضا قاسمپور با اشاره به اینکه برای خودروهای متخلف، جریمه 
500 هزار تومانی در نظر گرفته و اعمال می شود، گفت: سفر با وسایل 
نقلیه عمومی زمینی، ریلی و هوایی، مشروط به اسکان در مراکز اقامتی 

مجاز، امکان پذیر خواهد بود.
معاون اس��تانداری فارس همچنین تاکید کرد که مراکز گردشگری و 
تفریحی نیز با ش��رایطی خاص پذیرای بازدیدکنندگان است به طوری 

که عالقه مندان باید از قبل بلیت این مراکز را تهیه کرده باشند.
فرماندار و رئیس س��تاد مدیریت کرونای شهرس��تان شیراز نیز اعالم 
کرد که با توجه به مصوبه س��تاد اس��تانی، تدابی��ری برای جلوگیری از 

ورود خودروهای با پالک غیربومی به شیراز اتخاذ و اجرا می شود.
همچنین س��رهنگ قدمی رئیس پلیس راه مازندران درباره این شهر 
گف��ت: با توجه ب��ه تعطیلی روز پنج ش��نبه و ش��رایط کرونایی مبادی 
ورودی به مازندران در محور های هراز، کندوان، س��وادکوه و استان های 

سمنان، گیالن و گلستان بسته هستند.
او ب��ا بیان اینکه رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند، 500 هزار 
تومان جریمه می ش��وند، اف��زود: افرادی که بدون داش��تن مجوز قصد 
ورود به مازندران را داش��ته باش��ند هم اعمال قانون شده و هم به مبدأ 

بازگردانده می شوند.

افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی در 
روزهای پایانی سال

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از افزایش ساعت 
کاری مراکز معاینه فنی در روزهای پایانی سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین مقدم  با بیان اینکه در حال حاضر روزانه در 
حدود 6000 دس��تگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه 
می کنند، گفت: وضعیت مراکز در شرایط عادی است و در هیچ کدام از 

مراکز صف انتظار بیش از نیم ساعت نداریم.
وی درخص��وص عدم وجود ازدحام در روزهای پایانی س��ال گفت: از 
س��ه سال گذش��ته جهت مدیریت صف و توزیع مراجعات در طول ایام 
س��ال اقداماتی از قبیل توس��عه و افزایش مراکز معاین��ه فنی، افزایش 
س��اعت کاری و فعالیت بعضی از مراکز در روزهای جمعه، اس��تفاده از 
س��امانه نوبت دهی اینترنتی و گسترش خدمات مربوط به مدیریت امور 
مش��تریان انجام ش��ده که خوش��بختانه این وضعیت در ورود به  سال 
1400 نشان می دهد این رویکرد و عملکرد ثمربخش بوده و این مشکل 
که در روزهای انتهایی س��ال با ش��لوغی و ص��ف در مراکز معاینه فنی 

مواجه باشیم کامال مرتفع گردیده است.
وی درخص��وص وضعی��ت کاری مراکز معاینه فنی ش��هر تهران در 
روزهای پایانی سال افزود: با توجه به مشمول معاینه شدن خودروهای 
داخلی تولید 1395 در س��ال آینده جهت تس��هیل در ارائه خدمات به 
ش��هروندان کلیه مراکز از ابتدای اس��فندماه حداقل یک تا دو س��اعت 
افزایش کاری داش��ته و بالغ ب��ر 50 درصد از مراکز در روز جمعه فعال 
هس��تند. ضمنا در روز پنجش��نبه مورخ 21 اس��فندماه مراکز بیهقی، 
الغدیر، نیایش، آبشناس��ان، خاوران، امام رضا)ع(، ش��هدای زمان آباد، 
بعثت، فدائیان اسالم و ش��ش واحد سیار معاینه فنی فعال است. البته 
مرکز نیایش پذیرش حضوری نداشته و تنها به صورت اینترنتی پذیرش 
می کنند. براساس گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی شهر تهران، 
مقدم در تش��ریح خدمات تعمیرگاهی مستقر در بعضی از مراکز معاینه 
فنی اظهار داش��ت: خودرو در صورت داش��تن ایراد بایستی جهت اخذ 
گواهی معاینه فنی نس��بت به رفع نقص اقدام نموده و س��پس  مجددا 
جهت تس��ت به مرک��ز مراجعه نماید. اس��تفاده از خدمات تعمیرگاهی  
داخل مراکز کامال اختیاری بوده و هیچ اجباری جهت مراجعه به بخش 
خ��اص وجود ندارد و خودرو پس از رفع ایراد مجددا کنترل می ش��ود. 
بهره برداری از این تعمیرگاه ها توس��ط  بخش خصوصی انجام ش��ده و 
تحت نظارت این س��تاد اس��ت. در صورت هرگونه مش��کل شهروندان 
می توانند از طریق مدیریت مرکز و یا درگاه های ارتباطی با ستاد معاینه 

فنی که در مرکز اعالم شده موضوع خود را مطرح و پیگیری کنند.

اعالم شهرهای ممنوعه برای سفر در تعطیالت 
پایان هفته

رئی��س مرک��ز اطالع��ات و کنت��رل ترافی��ک پلی��س راه��ور ناجا 
ممنوعیت های تردد کرونایی به س��ه اس��تان ش��مالی و هشت شهر و 
جزیره مس��افرپذیر را تشریح کرد. سرهنگ احمد شیرانی در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره محدودیت های ترافیکی کرونا در برخی از اس��تان های 
مس��افرپذیر گفت: پلیس برابر مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا عمل 
کرده و برحس��ب مصوبه پیشین سفر خودروهای دارای پالک غیربومی 
به سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان ممنوع است. همچنین 
پالک های غیربومی اجازه ورود به ش��هرهای مس��افرپذیر مش��هد، قم، 
اصفهان، شیراز، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم را نیز ندارند. شیرانی 
با بیان اینکه ممنوعیت س��فر به ش��هرهای قرمز اس��تان خوزس��تان و 
همچنی��ن دیگر ش��هرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی در سراس��ر 
کش��ور نیز پابرجاست، گفت: اعالم ش��هرهای قرمز و نارنجی از طریق 
وزارت بهداشت و س��امانه ماسک انجام می شود و شهروندان می توانند 
برای اطالع از وضعیت ش��هرهای قرمز و نارنجی که سفر به آنها ممنوع 
اس��ت از این دو طری��ق اقدام کنند. وی با بی��ان اینکه تعطیالت پایان 
هفته فرصت خوبی برای س��فر نیس��ت، گفت: چراکه عالوه بر وضعیت 
و نگرانی ها بابت ش��یوع کرونا، س��ازمان هواشناس��ی نیز سطح هشدار 
نارنجی را نسبت به مداخالت جوی اعالم کرده و ما شاهد آخر هفته ای 

بارانی و کاهش دما در تعدادی از استان های کشور خواهیم بود.

به گفته دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران هم اکن��ون بیش از 80 درصد 
قرارداد قطعه س��ازان اصالح و بخش مهمی از تسهیالت 5 هزار میلیاردی 

شورای پول و اعتبار به قطعه سازان پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، تامین نقدینگی الزم برای افزایش 
تولید در حالی همچن��ان از موانع اصلی در تحقق افزایش و جهش تولید 
صنعت قطعه سازی کشور عنوان می شود که براساس آخرین آمارها میزان 
مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان نیز به رقمی حدود 31 هزار میلیارد 
تومان رس��یده است. این ش��رایط در حالی است که با هشدار قطعه سازان 
نسبت به افت تولید و افزایش مشکالت مالی سازندگان در آستانه روزهای 
پایانی س��ال بخشی از تسهیالت تخصیصی به خودروسازان برای پرداخت 
مطالبات به قطعه س��ازان عملیاتی شده اس��ت. مازیار بیگلو، دبیر انجمن 
قطعه س��ازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با اش��اره به 
آخرین وضع پرداخت تسهیالت 5 هزار میلیاردی به خودروسازان گفت: در 
حال حاضر ایران خودرو 60 درصد از تسهیالت تخصیصی به این شرکت 
را که رقمی نزدیک به یک هزار و 500 میلیارد تومان می ش��ود را دریافت 
و بین قطعه س��ازان توزیع کرده اس��ت و در حال پیگیری است که مابقی 
تس��هیالت را دریافت و بابت مطالبات به قطعه س��ازان پرداخت کند. وی 
همچنین از تفاهم نامه س��ایپا با بانک ها و آغاز فرآیند پرداخت تسهیالت 

تخصیصی این ش��رکت به قطعه س��ازان خبر داد و اظهار داش��ت: شرکت 
س��ایپا نیز در قالب تفاهم نامه سه جانبه ای که با بانک ها داشته، لیستی از 
قطعه س��ازان تهیه و به بانک ها ارائه کرده است تا در قالب این تفاهم نامه، 
کل 2500 میلیارد تومان تسهیالت اختصاصی براساس میزان مطالبات به 
قطعه سازان پرداخت شود که این فرآیند از ابتدای هفته جاری و با معرفی 
قطعه س��ازان به بانک ها آغاز شده اس��ت و پیش بینی می شود ظرف هفته 

جاری و هفته آینده پرداخت این تسهیالت انجام شود.
 کاهش 10 درصدی مطالبات قطعه سازان

بیگلو با توج��ه به رقم 31 هزار میلیارد تومانی مطالبات قطعه س��ازان، 
این گونه تسهیالت را رقم مناسبی برای تسویه مطالبات سازندگان ندانست 
و متذکر شد: اگرچه با پرداخت تسهیالت 5هزار میلیاردی رقمی در حدود 
10 درصد از مجموع مطالبات قطعه سازان پرداخت می شود، اما با شرایط 
پرداختی که معموال هر ساله در فروردین ماه وجود دارد و درصد پرداختی 
خودروس��ازان کمتر می ش��ود این رقم به زودی جایگزی��ن و باز هم عدد 

مطالبات به باالی 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان با وجود جریان تولید و سفارش گذاری 
که بین زنجیره تامین و خودروس��ازان وجود دارد هر میزان تسهیالتی که 
بابت مطالبات به قطعه سازان پرداخت می شود دوباره صرف تولید قطعه و 

عرضه به خطوط تولید خودروسازان می شود.
کاهش محسوس تیراژ خودروهای در کف پارکینگ با 

برنامه ریزی خودروسازان
بیگلو با اش��اره به اینکه پرداخت تسهیالت 5 هزار میلیاردی پاسخگوی 
نیاز نقدینگی قطعه سازان تا پایان سال است، افزود: در حال حاضر بیشترین 
نگرانی قطعه سازان تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و قطعات از نیمه 
فروردین ماه و آغاز تولید سال آینده شرکت هاست که البته در این زمینه 
در حال گفت و گو با خودروس��ازان هس��تیم و بر این اساس خودروسازان 
وعده دادند که پرداختی های فروردین قطعه س��ازان را به سرعت آغاز و از 

محل فروش خودروها این نقدینگی را تامین کنند.
وی در ادامه با توجه به وجود خودروهای در کف پارکینگ خودروسازان، 
بخش مهمی از نقایص این خودروها را ناش��ی از عدم تامین قطعات های 
تک و الکترونیکی عنوان و اظهار کرد: مش��کالت انتقال ارز و وجود موانع 
و مشکالت لجستیکی و کمبود نقدینگی برای خرید نقدی این قطعات از 
مسائلی است که در تامین قطعات مذکور تاثیرگذار بوده است، اما با توجه 
به برنامه ریزی خوب هر دو خودروسازی برای تامین این قطعات، پیش بینی 
می ش��ود پس از تعطیالت نوروز شاهد کاهش محسوس تیراژ خودروهای 

کف و افزایش تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص باشیم.

80 درصد از قرارداد قطعه سازان اصالح شد

رئی��س کمیته امنیتی، اجتماع��ی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا گفت س��فر به شهرها و از ش��هرهای با وضعیت قرمز و 

نارنجی کرونایی ممنوع است.
به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ش��صتمین جلسه این 
کمیته، دستورالعمل های س��فرهای نوروزی در شرایط کرونا را مورد 

بحث و بررسی قرار داد.
وی با اشاره به در پیش بودن تعطیالت نوروزی گفت: اصل بر نرفتن 
س��فر و پرهیز هرگونه جابه جایی بین ش��هری اس��ت. سفر به شهرها 
و از ش��هرهای ب��ا وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع اس��ت و از 
25 اسفندماه که رنگ بندی شهرها اعالم می شود، تا 15 فروردین ماه 

ب��ه همان من��وال خواهد بود. وی در همین راس��تا افزود: چنانچه در 
ط��ول تعطیالت وضعیت ش��هری تغییر کند و قرمز یا نارنجی ش��ود، 
مسافرین س��ه روز مهلت دارند که از آن شهر خارج شوند و مسافری 

هم نمی تواند وارد آن شهر بشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: هم استان ها و هم نیروی 

انتظامی برای کنترل کامل شهرهای قرمز و نارنجی متمرکز باشند.
ذوالفقاری بر عدم تش��ویق مردم به س��فر تاکید کرد و گفت: حتما 
باید فاصله اجتماعی رعایت ش��ود و این فق��ط مختص افرادی که به 

سفر می روند، نخواهد بود.
در این نشست پیش��نهاد شد اگر افرادی که تست آنها مثبت باشد 
و قرنطینه را رعایت نکنند و س��فر بروند، ضمن جلوگیری در مس��یر 
و برگردان��دن مبلغی را جریمه خواهند ش��د و باید به مراکز قرنطینه 

بروند.
براس��اس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کش��ور، در این جلسه 
نماینده اصناف و کس��به هم گزارش هایی را ارائه کرد و تاکید شد که 
مصوبه ای برای محدودیت زمانی س��اعات کار کس��به وجود ندارد، اما 

محدودیت تردد شبانه همچنان ادامه دارد.
همچنین در این جلس��ه به بحث واکسن اتباع خارجی اشاره شد و 
ذوالفقاری با بیان اینکه با اتباع خارجی در کشور ما همانند هموطنان 
خودمان در درمان رفتار می ش��ود، گفت: بحث تزریق واکسن به اتباع 
خارج��ی همزمان با مردم کش��ور مطرح اس��ت و کمیس��اریای عالی 
پناهن��دگان آمادگی کمک دارد برای واکسیناس��یون اتباع خارجی و 
می تواند واکس��ن هایی که مورد تایید وزارت بهداش��ت باش��د را برای 

این قشر وارد کند.

بی تردی��د خودروس��ازان خصوص��ی در دوران تحری��م بی��ش از دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور آسیب دیدند و این مس��ئله به نوعی حیات 
این ش��رکت ها را به مخاطره انداخت. بیشترین آسیبی که متوجه این 
ش��رکت ها شد از س��مت قطع همکاری ش��رکای بین المللی با بخش 

خصوصی بود.
به گزارش پدال نیوز، افت  و خیز خودروس��ازان خصوصی در دوره دو 
س��ال و نیم تحریم، این س��وال را مطرح می کند که چنانچه تحریم ها 
لغو شود وضعیت شرکت های خودروساز خصوصی در دوران پساتحریم 
چگون��ه خواهد بود و تولید این ش��رکت ها چه س��مت و س��ویی پیدا 
خواهد کرد؟ بی تردید خودروس��ازان خصوصی در دوران تحریم بیش 
از دو خودروس��از بزرگ کش��ور آسیب دیدند و این مس��ئله به نوعی 
حیات این شرکت ها را به مخاطره انداخت. بیشترین آسیبی که متوجه 
این ش��رکت ها شد از سمت قطع همکاری شرکای بین المللی با بخش 

خصوصی بود.
به فاصله اندکی بعد از آغاز تحریم ها ش��رکای کره ای و ژاپنی که با 
خودروس��ازان خصوصی همکاری می کردند بازار ایران را ترک کردند. 
ش��رکای چین��ی اما رفتاری دوگان��ه را در پیش گرفتن��د؛ برخی بازار 
ای��ران را ت��رک کردند و برخی هرچند فعالیت خ��ود را کاهش دادند، 
اما به صورت کج دار و مریز به ش��راکت خود با طرف های ایرانی ادامه 
دادند. به این ترتیب پیش بینی می ش��ود بعد از لغو تحریم ها ش��رکای 
چینی زودتر از س��ایر ش��رکا فعالیت دوباره خود را با بخش خصوصی 
آغاز کنند. آنچه مش��خص اس��ت در دوره دو سال و نیم تحریم شاهد 
خروج ش��رکت های بعضا ک��ره ای و ژاپنی از بخ��ش خصوصی بودیم، 
اما چینی ها رفتار متفاوتی در خودروس��ازی ایران داشتند، به طوری که 
برخی شرکت ها در همین دوره از خودروسازی کشورمان خارج شدند 

این در ش��رایطی اس��ت که برخی ش��رکت ها نیز ب��رای همکاری های 
جدید اع��الم آمادگی کردند. به این ترتیب طب��ق آمار وزارت صمت، 
حذف و اضافه چینی ها در ش��راکت با بخش خصوصی در دوره تحریم 
اوج گرف��ت. حال باید دید در ص��ورت لغو تحریم ها، چینش دوباره در 

شراکت های بخش خصوصی خودرو چگونه خواهد بود.
آنچه مش��خص اس��ت حضور ش��رکای خودروس��از چه چین��ی و چه 
غیرچین��ی در س��ال 1400 با وضعی��ت برجام و آینده دیپلماس��ی گره 
خورده اس��ت. از س��وی دیگر س��ال آینده تغییر دولت هم کلید خواهد 
خ��ورد بنابراین باید منتظر ماند و دید چه تفکری مامور تش��کیل کابینه 
دولت س��یزدهم خواهد ش��د و نمایندگان این تفکر چ��ه رویکردی را در 
قب��ال همکاری خودروس��ازان خصوصی با ش��رکای بین المللی در پیش 
خواهند گرفت. در این میان اما مس��ئله دیگری نیز که می تواند بر نحوه 
فعالیت خودروس��ازان خصوصی تاثیر بسزایی داشته باشد رویکرد دولت 
آینده نس��بت به مسئله واردات اس��ت. بی تردید تداوم ممنوعیت واردات 
می تواند برگ برنده خودروس��ازان خصوصی باش��د، ام��ا چنانچه واردات 
خودرو به کش��ور از سر گرفته ش��ود این مسئله می تواند این شرکت ها را 
تحت فش��ار قرار دهد. البته آنچه تاکنون بررسی شد به وضعیت تولید در 
ش��رکت های خودروساز در شرایط لغو تحریم ها بازمی گردد، این در حالی 
است که هم اکنون تحریم ها برقرار است و سیاست گذار خودرویی به دنبال 
این اس��ت تا به نوعی از ش��رکت های خصوصی هم حمایت کند. در کنار 
تالش سیاست گذار خودرویی مدیران ش��رکت های خودروساز خصوصی 
نی��ز مس��یرهای مختلفی را در پیش گرفتند که تا ح��د امکان بتوانند به 
حیات بنگاه تحت مدیریت خود بیفزایند. بر این اساس بحث داخلی سازی 
قطعات موردنیاز خطوط تولید که در خودروس��ازان بزرگ کش��ور دنبال 
می شود به نحوی مورد توجه خودروسازان خصوصی نیز قرار گرفته است.

  مسیر پیموده شده در دوران تحریم
همان طور که عنوان ش��د ش��رکت های خودروساز خصوصی بیش از 
خودروس��ازان بزرگ کشور از بازگش��ت تحریم های این صنعت آسیب 
دیدن��د. دلی��ل این مس��ئله را بای��د در نحوه تولید در این ش��رکت ها 
جس��ت و جو کرد. آنچه مشخص است حیات خودروسازان خصوصی به 
واردات خودرو به صورت CKD )قطعات منفصله خودرو( و مونتاژ آن 
وابسته اس��ت؛ حال آنکه در شرایط تحریم شرکای بین المللی به دلیل 
نگرانی از تبعات تحریم، فعالیت خود را با ش��رکت های خودروس��ازان 
خصوص��ی داخل��ی متوقف کردند یا ب��ه میزان قاب��ل توجهی کاهش 
دادند. کاهش فعالیت آنها سبب شد نا نفس خودروسازان خصوصی به 
ش��مارش بیفتد. نگاهی به آمار تولید خودروس��ازان خصوصی در سال 
96 یعنی آخرین س��ال پیش از بازگش��ت تحریم ها نشان می دهد این 
ش��رکت ها 126 هزار و 338 دستگاه از انواع محصوالت سواری تولید 
کردند، اما در س��ال 97 که به عنوان اولین س��ال بازگش��ت تحریم ها 
ش��ناخته می ش��ود افت بیش از 26 درصدی را در کارنامه تولید خود 
به نس��بت س��ال پیش از آن ثبت کردند. در این سال 92 هزار و 858 
دستگاه خودرو در خطوط تولید این شرکت ها تکمیل شد. با این حال 
چنانچه بخواهیم اثر واقعی تحریم ها روی این شرکت ها را به طور کامل 
درک کنیم باید وضعیت تولید آنها را در س��ال 98 مورد بررس��ی قرار 
دهیم. خصوصی ها در سال 98 توانستند تولید 32 هزار و 526 دستگاه 
از انواع محصوالت خود را عملیاتی کنند. این آمار تولید در سال 98 به 
آن معنا بود که به نسبت سال پیش از آن افت بیش از 65 درصدی را 
تجربه کردند. مقایس��ه آمار تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی 
با آمار تولید آنها در س��ال 96 )سال پیش از بازگشت تحریم ها( نشان 

می دهد آنها افتی نزدیک به 75 درصدی را به خود دیدند. 

ممنوعیت سفر در شهرهای قرمز و نارنجی در نوروز

وضعیت خودروسازان خصوصی در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود؟
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نشست خبری نخستین رویداد »تا ثریا« در محل سازمان بسیج دانشجویی 
برگزار شد.

این رویداد روایتی از ظرفیت های موجود برای حل نوآورانه و مبتکرانه مسائل 
در کشور است که در النه سابق جاسوسی آمریکا 

برگزار شد.
پشتیبانی از هسته های فناور و مبتکر بسیجی 
با رویکرد کمک به تکمیل چرخه تبدیل علم به 
فناوری و تجاری س��ازی مبتنی بر حل مس��ائل 
اصلی کش��ور و ایجاد زمینه مناس��ب برای بروز 
خالقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده های 

نو، رویکرد این رویداد فناورانه است.
 تحقق عدالت اجتماعی در فعالیت های علمی

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت 
علم��ی و فناوری در این نشس��ت گفت: رویداد 
تا ثریا جلوه ای از اقتدار علمی اس��ت که توسط 

اندیشمندان و فناوران خالق و جوان کشور رقم خورده است.
کرم��ی با بیان اینکه حمایت و جهت دهی بس��یج به مجموعه های خالق و 
دانش محور در کنار فعالیت های اجتماعی و فرهنگی این مجموعه قابل تقدیر 

است، ادامه داد: توجه بسیج به موضوع اقتدار و قدرت علمی و باورمندی علمی 
موضوع حائز اهمیتی است که بسیج در کنار فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و 

دفاعی خود به آن ورود پیدا کرده است.
مش��اور مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس 
جمهوری با اشاره به اینکه حضور فعال بسیج در 
نقاط مختلف کش��ور به گونه ای است که شاید 
خیلی از سازمان ها گستره فعالیت این مجموعه 
را نداش��ته باش��ند، بیان کرد: ب��ا این ویژگی 
و گس��تره فعالی��ت می توان ب��ه تحقق عدالت 
اجتماع��ی و عدالت تولی��دی در فعالیت های 

علمی با استفاده از ظرفیت بسیج امیدوار بود.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توس��عه صنایع نرم و خالق معاونت علمی و 
فن��اوری به تنوع موضوع��ی محصوالت عرضه 
شده در اولین رویداد تا ثریا اشاره کرد و افزود: 
ش��رکت های خالق، ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ ها در حوزه های مختلف فنی و مهندس��ی حضور خوبی در این 
رویداد داشته اند. مضاف بر اینکه این اتفاق در رابطه با فعالیت های علوم انسانی 

و صنایع نرم نیز افتاده است.

یک شرکت دانش بنیان با تولید مدیا مودم توانست، یک تغییر جالب توجه 
در نحوه ارتباط کس��ب و کارها و مراجعه کننده ایجاد کند. محمدناصر نوری، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان دهکده نواندیشی و نوآوری چهلستون کسب و 

کار، گفت: این ش��رکت در حوزه  تولید نرم افزار 
و س��خت افزار فعالیت می کند.  با توجه به اس��م 
شرکت تالش داریم تا محصوالتی تولید کنیم که 
نوآورانه باشد و پاس��خی به یک نیاز فناورانه در 
یکی از بخش های کشور باشد.  مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان دهکده نواندیشی و نوآوری چهلستون 
کس��ب و کار، در ادامه افزود: یکی از محصوالت 
این ش��رکت، سیستم عامل مقاوم در برابر طیف 
خاصی از بدافزارها است. برنامه های آنتی ویروس 
مختلفی توسط شرکت های امنیتی برای مقاومت 
در برابر ویروس ها تولید می شود، ما تالش کردیم 
که خود سیس��تم عامل را مقاوم س��ازی کنیم. 
این فعال زیس��ت بوم دانش بنیان کشور، با اشاره 

ب��ه زوایای مختل��ف کار این مجموعه دانش بنیان، گف��ت: در این روش، خود 
سیستم عامل ویندوز در مقابل طیف گس��ترده ای از بدافزارها، ایمن می شود 
و به سیس��تمی نفوذناپذیر تبدیل می شود. توان این سیستم عامل به گونه ای 

است که در ابتدای ارائه آن، در یک نمایشگاه فناوری، مبلغ 100 میلیون تومان 
جایزه تعیین کردیم برای کس��ی که بتواند به آن نفوذ کند، اما خوش��بختانه، 
سیستم از این آزمون نیز موفق بیرون آمد. وی افزود: یکی دیگر از محصوالت 
ش��رکت، مدیا مودم است. این  محصول نسل 
جدیدی از مودم ها، محس��وب می شود و بدون 
اینترنت قادر به کار اس��ت. از این مودم به ویژه 
در مکان های عمومی و کسب و کارهای مختلف 
می توان اس��تفاده کرد. نوری ضمن برشمردن، 
موارد استفاده مختلف مدیا مودم، بیان کرد: به 
عنوان مث��ال در اتوبوس ها و قطارهای حمل و 
نقل درون شهری و برون ش��هری، رستوران ها، 
باش��گاه بدنس��ازی یا مراکز درمان��ی، می توان 
از این محصول اس��تفاده کرد و اطالعات الزم 
را در اختی��ار کارب��ر و مراجعه کنندگان به این 
مرکز قرار داد. مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
دهکده نواندیش��ی و نوآوری چهلستون کسب 
و کار، موارد اس��تفاده از این محصول را بس��یار پرتعداد ب��رآورد کرد و گفت: 
مراجعه کنندگان از طریق وای فای به این محصول مرتبط می ش��وند و کاربر 

اصلی نیز الزم نیست، هزینه ای بابت اینترنت پرداخت کند.

جابه جایی اطالعات بدون اینترنت؛ محصولی دانش بنیان ارتباط میان کرمی: شرکت کنندگان »تا ثریا« در زمره شرکت های خالق قرار می گیرند
مشتری و فروشنده را تسهیل کرد

رئی��س مرکز ملی فضای مجازی با اش��اره ب��ه راه اندازی موتور 
جس��ت وجوی بومی ذره بین توس��ط اپراتور همراه اول تاکید کرد 
این موتور جس��ت وجو می توان��د Single Sign On را در بین 
کاربران ایرانی جا بیندازد و کاربران داخل کش��ور با الگین کردن 
ب��ه آن، دیگر نیازی به ورود به اپلیکیش��ن های مختلف نداش��ته 

باشند.
به گزارش دیجیاتو، »ابوالحس��ن فیروزآبادی« در مراسم افتتاح 
مرک��ز مانیتورین��گ پلتفرم های دیجیتال هم��راه اول اعالم کرد 
ای��ن موتور جس��ت وجو از قابلیت ه��ای محلی خوب��ی برخوردار 
اس��ت: »امیدواریم بخش بزرگ��ی از نیازهای مردم را به مراتب از 

مرورگرهای خارجی بهتر تامین کند.«
فیروزآب��ادی با بیان اینک��ه در مرکز مانیتورین��گ پلتفرم های 
دیجیتال همراه اول تمهیداتی دیده شده که وضعیت به کارگیری 
س��کوها، برنامک ها و اپلیکیشن های ایرانی رصد شود، گفت: »در 
این مرکز VODها، س��کوی آموزش��ی ش��اد، پیام رس��ان ها که 
حداقل ش��امل چهار پیام رس��ان با تاثیر وسیع ملی هستند، برای 

استفاده مردم مانیتور می شود.«
او درباره پروژه موتور جس��ت وجوی بومی همراه اول گفت: »ما 
در جری��ان این پ��روژه بودیم، امروز مراحل نهای��ی را برای اعالم 
عموم��ی طی کرد که آن آماده س��ازی یک اپلیکیش��ن مرورگر و 
موتور جست و جو اس��ت که از قابلیت های محلی خوبی برخوردار 
اس��ت و امیدواریم بخش بزرگ��ی از نیازهای مردم را به مراتب از 

مرورگرهای خارجی بهتر تامین کند.«
وی  ادامه داد: »به دنبال این هس��تم که اپلیکیشن های ایرانی، 
در حوزه پیام رسان ها، VODها، مرورگرها، موتورهای جست وجو 
از مزیت های سرزمینی استفاده کنند و سرویس بهتری از مشابه 
خارجی به ش��هروندان ارائه دهیم. از مواردی که کاربرانی که در 
فضای مجازی فعالیت دارند و کس��ب کار دیجیتال راه  انداخته اند 
را دچار اذیت می کند، این اس��ت ک��ه در طول روز برای ورود به 
اپلیکیشن های مختلف و محیط های مختلف کاری وارد می شوند 
و ب��رای ای��ن کار از نام های کاربری و رمز عبورش��ان اس��تفاده 
می کنن��د، اصطالحی به ن��ام Single Sign On وجود دارد که  

می توان از آن استفاده کرد و وارد فضای مجازی شد.«
دبی��ر ش��ورای عالی فضای مجازی خاطرنش��ان ک��رده که اگر 
اس��تفاده از موتور جس��ت وجوی بومی ذره بی��ن در بین کاربران 
 Single زیاد ش��ود، هماهنگی الزم بین دس��تگاهی برای اجرای
Sign On وجود دارد: »در این راس��تا وعده دادیم که اگر همراه 
اول بتواند اپلیکیش��ن مرورگ��ری را ارائه دهد که تعداد زیادی از 
مردم ایران اس��تفاده کنند، ما هماهنگی های الزم بین دستگاهی 
را فراهم می کنیم که کاربر وقتی وارد محیط می ش��ود، برای یک 
بار وارد ش��ود و  در طول روز در اپلیکیشن های مختلف بتواند با 
هم��ان یک بار ورود کارش را انجام ده��د. این کار در ادامه نظام 
هویت معتبر است و ما به دنبال تسهیل کاربر و تسهیل تبادالت 

بین دستگاهی هستیم.«
آنطور که از صحبت های فیروزآبادی برمی آید، به جز این موتور 
جست وجو قرار است که مرورگر ذره بین نیز به زودی عرضه شود. 
از سوی دیگر با جست وجوی بیشتر می توان دید که اپلیکیشن 

این موتور جس��ت وجو در مارکت های اندرویدی ایرانی نیز حاضر 
اس��ت البته با تعداد نصب بسیار کم. برای مثال توضیحاتی درباره 
ذره بین در مارکت داده ش��ده اس��ت: »  ذره بین یک سوپروب گرد 
رایگان فارس��ی  اس��ت که جس��ت وجو و گش��ت وگذار در دنیای 
بی انته��ای اینترن��ت را آس��ان می کن��د.« همچنی��ن در بخش 

ویژگی های ذره بین می توان این موارد را مشاهده کرد:
•  زبان ذره بین فارسی  است.

• هزینه اینترنت مصرفی استفاده از ذره بین، برای وب سایت های 
ایرانی نیم بها و برای وب سایت های بین المللی، تمام بها است. این 

هزینه با فعال سازی بسته های هدیه ذره بین، رایگان است.
و  اجتماع��ی  ش��بکه  های  دلخ��واه  ویدئوه��ای  تماش��ای   •
وب س��ایت  های دیگر، در تب ویدئوی ذره  بین، همیشه با ترافیک 

نیم بها محاسبه می  شود.
• ذره بین امکان جس��ت وجو و دسترسی طبقه بندی شده به متن، 

تصویر، ویدئو )کلیپ، فیلم و سریال( و موسیقی را فراهم می کند.
• جس��ت وجو در ذره بین، ساده ا س��ت و نیاز به هیچ تخصصی 

ندارد.
• س��رعت جست وجو و رسیدن به نتیجه  دلخواه در ذره بین باال 

است؛ تنها با یک کلیک!
 همچنین گفته ش��ده که در بستر ذره  بین می توان به این موارد 

دسترسی داشت:
•  دسترسی آسان به اخبار و اطالعات روزانه

•  آگاهی از نرخ طال، ارز، سکه و بورس
• دسترسی لحظه  ای به وضعیت آب وهوا

•  پیگیری اخبار ورزشی و نتایج زنده فوتبال
• امکان مقایسه و خرید اینترنتی

•  دسترس��ی آس��ان و به صرفه به پربیننده تری��ن و به روزترین 
محتواهای شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن ها و سایت های ایرانی

• تماشا و دانلود انواع ویدئو )کلیپ، فیلم و سریال(
گفتنی است پروژه موتور جست وجوی بومی با سایت هایی چون 
ی��وز و صرف هزینه های میلیاردی آغاز ش��د ولی تا به امروز این 
موتورهای جس��ت وجوی بومی نتوانس��تند در بین کاربران جا باز 
کنند. برخی کارشناس��ان بر این باور هس��تند که برای پا گرفتن 
یک موتور جس��ت وجوی بوم��ی حداقل ب��ه 400 میلیون کاربر 
هم زبان نیاز است تا آن موتور جست وجوی بومی در بین آن قشر 

کارایی داشته باشد و راه اندازی آن صرفه اقتصادی داشته باشد.
وزیر ارتباطات پس از قطع اینترنت در سال 98 درباره وضعیت 
موتور جست وجوی بومی گفته بود که ایران در این موضوع ضعف 
دارد: »م��ا در موتور جس��ت وجو ضعف داریم و س��ال 98 پس از 
قطعی اینترنت مش��خص ش��د توان اداره کردن نیازهای مردم از 
طریق پیام رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم.«

حال باید دید سرنوش��ت موتور جست وجوی بومی ذره بین چه 
خواه��د بود. هرچند کارکرد اولیه آن نش��ان می دهد که می تواند 
برتری هایی نسبت به نمونه های بومی دیگر داشته باشد، اما اینکه 
چق��در می تواند به نمونه های بین المللی نزدیک ش��ده و اساس��ا 
چه ارزش افزوده ای برای کاربران ایجاد می کند، س��واالت مهمی 

هستند که زمان پاسخ آنها را مشخص می کند.

به دنبال کاهش بیش از 4 درصدی ارزش سـهام اپل در سـاعات اداری روز دوشنبه، 
ارزش بازار این شـرکت برای نخسـتین بار در سـال جاری میالدی کمتر از 2تریلیون 

دالر شد.
 Market( بـازار یـا مارکـت کـپ  ارزش  بـه گـزارش دیجیاتـو، بدیـن ترتیـب 
Capitalization( اپل روی 1.96 تریلیون دالر بسـته شـد. سـهام این شـرکت روز 
دوشـنبه و حین مبادالت در سـاعات اداری با کاهش 4.17 درصـدی مواجه و با قیمت 

116.36 دالر مبادله شد.

با وجـود همه گیری ویروس کرونا در سـال 2020 و پیامدهـای ویران کننده آن برای 
اقتصاد، اپل در اوت 2020 به اولین شرکت سهامی عام در ایاالت متحده تبدیل شد که 
ارزش بازار آن به 2 تریلیون دالر می رسـد. سـهام شرکت های تکنولوژی در این مقطع 
زمانی با افت مواجه شـده و سـهام غول فناوری کوپرتینونشـین نیز با تبعیت از بازار 
 )100 NASDAQ( 100-کاهش داشـته است. از تاریخ 16 فوریه تاکنون، شاخص نزدک
با بیش از 10 درصد افت مواجه شده است. تحلیلگران معتقدند سرمایه گذاران با کاهش 
 Value( سرمایه  گذاری در شرکت های فناوری، در حال سرمایه گذاری در سهام ارزشی

همراه اول از موتور جست وجوی بومی ذره بین رونمایی کرد

ارزش بازار اپل برای اولين بار در ۲0۲۱ به زیر ۲ تریليون دالر رسيد

دریچــه

ب��ا وجود تامی��ن 97 درصدی نیاز بازار دارویی کش��ور از طریق محصوالت 
ایران ساخت، باز هم واردات این اقالم سهم زیادی در خروج ارز کشور دارند.

ایران در صنعت دارو رتبه 20 جهانی و چهار آسیا را به خود اختصاص داده 
اس��ت. این عددها گواه پیشرفت و توس��عه این صنعت در کشورمان است. در 
حال حاضر بیش از 200 شرکت در ایران به تولید دارو مشغول هستند. طبق 
آمارنامه دارویی، بیش از 97 درصد داروهای موردنیاز کشور از طریق تولیدات 
داخلی تامین می ش��ود، اما این میزان، 70 درصد ارزش مالی داروهای کشور 
را شامل می شود و به طور متوسط ارزش هر واحد داروی وارداتی، حدود 17 

برابر ارزش داروی تولید داخل است.

تولید مواد موثره دارویی شتاب گرفت تا 
یک هزار میلیارد دالر ارز در کشور بماند

چهار شنبه
20 اسفند 1399

شماره 1744
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یک مجموعه خالق بیش از 500 سردیس مختلف از مشاهیر ایرانی اسالمی 
را در مجموعه خود به سفارش دهندگان عرضه کرده است.

 اسفندیار ایمانزاده، مدیرعامل شرکت خالق تندیس و پیکره شهریار )یادمان(، 
گفت: یکی از حوزه های اصلی کار ما مجسمه سازی 
به صورت موالژ، با الهام از آثار باستانی و تاریخی 
اس��ت. موالژ به معنای شبیه س��ازی آثار باستانی 
با در نظر گرفتن همه جزییات اس��ت. مدیرعامل 
شرکت خالق تندیس و پیکره شهریار )یادمان(، 
ادامه داد: انواع س��ردیس، تندی��س و المان ها در 
این مجموعه خالق تولید می ش��ود. شهرداری ها، 
م��دارس  دانش��گاه ها،  خصوص��ی،  خری��داران 
غیرانتفاع��ی و مراک��ز فرهنگ��ی در کن��ار عموم 
شهروندان از جمله مشتریان تولیدات نرم و خالق 
این شرکت هستند. این فعال صنایع نرم و خالق، 
ضمن توضیح بیشتر در مورد ویژگی های مختلف 
محصوالت این ش��رکت، گفت: برای مثال در یک 

پروژه بزرگ، کتیبه های باس��تانی برای یک باغ موزه شبیه سازی شد. همچنین 
یک پروژه س��اخت موالژ از کتیبه های دوره ساس��انی و اشکانی برای یک مرکز 
دانشگاهی، انجام دادیم که در آن تمام جزییات و حساسیت های کار رعایت شد. 

وی افزود: همچنین در همکاری با پژوهشکده میراث فرهنگی، پروژه های کاری 
مختلف دیگری نیز انجام شده است. تولید اشکال عناصر تزئینی معماری ایرانی 
مانند قرنیز، مش��بک، ستون و سرس��تون، یکی دیگر از فعالیت های ما در این 
شرکت خالق است. در حال حاضر در مجموعه 

ما، حدود 500 سردیس مشاهیر وجود دارد.
مدیرعامل ش��رکت خ��الق تندیس و پیکره 
ش��هریار )یادمان(، در توضیح بیشتر پیرامون 
س��ردیس ها، گف��ت: این س��ردیس ها، غالبا از 
مشاهیر علمی و تاریخی هستند. شهرداری ها 
نیز معموال المان های ش��هری از مشاهیر مورد 
قب��ول عامه س��فارش می دهن��د. حتی منازل 
مس��کونی نیز برای زیباس��ازی هرچه بیشتر، 
درخواس��ت یک اث��ر هنری به ش��کل المان، 
مجسمه یا سردیس زیبا را دارند. ایمانزاده، در 
توضیح بیشتر ویژگی های فرهنگی این کسب و 
کار، بیان کرد: این حرفه، تمام خصایص صنایع 
نرم و خالق را دارد و امیدوار هس��تیم، با حمایت و پشتیبانی بیشتر نهادهای 
مس��ئول بتوانیم این هن��ر خالق را در تلفیق با فناوری به تعداد بیش��تری از 

هنرجویان نسل جوان منتقل کنیم.

همکاری ایران و س��وریه در حوزه هایی چون زیست فناوری، تجهیزات آزمایشگاهی، 
دانشگاهی و بیمارستانی، آموزشی و کشاورزی برای گسترش دیپلماسی علم و فناوری 
توس��عه می یابد. از آنجایی که دیپلماس��ی علم و فناوری امروزه سیاست های خارجی 

کشورها را تحت تأثیر قرار داده است، تقویت و گسترش 
همکاری های علمی و فناورانه ایران با کشور سوریه در 
دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ق��رار گرفت. از این رو هیأتی تج��اری و فناوری از 40 
ش��رکت خالق و دانش بنیان به همراه س��ورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری راهی کش��ور 
سوریه شدند تا با تبادل تجربیات علمی و فناوری خود، 
مس��یر اقتصادی کشورمان را تغییر داده و راه صادرات 
کاالهای ایران ساخت را به این کشور هموار کنند. این 
شرکت های خالق و دانش بنیان در حوزه های مختلفی 
مانند زیست فناوری، ICT، تجهیزات آزمایشگاهی و 
دانشگاهی و بیمارستانی، آموزشی و توانبخشی پزشکی 
و کش��اورزی کاالهایی برای عرضه و صادرات دارند که 

در دیدارهای جداگانه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با وزرای کش��ور س��وریه 
مورد معرفی قرار گرفت. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این 
سفر با وزیران تحقیقات و آموزش عالی، صنعت، کشاورزی و اصالحات ارضی و بهداشت 

و نیز نخس��ت وزیر و رئیس اتاق بازرگانی سوریه دیدار کرد و دومین نشست تجاری و 
فناوری ایران در سوریه نیز با حضور وی گشایش یافت.

در همین حال تأس��یس خانه ن��وآوری و صادرات فناوری ایران در س��وریه از دیگر 
دستاوردهای این س��فر چندروزه بود. پرویز کرمی، 
مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به جزییات سفر 
هیأت فناوری ایرانی به س��وریه، گفت: این س��فر با 
ه��دف حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و خالق 
ایرانی که عالقه مند به صادرات و فعالیت در کش��ور 
سوریه هستند، شکل گرفت. وی با اشاره به توانمندی 
ش��رکت های ایرانی برای تصاحب بازار سوریه، تاکید 
کرد: بازار بزرگ سوریه، می تواند برای کاالهای ایران 
ساخت و دانش بنیان و خالق، فرصت مناسبی باشد. 
ب��رای مثال هم اکنون چهار ش��رکت ب��زرگ ایرانی 
س��ازنده دستگاه ونتیالتور هس��تند، اما این کاال در 
ایران به اشباع رسیده است و دیگر هیچ بیمارستان 
و مرکز فوریت پزش��کی در کش��ور وجود ندارد که نیاز به ونتیالتور داشته باشد از این 
رو در این س��فر مقدمات صادرات این دس��تگاه ها برای ش��رکت های ایرانی به این بازار 

جدید فراهم شد.

آمادگی همه جانبه ایران برای انتقال فناوری به سوریهمعماری ایرانی در تلفیق هنر با فناوری ترویج شد

طب��ق دس��تورالعمل صیانت از حقوق کودکان در رس��انه های مجازی، 
محتوای مربوط به کودکان باید از طریق دس��ته بندی از سایر انواع محتوا 

متمایز شود.
به گزارش زومیت، س��ازمان تنظیم مقررات رس��انه های صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی )س��اترا( دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان 
و نوجوانان را به رسانه ها ابالغ کرد. این دستورالعمل که 9 آذر تصویب و 

15 اسفند ابالغ شد، از 30 اسفند الزم االجرا است.
طبق دس��تورالعمل س��اترا، امروزه افراد زیر 18 س��ال مخاطبان مهم 
رسانه ها محسوب می شوند و تأثیرات روانی و جسمانی این فضا برای آنها 
انکارنشدنی است بنابراین لزوم حمایت از کودکان به  عنوان گروه حساس 
ایجاب می کند دستورالعمل هایی در حوزه صیانت و حمایت از کودکان و 

نوجوانان در فضای مجازی تدوین شود.
ساترا می گوید کودکان و نوجوانان به  شرطی حق استفاده از محصوالت 
رس��انه ها در فضای مجازی را دارند که این محصوالت متناس��ب با نیازها 
و عالیق و رش��د س��الم جس��می، روحی و عاطفی آنها تهیه شده باشد و 
برخالف مصلحت ش��ان نباش��د؛ بنابراین کودکان و نوجوانان باید در برابر 

محصوالت مضر در فضای مجازی محافظت شوند.
 )VOD( براساس دستورالعمل ساترا، رسانه های صوت و تصویر فراگیر

ملزم به رعایت موارد زیر هستند:
• رده بندی س��نی محتوا با درنظرگرفتن گروه های سنی پنج گانه و نیز 

موضوعات سیزده گانه مشمول رده بندی سنی
• محتوای مربوط به کودکان، در بخش ویژه کودکان از س��ایر محتواها 

به  روشنی متمایز شود
• ایج��اد ابزار کنترل و نظارت از طری��ق والدین برای اعمال محدودیت 

در دسترسی کودکان
• اتخ��اذ تدابیری ب��رای رعایت حری��م خصوصی و حف��ظ محرمانگی 

اطالعات شخصی کاربران
• ایجاد موضوعات مربوط به گزارش محتوای نامناسب برای کودکان

• پاسخ دهی به گزارش های کاربران ظرف 24 ساعت
س��اترا همچنین جم��ع آوری، افش��ا، مبادل��ه و اس��تفاده از اطالعات 
گردآوری شده از کودکان و نوجوانان را ممنوع اعالم کرد. البته در صورت 
اخذ رضایت اولیای قانونی در زمان ایجاد حس��اب کاربری و تنها با هدف 
بهبود پیشنهاد محتوا براساس س��ابقه  جست وجو و عالیق کودک و ارائه  

پیشنهاد به وی، امکان پذیر است.
تبلیغات متناسب با سن کودک

س��اترا تأکید کرده اس��ت که تبلیغات قبل، حین و بعد از پخش محتوا 
برای کودکان و نوجوانان باید با رده  س��نی آنها تناسب داشته باشد. البته 
در ماده  4 دستورالعمل س��اترا می خوانیم که هر قسم از تبلیغات تجاری 
برای رده  سنی زیر 12 سال منع می شود و برای باالی 12 سال، تبلیغات 

حاوی حداقل یکی از موارد زیر ممنوع است:
• تبلیغات گمراه کننده: ش��امل محتوای تبلیغاتی که اطالعات نادرست 
یا ناق��ص ارائه می کند و موجب گمراهی یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت 
یا به اشتباه انداختن این گروه سنی در تشخیص کاال یا خدمت با کاال یا 

خدمت دیگر می شود.
• تبلیغات نامحس��وس: نمایش محصول، خدم��ت یا عالمت تجاری به 
 ص��ورت غیرواضح در محتوای تبلیغات به نحوی که در ازای دریافت پول 

یا عوض مشابه باشد.

• ف��روش از راه دور: محت��وای تبلیغات تجاری که به  صورت مس��تقیم 
راه های ارتباطی جهت خرید کاال یا خدمت را عرضه می کند.

• اس��تفاده از افراد مش��هور و محب��وب کودکان و نوجوان��ان به  منظور 
ترغیب برای خرید

• تش��ویق به شرکت در مسابقات و قرعه کش��ی های منوط به پرداخت 
هزینه

محتوای ممنوعه
طبق دستورالعمل ساترا، انتشار برخی موارد در رسانه در جهت تحریک 
ی��ا ترغیب به کودک آزاری، نمایش برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان 
به  منظور آزار جنس��ی، نمایش کودکان و نوجوانان به  صورت عریان یا با 
پوش��ش های مبتذل ممنوع است. از دیگر مواردی که نمایش آنها ممنوع 

است باید به محتوای زیر اشاره کرد:
• محت��وای م��روج اعتق��ادات، آیین ه��ا و باورهای خراف��ی و انحرافی 
آس��یب زننده و مغایر با موازین اس��المی و آیین ها و مناس��ک آن باورها، 

بدون قصد تحلیل و نقد
• ارائه  مفاهیم انتزاعی شبهه برانگیز در محتوای اعتقادی و دینی

• نمایش و ترویج اقدامات خطرناک )به ویژه با اجرای کودکان( همچون 
پرش از ارتفاع، اس��تفاده از مواد منفجره، درگیری و تعقیب دزدان بدون 

قصد هشدار
• نمای��ش حی��وان آزاری و ترویج برقراری رابطه عاطف��ی افراد )به ویژه 

کودکان( با حیوانات ناقل بیماری
• آموزش و تشویق و ترویج ارتکاب محّرمات شرعی

• تشویق و ترویج و عادی سازی هتک حرمت والدین و بزرگساالن
• گفتار و رفتار صریح یا شدیدا توهین آمیز، تبعیض آمیز و نفرت پراکن

• نمایش جزییات زخم و جراحات عمیق مثل قطع یا متالش��ی ش��دن 
عضو مگر در موضوعات و فرآیندهای پزشکی، بهداشتی و علمی

جریمه تخطی رسانه ها
در ادامه  دس��تورالعمل صیانت از حقوق کودکان در رسانه های مجازی، 
تنبیهات رس��انه ها در صورت تخلف از دس��تورالعمل ابالغی اعالم ش��ده 
است. ساترا می گوید این جرایم با تشخیص کمیته رسیدگی و متناسب با 

تخلف ارتکابی مشمول یک یا چند مورد از تنبیهات زیر می شود:
• تذکر همراه  با درج در پرونده

• اخذ تعهدنامه  کتبی
• درج عذرخواهی یا اصالحیه در رسانه

• ممنوعیت بارگذاری مطلب جدید به  مدت حداکثر یک هفته
• ارائه  خدمات رایگان مبنی بر آموزش س��واد رسانه ای و فضای مجازی 

کودکان
• الزام به همکاری با رسانه های کودکان و نوجوانان به رایگان

• ممنوعیت فروش حق اشتراک جدید به  مدت حداکثر یک هفته
• محرومیت یا محدودیت در تبلیغات بازرگانی و حامی مالی برنامه های 

تلویزیونی
• عدم صدور تأییدیه های جدید ساترا

• محرومیت از مدیریت رسانه
• تعلیق مجوز رسانه

• لغو مجوز رسانه
ساترا به  منظور گزارش محتوای کودک آزاری در رسانه های صوت و تصویر 

فراگیر داخلی، سامانه پایش مردمی »ساپرا« را نیز راه اندازی کرده است.

با وجـود همه گیری ویروس کرونا در سـال 2020 و پیامدهـای ویران کننده آن برای 
اقتصاد، اپل در اوت 2020 به اولین شرکت سهامی عام در ایاالت متحده تبدیل شد که 
ارزش بازار آن به 2 تریلیون دالر می رسـد. سـهام شرکت های تکنولوژی در این مقطع 
زمانی با افت مواجه شـده و سـهام غول فناوری کوپرتینونشـین نیز با تبعیت از بازار 
 )100 NASDAQ( 100-کاهش داشـته است. از تاریخ 16 فوریه تاکنون، شاخص نزدک
با بیش از 10 درصد افت مواجه شده است. تحلیلگران معتقدند سرمایه گذاران با کاهش 
 Value( سرمایه  گذاری در شرکت های فناوری، در حال سرمایه گذاری در سهام ارزشی

Stock( و چرخه ای )Cyclical( هستند تا از بازگشایی اقتصاد بیشترین سود را ببرند.
ارزش بازار اپل پیشتر در سپتامبر 2020 به زیر 2 تریلیون دالر کاهش پیدا کرده بود. 
مارکت کپ این شـرکت تنها در یک روز نزدیک به 180 میلیارد دالر کاهش پیدا کرد. 

البته پس از این کاهش چشمگیر، سهام اپل 3.14 درصد افزایش یافت.
اپل در سـه ماهه اول سـال 2021 از کسب درآمد بیش از 100 میلیارد دالر برای اولین 
بار خبر داد. درآمدهای این شـرکت در بازه یادشده 21 درصد در مقایسه با مدت زمان 

مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد و به رکورد 111.4 میلیارد دالر رسید.

ساترا دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان در رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر را ابالغ کرد

ارزش بازار اپل برای اولين بار در ۲0۲۱ به زیر ۲ تریليون دالر رسيد

یادداشـت

در اقدامی مهم و تاریخی، شرکت خودروسازی پورشه موفق شد 25 درصد 
از کل س��هام ریمک را بخرد. این اقدام نویدبخش دس��تاوردهای تازه ای برای 
اَبَرخودروهای الکتریکی ریمک اس��ت. به گزارش زومیت مت ریمک، مهندس 
22 س��اله اهل کرواسی، در سال 2009 ش��رکتی خودروسازی تأسیس کرد. 
شرکت او با س��رعتی خیره کننده در مسیر دستیابی به فناوری های مرتبط با 
اَبَرخودروهای برقی پیش رفت و س��ال 2011، موفق شد ریمک کانسپت وان 
را معرفی کند . شرکت ریمک خیلی زود در کانون توجه رسانه های جهان قرار 

گرفت و نخستین سازنده اَبَرخودروهای برقی جهان لقب گرفت.
با گذش��ت 12 سال از تأس��یس ریمک، ارزش تجاری آن با سرعتی بسیار 

سریع افزایش یافت و مالک جوانش را ثروتمند کرد.

پورشه سهامدار بزرگ ریمک شد



هدف بازاریاب��ی در کس��ب وکارهای B2B و B2C جلب توجه دو نوع 
مخاطب متمایز کس��ب وکارها و مصرف کننده هاست. اگرچه شباهت های 
زیادی بین این دو نوع بازاریابی وجود دارد، اما نحوه تعامل با مخاطبان در 
هر کدام کامال متفاوت اس��ت، اما این دو بازاریابی به چه معناست؟ روش 
بازاریابی در این دو به چه شکل است؟ برای پاسخ به این سؤال ها ابتدا الزم 

است که بازاریابی B2B و B2C را توضیح دهیم.
B2B بازاریابی

ای��ن اصط��الح  B2B مخف��ف Business-to-Business اس��ت. 
کسب وکارهایی را توصیف می کند که مشتریان آنها کسب وکارهای دیگر 
هس��تند بنابراین تمامی فعالیت های بازاریابی B2B ب��ه نیازها، عالیق و 
چالش های مشتریانی اختصاص دارد که به نمایندگی از سازمان خود اقدام 
ب��ه خرید می کنند. به عنوان مثال از این نوع فروش می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
• فروش نرم افزار و ابزارهای اس��تخدام کارمندان به بخش منابع انسانی 

شرکت ها
• ارائه خدمات طراحی فضاهای اداری توسط شرکت طراحی داخلی

 ،)SEO( فروش نرم افزار بازاریابی شامل امکانات استراتژی محتوا، سئو •
شبکه های اجتماعی ، جذب مشتری بالقوه )Lead Generation( و دیگر 

ابزارهای مرتبط با بازاریابی
B2C بازاریابی

 B2C مخف��ف Business-to-Consumer اس��ت. ای��ن اصطالح 
کس��ب وکارهایی را توصیف می کند که مش��تریان آنها مصرف کننده های 
ش��خصی هس��تند، نه خریداران حرف��ه ای، بنابراین تمام��ی فعالیت های 
بازاریابی B2C در چنین کس��ب وکارهایی به شناس��ایی نیازها، عالیق و 
چالش های مردم در زندگی روزمره اختصاص داده می ش��ود. چند مثال از 

این نوع فروش عبارتند از:
• فروش مس��واک، خمیردندان و دهان شویه به مردم توسط یک شرکت 

بهداشت دهان و دندان
• اجاره یا فروش امالک مسکونی به افراد، خانواده ها و دانشجویان توسط 

مشاوران امالک
• فروش حق اش��تراک دسترسی مردم به موسیقی های باکیفیت توسط 

یک پلتفرم
B2C و B2B اشتراک های بازاریابی

دو س��بک بازاریابی B2B و B2C می توانند با هم تالقی داشته باشند. 
در واقع، ممکن است راهکارهای بازاریابی هر دو سبک توسط یک شرکت 

به صورت هم زمان اجرا شود.
به عنوان مثال، یک شرکت طراحی داخلی که فضاهای اداری را برای 
کس��ب وکارها طراحی می کند )بازاریابی B2B(، ممکن اس��ت اتاق های 
خاص��ی از خانه ه��ا را برای خریداران مس��کن طراحی کن��د )بازاریابی

B2C(. یک ش��رکت بهداشت دهان و دندان که مسواک ، خمیردندان و 
دهان شویه به مردم می فروشد )بازاریابی B2B(، ممکن است محصوالت 

.)B2C خود را به مطب های دندانپزشکی بفروشد )بازاریابی
زمانی که مانند مثال های باال نمی توان با قطعیت س��بک بازاریابی یک 
ش��رکت را تعیین کرد، بهتر اس��ت نگاهی به اس��تراتژی بازاریابی شرکت 
انداخ��ت. راهکارهای بازاریابی ش��رکت ها می تواند از جهات مختلف با هم 

متفاوت باشد.
B2C و B2B تفاوت های بازاریابی

تفاوت اصلی بازاریابی B2B و B2C در نوع مخاطبان و نحوه ارتباط با 

آنها اس��ت. بازاریابی B2C بر روی راه حل های سریع و محتوای دل نشین 
تمرکز دارد. در حالی که در بازاریابی B2B ایجاد روابط با مشتریان و اثبات 

نرخ بازگشت سرمایه محصول برای مشتری اهمیت بیشتری دارد.
اما این تفاوت ها در عمل چگونه به نظر می رس��د؟ برای پاس��خ به این 
 B2C و B2B سؤال ادامه مقاله را مطالعه کنید تا تفاوت اهداف بازاریابی
را متوجه شوید و یاد بگیرید که چگونه استراتژی بازاریابی خود را در جهت 

صحیح هدایت کنید.
B2B در بازاریابی )ROI( اهمیت بازگشت سرمایه

کس��ب وکارها ب��ه  دنب��ال کارای��ی و تخص��ص هس��تند؛ در حالی که 
مصرف کنندگان بیشتر به دنبال خرید و سرگرمی هستند. به همین دلیل 
منطق و مشوق های مالی در روند خرید کسب وکارها بسیار مؤثر است. به 
عبارت دیگر بازگشت سرمایه محصول چقدر است؟ کسب وکار با خرید این 
محصول به چه میزان سود خواهد کرد؟ به هر حال، نمایندگان کسب وکار 

محصولی را خواهند خرید که برای آنها درآمدزایی داشته باشد.
اشتیاق کسب وکارها به یادگیری

نمایندگان کس��ب وکارها اغلب می خواهند ب��ا تصمیم گیری های عالی، 
قهرمان محل کار خود به نظر برس��ند. به همین دلیل برای تصمیم گیری 
عالی نیاز دارند درباره محصوالتی که به  دنبال خریدش هستند، اطالعات 
درستی داشته باشند. در این لحظه است که بازاریابی محتوای B2B ظاهر 
می ش��ود. اگر بتوانید به مخاطبان خود کمک کنید ک��ه منتقدانه درباره 
صنعت فکر کنند و آنه��ا را در روند خرید به متخصصان ماهرتری تبدیل 
کنید، به آنها اطمینان خواهید داد که از خرید خود پشیمان نخواهند شد.

B2B لزوم تولید محتوای دقیق در بازاریابی
برخالف مصرف کنندگان، کس��ب وکارها انتظ��ار دارند در جریان خرید 
خود توس��ط تیم فروش و بازاریابی مطلع ش��وند. برای این کار نیاز است 
که برخالف ارائ��ه اطالعات محصول به یک مصرف کننده، حتی اطالعات 
بی اهمیت و بدیهی را نیز به مشتریان تجاری خود توضیح دهید. ریزبه ریز 
جزییات محصول خود را تش��ریح کنید: چه کاربردی برای کس��ب وکارها 
دارد؟ چه کاربردهایی ندارد؟ مشتری برای استفاده صحیح از محصول شما 

باید چه چیزهایی را بداند؟
دستورالعمل های طوالنی تر بازاریاب های B2B در حین معامله

خرید محصول توسط کس��ب وکارها باید به تأیید مسئوالن تدارکات، 
حس��ابداری و رئیس  بخش های مختلف س��ازمان برس��د. مصرف کننده 
نهایی به سرعت درباره خرید یک کاال تصمیم می گیرد و روزبه روز میزان 
اثرگ��ذاری نظر دوس��تان و خانواده در تصمیمات آنه��ا در حال افزایش 
اس��ت. در حالی که انجام خرید توس��ط نمایندگان کسب وکار و انتقال 
پول باید به تأیید فرد دیگری برس��د ک��ه اختیارات او در تصمیم گیری 
را محدودتر کرده اس��ت. به عبارتی ش��ما محصول یا خدمت خود را در 
بازاریابی B2B به یک فرد نمی فروش��ید، بلک��ه به تمامی افراد مؤثر در 

فرآیند خرید می فروشید.
بازاریاب��ی B2B نیاز به پرورش س��رنخ جذب بیش��تر و توجه دقیق به 
تجربه کاربری دارد. از آنجا که این تصمیمات به معنای دستیابی به اهداف 
بلندمدت یک شرکت است، فرآیند شرکت ها برای ارزیابی محصول شما را 
پیچیده تر می کند. در بازاریابی B2B باید صبر داشته باشید و محتوایی به 
کسب وکارها ارائه دهید که در مراحل مختلف خرید آنها را راهنمایی کند.

B2B زمان بر بودن خرید در بازاریابی
کس��ب وکارها اغل��ب در ارتباط مداوم با فروش��نده ها هس��تند؛ زیرا در 
صورتی که از محصول خوش ش��ان نیای��د، نمی توانند به راحتی آن را دور 

بیندازند. این موضوع تصمیم به خرید را برای خریداران بسیار مهم می کند 
و بازاریاب ه��ای B2B باید به این نکته آگاه باش��ند. پروژه های بلندمدتی 
را در نظر بگیرید که مخاطبان ش��ما می خواهند از محصول ش��ما در آنها 
استفاده کنند. ویژگی های مختلف این محصول چه زمانی اثرگذار خواهد 

بود؟ نیازهای کاربران در طول زمان چگونه متحول خواهد شد؟
مصرف کننده نهایی لزوما به دنبال ایجاد رابطه نزدیک نیست

کسب وکارها درخواس��ت دریافت اطالعات و ایجاد یک رابطه نزدیک با 
ش��ما را دارند، اما مصرف کننده های نهایی تنها به شما عالقه مند نیستند. 
مصرف کنن��دگان نهایی می توانند مانند خریداران تجاری به ش��ما وفادار 
باش��ند، اما احتماال نه به اندازه وفاداری مطلق ش��ما ب��ه آنها. با توجه به 
این نکته درباره حجم محتوایی که به مشتریان قبلی خود ارائه می دهید، 
محتاط باش��ید. ممکن است یک نفر ش��ما را در توییتر دنبال کند، اما در 

وبالگ شما عضو نشود.
در بازاریابی B2C روی اصطالحات فنی مانور ندهید

صدای برند هرچه ساده تر باشد، بهتر است. جامعه مخاطب برندها باید 
احس��اس ارتباط و نزدیکی به آنها داش��ته باشند. این کار به این معناست 
که باید از گویش ش��عارگونه دوری کنند و کمتر برخورد رس��می داشته 
باشند. اس��تفاده از اصطالحات فنی ممکن اس��ت موجب اثبات تخصص 
ش��ما به خریداران تجاری ش��ود، اما می تواند برای مصرف کنندگان نهایی 
مأیوس کننده باش��د. به عنوان مث��ال، 83درص��د مصرف کنندگان لحن 

غیررسمی در ویدئوها را می پسندند.
خرید احساسی مصرف کنندگان نهایی

همه تصمیمات در خریدها تا حدودی احساس��ی هستند. امروزه مردم 
بیش��تر با قلب خ��ود خرید می کنند تا ذهن و منطق ش��ان، اما خریداران 
تجاری هنوز باید به تأثیر تصمیم خود در کسب وکارش��ان فکر کنند، اما 
همچنان احساس��اتی وجود که ممکن است آنها تحت تأثیر آن قرار گیرند. 
از طرف��ی، خری��داران تجاری هنگام تصمیم گیری برای خرید بیش��تر به 
احساسات خود وابسته هستند. از آنجا که آنها در قبال خرید خود به فرد 
دیگری پاسخگو نیستند، روایت یک داستان دلگرم کننده درباره شخصی 
که از این محصول بهره مند ش��ده اس��ت، می تواند آنها را متقاعد به خرید 

کند.
B2C نیاز به عامل سرگرم کننده در بازاریابی

مصرف کنندگان نهایی برخالف کسب وکارها، در هنگام خرید به دنبال 
لذت هستند. همه افراد محصولی را می خواهند که زندگی آنها را راحت تر 
کند، ام��ا مصرف کنندگان نهایی به مراتب بیش��تر از خریداران تجاری به 
تفری��ح عالقه مند هس��تند. از بازاریابی برای آموزش خری��داران تجاری و 

سرگرمی مصرف کنندگان نهایی استفاده کنید.
بازاریاب های B2B و B2C مشکالت متمایزی دارند

اغلب اوقات بزرگترین مش��کل بازاریاب های B2B کمبود محتوا و زمان 
برای تولید محتوا است. در حالی که بازاریاب های B2C ترجیح می دهند 
بودجه تبلیغاتی بیشتر و روش های متنوعی برای تبلیغ محصوالت داشته 
باش��ند. طبیعتا این موض��وع تأثیر قابل توجهی در اجرای اس��تراتژی های 

بازاریابی دارد.
برای متخصصان بازاریابی ضروری اس��ت تا با درک تفاوت های بازاریابی 
B2B و B2C ، از مزیت هر سبک بهره ببرند تا به اهداف خود دست یابند، 
با این حال مهم نیس��ت که بازاریاب B2B هس��تید یا B2C و این دو چه 

تفاوت هایی با هم دارند؛ بازاریابی یعنی ارتباط یک انسان با انسانی دیگر.
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هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی
موض��وع  کلیدی تری��ن   »19 کووی��د-  و  عموم��ی  رواب��ط   »آین��ده 
 12 ک��ه  ب��ود  عموم��ی  رواب��ط  بین الملل��ی  کنفران��س  هفدهمی��ن 
 اس��فند در مرک��ز همایش��های س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی برگ��زار ش��د.

ب��ه گزارش ام ب��ی ای نیوز، مه��دی باقری��ان دبیرکل همای��ش ضمن تاکید 
ب��ر کارب��رد ه��وش مصنوع��ی در مهار کرون��ا به ظهور نس��ل چه��ارم روابط 
عمومی و نقش و اهمیت عملکرد تس��هیلگرانه روابط عمومی اش��اره داش��ته و 
اف��زود: در کمپینهای داده محور ماش��ین و تجهی��زات نقش تکمیل کنندگی 
 داش��ته و روابط عمومی نوعی تس��هیلگر امور ارتباطی محس��وب می ش��وند.

رئیس انجمن آینده نگری ایران، پروفس��ور س��عید خزاعی نیز به اهمیت نتایج 
مثبت��ی که کرونا برای کس��ب و کارها ایجاد کرده اش��اره داش��ت و افزود: در 
زمینه های مختلف ارتقای س��طح بس��یار خوبی صورت گرفته که در آینده به 
ش��کل مثبتی باید از آن استفاده ش��ود. درواقع ما شاهد سه مرحله قبل، هین 
و پ��س از کرون��ا در تم��ام مراحل خواهیم ب��ود و برنامه ریزی کس��ب و کارها 
 باید به ش��کلی باش��د که منش��أ تحوالت در عرصه های بعدی قلمداد ش��ود.

وی در ادام��ه ب��ه تغییرات اقلیمی ک��ه در کل جهان ایجاد ش��ده نظیر تغییر 
نقش��ه  س��بز جهان، بروز بحران های��ی نظیر کرونا اش��اره داش��ته و افزود: ما 
در ش��روع بی ثباتی ه��ا قرار داری��م و باید برای بحران های بعدی آماده باش��یم 
 و آین��ده در حال تغییر اس��ت و بحران کرون��ا نمونه بارز آن به ش��مار میرود.

درواقع س��ازمان ها و صاحبان کس��ب و کار برای بقای خود نیازمند س��ازگاری 
بیش��تر با محیط هستند و نوعی همگرایی بین همه علوم در حال تحقق است 
که مدیران برنامه ریز در حوزه های اس��تراتژیک نظیر مارکتینک، روابط عمومی 
 و کس��ب و کارها س��واد عمومی ب��رای ورود به عصر تازه را باید کس��ب کنند.

وی افزود: س��ازمان ها و کس��ب و کارها نیازمند روشهای نوینی هستند که در 
پرتو آن بتوانند به شیوهای شتابان و کارآمد در راه شناسایی پیشرانهای تغییر 
بکوشند و از سوی دیگر با توسل به ابزارها و تکنیک های نوین برای بقا و توسعه 

خود اقدام کنند.
ششمین جشنواره ملی اسباب بازی

شش��مین جشنواره ملی اس��باب بازی ایرانی با هدف معرفی برندهای برتر و 
خالق این صنعت به شکل مجازی برگزار شد.

ب��ه گ��زارش ام بی ای نیوز »محس��ن حمول��ه« دبیر جش��نواره و مدیرکل 
س��رگرمی های س��ازنده و بازیه��ای یارانه ای کان��ون پرورش فک��ری کودکان 
و نوجوان��ان تصریح کرد: برگزاری جش��نواره صنعت اس��باب ب��ازی ایرانی به 
ش��کل مجازی با همه مش��کالت و محدودیت هایی که داش��ت فرصت بسیار 
بزرگی برای ایجاد نخس��تین س��ایت تخصصی صنعت اس��باب بازی به عنوان 
مرج��ع و رفرن��س در این حوزه بود که پژوهش��گران، صاحبان کس��ب و کار و 
تولیدکنندگان و حتی خانواده ها با مراجعه به این س��ایت امکان دسترس��ی به 
اطالعات در مورد اسباب بازیهای ایرانی و موضوعات موردنیاز را کسب می کنند 
 و بانک اطالعات جامعی در صنعت اس��باب بازی کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت.

این جشنواره در دو بخش عروسک و اسباب بازی ایرانی و همچنین نشست های 
تخصصی برپا شد؛ در بخش نخست طی فراخوانی که از دی ماه داده شد از طراحان 
خالق برای ارائه آثارشان دعوت به عمل آورده شد و حدود 440 اثر به دبیرخانه 
 ارس��ال شد که مورد داوری قرار گرفت و برترین ها در بخش پایانی معرفی شد.
در بخش نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب بازی نیز شاهد حضور 140 اسباب 

بازی و 28 عروسک به عنوان آثار برگزیده بودیم.
همچنین هر یک از تولیدکنندگان که در این جشنواره شرکت کرده و آثاری را 
ارائه دادند صفحه تخصصی برای شان در سایت ایجاد شده و امکان تعامل و تبادل 
نظر با طراحان و مخاطبان را دارند در این بخش نیز یک هزار و 250 اسباب بازی 
از طریق بازار اینترنتی در معرض فروش گذاشته شد و خانواده ها بدون نگرانی از 
طریق مراجعه به سایت از نمونه های اسباب بازی و اطالعات آن بازدید کرده و 

خرید آنالین با ارسال رایگان محصول را تجربه کردند.
همچنین اطالع رس��انی جزییات ای��ن رویداد از طریق ش��هرداری ها، صدا و 
سیما و همچنین مراکز اس��تانی کانون به شکل مویرگی در تمام شهرستان ها 
و اس��تان ها انجام شد. طی سال های گذشته این انتقاد به جشنواره وارد می شد 
که در تهران برگزار می ش��ود اما برپایی آنالین این فرصت را فراهم آورد که از 
همه نقاط ایران عالقه مندان در جریان موضوعات جشنواره قرار گرفته و حتی از 
روستاها نیز درخواست خرید آنالین داشتیم. در واقع کرونا باعث شد این رویداد 
 به ش��کل کامال ملی برگزار ش��ود و 68 درصد مخاطبان از شهرستان ها بودند.

وی افزود: در ش��ش نشس��ت تخصصی امسال که به ش��کل وبینار برگزار شده 
بود شاهد حضور اساتیدی از کشورهای ژاپن، سوییس، آمریکا، سوئد و... بودیم 
که از تجربیات آنها در طراحی و تولید برندهای ملی و بومی در صنعت اسباب 
بازی استفاده شد و همچنین اطالعات و نتایج تحقیقات در این حوزه در اختیار 

عالقه مندان گذاشته شد که اطالعات آن روی سایت قرار گرفته است.
دبیر شش��مین جش��نواره ملی اس��باب ب��ازی تصریح کرد: کان��ون پرورش 
فک��ری کودکان و نوجوانان با برپایی جش��نواره و همچنی��ن »رویداد ملی ایده 
آزاد« ک��ه ب��ه انتخاب برتری��ن و خالقانه ترین طرح های صنعت اس��باب بازی 
می پردازد و در جش��نواره امس��ال نیز چندین اثر و طرح برتر، خالق و منتخب 
 از برگزی��دگان این رویداد بود، امکان رش��د این صنعت را فراهم آورده اس��ت.

اما این اقدام نیازمند همکاری بین بخش��ی در حوزه های مختلف اس��ت و باید 
اسباب بازی به عنوان یک کاالی فرهنگی که نقش بسیار مهمی در رشد فکر و 
ذهنی کودکان و نوجوانان دارد مورد توجه قرار گیرد و برندهای ایرانی با حمایت 
بخش های مختلف تاثیرگذار بتوانند در حوزه کامال فرهنگی این صنعت به رشد 

و تکامل برسند و دیدگاه کاالی لوکس و فانتزی از این صنعت برداشته شود.
دکت��ر یحیی کمالی پ��ور، رئیس و پایه گذار انجمن جهان��ی ارتباطات که در 
بخش س��خنران مجازی از کش��ور آمریکا، حضور داش��ت نیز با اش��اره به بروز 
بح��ران کرونا در جه��ان افزود: روابط عمومی در این مس��یر به س��مت تغییر 
حرک��ت ک��رده و بروز بحران ه��ای غیرقاب��ل پیش بینی نظیر کرون��ا که همه 
معادالت جهانی را بهم ریخته و نش��انگر این اس��ت که برنامه ریزی برای آنچه 
ناشناخته است بسیار دشوار است و روابط عمومی ها در این میان وظیفه دارند 
برای مدیریت بحرانها از راه اطالع رس��انی مس��تمر و ب��ه دور از پنهان کاری در 
ایجاد تغییرات مثبت، موثر باشند و با استفاده از ظرفیت های دنیای دیجیتال، 
 آموزش و ایجاد در رفتارهای درس��ت در زمان بحران فعالیت داش��ته باش��ند.

دکت��ر ایله��ای پژوهش��گر و م��درس دانش��گاه نی��ز ب��ه موضوع مس��ئولیت 
راهب��ردی ارتباط��ی در بح��ران کرون��ا پرداخته و اف��زود: همیش��ه بحران ها 
فرصتی مناس��ب هستند تا س��ازمان ها بتوانند با اقداماتی بهنگامی که از خود 
 نش��ان میدهند نوعی خوش��نامی برای دوران پس��ابحران خ��ود ایجاد نمایند.

در این میان نقش و رویکرد اقداماتی بر پایه مسئولیت اجتماعی اهمیت مییابد 
و دو نوع مسئولیت اجتماعی در سازمان قابل تفکیک است که یا بر اثر فشارهای 
موجود صورت می گیرد و یا براساس اولویت ها در واقع مسئولیت اجتماعی همان 
م��ردم داری اس��ت و از اصول هفتگانه روابط عمومی اس��ت که در فعالیت های 
سازمان باید مدنظر قرار گیرد. در پایان همایش نیز روابط عمومی های برتر مورد 
تقدیر قرار گرفته و از پنج کتاب با عناوین ذیل رونمایی شد: مدیریت برنامه ریزی 
روابط عمومی تجربه محور، اس��تانداردهای تش��ریفات، م��را قانع کنید، اصول 

اخالقی هوش مصنوعی و روابط عمومی، مسئولیت اجتماعی در عصر کرونا.

چهار شنبه
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صفحه فرصت های شغلی تان، در واقع مرکز شبکه  شغلی شما، ویترین 
س��ازمان تان و محل اصلی برای برندس��ازی کارفرمایی شماست. از این 
مرک��ز می توانی��د به دیگر اب��زار آنالین، از جمله ش��بکه های اجتماعی 
)لینکدی��ن، اینس��تاگرام، توئیت��ر و …( و نی��ز س��ایت های کاریاب��ی 

)ایران تلنت، جابینجا، کاربوم، جاب ویژن و …( دسترسی پیدا کنید.
صفح��ه فرصت های ش��غلی ش��ما از طرفی مقصد مناس��بی اس��ت 
ک��ه می توانی��د کارمندان بالقوه  خ��ود را به س��مت آن هدایت کنید تا 
اطالعات بیش��تری درباره س��ازمان تان به دس��ت بیاورند؛ می توانید از 
شبکه های اجتماعی، ایمیل و پیام های متنی، آگهی های شغلی، نظرات 
و پاس��خ هایی که در هر قس��مت از وب منتش��ر می کنید )هر زمان که 
مناسب بود( و تمام ارتباطات مربوط دیگر با کارمندان بالقوه، آنها را به 

صفحه فرصت های شغلی تان ارجاع دهید.
صفحه فرصت های شغلی شما، در پیشرفته ترین شکل خود، می تواند 
تجربه ای غنی و چندرس��انه ای از برند شما بسازد. عالوه بر این، صفحه 
فرصت های ش��غلی شما ممکن اس��ت اولین برخورد یک کارمند بالقوه 
با س��ازمان تان باش��د. به همین دلیل باید وب سایت جذاب، تأثیرگذار و 

درگیرکننده داشته باشید.
)Landing page( اصول مربوط به صفحه  فرود

قبل از هر کاری ابتدا باید صفحه اول یا همان صفحه فرود فرصت های 
شغلی را طراحی کنید. در ادامه به برخی از اصول آن اشاره می کنیم.

طراح��ی جذاب و تأثیرگ��ذار: می توانید طراح��ی صفحه فرصت های 
شغلی تان را براس��اس طراحی وب سایت شرکت خودتان انجام دهید تا 
یکپارچگی برند ش��ما حفظ شود، اما طراحی را به شکلی تغییر دهید تا 

برای افراد مستعدی که قصد جذب شان را دارید، جذاب به نظر برسد.
یک بیانیه چشم انداز و شعار جذب متقاعدکننده: یک عبارت کوتاه و 
گیرا یا یک جمله  بنویسید که به روشنی و به طور خالصه به کاندیداها 
می گوی��د چرا باید س��ازمان ش��ما را ب��رای کار انتخاب کنن��د. اعالن 
چشم انداز یا شعار جذب باید کنجکاوی ایجاد کند، برانگیزاننده  اشتیاق 

و غرور باشد و بازدیدکنندگان را ترغیب به ادامه  بازدید از سایت کند.
در هنگام تهیه اعالن چش��م انداز یا ش��عار ج��ذب درباره رقبای خود 
تحقیق کنید. ممکن اس��ت شرکت شما »دنیایی از فرصت ها« باشد، اما 
چندین شرکت دیگر هم در فضای کاری شما همین ادعا را دارند. تالش 

کنید متفاوت باشید.
بنر یا عکس هایی که منعکس کننده  فرهنگ ش��رکت و کارکنان شما 
باش��ند: بنر س��ایت می تواند یک عکس از یک فضای کار معمولی باشد 
ک��ه افراد را در حال کار کردن در محیط��ی خالق و جالب یا یک دفتر 
رسمی نشان می دهد. به عنوان نمونه، بنر موجود در صفحه  مشاغل یک 
ش��رکت، مردی را نشان می دهد که پیراهنش روی شلوارش قرار دارد و 
روی یک صندلی راحتی نشسته است؛ در حالی که زنی در گوشه  تصویر 
در حال راه رفتن به همراه س��گ خود است. این تصویر حس سرگرمی، 

خالقیت و راحتی را القا می کند.
از عکس های کارمندان واقعی استفاده کنید. عکس های از پیش آماده 
بالفاصله کاندیداهایی که می خواهند فرهنگ ش��ما را بسنجند، منصرف 

می کند.
فهرس��تی از مش��اغلی که در حال حاضر موجود هستند: تالشی هایی 
که در حوزه  برن��د کارفرمایی تان انجام داده اید، هم کاندیداهای فعال و 
هم کاندیداهای منفعل را به سمت صفحه فرصت های شغلی تان هدایت 
خواهد کرد. فهرست مشاغل موجودتان یا ابزاری برای هدایت به سمت 
این فهرس��ت را به ش��کلی که به راحتی قابل مش��اهده باشد در صفحه  

فرود قرار دهید.
مسیریابی آس��ان: باید بدانید کارکنان بالقوه درباره چه موقعیت های 
شغلی در سازمان ش��ما بیشترین اطالعات را الزم است داشته باشند و 
ترتیبی بدهید که دریافت این اطالعات برای آنها آس��ان باشد. به عنوان 
نمونه، می توانید یک نوار مس��یریابی در باالی وب سایت تعبیه کنید که 
حاوی لینک به صفحاتی باشد که کارکنان بالقوه می توانند موقعیت های 
ش��غلی موجود، بخش ها، مکان ها و اطالعات درباره فرهنگ سازمان تان 

را در آنها ببینند.
طراحی مناس��ب برای موبایل: با توجه به محبوبیت فزاینده  اس��تفاده 
از وب بر روی تلفن های همراه، کاربران عادت بیش��تری به باال و پایین 

بردن صفح��ات پیدا کرده اند، بنابراین صفح��ات بلند مقبولیت باالتری 
دارن��د. چنین صفحاتی تمام محتوا را یکجا ارائ��ه می کنند و در نتیجه 

الزم نیست کاربران روی چندین لینک مختلف کلیک کنند.
محتوای صفحه فرصت های شغلی

محتوای تان را با گزاره  ارزش پیش��نهادی کارفرما هماهنگ کنید. به 
عن��وان مثال، اگر بیانیه محوری ش��ما »آینده  ورزش را ش��کل دهید« 
)آدیداس( اس��ت، صفحه فرصت های شغلی شما می تواند شرح مشاغل 
را به ش��کلی ارائه دهد که نش��ان می دهد چطور یک موقعیت ش��غلی 
مش��خص می تواند در شکل دهی آینده ورزش مؤثر باشد یا می توانید به 
آن دس��ته از دستاوردهای کارکنان اشاره کنید که در شکل دهی آینده  

ورزش نقش داشته اند.
مجموعه ای از روایت ه��ا با محوریت کارکنان می تواند برای مخاطبان 
هدف جالب باش��د. شرکت را شخصی س��ازی کنید؛ به طوری که برای 
افراد تحصیلکرده جذاب شود و کاندیداها را ترغیب به ارسال درخواست 
کار کنی��د. محتوای ت��ان را مطابق با تمایالت افراد مس��تعدی که قصد 

استخدام شان را دارید تهیه کنید.
در هنگام تهیه محتوا از کارکنان بخش هایی که قصد استخدام نیروی 
جدید برای ش��ان را دارید مش��اوره بگیرید. به عنوان مثال، اگر شرکت 
شما نیاز ش��دید به برنامه نویس )Developer( دارد، از برنامه نویسان 
در س��ازمان تان بخواهید در تهیه  محتوا مشارکت کنند. از آنها بخواهید 
محتوا تولید کنند، پیش��نهادات خودشان را ارائه دهند یا حداقل پیش 
از ارس��ال محتوا روی صفحه فرصت های شغلی تان، آن را بازبینی کنند. 
هیچ ک��س به اندازه  افرادی که در یک گ��روه کار می کنند،  درباره  موارد 

جذاب برای آن گروه اطالعات ندارد.
ترکیبی متعادل از محتوا در سراس��ر وب س��ایت تان داشته باشید که 
نش��ان دهنده  بخش های مختلف و کارکنانی باشد که باید جاهای خالی 
آنه��ا را پ��ر کنید؛ مانند بخش های اداری، توس��عه تجاری، مهندس��ی، 
طراحی، عملیات، منابع انس��انی و بازاریابی. ممکن اس��ت تمایل داشته 
باشید محتوای بیشتری برای استعدادهایی در نظر بگیرید که برای شما 
اولویت باالتری دارند یا بخواهید این محتوا را به ش��کلی چشمگیرتر در 
وب س��ایت تان به نمایش بگذارید، اما باید برای تمام گروه های کاری که 
قصد اس��تخدام افراد از میان ش��ان را دارید، حداقل کمی محتوا در نظر 

بگیرید.
اگ��ر گ��زاره  ارزش پیش��نهادی کارفرمای ش��ما تفاوت زی��ادی برای 
جمعیت های مختلف کارکنان دارد، شاید بهتر باشد یک صفحه  جداگانه 
ب��رای هر گروه کاری ایجاد کنید و محتوایی را در آن صفحه قرار دهید 
که به طور مستقیم برای همان گروه جذابیت دارد. شاید حتی بخواهید 
یک زیرسایت )Microsite( ایجاد کنید که بر استخدام افراد مستعدی 

تمرکز دارد که خواهان زیادی دارند.
شرح شغل در صفحه فرصت های شغلی

ش��رح مشاغلی بنویس��ید که بهترین افراد را جذب می کند و افرادی 
که مطلوب ش��ما نیس��ت را دور نگه می دارد. شرح مشاغل غالبا به نفع 

کارفرما نوشته می شوند، نه کارجو.
در هنگام نوشتن شرح مشاغل، به نوشتن ویژگی ها و ضروریات شغل 
اکتفا نکنید )نیازهای کارفرما(. بیش��تر به این فکر کنید که چطور یک 
موقعیت ش��غلی می تواند برای کاندیدا مفید باشد )نیازهای کارمند(. به 
هم��ان اندازه ای که به حقایق می پردازی��د، روی حال وهوای آن کار نیز 

تأکید کنید.
لینک های��ی با عنوان »بیش��تر راجع به ما بدانی��د« در قالب پیام ها، 
اعالمیه ه��ای مطبوعات��ی، جوای��ز، بالگ ه��ای کارمن��دان، محت��وای 
چندرسانه ای، شبکه های اجتماعی شرکت و … ارائه کنید. لینک دادن 

به محتوای بیشتر، شرح شغل را پویاتر و تعاملی تر می کند.
ی��ک ویدئوی 30 ثانیه ای از مدیر واحدی ک��ه قصد جذب دارد تهیه 
کنی��د؛ به طوری که مدیر، با اش��تیاق درباره موقعیت ش��غلی و محیط 
کاری خاص و فضای دوس��تانه  ش��رکت صحبت می کند. روایت هایی از 

کارکنان منتشر کنید که درباره پیشرفت شغلی شان حرف می زنند.
ب��ه پروفایل ه��ای لینکدین ی��ا دیگ��ر پروفایل های اعض��ای تیم در 
شبکه های اجتماعی لینک بدهید تا کارجو بتواند تصویری از فضای کار 
مطب��وع با این افراد در ذهن خود ایجاد کن��د. عکس ها و ویدئوهایی از 

دفتر کار اضافه کنید که نشان دهنده  فرهنگ شرکت باشند.
نموداره��ای اطالعاتی و دیگر ابزار تصوی��ری را اضافه کنید تا فرصت 
جای کار و اثرگذاری در شرکت به خوبی نمایان شود. در آخر، در هنگام 

تهیه شرح مشاغل، خودتان را تصور کنید که می خواهید این شغل را به 
کاندیدای ایده آل بفروشید.

تسهیل فرآیند ارسال درخواست
برای یکی از مش��اغلی که روی سایت تان فهرست کرده اید درخواست 
ارسال کنید. این کار چقدر طول کشید؟ این تجربه تا چه حد برای تان 
لذت بخش بود؟ آیا درباره وضعیت درخواس��ت تان به شما اطالع رسانی 
ش��د؟ اگر پاس��خی دریافت کردید، این پاسخ شخصی سازی شده بود یا 
مش��خص بود که از یک قالب از پیش آماده استفاده شده است؟ ارسال 
درخواس��ت برای مشاغل خودتان راه بس��یار مناسبی برای درک تجربه 
ارس��ال درخواست اس��ت. این کار می تواند چشمان شما را باز کند و به 

شما نشان دهد چرا میزان  درخواست های ارسالی بسیار پایین است.
محت��وا را ب��رای موبای��ل بهین��ه کنید. بررس��ی فرم درخواس��ت را 
ب��رای کاربران موبایل آس��ان تر کنید. از فضای س��فید اس��تفاده کنید. 
جمله های تان را کوتاه بنویس��ید. تعداد کلمه های تان را بیش از حد باال 
نبرید. در هنگام آماده کردن متن برای وب سایت مشاغل تان، این موارد 

را به خاطر داشته باشید.
فرآیند ارسال درخواس��ت را بازرسی کنید. با استفاده از ابزاری مانند 
گوگل آنالیتیکس، متوجه ش��وید ارس��ال کنندگان درخواست در کدام 
مرحل��ه از ادامه  کار منصرف می ش��وند و تالش های تان را در آن مرحله 
متمرک��ز کنید. در همین حی��ن، مراحل غیرض��روری و جاهای خالی 

غیرضروری را نیز از فرم درخواست حذف کنید.
انتظارات را مدیریت کنید. از ابتدا به ارس��ال کننده  درخواست بگویید 
بررسی درخواس��ت او معموال چقدر زمان نیاز دارد و این فرآیند به چه 
صورتی انجام می شود. شاید بهتر باشد که در ایمیل ارسالی به متقاضی 
ش��غل یک بخش با عنوان »سؤاالت پرتکرار« اضافه شود تا با کلیک بر 
روی آن بتواند هر آنچه در ذهن او در قالب سؤال شکل می گیرد، پاسخ 
داده ش��ود؛ مثال می خواهد بداند که زمان انتظار برای دریافت پاس��خ از 
س��وی کارفرما چقدر است؟ با بررس��ی و دیدن پاسخ سؤال ها می تواند 

مدت زمان انتظار را بفهمد.
بازخورد بدهید. به ارسال کنندگان درخواست بگویید در کدام مرحله 
از فرآیند درخواست قرار دارند و چه مسیری را تا پایان باید طی کنند. 
بعد از ارسال درخواست، یک پیام »تأیید« ارسال کنید و به آنها بگویید 

ِکی می توانند منتظر پاسخ باشند.
شخصی سازی نامه های پاسخ تان

تصویر اضافه کنید. بیش��تر ایمیل های استخدامی تنها از متن تشکیل 
می ش��وند که جذابیت چندانی ندارد. یک تصویر رنگی با نش��ان شرکت 
در باالی ایمیل اضافه کنید و یک یا دو تصویر جالب یا سرگرم کننده را 

نیز در میان متن قرار دهید.
ی��ک دید کل��ی از فرآیند اس��تخدام ارائه کنید. نیازی نیس��ت حجم 
درخواس��ت ها، نحوه  ارزیابی آنه��ا، فرآیند مصاحب��ه و چارچوب زمانی 

پنهان باشد.
به کاندیداها بگویید ِکی می توانند منتظر پاسخ شما باشند. می توانید 
به س��ادگی با مدیریت انتظارات، اضطراب را تا حد زیادی کاهش دهید. 
اگر ارس��ال کنندگان درخواس��ت بدانند قرار نیست تا شش هفته آینده 
پاس��خی دریاف��ت کنند، ش��ما را بهت��ر درک خواهند ک��رد و صبوری 

بیشتری خواهند داشت.
بیش از حد رس��می نباش��ید. از طنز مناسب یا دیگر شیوه ها استفاده 
کنید تا با ارس��ال کننده  درخواست در سطحی شخصی تر ارتباط برقرار 
کنید و تنش های موجود را از بین ببرید. هدف تان را تغییر تعادل لحن 

از حرفه ای به سمت شخصی قرار دهید.
ترتیبی بدهید ارس��ال کنندگان درخواست بیکار نباشند. لینکی برای 
بررس��ی وضعیت درخواس��ت و لینک هایی به ش��بکه های اجتماعی که 
محتوای اضافی مربوط به مش��اغل را در آنها ارسال می کنید قرار دهید. 
کاندیداها همیشه از خودشان می پرسند »چه کار دیگری می توانم انجام 

دهم؟« انجام این کار به آن سؤال پاسخ می دهد.
سخن پایانی

در آخ��ر هم پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه صفحه فرصت های ش��غلی 
ش��ما فارسی باش��د، حتی اگر از نرم افزارهای مدیریت استخدام به زبان 
انگلیس��ی اس��تفاده  می کنید. ش��رح شغل ها را فارس��ی بنویسید، ولی 
برای اپالی کردن و وارد کردن اطالعات ش��خصی، به نرم افزار مدیریت 

استخدام ارجاع دهید.
techrasa :منبع
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 مدل B2G چیست
 و شامل چه مواردی میشود؟

مدل کسب و کار »B2G« به زمانی اطالق میشود که یک کسب 
و کار خ��اص، محصوالت، اطالعات یا خدمات خود را به آژانس های 
دولتی میفروش��د. در قالب این مدل کسب و کار، کسب و کارها در 

پاسخ به مناقصه دولت، پیشنهادهای خود را ارائه میدهند.
هر س��ال سازمانهای دولتی خواس��تار عقد قرارداد یا مناقصه های 
میلیاردی با کس��ب و کارها در ابعاد مختلف هستند. در واقع، دولت 
ای��االت متح��ده آمریکا س��الیانه نزدیک به 7 تریلی��ون دالر صرف 
خریده��ای دولتی میکند که بین 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص 

دولتی این کشور را تشکیل میدهد.
:B2G نمونه هایی از معامالت

کس��ب و کارهای متخصص در زمینه س��اخت و ساز، اغلب اوقات 
معامالتی از نوع B2G را با سازمانهای دولتی انجام میدهند. در این 
رابطه، برای مثال س��ازمانهای دولتی در قالب یک سری مناقصات، 
جزییات و زیرساختهای الزم برای احداث ساختمانهای جدید، توسعه 
پارکه��ا، کتابخانه ها، م��دارس یا اجرای پروژه های حوزه راهس��ازی 
را مطرح میکنند. بعد از تایید پیش��نهاد یک کس��ب و کار توس��ط 
 آژانس مربوط��ه، رابطه ای از نوع B2G بین آن دو ش��کل میگیرد.
آژانس��های دولتی اکثرا خری��دار و متقاضی ی��ک راه حل ارتباطی 
منس��جم برای در تماس ماندن با همکاران و دیگر آژانسهای دولتی 
هس��تند. دفاتر دولتی هنگام خرید این س��رویس از س��ایر کسب و 

کارها، یک معامله B2G را انجام میدهند.
یک شرکت فعال در زمینه توسعه پایگاه داده های اطالعاتی میتواند 
سیس��تمی را برای دفاتر دولتی محلی راه اندازی کند تا جهت تهیه 
فرم ه��ای مالیاتی برای موضوعاتی از قبیل بازدهی س��رمایه گذاری، 
اس��تعالم تجهیزات و خریده��ای تجاری به کار گرفته ش��ود. برای 
مثال، کس��ب و کارها با ابعاد مختلف میتوانن��د به معرفی، تبلیغ و 
 عرضه خدمات توس��عه نرم افزار خود به آژانس��های دولتی بپردازند.
ارائ��ه خدمات در حوزه تعمیر و نگهداری نمونه ای عالی و تمام عیار 
از معامالت B2G به ش��مار میروند. برای نگهداری از ساختمانهای 
عمومی و فضای باز، امکان برگزاری مناقصه از س��وی س��ازمانهای 
دولتی و ش��رکت در آن توسط پیمانکاران خارجی وجود دارد. برای 
مثال، این امکان هس��ت که ی��ک آژانس دولتی ب��رای نگهداری و 
مراقب��ت از پارکهای عمومی خود یک ش��رکت ارائه دهنده خدمات 

باغبانی را استخدام کند.
شرکتهای دولتی در جهان

بس��یاری از شرکتها در سراس��ر جهان دولتی هستند. به عبارتی 
یک ش��رکت زمانی دولتی نامیده میش��ود که به نمایندگی از دولت 
یک کشور دس��ت به انجام طیف گس��ترده ای از فعالیتهای تجاری 
بزن��د. چین از لحاظ تعداد ش��رکتهای دولتی فعال در این کش��ور، 
 نس��بت به س��ایر نقاط جهان رتبه باالیی را به دس��ت آورده است.
بعد از 1949، کلیه واحدهای تجاری در جمهوری خلق چین تحت 
مالکیت دولت این کشور درآمدند. در اواخر دهه 1980 میالدی، دولت 
ش��روع به اصالح بنگاه اقتص��ادی دولت کرد و طی دهه های 1990 
و 2000، بس��یاری از بنگاههای دولتی کوچک و متوسط خصوصی 
شدند و به بورس راه یافتند. وجود تعداد زیادی شرکت در شکلهای 
 مختلف، ترکیبی از سرمایه های دولتی و خصوصی را به وجود آورد. 
بعضی از بزرگترین شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار شانگهای 
و ش��نزن ش��ناور هس��تند، اما در واقع، دولت همچنان کنترل این 
ش��رکتها را در دست دارد و همیشه دارای اکثریت بهره و حق رأی 
اس��ت. بنگاههای دولتی بیشتر توسط شورای دولتی جمهوری خلق 
چین )SASAC( و کمیس��یون نظارت بر دارایی های دولتی دولت 
مرکزی اداره میش��وند. با این وجود، برخی ش��رکتهای دولتی تحت 
مدیریت ش��رکت س��رمایه گذاری چین )و بازوی داخلی آن، شرکت 
اداره   )»Central Huijin Investment« س��رمایه گذاری 
میگردند. در همین حال شرکتهای تحت مدیریت دانشگاه به عنوان 
بخش��ی از وزارت آموزش و پرورش یا برخی موسس��ات مالی تحت 

مدیریت وزارت دارایی، در این امر مشارکت دارند.
thesmbguide.com/mbanews:منبع
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5 عادت رفتاری رهبران موفق؛ این عادت ها 
برخالف چیزی هستند که تصور می کنید

اصال جای تعجب نیست که تعداد کمی از رهبران، این اصول 
را تمری��ن می کنن��د؛ چراکه اغلب، برداش��ت اش��تباهی از آنها 
ص��ورت می گیرد. حتما می دانید که تواض��ع و فروتنی، یکی از 
صفاتی است که وجود آن در مدیران و رهبران کاری بسیار حائز 
اهمیت است، اما این لغت در افراد مختلف، اثرات متفاوتی دارد 
بنابراین در اکثر مواقع، تصور اش��تباهی از آن صورت می گیرد. 
برخ��ی تصور می کنند ک��ه تواضع در مدیران، ب��ه معنای عدم 
اعتماد به نفس یا ترس��و بودن است. برخی نیز بر این باورند که 
نگرش نرم این صفات اخالقی باعث می ش��ود که در س��ختی و 

خشونت فضای کسب و کار دوام نیاورند.
که البته این حرف، با حقیقت فاصله زیادی دارد.

این لغت برای اولین بار در کتاب Good to Great نوش��ته 
جیم کالینز، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. کالینز دریافت 
که در وجود برخی رهب��ران، ترکیب متناقضی از اراده حرفه ای 
ش��دید و فروتنی ش��خصی مفرط دیده می ش��ود. ای��ن افراد با 
لغت »فروتن« توصیف می ش��وند؛ نی��روی عزم و اراده این افراد 
می تواند تمرکز را از مس��ائل حاش��یه ای برداش��ته و آن را روی 
مسائل بااهمیتی که به شناخت همکاری دیگران منجر می شود، 
قرار دهد. آنها با استفاده از این روحیه می توانند به طور مستمر 

به نتایج موردنظر خود برسند.
برونا مارتینوزی، مدیر Clarion Enterprises و نویسنده 
کتاب The Leader as a Mench می گوید: »به همان آدمی 

تبدیل شوید که دیگران می خواهند از او پیروی کنند.«
در ادامه با پنج عادت رفتاری آشنا می شوید که فروتنی را در 

افراد ایجاد می کند.
1. از حرف زدن بیش از اندازه پرهیز کنید

اج��ازه دهید که س��ایر افراد نیز در معرض توجه و تماش��ای 
عموم قرار بگیرند. به یاد داش��ته باش��ید که قدرت رهایی سازی 

ویژه ای در این استراتژی نهفته است.
2. سه لغت جادویی

برای رس��یدن به نتایج بهتر و دستیابی سریع تر به آنها از این 
عبارت استفاده کنید: »حق با شماست.«
3. کنترل رفتار خود را از دست ندهید

اگر به اش��تباه در مس��یر موعظه کردن دیگ��ران افتاده اید و 
ی��ا اینکه به دیگ��ران می گویید که دقیقا چ��ه کارهایی را انجام 
دهند، پس وقت آن فرا رس��یده که رفتار خ��ود را زیر ذره بین 
ق��رار دهید. آیا تحمیل عقیده و نقطه نظر خودتان باعث نادیده 
گرفتن مصلحت و احتیاط نخواهد شد؟ فکر نمی کنید که اصالح 

رفتار دیگران به نوعی بازتاب دهنده نیازهای خود شماست؟
4. از همتایان خود نتایج را بپرسید

آیا از نتایج عملکرد خود در مس��یر رهبری بی اطالع هستید؟ 
پس بپرسید. برای پرسیدن سوال »عملکرد من چگونه است؟« 
به تواضع نیاز دارید و حتی برای ش��نیدن پاسخ نیز باید تواضع 

به خرج دهید.
5. یک نمونه را برای خود در نظر بگیرید

برای ترغیب شدن به انجام تمرین های تواضع، هیچ راهی بهتر 
از تمرین آنها وجود ندارد. هر زمان که اعتبارات به دس��ت آمده 
در موفقیت را با دیگران به اشتراک بگذارید، در واقع این اخالق 

را تقویت کرده اید.
زمان��ی که ما رویک��رد فروتنانه را در پی��ش بگیریم، اتفاقات 
جالبی رخ خواهند داد که دریچه ای را به س��وی دس��تاوردهای 
ممکن باز می کند. ما ذهن باز و کنجکاوی را به جای حفاظت از 
نقطه نظرات خود انتخاب می کنیم. با تمرین های تواضع، تمایل 
ما به یادگیری از دیگران بیش��تر می شود. بی نقص بودن را کنار 
می گذاریم و ت��الش می کنیم که در لحظه زندگی کنیم. اعمال 
ای��ن روش ها همچنی��ن در تقویت ارتباطات نیز نقش اساس��ی 
دارد، ع��الوه ب��ر اینکه اضطراب را کاه��ش داده و باعث افزایش 

اعتماد به نفس متقابل می شود.
مسلط ش��دن به فروتنی، مزایای رقابتی ش��فاف و روشنی را 

دربر دارد.
INC/ucan :منبع 

اینستاگرام درآمدزایی اینفلوئنسرها از طریق 
افیلیت مارکتینگ را ممکن می کند

اینس��تاگرام در ماه های گذش��ته به چندین ویژگ��ی جدید مانند 
»Live Rooms« مجه��ز ش��ده، با این حال س��ازنده این ش��بکه 
اجتماع��ی همچن��ان روی قابلیت ه��ای جدید کار می کن��د. انتظار 
می رود اینستاگرام در آینده یک برنامه همکاری در فروش یا افیلیت 
مارکتین��گ )Affiliate( ارائه و بالک ک��ردن کلمات در پیام های 

دایرکت را ممکن کند.
یک��ی از توس��عه دهندگان اندروید به نام »الس��اندرو پالوزی« 
چندین اسکرین ش��ات از این ش��بکه اجتماعی منتش��ر کرده که 
برخ��ی از ویژگی های��ی که در آینده به آن اضافه می ش��وند را به 
نمای��ش می گذارند. یکی از این اسکرین ش��ات ها ب��ه یک برنامه 
افیلی��ت مارکتینگ اش��اره دارد که از طریق آن، اینفلوئنس��رها 
می توانن��د از محت��وای تولی��دی یعنی پس��ت ها و اس��توری ها 

درآمدزایی کنند.
تنظیم��ات این برنامه در بخ��ش »Creator« این اپ به نمایش 
گذاش��ته می شود و کاربران می توانند با چندین مرحله ساده در آن 
ثبت نام کنند. با این وجود ش��اید از همان ابتدا تمام کاربران به آن 

دسترسی پیدا نکنند.
اینس��تاگرام عالوه بر این برنام��ه، روی تنظیمات کنترل محتوای 
جدی��دی هم کار می کند که به کاربران اجازه می دهد کلیدواژه های 
خاص��ی را در پیام های دایرکت مس��دود کنند. ای��ن تنظیمات در 
بخش حریم خصوصی قابل دسترس خواهد بود و کاربران می توانند 

کلیدواژه های موردنظرشان را به آن اضافه کنند.
با افزودن این کلمات، اینس��تاگرام به طور خودکار تمام پیام های 
دایرک��ت حاوی آنها را مس��دود می کند. در تنظیم��ات این ویژگی 
کارب��ران می توانن��د آن را برای تمام افراد یا برخی حس��اب ها فعال 

کنند.

رهبری
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در بیش��تر موارد افراد داستان موفقیت شرکت های بزرگ را می خوانند، 
اما درباره بزرگترین شکس��ت ها چطور؟ کدام اش��تباهات باعث نابودشدن 
شرکت ها شده است؟ چرا بس��یاری از شرکت های بزرگ با از دست دادن 

فرصت ها، میلیون ها دالر ضرر کرده اند؟
در این مقاله قصد داریم به شش مورد از بزرگترین اشتباهات شرکت هایی 

بپردازیم که باعث شکست آنها شده است.
توجه به درآمد بدون نگاه به پتانسیل بازار

ُکداک )Kodak( اولین دوربین عکاس��ی دیجیتال را در س��ال 1975 
تولید کرد. این ش��رکت س��ال  ها پیش��رو در تولید تجهیزات عکاسی بود. 
نخستین تصاویر مربوط به فرود انسان بر کره ماه توسط دوربین های همین 
شرکت ثبت شد. وقتی فناوری چش��م انداز یک صنعت را تغییر می دهد، 
بعضی از کس��ب و کار ها از این فرصت استفاده کرده و موفق می شوند، ولی 
باقی همان مس��یر قدیمی را طی می کنند ت��ا زمانی که دیگر برای تغییر 

دیر شده باشد.
این موضوع برای کداک در تولید دوربین عکاس��ی دیجیتال رخ داد. در 
واقع کداک حق امتیاز اولین دوربین دیجیتال عکاسی را در سال 1975 به 
دست آورد. این دوربین با یک نوار کاست مغناطیسی، عکس هایی با حجم 
حدود 100 کیلوبایت را ذخیره می کرد، اما این شرکت به جای اینکه روی 
تکنولوژی جدیدش تمرکز کند، تالش کرد همان نوار فیلم های عکاس��ی 

قدیمی را بفروشد و درآمد زیادی به دست آورد.
کداک باعث شد تکنولوژی عکاسی رشد کند، اما خودش پتانسیل آن را 
نفهمید. حتی زمانی که بازار به سمت دوربین های دیجیتال می رفت؛ این 
ش��رکت همچنان روی دوربین های عکاسی و فیلم برداری قدیمی تمرکز 
داش��ت. در نهایت وقتی کداک به سمت بازار دیجیتال رفت، فروش کمی 
از دوربین های دیجیتال داش��ت. کداک نمی توانست به قدری فروش کند 
که از رقبا پیش��ی بگیرد؛ زیرا آنها زودتر پتانسیل دوربین های دیجیتال را 
فهمیده بودند. این اشتباه کداک باعث شد که در مدت یک سال بیش از 

200 میلیون دالر از دست بدهد.
نکته داستان کداک این است که در دنیای کسب و کار همیشه حواس تان 
به بازار باشد و به روند های آینده واکنش نشان دهید. اگر این کار را نکنید 

ممکن است همه چیز به ضرر شما تمام شود.
از دست دادن فرصت خرید گوگل به قیمت کمتر از یک میلیون

ش��رکت اِکسایت )Excite( می توانس��ت گوگل را کمتر از یک میلیون 
دالر بخرد. در س��ال 1999 اکسایت دومین موتور جست وجو بعد از یاهو 
بود. در آن زمان گوگل معروف نبود. لری پیج )Larry Page(، مدیر عامل  
)CEO( سابق گوگل، پیشنهاد داد که گوگل را به مبلغ 750 هزار دالر به 
اکسایت بفروشند. طبق گفته  جورج بل )George Bell(، مدیر عامل وقت 
اکس��ایت، 750 هزار دالر، تنها 1درصد از ارزش اکسایت در آن زمان بود. 

پس دلیل به نتیجه نرسیدن این معامله نمی توانست مشکل مالی باشد.
اگ��ر معامله ص��ورت می گرفت اکس��ایت جایگزین تم��ام فناوری های 
جس��ت وجوی گوگل می ش��د و االن اسم این ش��رکت را به جای گوگل 
می ش��نیدیم. جورج فکر می کرد که این مبلغ بس��یار باالس��ت، به همین 
خاطر این پیشنهاد را رد کرد. اکسایت سال 2004 در نهایت توسط اسک 
جیوز )Ask Jeeves( یا همان Ask.com امروزی خریداری شد. در آن 
زمان اکسایت کمتر از 2درصد از سهم بازار موتورهای جست وجو را داشت.
گوگل امروزه به عنوان بزرگترین موتور جس��ت وجوی جهان ش��ناخته 
می ش��ود و روزانه بیش از 5/3 میلیارد جست وجو را پردازش می کند. این 
شرکت در سال 2016، 147 میلیارد دالر سرمایه داشته که بیش از 196 

هزار برابر قیمتی است که اکسایت می توانست بپردازد.
دست کم گرفتن رقبا در بازار فیلم و سریال

بالک باستر )Blockbuster( شرکتی در زمینه اجاره ویدئو و بازی های 
ویدئویی بود. این ش��رکت فرصت خرید نتفلیکس )Netflix( را از دست 
 )VHS( داد. اواسط دهه  80 تا اوایل دهه 90 میالدی، نوارهای وی اچ اس
خیلی پر طرفدار بودند. مش��کل از جایی ش��روع ش��د که قیمت نوارهای 
وی اچ اس برای هر فیلم افزایش یافت و به 97 دالر رسید. به همین دلیل 
فروش��گاه های اجاره فیلم مثل بالک باستر به وجود آمدند تا این مشکل را 
حل کنند. آنها بهترین راه حل را در زمان مناس��ب که نیاز بازار بود، ارائه 
دادن��د. میلیون ها نفر در سراس��ر دنیا در تعطیالت آخ��ر هفته از آنها نوار 

وی اچ اس اجاره می کردند.
در نهای��ت پلتفرم ه��ای نمایش آنالی��ن ویدئو مث��ل نتفلیکس و هولو 
)Hulu( و حت��ی پاتالک��ر )Putlocker(، ب��ازار را در اختیار گرفتند و 
مردم دیگر عالقه ای به اجاره نوارهای وی اچ اس نداش��تند. در سال 2000 
نتفلیکس پیش��نهاد داد که بخش آنالین بالک باس��تار را مدیریت کند و 
بالک باستار می توانست نتفلیکس را به عنوان بخشی از خود داشته باشد. 
 )DVD( نتفلیکس در آن زمان روی پس��ت کردن نواره��ای دی وی دی

تمرکز داشت.
طبق یک مصاحبه با بری مک کارتی )Barry McCarthy(، مدیر عامل 

س��ابق نتفلیکس، بالک باستار به آنها توجهی نداشتند و حتی آنها را مورد 
تمس��خر قرار می دادند، اما این انتهای داستان آنها نیست. در سال 2007 
بالک باس��تار در مسیر درست قرار داشت. آنها به خوبی بر بازار ویدئوهای 
اجاره ای تس��لط داشتند و بخش فیلم اینترنتی خود را هم پیش می بردند 

که آینده بازار بود.
نتفلیکس همچنان مبارزه می کرد و مدیران ارش��د آن تمایل به فروش 
این ش��رکت به بالک باستار داش��تند. در آن زمان بالک باستر رشد بسیار 

زیادی داشت، از این رو پیشنهاد نتفلیکس را نپذیرفت.
بعده��ا در اتفاق عجیبی در س��ال 2007، هیأت مدیره بالک باس��تر به 
اختالف نظر رس��یدند و مدیر عامل آن عوض شد. مدیرعامل جدید، جیم 
کی��ز )James Keyes( بود. او طرز تفکر س��نتی داش��ت و فکر می کرد 
بالک باس��تار به جای سرگرمی باید یک کسب و کار خرده فروشی باشد. به 
همین علت او ارزش بخش آنالین را نادیده گرفت و اش��تباه بسیار بزرگی 
انجام داد. بعد از این تصمیم، طی 18 ماه، 85درصد از ارزش بالک باستر از 

دست رفت و طی سه سال بالک باستار ورشکست شد.
 House of Cards نتفلیکس رش��د کرد و س��ریال های اصل مث��ل
BoJack Horseman، و Daredevil را ب��ه ط��ور اختصاصی پخش 
کرد. این پلتفرم بیش از 83 میلیون دنبال کننده از سراس��ر جهان دارد و 

توانسته سلیقه مردم در سرگرمی ها را تغییر دهد.
اشتباه محاسباتی در ناسا

یک اش��تباه محاسباتی کوچک برای ناس��ا 125 میلیون دالر هزینه به 
همراه داشت. قبل از ظهور گوگل، آیا از تبدیل واحد فوت به متر یا اینچ به 

سانتی متر خسته شده بودید؟ فکر می کنید کار سختی بود؟
در س��ال 1999 ی��ک کاوش��گر مری��خ که ش��رکت الکهی��د مارتین 
)Lockheed Martin( برای ناسا طراحی کرده بود، به علت یک خطای 
ساده ریاضی در فضا از دست رفت. مهندسان در شرکت الکهید مارتین و 

کارمندان ناسا از سیستم های واحدی متفاوتی استفاده می کردند.
این عدم تطابق باعث شد اطالعات ناوبری فضایی به سفینه نرسد و باعث 
اشکال در عملکرد فضا پیمای 125 میلیون دالری شود. در حالی که تالش 
می شد کاوشگر روی مدار اطراف مریخ قرار بگیرد، اما بعد از 286 روز سفر 
برای همیش��ه از بین رفت. فرصت های زیادی ب��رای از بین بردن خطاها 

وجود داشت؛ اما از آنها استفاده نشد.
نوکیای افسانه ای به تاریخ پیوست

شرکت نوکیا )Nokia( استفاده از سیستم عامل اندروید را در گوشی های 
خود رد کرد. نوکیا، یکی از معروف ترین برند های قرن 20 و حتی دهه اول 
قرن 21 بود. این ش��رکت در سال 2007 توانسته بود 51درصد سهم بازار 
را در صنعت گوش��ی همراه به دست آورد و به بازیگر کلیدی این صنعت 

تبدیل شود. امروزه اما ذکر نام نوکیا، تنها خاطره ها را زنده می کند.
ش��روع س��قوط نوکیا به س��ال 2010 برمی گردد؛ وقتی که مدیر عامل 
نوکیا، آنسی ونجوکی )Anssi Vanjoki(، ایده گوگل برای سیستم عامل 
اندروی��د را نادیده گرفت. نوکیا در آن زمان سیس��تم عامل خودش به نام 
 )iPhone( را داشت. بعد از انتشار اولین آیفون )Symbian( س��یمبین
در سال 2007، تیم توسعه نرم افزار نوکیا فهمید که آیفون تهدیدی برای 
آنها حساب می شود. به همین خاطر دو تیم برای کار کردن روی نرم افزار 
انتخاب شدند. تیم اول تالش می کرد سیمبین را اصالح کند و تیم دیگر در 
حال ساخت یک سیستم عامل کامال جدید به نام می گو )MeeGo( بود.

مش��کل اصلی این بود که دو تیم در جنگ بودند تا بتوانند نظر مدیران 
رده باالی نوکیا جلب کنند، چون خطر از دس��ت دادن شغل شان را حس 
می کردند. به همین علت مش��اجره داخلی در داخل شرکت وجود داشت. 
این اتفاق باعث ش��ده بود که حتی شرکای ش��ان هم مثل کارخانه تولید 
چیپ الکترونیک )کوالکام( ش��کایت داشته باش��ند. زیرا نمی توانستند به 
سرعت از فرصت هایی که در اختیارشان گذاشته می شد استفاده و در زمان 

مناسب تصمیم گیری کنند.
در دنیای فناوری، زمان عامل بسیار مهمی است. رقبای نوآور برای کسی 
صبر نمی کنند. راه حل منطقی برای نوکیا، استفاده از سیستم عامل اندروید 
بود. نوکیا می توانست از سیستم عامل منبع باز )Open Source( اندروید 
استفاده کند و آن را با سخت افزار خودش ترکیب کند تا در کمترین زمان 
و با حداقل هزینه، زمان از دست رفته را بازگرداند. مدیر عامل نوکیا تصمیم 

گرفت اندروید را انتخاب نکند و آن را راه حل کوتاه مدت نامید.
نوکیا همچنان روی نرم افزار خودش کار می کرد. آنها س��االنه 5 میلیارد 
دالر برای تحقیق و توس��عه )R&D( و رفع یک مش��کل هدر دادند، اما 

فایده ای نداشت.
با گذش��ت زمان، گوش��ی های موبایل آیفون و اندروید بازار را تس��خیر 
کردند. تا جایی که س��هم بازار نوکیا بس��یار کم ش��د. بعد از این در سال 
2013، بخش گوشی های همراه نوکیا توسط مایکروسافت خریداری شد. 
مایکروسافت نتوانست دوباره باعث رشد این شرکت افسانه ای شود. به این 
ترتیب مایکروس��افت 2/7 میلیارد دالر برای نجات برند گوشی های نوکیا 

هزینه کرد، اما تأثیری نداشت و گوشی های نوکیا به تاریخ پیوستند.
نکته اخالقی داس��تان این اس��ت که به س��مت نوآوری حرکت کنید و 

نگذارید غرورتان در تصمیم گیری های تان تأثیر بگذارد.

البته، در سال 2016 شرکت اچ ام دی گلوبال )HMD Global( بخش 
تلفن همراه نوکیا را از مایکروسافت خرید. این شرکت فنالندی که در حوزه 
تلفن همراه فعالیت می کند، در س��ال 2016 توسط مدیران اجرایی سابق 
نوکیا تأسیس شده بود. مدیران جدید بخش تلفن همراه نوکیا از اشتباهات 
قبلی خودش��ان درس گرفتند و به اس��تفاده از سیس��تم عامل اندروید در 

گوشی های همراه روی آوردند.
دودستی تقدیم کردن انقالبی ترین فناوری به اپل

زیراک��س )Xerox( ش��رکت تولید کننده پرینتر اس��ت. یکی از اولین 
نمونه های کامپیوتر شخصی )PC( در زیراکس ساخته شد، اما بعدها این 

شرکت اپل بود که کامپیوتر شخصی را روانه بازار کرد.
تصور کنید یکی از بزرگترین اختراعات تاریخ فناوری را در دست دارید 
و چون نمی دانید دقیقا چه چیزی در دست شماست، آن را کنار بگذارید. 
 )Xerox Alto( شرکت زیراکس دقیقا این کار را با کامپیوتر زیراکس آلتو
انجام داد. زیراکس آلتو یک کامپیوتر آزمایش��ی بود که در س��ال 1973 
توسط مرکز تحقیقات زیراکس تولید شد. آلتو در آن زمان بسیار پیشرفته 

بود و اولین کامپیوتر شخصی بود که ما امروزه می شناسیم.
 ،)Copy( کامپیوتر زیراکس آلتو، ماوس، ویندوز، مدیریت فایل ها، کپی
پِیست )Paste(، حذف کردن، انتقال فایل، منو ، تصاویر گرافیکی و حتی 
لَن )LAN( که کامپیوتر ها را با هم ش��بکه می کند داش��ت. ایده طراحی 
صفح��ه )Screen( ای��ن کامپیوت��ر از روی کاغذ و پوش��ه های روی میز 
اداری گرفته ش��ده بود. به بیان دیگر، اصلی ترین پوشه ها در صفحه اصلی 
قرار داش��تند و برای باز کردن هر پوش��ه باید روی آن کلیک می شد. این 
ایده انقالب عظیمی در س��ال 1973 بود. چیزی که زیراکس نش��ان داد، 
 )Desktop( در یک دس��کتاپ )GUI( اولی��ن رابط کارب��ری گرافیکی
کامپیوتر بود. قبل از رابط کاربری گرافیکی، کاربران برای انجام هر کاری 
در کامپیوتر نیاز به نوش��تن دستور )Command( داشتند؛ یعنی برای 
هر کار س��اده مانند کپی کردن باید کدنویسی می کردند. اگر نوشتن یک 
دس��تور فراموش می شد، بس��یار بد بود. در این صورت کامپیوتر فقط به 
شما خطا می داد و می گفت چیزی نفهمیده است. داشتن ماوس و کلیک 
در یک فضای س��اده گرافیک��ی، یک ایده کامال جدی��د و انقالبی بود که 
زیراکس به ارمغان آورده بود. هزاران نس��خه از کامپیوتر زیراکس آلتو در 
مرکز تحقیقات ش��رکت زیراکس ساخته شد، اما هرگز فروخته نشد. این 
کامپیوترها فق��ط در بعضی دفاتر زیراکس و تعدادی از دانش��گاه ها مورد 
اس��تفاده قرار می گرفتند. مدیران رده باالی زیراکس درک نمی کردند که 
چه فناوری انقالبی دارند. آنها نمی دانستند که این کامپیوتر چشم اندازی از 
کامپیوتر های آینده خواهد بود، اما مردی به نام استیو جابز این را فهمید. 
زیراک��س به راحتی فناوری اش را تقدیم او ک��رد. زیراکس در آن زمان به 
دنبال راهی بود که فناوری های آزمایشی مثل زیراکس آلتو را ارزان تر کند. 
آنها دیدند اپل محصوالتش را با قیمت ارزان تری می فروشد. در سال 1979 
آنها اس��تیو جابز را به مرکز تحقیقات دع��وت کردند تا به آنها در کاهش 
قیمت محصول کمک کند. در قراردادی شرکت زیراکس یک میلیون سهم 
از اپل را به دس��ت آورد. در عوض استیو جابز اطالعات داخلی زیراکس را 
به دست آورد. این موضوع با اعضای مرکز تحقیقاتی اپل در میان گذاشته 

نشد و تیم توسعه کسب و کار اپل قرارداد را امضا کردند.
ل��ری لس��تر )Larry Lester(، یک��ی از دانش��مندان مرکز تحقیقات 
زیراکس، درباره حضور استیو جابز در آن مرکز می گوید: »او با کنجکاوی 
همه چیز را نگاه می کرد و از ما می خواس��ت که چیزهای بیش��تری به او 
نش��ان دهیم. او بس��یار هیجان زده بود و می گفت شما با این فناوری چه 
کرده اید؟! ش��ما روی معدن طال نشسته اید! برای او واضح بود که ما کاری 
با این فن��اوری نخواهیم کرد. ما تنها 1درصد از آن چیزی که واقعا وجود 
داشت به استیو جابز نشان دادیم و آن اتفاق همه چیز را تغییر داد و هفت 

ماه بعد، من در شرکت اپل کار می کردم.«
اس��تیو جابز ه��م در این خصوص توضیح می دهد: »من خیلی س��ریع 
فهمیدم که تمام��ی کامپیوترهای آینده به این ش��کل کار خواهند کرد. 

زیراکس می توانست کل صنعت فعلی کامپیوتر را تصاحب کند.«
رویک��رد گرافیک��ی روی کامپیوتر ها اش��اره به ذهن انس��ان دارد؛ زیرا 
دس��تورات پیچیده کامپیوتری امروزه با حرکات س��اده جایگزین شده اند. 
امروزه دیگر تایپ کردن یک چیز قدیمی اس��ت. بعدها ایده آلتو در س��ال 
1983 باعث ساخت کامپیوتر شخصی اپل لیسا )Apple LISA( شد که 

یکی از اولین کامپیوترها با رابط گرافیکی بود.
اپل لیسا باعث شکل گیری سیستم عامل مکینتاش )Macintosh( شد 
و مکینتاش هم تأثیر زیادی روی ساخت سیستم عامل ویندوز مایکروسافت 
)Microsoft Windows( توس��ط بی��ل گیتس داش��ت. هر دو ی این 
سیس��تم  های عامل بخش��ی از تاریخ ش��کل گیری تلفن همراه هوشمند 

امروزی هستند که ما استفاده می کنیم.
زیراک��س هم اکنون پرینتر و تجهیزات چ��اپ تولید می کند. ارزش بازار 
)Market Cap( زیراک��س امروزه کمت��ر از 5/0درصد از ارزش بازار اپل 
اس��ت و وقتی صحبت از کامپیوتر ش��خصی یا گوشی هوشمند می شود، 

زیراکس جایگاهی در میان آنها ندارد.
ColdFusio/techrasa :منبع

۶ اشتباهی که شرکت ها را به نابودی می کشاند

مترجمان: زهرا اشرفی / محمد ایزدی
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: 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.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان بوشهر مدیر دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در جریان بازدید مدیر کل دیوان 
محاسبات اســتان از پروژه آب شیرین کن سیراف جم با بیان اینکه این 
پروژه دارای پیشــرفت 50 درصدی است اظهار داشت: در اجرای پروژه 
آب شیرین کن 28 هزار مترمکعبی سیراف جم بخش خصوصی افزون بر 

225 میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند.
وی با اشــاره به تامین بخشی از این ســرمایه گذاری از محل خرید 
تضمینــی آب تولیدی گفت: از این محــل تاکنون بیش از 30 میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
مدیر دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر از وارد مدار تولید شدن فاز نخست این پروژه درنیمه اول 
سال آینده خبر داد و بیان کرد: اکنون ابنیه، مخزن ذخیره آب، چاه ها و 
تجهیزات ساخت داخل پروژه آب شیرین کن سیراف - جم رو به تکمیل 

اســت. دالوری، اجرای خط انتقال آب این پروژه را یکی دیگر از طرح ها 
دانست و اشاره به اینکه این خط انتقال آب در مرحله پایانی است افزود: 
فاز نخســت پروژه آب شیرین کن ســیراف - جم به ظرفیت روزانه 10 
هزار مترمکعب است. وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی جم در سه بخش 
آب شیرین کن، خط انتقال و برقرسانی اجرا شده است گفت: با تکمیل این 
پروژه، آب شهر جم، شهرک های نفتی و روستا های این شهرستان تامین 
می شود. مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر هم با قدردانی از تالش 
شرکت آب و فاضالب در اجرای طرح های آبرسانی تاکید کرد: تالش همه 
جانبه شــرکت آبفای استان بوشهر در حل مشکالت آبرسانی شهرها و 
روستاهای استان ستودنی است که تالش می شود برای تسریع در اجرای 
این پروژه ها حمایت های الزم انجام پذیرد ودر این راستا اداره کل دیوان 
محاسبات استان بوشهر آمادگی دارد به منظور رفع وپیگیری مشکالت 
و تســریع در اجرای پروژه های آبرسانی همکاری نماید تا این پروژه ها 
جهت خدمات رسانی الزم به مردم در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه استانی برتر در مجموع شاخص 
های عمومی و اختصاصی معرفی شــد. به گزارش خبرنگار 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

 باحضور مدیر کل دیوان محاسبات استان بوشهر روند اجرایی پروژه آب  شیرین کن 
۲۸ هزار متر مکعبی سیراف - جم مورد بررسی قرار گرفت

در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی؛

آبفا آذربایجان شرقی دستگاه استانی برتر معرفی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:
استفاده از نرم افزارهای به روز، در جهت تسهیل خدمات و رضایت 

حداکثری مردم
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: با گســترش روزافزون استفاده از تلفن 
های هوشمند در جامعه، باید با ارائه نرم افزاری شایسته و مناسب، رضایت 

حداکثری مردم عزیز را به دست آوریم.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، پنجمین جلسه رسیدگی به شکایات 
شرکت گاز استان گیالن با حضور اعضای کمیته و همچنین رؤسای همه 
ادارات گاز شهرســتان از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شــد و درخصوص 
بررســی درخواست ها، شکایات و پیشــنهادات واصله و مسائلی همچون 
گسترش خدمات قابل ارائه توســط اپلیکیشن شرکت بحث و تبادل نظر 
بعمل آمد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه رسیدگی به شکایات این شرکت بر اطالع رسانی هرچه بیشتر 
درگاه های ارتباطی شرکت گاز تاکید کرد و از همه مسئولین و رؤسای شرکت گاز خواست تا با مکاتبه با سایر ادارات و نهادهای 
دولتی اســتان، زمینه آگاهی بخشی هرچه بیشــتر در این زمینه فراهم شود. وی به روزرسانی مستمر و رفع اشکاالت درگاه های 
مختلف شرکت به ویژه اپلیکیشن گاز )نرم افزار موبایلی( را ضروری دانست و اظهار داشت: با گسترش روزافزون استفاده از تلفن های 
هوشمند در جامعه، باید با ارائه نرم افزاری شایسته و مناسب، رضایت حداکثری مردم عزیز را به دست آوریم. اکبر در ادامه با بیان 
اینکه مدت زمان پاسخگویی به پیام های دریافتی در زمان مقرر )دو روز کاری(، حدود 94 درصد بوده است، گفت: همه واحدها و 
ادارات شرکت گاز باید با همت مضاعف و همکاری شایسته، مدت زمان پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان را کاهش دهند. وی در 
خاتمه با اشاره به پیام های وارده درخصوص مبلغ گازبها و نحوه محاسبه اجزاء صورتحساب گاز اظهار داشت: این طرح توسط هیئت 
وزیران تصویب و اجرایی شده و هدف از آن ترغیب کردن مشترکین به کم مصرف کردن است و نه جریمه کردن آن ها. همچنین 
در ابتدای این جلسه، گزارشی درخصوص پاسخگویی به پیام های دریافتی در یک ماه گذشته ارائه شد که بر این اساس از مجموع 
179 پیام ورودی، 92 مورد مربوط به شکایات، 77 مورد درخواست، 6 مورد مربوط به پیشنهادات و 4 مورد اطالع رسانی بوده است.

محمد حسینی تختی اعالم کرد:
بارگیری همزمان ۳ فروند کشتی صادراتی در بندر شهید باهنر 

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمــزگان از رونق صادرات غیر نفتی در روزهای پایانی ســال 
با بارگیری همزمان 3 فروند کشــتی خبر داد و گفت: با گســترش زیرساخت 
هــای الزم، بهره وروی حداکثری از ظرفیت های موجود، طراحی و تبیین الگو 
مناســب بازاریابی، صادرات از بندر شــهید باهنر و بنادر شرق استان از روند رو 
به رشــدی برخوردار اســت. به گزارش روابط عمومی بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر و شرق هرمزگان، "حمیدرضا محمدحسینی  تختی" با بیان اینکه براساس 
برنامــه ریــزی های صورت گرفته جهش صادرات کاالی غیر نفتی در این بندر از روند رو به رشــدی برخوردار شــده اظهار داشــت: با 
گســترش زیرســاخت های الزم، بهره وروی حداکثری از ظرفیت های موجود، طراحی و تبیین الگو مناســب بازاریابی، صادرات از بندر 
شــهید باهنر و دیگر بنادر شرق استان شتاب گرفته است. محمد حسینی تختی ضمن اشاره به صادرات یازده ماهه سال جاری از بنادر 
شــرق هرمزگان بیان داشــت: بیش از یک میلیــون و 156 هزار تن کاالی غیر نفتی و حدود 119 هــزار تن کاالی نفتی طی 11 ماهه 
ســال 99 از این بنادر صادر شــده که به ترتیب  در کاالهای غیر نفتی 9 و در بخش نفتی 27 درصد رشــد نســبت مدت مشابه  سال 
گذشــته به ثبت رسیده اســت. وی با اشاره به پهلوگیری همزمان سه کشــتی جهت بارگیری کاالهای صادراتی در بندر شهید باهنر  
 اظهارداشت: این کشتی ها از نوع  فله بر و جنرال کارگو محموله هایی را شامل گوگرد، کربنات کلسیم ، شیشه و  مصالح ساختمانی را به

بازارهای هدف منتقل می کنند. محمد حســینی تختی بندرشــهید با هنر را بندری چند منظوره با توانایی پذیرش انواع کشــتی ها با 
 کاربری  جنرال کارگو، رورو )ویژه حمل خودرو ( مسافری، فله بر، تانکر نفتی و انواع  شناورهای کوچک و بزرگ سنتی دانست و گفت: با

مطالعــات راهبــردی  و بازاریابــی  و همراســتا با آن توســعه زیرســاختها دریایــی و بنــدری و اســتفاده حداکثــری از امکانات 
 موجــود خوشــبختانه مشــتریان جدید جــذب و با اطمینــان از ارائــه خدمات  مطلــوب مبادالت  تجــاری خــود را از طریق این

بندر به بازارهای هدف  صادر می کنند.

کمک رسانی بسیج برق منطقه ای خوزستان به مردم زلزله زده سی سخت
اهواز - شبنم قجاوند: بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور 
در شهرســتان زلزله زده سی ســخت کهگیلویه و بویراحمد، به مردم این 
منطقه کمک رسانی کرد. بســیجیان این شرکت با همکاری حوزه بسیج 
شــهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان، در قالب یک کاروان جهادی 
به منطقه زلزله زده ســی سخت اعزام و به مردم زلزله زده کمک کردند. به 
گفته یعقوب دانشــی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، بسیجیان در این حضور وسایل گرمایشی و پتو، وسایل بهداشتی 
و بسته های غذایی قابل استفاده مانند کنسرو، به مردم منطقه زلزله زده سی 
سخت اهدا کردند. این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک های انسان دوستانه شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت 
گرفته که در حوادث مشابه قبلی نیز انجام شده است. بر اساس این گزارش، امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
نواحی ده گانه بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده و رضازاده مدیر این ناحیه در کمک رسانی به زلزله زدگان سی 

سخت نقش موثری داشته است.

حضور رئیس اداره گاز شهرستان گالیکش درمراسم متمرکز روز درختکاری
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به مناســبت  گرامیداشت روز درختکاری و با هدف گسترش فضای سبز و افزایش سرانه 
نهالکاری ، برنامه کاشــت نهال به مدیریت شهرداری  شهرستان انجام شد.،در آستانه  فرارسیدن بهار طبیعت و به مناسبت  روز 
درختکاری ، طی مراسمی با حضور فرماندار ، امام جمعه ، اعضای  شورای اسالمی شهر ، شهردار ،رئیس اداره گاز وتنی چند از  روسا 
و مسئولین شهرستان ، برنامه غرس نهال  به صورت متمرکز در  محوطه پارک جنگلی فارسیان انجام شده  که شرکت کنندگان 

ضمن گرامیداشت این روز ، بر اهمیت توسعه و نگهداری فضای سبز تاکید کردند.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن اعالم کرد :
کاهش 60 میلیون متر مکعبی ذخیره آب سد سفید رود

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی آب منطقه 
ای گیالن؛  مهندس وحید خّرمی در مصاحبه تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه باران با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره پشت سد سفیدرود، 
اظهار کرد میزان ذخیره پشــت سد سفیدرود هم اکنون 924 میلیون متر 
مکعب است. وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 
گذشته حدود 60 میلیون مترمکعب کمتر است، افزود: متوسط ورودی هم 
اکنون 71 متر مکعب بر ثانیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 
210 متر مکعب بر ثانیه تقریباً یک سوم شده و اندکی نگران کننده است. 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گیالن عدم پوشش برفی مناسب سطح استان و حوضه آبریز در سد سفیدرود را از دالیل این 
موضوع عنوان کرد و ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته شاهد پوشش برفی کمتر در سطح استان و حوضه آبریز سد سفیدرود 
هســتیم که ســبب شده تا نگرانی هایی برای آورد سفیدرود در بهار و تابستان داشته باشیم. وی با اشاره به انجام الیروبی انهار در 
استان گیالن، گفت: هر ساله برنامه ریزی های الزم انجام و عملیات  الیروبی در ماه پایانی سال شروع می گردد . مهندس خّرمی با 
بیان اینکه پیش بینی می شود امسال بیش از 500 کیلومتر از انهار الیروبی شود، افزود: در حال حاضر 150 کیلومتر از انهار یک و 

دو الیروبی شده و مابقی نیز پیمانکاران تعیین شده بر اساس اولویت  ها اجرا خواهد شد.

شرکت آب منطقه ای مازندران در حوزه امور زنان و خانواده حائز رتبه برتر شد
ساری – دهقان : در ارزیابی سال 1398 شرکت آب منطقه ای مازندران در حوزه امور زنان 

و خانواده در بین کلیه شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو حائز رتبه برتر شد
به گزارش روابط عمومی اب منطقه ای مازندران؛ مولود شیوا مشاور وزیر نیرو در امور زنان 
و خانواده طی نامه ای ضمن تشــکر از مشاوران امور زنان و خانواده شرکتهای تابعه و وابسته 
وزارت نیرو که عالوه بر فعالیت در  پست های تصدی خود، نسبت به اجرای برنامه های ابالغی 
از سوی این دفتر در تالش هستند  اعالم نمود شرکت آب منطقه ای مازندران در ارزیابی سال 

1398 در حوزه زنان و خانواده حائز رتبه برتر گردید

سه شنبه
19 بهمن 1399

شماره 1747

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از 
کمک 400 میلیارد تومانی مردم قم به نیازمندان خبرداد.

به گزارشی اکبر میرشکار در چهلمین جلسه ستاد اطالع رسانی کرونا 
، افزود: در 11 ماه امســال درآمدهای کمیته امداد در بخش کمک های 
مردمی نســبت به 12 ماه پارســال 100 درصد افزایش یافته است. وی 
اضافه کرد: ســال گذشــته مردم قم 54 میلیارد تومــان به نیازمندان 
کمــک کردند که این میزان در 11 ماه امســال به 104 میلیارد تومان 
افزایش داشــته اســت. وی با بیان این که خدمات کمیته امداد در سه 
بخش معیشــتی،  حمایتی و توانمندسازی اســت، بیان کرد: در حوزه 
کمک معیشت در حال حاضر 42 هزار نفر معادل سه درصد جمعیت قم 

تحت پوشش کمیته امداد هستند.
میرشــکار افزود: در 11 ماه ســال 99،  سه هزار و336 خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد قرارگرفته اند و از سوی دیگر سه هزار و 30 خانواده 
به دلیل ازدواج و اشتغال از پوشش این نهاد در قم خارج شده اند. به گفته 
وی، در 11 ماه امسال 63 میلیارد تومان مستمری به خانواده های تحت 
پوشش پرداخت شده اســت. وی گفت: در 10 سال گذشته،  35 هزار و 
862 مورد ازدواج بین مددجویان با 36 میلیارد تومان مساعدت کمیته 

امداد صورت گرفته اســت. مدیرکل کمیته امداد قم افزود: در 10 سال 
گذشــته،  99 هزار و 550 نفر از نیازمندان استان در مجموع مبلغ 122 
میلیارد تومان وام قرض الحســنه دریافت کرده اند و این وام تا سقف 10 

میلیون تومان بدون کارمزد،  سود و جریمه محاسبه می شود.
وی اضافه کرد: ساالنه 20 تا 25 هزار مراجعه کننده موردی درخواست 
وام و جهیزیه دارند و امســال در این زمینه حــدود 47 هزار پرداخت 

موردی داشتیم که رشــد قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشته 
است. وی بیان کرد: در طول 10 سال گذشته، 31 هزار و 272 مورد وام 
اشتغال به مبلغ 303 میلیارد تومان به خانواده های تحت پوشش پرداخت 

شده و این افراد با دریافت وام به اشتغال رسیده اند.
میرشکار افزود: ساالنه 300 نفر به صورت کاریابی با بسته های تشویقی 
شاغل می شوند. وی بیان کرد: درحال حاضر 2 هزار خانواده تحت پوشش 
کمیته امداد مستاجر هستند و در 10 سال گذشته 20 میلیارد تومان 

کمک هزینه اجاره به خانواده های مستاجر پرداخت شده است.
وی افزود: در این مدت با مبلغ 35 میلیارد تومان 2 هزار و 752 واحد 

مسکونی احداث و 21 هزار و 800 واحد نیز تعمیر شده است .
به گفته میرشــکار، در این مدت 106 میلیــارد تومان صرف درمان 

خانواده های تحت پوشش شده است.
در حال حاضر حدود 21 هزار و 248 خانواده تحت پوشــش کمیته 
امداد قم هســتند؛ از میان خانواده های تحت پوشش، 15 هزار و 944 

خانواده معادل 70 درصد زن سرپرست خانوار هستند.
545 دانشــجو و چهار هزار و 883 نفر دانش آموز نیز تحت پوشش 

کمیته امداد قم می باشند.

کمک 400 میلیارد تومانی مردم قم به نیازمندان
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نویسنده: David Gaudreault   / مترجم: طاهره منیری شریف
مکات��ب فک��ری مختلف��ی در مورد نح��وه  یافتن ایده های خط ش��کن 

کسب و کار کوچک وجود دارند.
برخ��ی افراد می گویند تالش برای بازطراحی چیزی که موجود اس��ت، 
اتالف وقت محسوب می شود. من شخصا با این نظر مخالفم. در واقع کپی 
کردن ایده ها یا مدل های کس��ب و کار، کاری پر از ریس��ک و زیان بخش 
است. در دنیا چیزهای بسیار زیادی هستند که باید اختراع شوند یا بهبود 
یابند. این شما هستید که باید محدودیت های خود را کنار زده و به خاطر 
نوآوری، قید راحتی خود را بزنید، در زندگی مردم تفاوت ایجاد کنید و در 

نهایت دنیا را تغییر دهید.
هرچند مدل های کس��ب و کار موجود وسوس��ه  برانگیز هس��تند، ولی 

مقاومت کنید!
از این مسیرهای آسان دوری کنید. از ورود به مدل های توزیع سنتی در 
حمل و نقل، خرده فروش��ی سنتی در مدارس، کسب و کار رستوران و . . . 
خودداری کنید. مگر اینکه بتوانید با یک ایده  خالقانه، مدل های کسب و 

کار را بازطراحی کنید.
به قول »پیتر تیل«:  »هر لحظه در کسب و کار فقط یک بار رخ می دهد. 
بیل گیتس بعدی، یک سیستم عامل نخواهد ساخت. لری پیج بعدی، یک 
موتور جس��ت وجو نخواهد س��اخت و زاکربرگ بعدی، یک پلتفرم رسانه  
اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. اگر شما از کار این افراد کپی برداری کنید از 

آنها چیزی یاد نمی گیرید و قطعا خالق و نوآور نخواهید بود.«
با اس��تفاده از ش��ش گام زیر می توانید یک ایده با پتانسیل اجرایی باال 

پیدا کنید:
1-از یک منظر کالن به دنیا نگاه کنید

به مشکالت شناخته شده مثل بهداشت جهانی، دسترسی به مراقبت های 
پزشکی، آموزش، امنیت سایبری، دموکراسی، زباله های صنعتی، ترافیک، 
ایمنی زنان، دسترس��ی به آب، تغییر آب و هوا، سواد بزرگساالن، مصرف 

بیش از حد و نابرابری نگاه کنید.
لیست مشکالت شناخته شده در دنیا نامحدود است و همگی در انتظار 

شما هستند تا با  راه  حل های خالقانه و نوآورانه، به حل آنها بپردازید.
بنابراین در این مرحله به یک ایده  کلی برسید که کدام مشکل جهانی 

برای شما جذابیت دارد.
2-از یک منظر خرد به دنیا نگاه کنید

 سعی کنید ببینید این مشکالت کالن )که در گام 1 بیان شدند( چگونه 
به طور روزمره بر جامعه شما تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال ترافیک چگونه بر شهر شما تاثیر می گذارد؟ آیا نواقصی 
را در سیستم آموزشی مشاهده می کنید؟ در بین محصوالت خود به تمام 

محصوالتی که بسته بندی بیش از حد دارند یا قیمت بسیار پایینی دارند 
و در یک محیط تجاری عادالنه هرگز تولید نمی شوند، نگاه کنید. در خانه  

خود مقدار زباله های روزانه  خود را در نظر بگیرید.
در این مرحله سعی کنید بفهمید مشکالت جهانی بیان شده در گام اول، 
چگونه صریحا در زندگی ش��ما شکل می گیرند و یک یا دو مشکلی را که 

می خواهید برای حل آنها وقت بگذارید، انتخاب کنید.
3-خارج از چارچوب فکر کنید

از س��ناریوهای آش��کار فاصل��ه بگیری��د و فرآینده��ای جایگزی��ن، 
سیس��تم های جایگزین، رویکردهای جایگزی��ن، مدل های جایگزین و . 
. . را شناس��ایی کنید. مثال بیایید مش��کالت ترافیک در شهر شما را در 
نظر بگیریم. راه حل های بس��یار بدیهی در ای��ن زمینه وجود دارند مثل 
ساخت خطوط بیشتر، افزودن جاده های بیشتر، افزودن وسایل حمل و 
نقل عمومی و . . .. همه اینها بدیهی هستند و فرصت هرگز در سناریوی 
بدیهی یافت نمی ش��ود. حال بیایید مش��کل ترافیک را به طور متفاوتی 

در نظر بگیریم.
اگر در یک شهر بزرگ زندگی می کنید قطعا مطلع هستید که یافتن 
یک پارکینگ در ش��هر واقعا کار سختی است. چه می شود از پارکینگ 
به عنوان یک پاداش اس��تفاده کنیم تا افراد را تش��ویق کنیم از وس��ایل 
نقلیه تک سرنشین اس��تفاده نکنند )یک راه  حل بالقوه برای حل معضل 

ترافیک(.
فرض کنید برای هر کسی که با ماشین خالی سفر نمی کند و دیگران را هم 
سوار می کند یک پارکینگ رایگان در نظر گرفته شود. با پر شدن صندلی های 
خالی خودروها، تعداد خودروهای موجود در جاده ها دائما کاهش می یابد، حمل 
و نقل عمومی تسهیل می شود و نیاز به جاده های جدید و زیرساخت های بیشتر 
کاه��ش پیدا می کند بنابراین به جای میلیون ها دالر س��رمایه گذاری بودجه  
عمومی برای س��اخت جاده های جدید، یک مدل خالقانه را تصور کنید که 
مشکل یک فرد )یافتن یک پارکینگ( را حل می کند و سپس از آن برای حل 

مشکل بزرگ تر دیگر )یعنی ترافیک( استفاده می کنید.
با تفکر خارج از چارچوب می توانید یک راه  ساده و جایگزین پیدا کنید، 
راهی برای سازماندهی بهتر یک سیستم موجود برای یافتن راه  حلی برای 

یک مشکل بزرگ.
این مثال نشان می دهد که برای مطرح کردن یک ایده هوشمندانه برای 
یک کسب و کار کوچک، نیازی نیست یک نابغه فنی باشید. چالش واقعی 
این است که مدل کسب و کار مناسبی را در نظر بگیرید و تمام قطعات را 

کنار هم بگذارید تا این مدل موثر واقع شود.
بنابراین در این مرحله باید تمام جنبه های مشکل خود را در نظر بگیرید، 
در مورد آن زیاد مطالعه کنید تا در مورد هر چیزی که مربوط به مش��کل 

موردنظر شماست متخصص شوید.
4-راه حل های خود را تست کنید

اگ��ر در مورد مس��اله و چالش پیش رو متخصص ش��دید باید دانش و 
بینش کلی برای شناسایی جایگزین ها و راه حل های نوآورانه  بالقوه را داشته 
باش��ید. این راه حل ها در واقع فرضیه هس��تند، زیرا شما نمی دانید که آیا 

راه حل های شما واقعا موثر خواهند بود یا نه.
بنابراین آنچه که باید در این مرحله انجام دهید این اس��ت که هر یک 
از فرضیات خود را تس��ت کنید، پاس��خ را بسنجید، راه حل خود را تنظیم 
کنید و این کار را دوباره انجام دهید تا زمانی که به مفهوم مناسبی برسید. 
این کار زمان می برد ولی لحظه ای که یک چرخه خوب را کش��ف کردید 
ایده  بزرگ خود برای کسب و کار کوچک را به دست می آورید و اگر آن را 

درست اجرا کنید برای همیشه زندگی شما را تغییر خواهد داد.
5-مفهوم خود را با تست 7 پرسش به چالش بکشید

پیتر تی��ل در کتاب خود با عنوان »صفر تا ی��ک« مجموعه ای از هفت 
پرس��ش مفید را برای سنجش اعتبار ایده  خط شکن کسب و کار کوچک 

شما ارائه می کند. این پرسش ها به صورت زیر هستند:
1-س��وال مهندس��ی: آیا ش��ما با ایده  خود، تکنولوژی پیشرو یا بهبود 
افزایشی قابل توجهی در یک محصول، فرآیند، مدل و . . . ایجاد می کنید؟

2-س��وال زمانبندی: آیا اکنون زمان مناسبی برای آغاز ایده  شماست؟ 
ممکن است شما بهترین ایده در جهان را داشته باشید ولی اگر بازار برای 
آن آماده نباش��د ایده  شما شکست خواهد خورد. گاهی اوقات وقتی خیلی 
جلوت��ر از زمان خود حرکت می کنید صنعت ممکن اس��ت آماده  پذیرش 

ایده های شما نباشد.
3-س��وال انحصاری: آیا کار خود را با س��هم بزرگی از یک بازار کوچک 

آغاز می کنید؟
4-س��وال مربوط به افراد: آیا تیم مناسبی دارید یا )آیا ظرفیت کنار هم 

جمع کردن افراد مناسب برای تبدیل ایده  خود به واقعیت را دارید؟(
5-سوال توزیع: آیا روشی برای ارائه محصول خود به مشتریان تان دارید؟

6-سوال مربوط به دوام و ماندگاری: آیا موقعیت بازار شما از اکنون تا 10 
و 20 سال بعد قابل دفاع خواهد بود؟

7- س��وال مخفی: آیا ش��ما فرصت منحصر به فردی که دیگران ندیده 
باشند را شناسایی کرده اید؟

نیاز نیست به تمام این سواالت پاسخ مثبت بدهید. اگر به پنج یا شش 
مورد پاسخ مثبت دادید بدانید که در موقعیت بسیار خوبی قرار دارید.

6-ایده  کس��ب و کار کوچک خود را با یک تست ریاضی پایه به چالش 
بکشید

کارآفرینان اغلب یک ایده را بدون انجام محاس��بات ساده  ریاضی برای 

تایید امکان پذیری مالی ایده  خود، اجرا می کنند. با تخمین معیارهای ساده 
مثل حاشیه س��ود، فروش و اندازه بازار می توانید به سرعت امکان پذیری 
مال��ی ایده را ارزیابی کنید. معم��وال اگر از گام های قبلی پیروی کنید، در 
طوالنی مدت بازار هدف شما باید از اندازه قابل توجهی برخوردار باشد و اگر 
با موفقیت یک ایده  نوآورانه پیدا کردید این بازار باید قابل دستیابی باشد. 
ب��ه طور ایده آل باید بخش بزرگی از یک ب��ازار کوچک تر )نیچ مارکت( را 

هدف قرار دهید.
از لحظه ای که مفهوم عملی را به دست می آورید، تمام تالش های شما 
باید به اجرا منتقل شود. یافتن یک ایده خوب یک چالش است ولی اجرای 
آن چالش بزرگ تری محسوب می شود و معموال با یک بوم مدل کسب و 
کار)مدلی برای پیش نویس کردن بلوک های اصلی کس��ب و کارتان( آغاز 

می شود.
نتیجه گیری:

در نهایت باید گفت ش��ش گام برای یافتن یک ایده  خط شکن کسب و 
کار عبارتند از:

1.مشاهده  جهان از یک منظر کالن
2.مشاهده  جهان از یک منظر خرد

3.تفکر خارج از چارچوب
4.تست راه حل های خود

5.به چالش کشیدن مفهوم خود با تست هفت پرسش
6.به چالش کشیدن ایده  کسب و کار کوچک خود با یک تست ریاضی پایه

با پیروی از این گام ها نه تنها کس��ب و کاری کوچک را راه اندازی خواهید 
کرد، بلکه کسب و کاری با پتانسیل باال را آغاز خواهید کرد که به احتمال 
زیاد روی میلیون ها نفر تاثیر خواهد گذاشت و دنیا را به شیوه  منحصر به 

فرد خودش تغییر خواهد داد.
ش��اید متوجه شده باش��ید که من از کلمه ایده های خط شکن کسب و 
کار »کوچک« در کل متن اس��تفاده کردم، در حالی که این شش گام به 
وض��وح می توانند به یک موفقیت بزرگ و در نتیجه به یک کس��ب و کار 

بزرگ منجر شوند.
به نظر من تمام کس��ب و کارها با اندازه  کوچک شروع می شوند و به کار 

زیاد نیاز دارند.
برای موفقیت، مطمئن شوید که کسب و کار خود را با یک ایده کسب 
و کار خط ش��کن ش��روع می کنید و پایه های کسب و کارتان را در جامعه  
خود بنا کنید. مدل کس��ب و کار خود را با افراد تیم تان توس��عه داده و 
تس��ت کنید. قبل از کمک گرفتن از کارکنان بیشتر، مطمئن شوید که 

روی مفهومی قابل اجرا و قوی در حال کارکردن هستید.
davidgaudreault/modirinfo  :منبع

۶ گام برای یافتن ایده های خط شکن کسب و کارهای کوچک

چهار شنبه
20 اسفند 1399

شماره 1744
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یکی از مولفه های مهمی که بودن در محیطی را لذت بخش یا عذاب آور 
می کند، افرادی هس��تند که در آن محیط با آنها سروکار داریم. هر یک از 
همکاران در محیط کار شخصیت ویژه و خاص خودشان را دارند، بنابراین 
نمی توان با همه آنها به یک ش��کل رفت��ار کرد. توجه به این نکته اهمیت 
زیادی در پیش��رفت ش��غلی ما دارد و به  خاطر شغل و حرفه مان، شرکتی 
که در آن کار می کنیم و خودمان بهتر اس��ت که تا جای ممکن با بیشتر 
همکاران مان کنار بیاییم و روش درست تعامل با آنها را بدانیم. در ادامه 12 
مورد از انواع مختلف همکاران، چگونگی شناخت و تشخیص آنها و راه کنار 

آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

این همکار فردی است که رئیس هر زمان که باید کاری انجام شود، به 
او مراجعه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می توان گفت که او کارمندی 
ایده آل اس��ت. برنده فردی است که همیشه در لحظات حساس و مهم یا 
پروژه های بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت که این فرد 
فهرست بلندی از دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش و تمرکز خود را 
حفظ می کند و توانایی مس��ئولیت پذیری دارد. برنده از دارایی های مهم و 

باارزش شرکت به شمار می رود.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیشه این نوع همکاران را حمایت و تشویق کنید، قدردان آنها باشید 
و از خودتان بپرس��ید: »چه چیزهایی می توانم از این فرد بیاموزم تا حتی 

از او نیز بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کس��ی اس��ت که کار خود را بدون تقدیر و قدردانی ای 
که س��زاوار آن اس��ت، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه 
شماس��ت. او ترجی��ح می دهد جلب توجه نکند. قهرم��ان خاموش هر روز 
تم��ام ت��الش خود را می کن��د و بهترین کارش را ارائ��ه می دهد. این فرد 
ش��باهت زیادی به »برنده« دارد ولی معموال دس��ت کم گرفته می شود و 
توجه چندانی به او نمی کنند، اما وجود او برای شرکت بسیار ضروری است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
کاری کنید که قهرمان خاموش حس کند که به دس��تاوردهایش توجه 
می ش��ود. البته نباید در مورد این مسئله هیاهوی زیادی به راه بیندازید؛ 
زیرا او عالقه ای به جلب توجه کردن ندارد. سعی کنید او را از کنج خلوتش 
بیرون بیاورید: او را به موقعیت هایی وارد کنید که در آنها باید رهبری گروه 

را برعهده بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.
3. مربی

مربی عاش��ق این است که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل 
را به شما بیاموزد. او با اشتیاق، دانش خود را در اختیارتان قرار می دهد و 
کمک می کند که چشم انداز گسترده تری از شیوه کار کردن در شرکت به 
دس��ت آورید. از کمک های مربی برای پیشرفت در حرفه تان نترسید؛ زیرا 

این همکار فقط بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باشید و به تمام نصیحت های او گوش بدهید؛ زیرا مسیر 
شغلی و زندگی حرفه ای شما بدون داشتن مربی، کامل نخواهد شد. فرقی 
نمی کند که در حال حاضر در چه پست و موقعیتی هستید؛ چون در هر 
صورت، داش��تن مربی خوب بس��یار ارزشمند اس��ت. به بینش و شناخت 
او درباره ش��غل و حرفه خود توجه داش��ته باش��ید؛ زیرا این فرد می تواند 

مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکسوت کسی اس��ت که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ 
بی شک، سایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مسئله اشاره می کنند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا می خواهید درباره تاریخچه شرکت یا سال های ابتدایی شروع کار آن 
چیزی بدانید؟ پیشکسوت کسی است که می توانید سوال های خود را از او 
بپرس��ید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه شرکت 

دهید تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.
5. دوست

دوس��ت کسی اس��ت که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این 
نوع همکار می تواند نقش های زیادی داش��ته باش��د. او کسی است که به 
نظرات و ایده های شما گوش می دهد، همواره می توانید به او اعتماد کنید 
و در ش��رایط دش��وار همراه شماس��ت. گاهی این همکار صمیمی ترین و 

نزدیک ترین دوست شماست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

قدر روابط دوس��تانه ای را که در مح��ل کار برقرار می کنید، بدانید! این 
همکار کس��ی اس��ت که همیش��ه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار 
هس��تید و به  دنبال دوس��تی در محل کار می گردید، گشاده رو و مهربان 

باشید و سعی کنید با دیگران روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار ش��وخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد 
می کن��د. او زندگی را زیبا می بین��د و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های 

تنش زا استاد است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

از هم صحبتی و شوخی های همکار شوخ طبع لذت ببرید، البته تا زمانی 
که این ش��وخی ها موجب رنجش کس��ی نش��ده اند. مراقب باشید که این 
ش��وخی ها و س��رگرمی ها در انج��ام کارهای جدی و مهم ش��ما اختاللی 
ایجاد نکنند؛ چون هر چیزی باید در جای خودش باشد و نباید شوخی و 

سرگرمی را با کارهای مهم خود قاطی کنید.
7. سخن چین

س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلس��ه برای فالنی چه اتفاقی افتاد؟«، 
»درس��ته که می خوان کارمندان رو اخراج کن��ن؟«، »آیا واقعا اونها با هم 
رابطه دارن؟« همگی پرسش هایی هستند که سخن چین از جواب دادن به 
آنها خوشحال می شود. بعضی از همکاران سخن چین عاشق اختراع کردن 
داس��تان های تکان دهنده هس��تند و بعضی هم وقت خود را صرف گفتن 

داستان هایی جذاب درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیشه مراقب همکار سخن چین باشید. خیلی وقت ها او را در گوشه ای 
یا سر میز دیگران، در حال کشف آخرین شایعات و خبرها پیدا می کنید. 
اگر این داس��تان ها به گوش تان رسید، عاقالنه رفتار کنید و این شایعه ها 
را پی��ش خود نگه دارید و به دیگران نگویید. به هر چیزی که این فرد به 
شما می گوید با شک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد اطراف شماست، 
مراقب حرف های تان باشید. اگر شما شخصیت اصلی داستان بعضی از این 
خبرچینی ها و شایعات هس��تید، به  سراغ منبع اصلی شایعه بروید و با او 

برخورد کنید.
8. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها برای بهره برداری کردن از افراد 
باالت��ر از خود تقریبا ه��ر کاری می کنند، کارهایی مانند گفتن حرف های 
خوش��ایند و تعریف وتمجید کردن. این کار موجب می ش��ود که این افراد 
ب��رای پیش ب��ردن منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ البته این 

عجیب نیست و بخشی از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینکه نقشه های فرد چاپلوس به جایی می رسد یا خیر، به خود او مربوط 
می شود. بهتر است که فقط او را تنها بگذارید و از او دوری کنید. البته این 
رفتار او می تواند به شما انگیزه بدهد و موجب شود که دستاوردهای تان را 
به دیگران نشان دهید و ارزش افزوده ای را که برای شرکت ایجاد کرده اید، 

به رئیس خود یادآوری کنید.
9. غرغرو

تجربه نشان داده است که معموال تعامل با فردی که همیشه غر می زند 
و شکایت می کند، مفید نیست. غر زدن و شکایت کردن او می تواند نتیجه 
ناامیدی و س��رخوردگی، خستگی، اس��ترس یا ناراضی بودن از محل کار 

باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اجازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منفی این نوع همکاران روی 
ش��ما تاثیر بگذارد. به  جای اینکه تحت تاثیر حرف های منفی این فرد قرار 

بگیرید، سعی کنید موضوع گفت وگو را تغییر دهید و درباره موضوع مثبت 
و بهتری مانند راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های او صحبت کنید.

10. سیاست باز
از فرد سیاست باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از پشت 
به ش��ما خنجر می زنند؛ مثال فردی که گمان می کردید دوست شماست، 
ای��ده ش��ما را به  نام خ��ودش ارائه می کند. آیا تا به  حال چنین مش��کلی 

برای تان پیش آمده است؟
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیش��ه باید هوشیار و مراقب باشید. 
هرگز با او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوش��یاری و احتیاط خود 
را کن��ار نگذارید؛ حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی 
برای احتیاط و هوش��یاری ش��ما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد 
سیاس��ت باز می گوید، با شک وتردید نگاه کنید و به  راحتی حرف های او را 

نپذیرید.
11. کم کار

اف��راد کم کار و از زیرکاردررو درس��ت مانند س��راب می مانند: در ظاهر، 
مشغول کار به نظر می رسند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود را به 
گردن دیگران می اندازند و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند می شوند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
اگر کارهای این همکار روی ش��ما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر 
اس��ت که او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار شما تاثیر می گذارد، حتما 
به این رفتار او اشاره کنید و به او تذکر بدهید. اگر فرد کم کار تحت نظارت 
و مدیریت شما کار می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های مشخصی 

برای او، بیشتر از دیگران مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

همکار تازه کار معموال فردی اس��ت که ب��ه  تازگی تحصیالت خود را به 
پایان رسانده و مشغول کار شده یا تازه در شرکت شما استخدام شده است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آی��ا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودی��د و مهارت کافی 
نداش��تید، به یاد می آورید؟ وقت آن رس��یده که قدم جلو بگذارید و مربی 

او ش��وید. اگر الزم اس��ت، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود 
بگیرید و هر روز چیزهای تازه ای به او بیاموزید. این همکار تازه کار به  خاطر 

آموزش و کمک هایی که به او کرده اید، سپاسگزارتان خواهد بود.
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آی��ا از جمله افرادی هس��تید که تمایل دارند همیش��ه در 
منطقه امن خودش��ان بمانند؟ ش��اید ای��ن کار آرامش بخش 
باش��د، اما هیچ دستاوردی ندارد. تمام س��خنرانان انگیزشی 
شما را تش��ویق می کنند که از منطقه امن خود خارج شوید. 
در حقیقت، انجام کاری جدید و پرریسک باعث کاهش پیری 

و بهبود عملکرد مغز می شود. 
بسیار مفید است که مرزهای منطقه امن خود را تحت فشار 
ق��رار دهید، اما قب��ل از هر چیز باید بدانی��د که منطقه امن 

ذهن چیست؟
کامف��ورت زون )comfort zone( که ب��ه نام های دایره 
راحت��ی یا منطق��ه امن هم معرفی می ش��ود در حقیقت یک 
حالت رفتاری اس��ت ک��ه در آن، عملکرد ف��رد طبق روال و 
الگویی انجام می ش��ود و فرد ت��الش می کند با عدم فعالیت و 
ریس��ک پذیری، احتمال ریسک و خطر را به حداقل رسانده و 

به امنیت روانی خوبی دست یابد.
اکنون به ش��ما می گوییم منطقه امن ذهن در روانشناسی 

چیست و چرا بیرون آمدن از آن سخت است؟
روانشناس��ان رابرت م. یرکیز و جان دی. ددس��ون در سال 
1908 گفتند یک وضعیت آس��ایش نسبی باعث ایجاد سطح 
ثابت��ی از عملکرده��ا می ش��ود. در همین زمان ب��ود که ایده 

منطقه امن ظهور کرد.
انس��ان ها برای دس��تیابی به موفقیت های ب��زرگ به حالت 
اضطراب نس��بی نیاز دارند )ش��رایطی که میزان اس��ترس ما 
را کم��ی باالت��ر از حد طبیعی باال ببرد(، به چنین ش��رایطی 
»اضطراب بهینه« می گویند که همان خارج ش��دن از منطقه  

امن است.
حتما ش��ما هم قبول دارید ک��ه وقتی خودتان را به چالش 
بکش��ید، به نتایج ش��گفت انگیزی دس��ت خواهید یافت، اما 
یادتان باش��د فش��ار بیش ازحد هم می توان��د نتایج منفی به 
دنبال داشته باش��د و باعث افزایش استرس و اضطراب شود؛ 
اینکه خود را به چالش کش��یدید ایده  بدی است، این تمایل 
طبیع��ی ذهن ما برای بازگش��ت به وضعیتی بی طرف و بدون 

اضطراب است.
منطقه امن را نمی توان مطلقا خوب یا بد دانس��ت، این یک 
وضعیت طبیعی اس��ت که بیش��تر مردم به سمت آن ترغیب 
می ش��وند و کنار گذاش��تن آن به معنای افزایش ریس��ک و 
اضطراب است که می تواند نتایج مثبت یا منفی داشته باشد.

مزایای خارج شدن از منطقه امن ذهنی چیست؟
اضط��راب بهینه وقتی اتفاق می افتد که عملکرد ذهنی فرد 
به اوج می رس��د، اما آیا می دانید خارج ش��دن از منطقه امن 

ذهنی چه فوایدی دارد؟
1. بهره وری بیشتری خواهید داشت

باقی ماندن در منطقه امن باعث کاهش بهره وری می ش��ود 
و انگی��زه ش��ما را ب��رای انجام کاره��ای بیش��تر و یادگیری 

مهارت های جدیدتر از بین می برد.

در این ص��ورت، در »تله کار« گرفتار می ش��ویم جایی که 
می خواهی��م به عنوان راهی برای مان��دن در منطقه  امن خود 
و اجتن��اب از کارهای جدید برگزینیم. تحت فش��ار قرار دادن 
مرزهای شخصی به شما کمک می کند که زودتر اقدام کنید، 
موفقیت های بیشتری به دست آورید و روش های بهتری برای 

کار پیدا کنید.
2. آسان تر با تغییرات جدید و غیرمنتظره کنار می آیید

با ریس��ک های کنترل ش��ده و به چالش کش��یدن خود در 
م��ورد کارهایی که اغلب انجام نمی دهید، می توانید بخش��ی 
از عدم اطمینان به ش��خصیت تان را در محیطی کنترل ش��ده 
تجربه کنید. بیرون آمدن از منطقه امن و زندگی در خارج از 
کامفورت زون هنگام تصمیم گیری به ش��ما کمک می کند با 

تغییرات جدید زندگی بهتر مواجه شوید.
3. ماندن در حالت اضطراب بهینه برای تان آسان تر می شود

وقتی از منطقه  امن ذهنی خارج می شوید، این کار برای تان 
آسان تر می شود زیرا به حالت اضطراب بهینه عادت می کنید.
4. چیزه��ای جدی��د ی��اد می گیری��د و خود را ب��ه چالش 

می کشید
بیرون آمدن از منطقه امن به ش��ما کمک می کند به دنبال 
تجربیات جدید، یادگیری مهارت های جدید و یافتن ایده های 
جدید بروید. وقتی تصمی��م بگیرید کار جدیدی انجام دهید 
که تاکن��ون انجام نداده اید، به دنبال کس��ب اطالعات جدید 
رفته و با انرژی بیش��تری با چالش های پیش روی تان برخورد 

خواهید کرد.
چگونه می توانیم از منطقه امن خود خارج شویم؟

خارج ش��دن از منطقه امن مفید اس��ت اما باید بدانید بین 
اضطراب کنترل ش��ده ای ک��ه در مورد آن صحب��ت کردیم و 
اضطراب��ی که روزانه ب��ا آن مواجه می ش��ویم، تفاوت زیادی 

وجود دارد.
منطق��ه امن افراد مختلف با یکدیگر متفاوت اس��ت و آنچه 
انگیزه های ش��ما را باال می برد ممکن اس��ت زندگی ش��خص 

دیگری را نابود کند.
1. کارهای روزمره را متفاوت انجام دهید

س��عی کنید تا ج��ای ممکن کاره��ای روزان��ه را به روش 
متفاوت��ی انجام دهید، تغییرات می توانند چش��م انداز زندگی 

شما را تحت تأثیر قرار دهند.
2. برای اتخاذ تصمیمات بهتر وقت صرف کنید

آرام��ش خ��ود را حفظ کنید، ه��ر آنچه اتف��اق می افتد را 
زیر نظ��ر بگیرید و درنهایت یک تصمیم خ��وب اتخاذ کنید. 
بای��د بدانید برای گرفتن بهترین تصمی��م فکر کنید اما هیچ 

عکس العملی نشان ندهید.
3. به خودتان اعتماد کنید و تصمیمات سریع بگیرید

گاهی اینکه به خودتان اعتماد کنید و یک تصمیم س��ریع 
بگیرید باعث می ش��ود پروژه های شخصی خود را با موفقیت 

انجام دهید.

4. گام به گام جلو بروید
خارج شدن از منطقه امن نیاز به شجاعت زیادی دارد. اگر 
اضطراب دارید تنها کافی اس��ت ترس های خود را بشناسید و 

سپس با آنها روبه رو شوید.
روش ه��ای زیادی برای بیرون آمدن از منطقه امن و تغییر 

در حدومرزهای زندگی وجود دارد؛
• می توانی��د زبان ی��ا مهارتی جدید ی��اد بگیرید؛ یادگیری 
ی��ک زبان جدید می تواند باعث یادگی��ری مهارت های جدید 

در زندگی شود.
با کسانی که به ش��ما الهام می دهند ارتباط برقرار کنید یا 
به طور داوطلبانه با ش��رکتی که فعالیت خوبی دارند همکاری 

کنید.
 به سفر بروید؛ مهم نیست به کشور خودتان یا سراسر دنیا. 
دی��دن جاهای جدی��د و متفاوت یکی از بهتری��ن راه ها برای 

گسترش چشم اندازهای شما خواهد بود.
بله درست است امتحان کردن چیزهای جدید سخت است، 
اگ��ر این طور نبود خارج ش��دن از منطقه ام��ن راحت بود و 

به راحتی می توانستید این کار را انجام دهید.
آگاه��ی از اینکه چه عاداتی داریم و چط��ور می توانیم آنها 
را تغییر دهیم به همان اندازه مهم اس��ت که بتوانیم با انجام 

کاری خاص، خود را از منطقه امن خارج کنیم.
چرا بازگشت به منطقه امن این قدر مهم است؟

همیشه هم نمی توانید در خارج از منطقه امن خود زندگی 
کنید، چراکه الزم اس��ت برای پ��ردازش تجربیات خود گاهی 

به آن برگردید.
قطع��ا نمی خواهی��د کاری ک��ه انجام می دهید به س��رعت 
کس��ل کننده ش��ود، ای��ن پدی��ده س��ازگاری هدونیس��تی 
)لذت گرای��ی( نامی��ده ش��ده و باعث می ش��ود راه هایی برای 

اجتناب از اینکه چیزی عادی شود پیدا کنیم.
چیزهای جدید و کوچک ت��ر را امتحان کنید تا در این تله 
گرفتار نش��وید. امتحان غذایی جدید در یک رستوران یا سفر 
به یک کشور جدید می تواند شما را از منطقه امن خارج کرده 
و باعث ش��ود چالش هایی که با آن مواجه هس��تید متنوع تر 
ش��وند. خ��روج از کامف��ورت زون را به آرامی انج��ام دهید و 
تقوی��ت حدومرزهای ش��خصی خود را به ی��ک عادت تبدیل 
کنی��د. بیرون آمدن از منطقه امن ش��ما به آغوش کش��یدن 
تجربیات جدید و رس��یدن به حالت اضطراب بهینه با روشی 
کنترل ش��ده اس��ت. برای تجربیات خود ارزش قائل شوید تا 
بتوانی��د از مزایای آن اس��تفاده کرده و ای��ن تجربیات را در 

فعالیت های روزانه خود به کار ببندید.
س��عی کنید این ع��ادت را در خود به وج��ود آورید که هر 
هفته یا هر ماه کار جدیدی را امتحان کنید. شما می خواهید 
یاد بگیرید چه کارهایی می توانید انجام دهید و مهم است که 

گاهی به وضعیت راحتی بازگردید و تنها استراحت کنید.
lifehacker/ucan :منبع 
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جالب ترین راهکارهای صرفه جویی در هزینه ها برای کسب و کارهای نوپا
صاحبان و مدیران تجارت های خرده پا، معموالً به فکر بس��تن قراردادهای جدید، کس��ب س��ود بیش��تر و نیز کنترل هزینه ها 
هس��تند. »یک ریال ذخیره ش��ده، یک ریال به دست آمده است« جمله معروف این دسته از مدیران است. این طور کسب و کار 
ه��ا بای��د در امر صرفه جویی تمرکز زیادی کنن��د، تا بتوانند بودجه خود را مدیریت کنند تا در پ��ی آن، در این بازار پر از رقیب 

دوام بیاورند.
اگر ش��ما نیز از این نوع ش��رکت ها دارید، بهتر اس��ت به 10 راهی که در ادامه، به شما معرفی خواهیم کرد نگاهی بیندازید، تا 

در این مسیر موفق تر ظاهر شوید.
استفاده از همه فضاهای موجود

اگر برای شرکت خود به دنبال دفتر می گردید، الزم نیست که به گزینه های خیلی بزرگ و وسیع فکر کنید. بلکه یک فضای 
کوچک تر را انتخاب کنید و در آن، س��عی نمایید که دفتری با س��اختار مناسب ایجاد کنید. از همه فضاهای ممکن بهره بگیرید 
اما دقت کنید که نباید محیط شرکت شلوغ به نظر برسد بلکه، فقط کافی است تا حجم استفاده نشده اتاق، بیش از حد نباشد.

حذف کاغذ تا جای ممکن
برای کارهای روزمره یک شرکت مثل ارسال گزارشات یا نگهداری صورت وضعیت ها، هیچ نیازی به کاغذ نیست بلکه می شود 
با یک کامپیوتر، به راحتی اوضاع را مدیریت کرد. پس اس��تفاده از کاغذ را به کمترین حد ممکن برس��انید، تا مبالغ زیادی را که 
معموال صرف بایگانی و هزینه چاپ می  ش��ود، صرفه جویی کنید. در ضمن با این ش��یوه، س��رعت و س��هولت امور اداری شما نیز 

بهبود می یابد.
پرهیز از خرید تجهیزات بزرگ

شاید برای کمپانی های عظیم، خرید تجهیزات به صورت عمده به صرفه باشد، اما برای شمایی که یک تجارت نوپا را در اختیار 
دارید، خرید وسایل زیاد، بیشتر موجب هدر رفتن منابع مالی خواهد شد. در کنار این نکته، فراموش نکنید که کسب و کارهای 

کوچک نیازهای محدودتری نیز دارند، پس به شکلی اقتصادی این کار را انجام دهید.
تالش برای حذف کردن هزینه های مالی

خیلی از شرکت های کوچک با مشکل هزینه هایی اعم از، صدور کارت های بانکی، چک های تضمینی و ... مواجه می شوند. در 
مقابله با این هزینه ها، باید بانک هایی را پیدا کنید که برای این خدمات، مبلغ اضافی دریافت نمی کنند. به این شکل، شما قادر 

هستید مقدار قابل مالحظه ای را ذخیره نمایید.
خرید تجهیزات به صورت پکیج

خیلی از کمپانی ها تخفیف مناس��بی را به ش��ما ارائه می دهند، اگر به طور مثال تلفن یا رایانه های موردنیازتان را، به ش��کل 
کلی از آنها خریداری نمایید. بین این نوع شرکت ها جست وجو کنید تا بهترین پیشنهاد را انتخاب نمایید. به این ترتیب، باز هم 

صرفه جویی حاصل این ایده خواهد بود.
همیشه درخواست تخفیف داشته باشید

چه در زمان خرید تجهیزات و چه خدمات اینترنتی، همیشه جا برای درخواست پیشنهادهای ویژه وجود دارد. با اینکه بیشتر 
ش��رکت ها روی تخفیف های ش��ان مانور نمی دهند، اما اگر با آنها مذاکره کنید، می توانید تخفیف های جذابی را برای دریافت آن 

سرویس به دست آورید.
 شراکت در خرید تجهیزات

درس��ت مانند برند ش��ما، ممکن است ش��رکت های دیگری نیز به تجهیزات و تدارکات شبیه به شما، نیاز داشته باشند. اگر با 
آنها همکاری کنید و با هم جهت خرید اقدام نمایید، تخفیف بیش��تری به دلیل خرید عمده نصیب هر دوی ش��ما خواهد گردید. 

با این ایده، همه راضی خواهند بود و شما نیز به آنچه می خواسته اید رسیده اید: صرفه جویی!
استخدام کارآموز

به راحتی می شود خیلی از وظایف روزمره شرکت را، به افراد کارآموز سپرد تا در هزینه ها صرفه جویی گردد. در حقیقت، بخش 
عمده هزینه های یک شرکت صرف حقوق و مزایای کارکناش می شود. با تقسیم هوشمندانه بخش ساده تر وظایف، بین تعدادی 

کارآموز می شود تا حدود زیادی به این هدف یعنی مدیریت بودجه دست پیدا کرد.
از قابلیت فریلنسرها استفاده کنید

حقوق دادن به کارمندان یک شرکت اگرچه انگیزه بخش است، اما بهترین استراتژی برای شروع استارت آپ نخواهد بود. امروزه 
این عناوین یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشبرد اقتصادی استارت آپ با هزینه کم اما دریافت خروجی های کاری حرفه ای است. 
البته به یاد داشته باشید هزینه ای که به فریلنسر ارائه می دهید به ازای خروجی شان بوده و لزومی ندارد حقوق ماهانه پرداخت 
کنید و از این رو هزینه هایی مانند مزایا، حق بیمه و مالیات در هزینه پرداختی شما حساب نمی شود و برای شما که هنوز کسب 

و کاری نوپا هستید، بسیار مقرون به صرفه است.
بهره گیری از نرم افزارهای اداری

امروزه تعداد زیادی نرم افزارهای کامپیوتری در زمینه های حسابداری و ... وجود دارند، که وظایف کارمندان را کمتر می نمایند. 
پس با کمک تکنولوژی های روز جهان، در وقت و هزینه های جاری کسب و کار خود صرفه جویی کنید.

کاهش هزینه های انرژی
مبالغی که برای قبوض برق و دیگر انرژی ها، پرداخت می شود، همیشه بخش عمده هزینه های یک شرکت به شمار می رود. در 
نتیجه ایده مناسبی است که تالش کنید تا با استفاده از تجهیزات کم مصرف تر، قبوض سبک تری را از اداره برق دریافت کنید.

اجاره کردن یک دفتر کار به صورت مجازی
اگر ش��ما قصد جدی برای صرفه جویی در هزینه ها دارید، می توانید بدون پرداخت اجاره های س��نگین، از بس��یاری از کسب و 
کارها که خدمات دفتر کار مجازی اجاره می دهند استفاده کنید. یک استارت آپ نوپا به یک موقعیت مکانی نیاز ندارد. بسیاری 
از ش��تاب دهنده ها در حال حاضر به اس��تارت آپ ها برتر موقعیت مکانی اجاره می دهند. ش��ما حتی می توانید در منزل خود یک 
دفتر کار داشته باشید بدون اینکه هزینه ای برای اجاره اضافی بپردازید. پرداخت های شامل دفاتر کار معموال شامل بیمه، مالیات، 
خدمات رفاهی و ... اس��ت که هزینه های زیادی را به صورت ثابت به اس��تارت آپ ها تحمیل می کند، اما با توجه به پیشرفت های 

فناوری، برای بازاریابی و تبلیغات به ویژه در فضای آنالین با یک دامین و وب سایت کار شما به سهولت راه می افتد.
ابزار پرکاربرد بخرید

برای راه اندازی اس��تارت آپ، نیازی نیس��ت هر چیز جدیدی را بخرید. شما احتیاجی به مبلمان گران قیمت و تجهیزات جانبی 
مدرن ندارید. در عوض، سعی کنید با کیفیت خرید کنید و کاالهایی را بخرید که ارزش خود را در زمان نگه می دارند. در حالی  
که عده ای از مردم از وس��ایل نقلیه جدید اس��تفاده می کنند، اکثریت مردم ترجیح می دهند از ماش��ین های دست دوم  استفاده 
کنند. چون یک وس��یله نقلیه جدید زمانی که از پارکینگ خارج می ش��ود به س��رعت 11 درصد از ارزش��ش را از دست می دهد 
بنابراین نیازی به انجام این کار نیست، در حالی که می توانید با قیمت پایین تر همان را پیدا کنید. همین موضوع درباره تجهیزات 

دفتر کارتان هم صحت دارد و می توان این هزینه را برای مصارف دیگر ذخیره کرد.
با کسب و کارهای دیگر ارتباط داشته باشد

یک اس��تارت آپ موفق می تواند محصولش را در اختیار اس��تارت آپ دیگر بگذارد. مثال یک رستوران که می تواند غذایش را به 
مدت یک هفته و در یک ساعت برای شرکت حسابداری که چند مایل از او فاصله دارد بفرستد. این برای هر دو کسب و کار یک 

برد محسوب می شود. در منطقه شما چنین ظرفیتی وجود دارد؟ ارزش امتحان کردن را دارد.
با کمک ایده های معرفی شده، شما قطعا می توانید تا به یک تاجر موفق بدل گردید و در کنار آن، با استفاده از مبالغ ذخیره 

شده، متعاقباً کسب و کار خود را نیز گسترش دهید.
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