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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نرخ بیکاری زمستان 99 به دلیل افت مشارکت اقتصادی تک رقمی شد

سیر نزولی نرخ 
مشارکت اقتصادی

فرصت امروز: براساس آنچه مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در اسفندماه سال گذشته گزارش داده، آمار 
بیکاری کاهش یافته است، اما این کاهش نرخ بیکاری به دلیل افزایش اشتغال نیست و در واقع این نرخ مشارکت 
اقتصادی است که افت کرده است. به موازات مرکز آمار، نهاد پژوهشی مجلس نیز در جدیدترین گزارش خود به 
تحلیل وضعیت بیکاری در سال گذشته پرداخت و از شیوع کرونا به عنوان مهمترین عامل در بازار کار کشور در 
سال 99 نام برد. به گفته مرکز پژوهش ها، بازار کار کشور در سال گذشته بیش از هر چیز متأثر از شیوع کرونا...

بورس تهران اولین روز هفته را با کاهش 11 هزار واحدی پشت سر گذاشت

بیشترین افت بورس در سال 1400
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چه عواملی بر رشد اقتصادی در سال 2021 موثر هستند؟

بازخورد اقتصاد جهانی از کرونا

موتور جست وجوی اپل
معیارهای اساسی برای ارزیابی وضعیت سئو برند

چگونه در زمینه فروش موفق عمل کنیم؟
بازاریابی ایمیلی و مسئله اطمینان از تحویل ایمیل ها

کسب درآمد امکان جدید کالب هاوس
کریستیانو رونالدو رمزارز جایزه گرفت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک: می خواهیم داستانی 
ارزشمند خلق کنیم

4

در حالی که آمارها از رشـد 33 درصدی نقدینگی تا پایان بهمن ماه سـال گذشـته حکایت دارد و از 
بهمن ماه 1398 تا بهمن ماه 1399 به حجم نقدینگی 929 هزار میلیارد تومان افزوده شـده اسـت، 

رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت این متغیر اقتصادی در سال 1400 را با وجود بودجه متورم 
و تکالیف بودجه ای که به نظام بانکی محول شده است، رو به رشد می داند و این اظهارنظر...

چرا بانک مرکزی در مهار نقدینگی در سال گذشته موفق نبود؟

ادامه سرکشی پول در سال 1400

یادداشت
تحریم های غربی چگونه به 

ضد خود بدل می شوند؟

مجید رئوفی
پژوهشگر حوزه انرژی چین

تحری��م در چند دهه گذش��ته،  
ابزار آمریکا برای فش��ار  مهمترین 
بر کش��ورهایی ب��وده ک��ه مطابق 
میل و برنامه های این کش��ور عمل 
نمی کنن��د. در ای��ن مس��یر حتی 
مقابل ش��ریک سیاس��ی خودشان 
یعنی آلمان هم می ایس��تند که در 
پی اتمام خط لوله نورداس��تریم-۲ 
از روسیه به این کشور برای تأمین 
گاز موردنی��از خود اس��ت، اما ابزار 
تحری��م در پ��ی اس��تفاده مکرر و 
بدون راهبرد بهین��ه و واقع گرایانه 
می تواند به ضد خود هم بدل شود. 
اثرات اقتصادی تحریم از یک س��و 
و همچنی��ن نگران��ی از تش��دید و 
اعمال آن بر کشورهای دیگر، باعث 
افزای��ش قابلیت ایج��اد بلوک های 
جدید اقتصادی و سیاس��ی و تغییر 
ش��رایط بین الملل��ی و در پی آن، 
میان کش��ورهای  ارتباطات جدید 
در معرض تحری��م خواهد بود. در 
کوران انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، شخص بایدن و تقریبا همه 
کس��انی که امروز مس��ئولیت های 
عرص��ه  در  کش��ور  ای��ن  اصل��ی 
بین الملل��ی را در اختی��ار دارن��د، 
خروج از برجام را اشتباه راهبردی 
ترام��پ معرفی می کردن��د و وعده 
بازگش��ت به توافق بعد از روی کار 

آمدن خودشان را می دادند. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه 
چین هم امیدوار بود بعد از رفتن ترامپ، تیم بایدن واقع گرایانه تر 
با موضوع جنگ تجاری برخورد کند و دیپلماسی معقول و متکی 
به قواعد جهانی سازی، سرلوحه برنامه ها و تصمیمات دولت آمریکا 
باش��د، اما ه��ر دوی این اتفاق ه��ا رخ نداد. در چنین ش��رایطی، 
تحریم ها ب��ه ضد خود بدل می ش��وند و دولت های تحت تحریم 
و تحت فش��ار به فک��ر تدوین س��ازوکارهایی می افتند تا از نتایج 
مخرب تحریم ها بکاهند و تالش کنند تا بتوانند مکانیزم های مالی 
جدیدی را عملیاتی کنند و مسیری را پیش ببرند که تحریم ها را 
برای آینده، بی اثر یا دست کم، کم اثرتر کنند. بی تردید، نگاه چین 
و ایران در امضای س��ند برنامه جامع همکاری ۲5 س��اله متأثر از 
این موضوع هم بوده اس��ت. پیش تر هم روسیه بعد از تحریم های 
غرب در پی بحران اوکراین، در چنین اتمسفری به توسعه روابط 
انرژی با چین پرداخت که حاوی درس های فراوانی برای ما و سایر 

کشورها خواهد بود.
* تحریم  روسیه توسط غرب و گرایش به چین

در سال ۲014 الحاق کریمه به روسیه و شروع درگیری در شرق 
اوکراین باعث شد روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شود. 
در این شرایط، کرملین مشتاق تقویت روابط محکم با کشورهایی 
بود که بتوانند تعادل ژئوپلیتیکی را برای روابط پرتنش شان با غرب 
فراهم کنن��د. چین بهترین گزینه بود. چین  به ویژه بعد از بحران 
سال ۲00۸ نشان داد که جزو معدود کشورهایی است که سرمایه 
الزم برای پیش��برد پروژه های جدید در نقاط مختلف دنیا را دارد 
بنابراین طبیعی جلوه می کرد که نگاه روسیه به جایگزینی بخشی 
از س��رمایه و فناوری غربی از سوی چین باشد. غرب بارها از اهرم 
تحریم برای تحت فشار قرار دادن و در گام بعد، محاصره اقتصادی 

کش��ورهای هدف استفاده کرده و این بار هم قصدش همین بود، 
اما مشکل اینجاست که کشوری به نام چین ظهور کرده که تشنه 
انرژی اس��ت، س��رمایه فراوان دارد و درپی چندجانبه گرایی است 
و طرح های تحریمی در صورت هوش��مندی کشور تحریم شده به 

راحتی قبل امکان اجرا ندارند.
در اولین گام، تحریم های غربی نتیجه گیری ۲0 س��ال مذاکره 
درباره س��اخت خط لوله قدرت سیبری را تسهیل کرد.  در ۲1 مه 
 ۲014، چین و روس��یه توافقنامه صادرات ۳۸ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی روس��یه به چین به  مدت ۳0 س��ال را به ارزش 400 
میلیارد دالر امضا کردند که از فاز اول این پروژه عظیم در دسامبر 
سال ۲019 و زودتر از موعد تعیین شده، بهره برداری شد. در واقع، 
تحریم ه��ای غرب پس از الحاق کریمه به روس��یه، باعث تعمیق 
روابط انرژی چین و روس��یه ش��د. چرخش روسیه به  سوی چین 
برای جایگزین کردن س��رمایه های از دس��ت رفته از سوی غرب، 
فرصت��ی دیگر ب��رای نهادهای مال��ی چینی ایجاد ک��رد تا برای 
شرکت های انرژی روسیه، مس��یر اقتصادی جدیدی را در جهت 
پیشبرد منافع ملی دو طرف بگشایند. ذی نفع اصلی این فرآیند، 
ش��رکت نوواتک، شرکت خصوصی گاز روس��یه بود که  ال ان جی 
یامال را راهبری می کرد. روس��یه تمایل داشت نشان دهد که در 
عرصه  بین المللی منزوی نش��ده و این انگی��زه ای جدی برای این 

کشور ایجاد می کرد تا توافق جدیدی با طرف چینی کسب کند.
* توسعه ال ان جی یامال؛ یک ماجرای معاصر

پروژه ال ان جی یامال، یک نمونه  مثال زدنی از این موضوع است 
ک��ه تحریم های غربی چگونه باعث نزدیک تر ش��دن روابط انرژی 
بین دو کش��ور شده اس��ت. بودجه چینی به نوواتک این توانایی 
را اعطا کرد تا به موقع و با بودجه تعیین ش��ده، این پروژه را تمام 

کن��د. این در حالی بود که هم نوواتک و هم س��هامدار عمده آن، 
گنادی تیموشنکو تحت تحریم های آمریکا و اروپا قرار داشتند. به 
نظر می رسید تحریم های هدفمند غربی، پیشبرد پروژه ال ان جی 
روسیه را هدف قرار داده است. توتال در این پروژه جزو سهامداران 
اصلی بود، اما تحریم ها دس��ت این شرکت را برای پیشبرد پروژه 
بس��ته بود. پیش از تحریم ها، شرکت ملی نفت چین در سپتامبر 
۲01۳، بیست درصد سهام ال ان جی یامال را از نوواتک خریداری 
و موافق��ت کرد که برای تأمین اعتبار این پروژه وارد عمل ش��ود. 
در هم��ان ماه، ش��رکت ملی نفت چین و نووات��ک با چهار بانک 
دولت��ی چینی تفاهم نامه ای را امضا کردند. ب��ا این حال، تا اوایل 
س��ال ۲015، تفاهم نام��ه به یک توافق نهایی تبدیل نش��ده بود؛ 
چراکه بنا ب��ه گزارش ها، بانک های چینی تمایلی به پرداخت وام 
نداشتند. اینجا بود که مداخله سیاسی سطح باال مؤثر واقع شد و 
بودجه پروژه ال ان جی یامال در دستور کار جلسه آوریل ۲015 در 
پکن بین معاون نخس��ت وزیر روسیه، آرکادی دورکوویچ و معاون 
نخست وزیر چین، ژانگ گائولی قرار گرفت. طبق اعالم وب سایت 
دولت روسیه، دو طرف توافق کردند تا مسئله تأمین مالی ال ان جی 

یامال را حل کنند.
این راه حل در دس��امبر سال ۲015 عملی شد؛ صندوق دولتی 
جاده ابریش��م چین موافقت خود را برای خرید 9.9 درصد سهام 
ال ان جی یامال و ارائه س��رمایه 790 میلی��ون دالری اعالم کرد.   
اینکه بودجه را صندوق جاده ابریشم تأمین کرده بود، مسئله بسیار 
مهمی است؛ اهمیت موضوع اینجاست که بدانیم این صندوق که 
هیأت مدیره آن ش��امل نمایندگان چندین سازمان دولتی است، 
ب��رای حمایت از منافع مل��ی وام می دهد. دوم اینکه این صندوق 
خود را یک لنگرگاه س��رمایه گذاری می داند و انتظار نمی رود که 

خود صندوق با پرداخت مس��تقیم وارد پروژه ای شود، بلکه در هر 
پروژه ای س��عی می کند تا سرمایه گذاران دیگر را جذب کند. پس 
از حضور صندوق جاده ابریش��م در پروژه ال ان جی یامال، رئیس 
صندوق، وانگ یانش��ی ابراز امیدواری کرد که »ورود آنها به پروژه 
باعث بسته شدن س��ریع  موضوع تأمین مالی خارجی کلی پروژه 
باشد.« پنج ماه بعد، بانک توسعه چین و اگزیم بانک چین توافق 
کردن��د که 1۲.1 میلیارد دالر به این پروژه تزریق کند. س��رمایه 
چینی همراه با تأمین اعتبار از داخل روس��یه، میزان الزم تأمین 
مالی خارجی را پوشش می داد. به این  ترتیب و باوجود تحریم های 
غربی، س��رمایه و فناوری چینی به کمک نوواتک آمد تا پروژه ال 

ان جی یامال به نتیجه برسد.
* توسعه ال ان جی به نفع روسیه و چین

تا سه سال پیش، روسیه  که بزرگترین صادرکننده گاز از طریق 
خط لوله در جهان  اس��ت، تنها یک ترمین��ال عملیاتی ال ان جی 
با نام س��اخالین ۲ در شرق دور س��رزمینش داشت ، اما وضعیت 
ال ان جی روس��یه در اواخر س��ال ۲017 با افتتاح پایانه ال ان جی 
یامال در قطب شمال روسیه تغییر کرد. نخستین واحد ال ان جی 
یامال در ۸ دس��امبر س��ال ۲017 با حضور پوتین راه اندازی شد. 
واحد دوم در آگوس��ت ۲01۸ و واحد س��وم در نوامبر ۲01۸ به 
بهره برداری رسیدند. در اوایل سال ۲019، مجتمع ال ان جی یامال 
به ظرفیت تولید 16.5 میلیون تن رس��یده بود. چند ماه بعد، این 
شرکت ناوگان خود را با 15 دستگاه حامل یخ شکن جدید تکمیل 
کرده بود که می توانستند گاز مایع را از پایانه سابتا وارد بازارهای 

بین المللی کنند.
با تکمی��ل واحد چهارم مجتمع  ال ان جی یامال، ظرفیت تولید 
 ال ان جی روس��یه تقریبا به ۲5 میلیون تن می رسد که 10 درصد 

صادرات  ال ان جی در س��طح جهان و تقریب��ا ۸ درصد از ظرفیت 
تولید جهانی  ال ان جی به نسبت سال ۲015 است. چنین شرایطی 
قطع��ا به نفع طرف چینی هم هس��ت که قصد دارد از اس��تفاده 
گسترده از زغال سنگ در سبد مصرف انرژی خود بکاهد و به گاز 
طبیعی پناه ببرد. همچنین طی این پروژه، توانایی ش��رکت های 
چینی برای توسعه مجتمع های ال ان جی ارتقا یافت که یک مزیت 

بزرگ برای صنعت نفت و گاز چین به  شمار می آید.
* سند همکاری با چین؛ برگ برنده ایران

نوواتک با اتکا به منابع مالی چینی و با وجود ش��رایط عملیاتی 
سخت در ش��به جزیره یامال و تحریم های ش��دید آمریکا توانست 
به موقع و با بودجه مصوب، این پروژه را به پایان برساند. طبق گفته 
مدیر ارشد مالی نوواتک، این شرکت  قصد دارد چند مگاپروژه جدید 
ال ان ج��ی را در مجاورت اولین مجتمع خود و با هدف نهایی ایجاد 
یک مرکز تولید بزرگ ال ان جی در منطقه قطب شمال روسیه ایجاد 
کند تا بتواند با قطر، اس��ترالیا و ایاالت متحده آمریکا رقابت کند. 
تحریم های آمریکا به چین و روسیه کمک کرد تا در بخش ال ان جی 
به ارتقای توان فناورانه خود دست یابند. با این نگاه می توان به آینده 
نگریست. بی تردید به نفع آمریکا و اروپا نیست که در منطقه مهم 
آس��یای غربی همچنان روابط خصمانه  با ای��ران را ادامه دهند و با 
تمدید تحریم ها، هم آمریکا و هم ش��رکای اروپایی اش از حضور در 
پروژه های مهم انرژی، معدن و صنعت کش��ور محروم شوند. ایران 
نش��ان داده اهل وفای به عهد و متعهد به توافقات بین المللی است 
و آمریکا هم پس از امضای س��ند همکاری ایران و چین، حتما به 
منافع خودش در بازگشت سریع تر به برجام، جدی تر از پیش فکر 
خواهد کرد. در غیر این صورت، باید منتظر توسعه مراودات متحدان 

منطقه ای اش همچون عربستان و امارات با چین هم باشد.

با گذشت چند روز از نهایی شدن سند همکاری ۲5 ساله ایران 
و چی��ن، بازار گمانه زنی و اظهارنظ��ر در این زمینه همچنان داغ 
است و به نظر میرسد با ادامه تعلل دولت بایدن در احیای برجام، 
سرانجام یکی از استراتژیکترین توافق ها میان تهران و پکن به امضا 
رسید تا اتحادی شرقی علیه تحریم های غربی شکل بگیرد. در این 
زمینه، پایگاه تحلیلی »ریسپانسیبل استیت کرفت« در گزارشی به 
بررس��ی مزایای سند همکاری های جامع ایران و چین پرداخت و 
نوشت: »توافق همکاری اقتصادی و امنیتی که بین ایران و چین 
اخیرا به امضا رسید، عواقب گسترده ای را درخصوص ژئوپلیتیک 
منطقه ای به همراه خواهد داش��ت. به طور بارز تال ش های آمریکا 
برای مهار منطقه ای ایران و بس��تن راه ه��ای تأمین مالی آن، دو 
کش��ور را به این سمت س��وق داد. این توافق، شریکی حیاتی به 
تهران می دهد تا در صورت نابسامانی و تحریم اقتصادی ناشی از 
خروج آمریکا از برجام در سال ۲01۸ کمکی باشد. سرمایهگذاری 
مستقیم خارجی ایران به این دلیل افت کرده که خریداران نفتی 
کمتر ش��ده اند؛ ذخیرهای برای چین که از س��ال گذشته واردات 

نفت خود از ایران را افزایش داده است.

ب��رای پکن این یک معامله ای مهم در روابطش با کش��ورهای 
تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس اس��ت که ش��رکای امنیتی 
دیرینه آمریکا هستند. مفاد این سند همکاری هنوز به طور کامل 
مشخص نشده، اما هدف آن، ارائه جریان ثابت و پایدار نفت ایران به 
چین در ازای سرمایهگذاری های بسیار موردنیاز در زیرساختهای 
مهم ایران است؛ از بنادر تا راه آهن سریعالسیر، انرژی و پتروشیمی. 
اگر تنش های ژئوپلیتیکی پکن و واشنگتن به نقطه اوج خود برسد 
و طی آن کش��ورهای عربی برای انتخاب طرف های خود از سوی 
آمریکا تحت فش��ار بگیرند، آنگاه چی��ن می تواند اطمینان خاطر 

داشته باشد که ایران یک شریک قابل اعتماد خواهد بود.
از دی��دگاه ایران، س��ند همکاری ه��ای جامع ته��ران و پکن، 
منافع مالی و اس��تراتژیک تهران را کامال در آسیا تقویت می کند. 
آرزوی ایران از دیرباز پیوس��تن به س��ازمان همکاری شانگهای-
اتحاد اقتصادی و امنیتی اوراس��یا به رهبری چین و روس��یه بوده 
اس��ت. رویای تهران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای 
می توان��د به زودی به واقعیت تبدیل ش��ود، زیرا ای��ران در ابتکار 
عمل بلندپروازانه چین یعنی طرح »یک کمربند یک جاده« نقش 

مهمی ایفا خواهد کرد. هم اکنون ایران عضو ناظر سازمان همکاری 
شانگهای است. عکس آن، عدم موفقیت توافق هسته ای در تأمین 
سرمایهگذاری خارجی و توسعه اقتصادی موردنیاز تهران که وعده 
داده ش��ده بود، اکنون مقامات میانه رو و اصالح طلب ایرانی را که 
برای بهبود روابط با غرب تالش می کنند، دچار مشکل کرده است.

فضای سیاس��ی ب��رای روابط بهت��ر میان تهران و واش��نگتن 
هم اکنون در نتیجه وضعیت سیاس��ت داخلی دو کش��ور محدود 
شده است. در حالی که ایران همیشه به دنبال تکنولوژی و جذب 
سرمایهگذار از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی بود، اکنون با 
دردسر کمتری به چین رضایت می دهد. پکن در امور داخلی ایران 
دخالت نمی کند، همچنین سیاس��تهای منطقه و برنامه موشکی. 
این در حالی اس��ت ک��ه اروپا و آمریکا م��دام در حال دخالت در 

همین زمینه هستند.
عالوه بر آن سیاستهای چین بیش از حد تحت تأثیر دیگر روابط 
راهبردی اش در خاورمیانه نیس��ت و به طور مستقل از آنها عمل 
می کند. چین روابط دوجانبه را با بازیگران مستقل ترجیح می دهد 
که احساس می کند در مقابل فشارهای آمریکا قابل اعتماد هستند. 

این کامال مناسب تهران است، تا زمانی که بتواند در سیستم مالی 
چین بر پایه یوان مش��ارکت داشته باش��د و از جانب سیاستهای 
روسای جمهور مختلف آمریکا در کاخ سفید نیز تحت فشار نگیرد.
ای��ران آماده اس��ت که هرگونه تحریمی را متحمل ش��ود و به 
نظر می رس��د آنها اقتصاد ایران را متناسب با آن تنظیم می کنند. 
برخی ش��واهد وجود دارد که نشان می دهد اهداف تهران موثر و 
کارا اس��ت. در آغاز قرن، نفت 50 درصد از تولید ناخالص داخلی 
ایران را تشکیل می داد که امروز 15 درصد آن را تشکیل می دهد. 
حامیان سیاست فش��ار حداکثری آمریکا معتقدند که در نتیجه 
خروج دولت ترامپ از توافق هس��ته ای، دولت ایران فقیرتر شده و 
اقتصادش نیز در اثر آن 15درصد کوچک تر شده است و در همین 
راس��تا تحریمهای اقتصادی به طرز قابل توجهی صادرات نفت را 
کاهش داده اس��ت. اما کارزار فشار حداکثری موجب عقب نشینی 
منطقه ای ایران نش��ده است. از سوی دیگر، شواهد نشان می دهد 
اقتصاد ایران از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است؛ کما اینکه 
صندوق بینالمللی پول پیش��بینی می کند اقتصاد ایران در سال 

۲0۲1 رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کند. 

مدافعان دیپلماس��ی امیدوار بودند ک��ه دولت بایدن به 
س��رعت به توافق هس��ته ای بپیوندد و از این طریق فضای 
سیاس��ی الزم را در هر دو پایتخت برای گفت وگو در مورد 
دیگر موضوعات ایجاد کند. با نزدیک شدن ایران به چین و 
روسیه، این امید ممکن است از بین برود. اگر غرب به دنبال 
توافق با ایران است، احتماال با یک شریک ضدغربی تر نسبت 
به سال ۲015 مواجه است. در حال حاضر حسن روحانی، 
رئی��س جمهور و محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه از 
سوی دستگاه سیاسی ایران به عنوان چهره های اصالح طلب 
در نظر گرفته می شوند که به دنبال توافق با آمریکا هستند 
و خواستار تقابل نیس��تند. پس از آنکه واشنگتن از پیمان 
ترانس پاس��یفیک خارج شد، بیشتر کشورهای آسیایی به 
بلوک های تجاری خود و یا چین پیوس��تهاند. تهران روی 
کشوری شرط بسته که معتقد است جایگزین ایاالت متحده 
آمری��کا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی خواهد ش��د و بر آن 
برتری خواهد یافت. زمان مش��خص خواهد کرد که آیا این 

شرط درستی بوده است یا خیر.«

پیوستن تهران به پیمان شانگهای دیگر آرزو نیست

شکست واشنگتن و امضای توافق استراتژیک تهران

تحریم های غربی چگونه به ضد خود بدل می شوند؟



تایید واکسن های مختلف در ماه های گذشته و شروع واکسیناسیون در 
اغلب نقاط دنیا باعث شد تا انتظاراتی برای احیای اقتصاد جهانی در سال 
۲0۲1 ایجاد شود و پیش بینی می شود تا انتهای سال جاری، اقتصاد دنیا از 
رکود خارج شود و نرخ رشد اقتصاد جهان افزایش پیدا کند. یک سال قبل، 
وضعیت اقتصادی دنیا بس��یار شکننده بود و تنش های اجتماعی به دلیل 
بی ثباتی های اقتصادی و تنش های مالی در کشورهای مختلف افزایش پیدا 
کرد ولی به نظر می رس��د این روزهای س��خت تمام شده است و روزهای 
بهتری در راه اس��ت، اما در س��ال جدید تنها رش��د اقتصادی دنیا کفایت 
نمی کند بلکه باید زیرس��اخت های اجتماعی هم در دنیا بازس��ازی شود و 
توجه به مس��ائل زیست محیطی و مبارزه با انتش��ار کربن هم در دستور 
کار قرار گیرد. مجمع جهانی اقتصاد با اش��اره ب��ه چالش های پیش روی 
نوشت: »دنیا تا رسیدن به ش��رایط ایده آل، فاصله زیادی دارد و نمی توان 
به این زودی ها منتظر حل مش��کل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

در جهان بود.«
س��وال دیگری که اینجا مطرح اس��ت، این اس��ت که اصلی ترین عوامل 
س��ازنده رش��د اقتصادی دنیا در سال جدید چیس��ت و چه سیاست هایی 
بای��د در دنیا به کار گرفته ش��ود؟ از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رش��د 
اقتصادی دنیا را می توان توزیع واکس��ن و دسترس��ی تمامی مردم به آن 
دانست. هرچه توزیع واکسن عادالنه تر باشد و شمار بیشتری از مردم دنیا 
به این واکس��ن دسترسی داشته باشند می توان انتظار داشت بحران کرونا 
در جهان سریع تر به پایان برسد و اقتصاد به وضعیت قبل از کرونا بازگردد.
در جریان پاندمی کرون��ا در دنیا عالوه بر کاهش فعالیت های اقتصادی 
و بیکاری ک��ه چالش های بزرگی ایجاد کرد، مس��ائل دیگری هم اقتصاد 
را درگی��ر نمود، از جمله س��ازوکار جدید اش��تغال و افزایش دورکاری در 
دنیا بود. از طرف دیگر افزایش نابرابری در دنیا هم مس��ئله بس��یار مهم و 
تاثیرگذاری بود و حرکت در خالف مسیر جهانی سازی هم دنیا را با مسائل 
ت��ازه ای روبه رو کرد. در این روزها و به منظور تقویت نرخ رش��د اقتصادی 
جه��ان دولت ها نقش مهمتر و بزرگتری در فعالیت های اقتصادی بر دوش 
خواهند داشت و قدرت بیشتری به شرکت های فعال در عرصه تکنولوژی 
داده خواهد شد. مهمترین مسئله ای که باید مدنظر قرار بگیرد، این است 
که در سال جاری نابرابری اقتصادی به دلیل توان باالتر کشورهای صنعتی 
برای تزریق به اقتصاد، تفاوت در س��طح دسترسی به تکنولوژی و حرکت 
در خالف مسیر جهانی سازی، مهمترین مشکل اقتصادی سال جدید است.

سطح دسترسی مردم دنیا به واکسن کرونا
تقریبا یک س��ال از شیوع کرونا گذشته و دنیا واکسیناسیون علیه کرونا 
را شروع کرده است ولی هنوز هم در بسیاری از کشورها نرخ ابتال و مرگ 
و میر بس��یار باالست و هیچ واکسنی برای ایمن سازی جامعه در دسترس 
نیست. در این کشورها اغلب دولت ها توان ارائه کمک مالی نداشتند و طرح 
قرنطینه اقتصادی به درس��تی اجرا نشده است. به همین دلیل سالمت و 
اقتصاد این کش��ورها آسیب بزرگی را متحمل شده است. در شرایطی که 
کش��ورهای آمریکا، بریتانیا و ژاپن در نظر دارند تا نیمه دوم امس��ال 70 
درصد جمعیت کش��ور خود را واکسینه کنند و اتحادیه اروپا تا فصل سوم 
سال جاری به این موقعیت خواهد رسید، در بسیاری از کشورهای فقیر تا 

انتهای امسال دسترسی به واکسنی ایمن امکان پذیر نخواهد بود. 
عرضه واکس��ن هم مسئله دیگری اس��ت. تولید این حجم انبوه واکسن 
به بازار و در فاصله زمانی کوتاه مس��ئله ای چالش آفرین اس��ت و برخی از 
ش��رکت ها به دلیل مش��کالت مرتبط با حوزه تولید امکان عرضه بر طبق 
تعه��دات خود را ندارند و در برخی دیگر از کش��ورها ک��ه عرضه به اندازه 
کاف��ی وجود دارد، تردید زیادی در دریافت واکس��ن در میان مردم وجود 
دارد. این وضعیت در میان مردم آمریکا مش��اهده می شود و در بسیاری از 
کش��ورهای در حال توسعه هم امتناع از دریافت واکسن در نظرسنجی ها 
مش��اهده می شود. تمامی این مسائل می تواند روی سرعت واکسیناسیون 
جهانی تاثیر داشته باشد و باید پذیرفت که نمی توان انتظار داشت تا انتهای 
امس��ال تمام دنیا واکسینه شده باشند. همین مسئله مانع از این می شود 
که اقتصاد جهان با باالترین پتانس��یل رشد کند و به شرایط قبل از کرونا 
بازگردد. هرچه توزیع واکس��ن در دنیا عادالنه تر باش��د و بخش بیشتری 
از مردم در برابر کرونا واکس��ینه ش��وند، می توان انتظار افزایش نرخ رشد 

اقتصادی دنیا را داشت.
دورکاری راندمان نیروی کار را باال می برد؟

در جریان همه گی��ری کرونا، دورکاری به روش عادی کار کردن تبدیل 

ش��د و به نظر می رس��د این روش کار برای مدت های طوالنی باقی بماند. 
برخی معتقدند مش��اغلی که بدون نیاز به حضور فیزیکی و تنها از طریق 
دسترسی به اینترنت قابل انجام باشد، در آینده از دورکاری به عنوان یک 
گزینه مطلوب اس��تفاده می کنند و البته دیگر محدودیتی برای استفاده از 
نیروهای ساکن در یک شهر یا یک کشور هم ندارند و می توانند نیروهای 

کار خود را از بازار جهانی انتخاب کنند.
البته منتقدان این روش کاری معتقدند که تاثیر دورکاری بر س��المت 
روانی نیروی کار و راندمان کاری آنها مش��خص نیست. بررسی های اولیه 
در م��ورد تاثیر دورکاری روی عملکرد نیروی کار در اروپا نش��ان می دهد 
نیروهای کاری ساعات بیشتری کار می کنند و راندمان باالتری دارند ولی 
اینکه در درازمدت هم شرایط مشابهی وجود داشته باشد مشخص نیست.

مس��ئله دورکاری پی��ش از پاندمی کرونا هم مورد توجه بود. دانش��گاه 
استنفورد در مطالعه ای که در سال ۲019 منتشر شد اعالم کرد دورکاری 
باعث می شود تا راندمان نیروی کار 1۳ درصد افزایش پیدا کند. 4 درصد 
از افزایش راندمان به این علت است که افراد در این شرایط می توانند کار 
بیشتری را در هر دقیقه انجام دهند و تمرکز بیشتری روی کارشان داشته 
باش��ند و 9 درصد از افزایش راندمان هم به این دلیل اس��ت که س��اعات 
بیش��تری کار می کنند و دیگر زمانی را صرف س��فرهای درون شهری بین 
محل کار و زندگی خود نمی کنند. البته افرادی که در این مطالعه شرکت 
کرده اند، فرزندی نداشتند و همه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشتند و 
در محل زندگی خود یک دفتر کار مجزا داشتند که به آنها امکان می داد 
بدون بر هم خوردن تمرکزشان، مسئولیت های کاری خود را انجام دهند.

البته این سه فاکتور در دنیای واقعی وجود ندارد و به همین دلیل است 
ک��ه نمی توان نظریه افزایش راندمان نی��روی کار در حالت دورکاری برای 
دوره طوالنی را پذیرفت. به همین دلیل در ابتدای س��ال جاری میالدی، 
کارفرماها در کش��ورهای مختلف اعالم کردند باید روش کاری ترکیبی در 
نظر بگیرند به این معنا که افراد در روزهایی از هفته دورکار باش��ند و در 
روزهایی در دفتر کار حضور داشته باشند. این شرایط تا زمانی که پاندمی 

کرونا به پایان برسد، ادامه دارد.
افزایش نابرابری اقتصادی در بزنگاه کرونا

قبل از کرونا هم نابرابری اقتصاد زیاد بود ولی بعد از همه گیری تفاوت 
مردم در میزان درآمد کس��ب شده در نتیجه کارشان افزایش پیدا کرد. 
اخی��را مطالعاتی در م��ورد تاثیر پاندمی در افزای��ش نابرابری اقتصادی 
انجام ش��ده و این مطالعات نش��ان داد که افزایش نابرابری به جنسیت، 
نژاد، س��طح مهارت و کش��ور محل زندگی ارتباط دارد. در بحران کرونا 
این تفاوت بین مشاغل پردرآمد و مشاغل با درآمد پایین بسیار مشهود 
بود به این معنا که در س��ه بحران قبلی در س��ال های 1990 و ۲001 و 
۲00۸ میالدی تفاوت افت درآمد افراد ثروتمند آمریکا با طیقه متوسط 
تنها 10 درصد بود به این معنا که درآمد طبقات متوسط اقتصادی 10 
درصد بیش از ثروتمندان کاهش پیدا کرد ولی در جریان پاندمی کرونا 
درآم��د ثروتمندان تنها 5 درصد کاه��ش پیدا کرد در حالی که طبقات 
متوس��ط و پایین اقتصادی کاهش ۳0 درصدی درآمد را تجربه کردند. 
از طرف دیگر مش��اغل خدماتی که نیاز به مهارت های خاصی نداشتند 
مانند کارهای رستورانی از بین رفته و این خطر وجود دارد که بسیاری 
از افرادی که در این حوزه ها مش��غول بودند هرگ��ز نتوانند به بازار کار 

بازگردند.
همچنین ش��مار زنانی که ش��غل خود را در بحران کرونا از دست دادند 
بیشتر از مردان بود. بررسی وضعیت کشورهای مختلف هم نشان می دهد 
تاثی��ر اقتصادی همه گیری کرونا بر کش��ورهای فقیر بیش از کش��ورهای 
ثروتمند بود. از یک طرف در کش��ورهای فقیر، سیس��تم بهداشتی بسیار 
شکننده است و دولت هم توان مالی زیادی برای حمایت از اقتصاد ندارند و 
در بسیاری از این کشورها خطر افزایش فقر و گرسنگی بسیار جدی است 
ولی حمایت های مالی دولت ها در کشورهای صنعتی، باعث شده تا شدت 

آسیب اقتصادی به آنها بسیار پایین باشد.
تسریع و افزایش تمرکز اقتصاد دیجیتال

در نتیجه تعطیلی گسترده فعالیت های اقتصادی در سال ۲0۲0، اقتصاد 
دیجیتال با س��رعت زیادی رش��د کرد و سهم زیادی از مشاغل کارشان را 
ب��ه صورت آنالی��ن انجام دادند و مصرف کنندگان ه��م خرید آنالین را به 
خری��د حضوری ترجیح دادند. حتی در این س��ال روابط اجتماعی هم به 
صورت آنالین انجام می شد. در این سال تکنولوژی های دیجیتال به عنوان 

تنها مسیر زنده ماندن فعالیت های اقتصادی و زندگی انسان ها معرفی شد. 
بارزتری��ن مثال را می توان در ایجاد پلتفرم های پرداخت آنالین یا افزایش 
فروش شرکت هایی مثل آمازون دید؛ کما اینکه شرکت آمازون اعالم کرده 
به دلیل رش��د تقاضا برای محصوالت این شرکت ظرف 10 ماه منتهی به 
دسامبر ۲0۲0 بالغ بر 4۲7 هزار نفر را استخدام کرده است. شرکت زوم هم 
اعالم کرد در ماه آوریل سال گذشته که بیشترین استقبال از این اپلیکیشن 
صورت گرفت، روزانه ۳00 میلیون جلسه برگزار شده است. به همین دلیل 
بود که در انتهای سال ۲0۲0، ارزش پنج شرکت بزرگ ارائه  دهنده خدمات 

دیجیتال در دنیا به باالترین میزان تاریخ رسید.
از طرف دیگر، شیوع کرونا باعث شد تا سرعت اتوماسیون نیز افزایش یابد 
و فاصله بین افراد و کشورهایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند با 
افرادی که به این تکنولوژی دسترسی ندارند بیشتر و بیشتر شود. با وجود 
اینکه بعد از پایان پاندمی بخش��ی از این عادت زندگی تغییر می کند ولی 
به دلیل س��رمایه گذاری زیاد شرکت ها در بخش اتوماسیون انتظار می رود 

بخشی از تغییرات پایدار و دایمی باشد.
بزرگ شدن دولت و حضور پررنگ در اقتصاد

در بحران کرونا و ضرورت مدیریت این بحران توسط دولت ها، حضور 
و نقش دولت در اقتصاد کشورها بیشتر شد. در سال گذشته کشورهای 
گروه ۲0 متعهد شدند 10 هزار میلیارد دالر هزینه کنند که هشت برابر 
میزان هزینه این کش��ورها در جریان بحران مالی س��ال ۲00۸ اس��ت. 
ای��ن پول در قال��ب وام، کمک های بالع��وض و ضمانت نامه به خانوارها 
و کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط داده شد و بخش دیگری از پول 
هم ب��ه عنوان کمک هزینه ایج��اد تغییرات ماندگار در اقتصاد کش��ور 
صرف شد. مثال اتحادیه اروپا اعالم کرد ۲0 درصد از بودجه تزریق شده 
به اقتصاد برای گذر از اقتصاد کنونی به س��مت اقتصاد س��بز و کاهش 
مصرف س��وخت های فسیلی صرف خواهد ش��د. دولت آمریکا هم اعالم 
کرد ۲0 درصد از بودجه حمایتی از اقتصاد را برای حمایت از کس��ب و 
کارهای کوچک و خانوادگی صرف می کند زیرا این کس��ب وکارها ضمن 
ایجاد درآمد در ایجاد فرصت ش��غلی هم نق��ش دارند و حمایت از آنها 

امری مهم است.
ب��ا وجود اینکه س��ازمان های جهانی در مورد س��رعت و میزان حمایت 
دولت ها از اقتصاد کش��ور و تاثی��ر آن در کاهش تاثی��رات منفی پاندمی 
روی اقتص��اد کش��ور صحبت می کنند ول��ی برخی ادعا کردن��د در مورد 
نحوه هزینه کرد این بودجه ها ش��فافیت کافی وجود نداشته و نمی توان به 
درستی تعیین کرد این حجم کالن بودجه در کجا صرف شده است. خطر 
فس��اد اقتصادی و استفاده نادرس��ت از منابع مالی در کشورهای صنعتی 
خطری جدی است و به همین دلیل سازمان های بین المللی معتقدند که 
اصلی ترین چالش آنها برای س��ال جدید میالدی این است که بسته های 
حمایت��ی مالی و بودجه های اضطراری را به ش��فاف ترین حالت ممکن به 

اقتصاد تزریق کنند.
حرکت در خالف جهت جهانی سازی

جهانی س��ازی را می توان یک��ی از مهمترین دس��تاوردهای دهه های 
گذش��ته دانس��ت که زمینه را ب��رای افزایش نرخ رش��د اقتصادی دنیا 
فراه��م کرد ولی از زمانی که دونالد ترامپ در کاخ س��فید وارد ش��د و 
از زمانی ک��ه تعرفه های وارداتی را افزایش داد، حرکت در خالف جهت 
جهانی س��ازی شروع شد؛ حرکتی که بعد از شروع جنگ تجاری آمریکا 
و چی��ن و مقابل��ه به مثل چین در اجرای سیاس��ت افزایش تعرفه ها به 
اوج رس��ید و حتی حاال ک��ه دولت بایدن روی کار آم��ده هم نمی توان 
انتظ��ار تغییر معناداری در سیاس��ت آمریکا داش��ت. حرکت در خالف 
جهت جهانی س��ازی از سال ۲01۸ شروع ش��د و بعد از شیوع کرونا به 
اوج خود رسید. برگزیت هم نماد دیگری از حرکت دنیا در خالف جهت 
اصول جهانی س��ازی ب��ود. مجمع جهانی اقتصاد در گ��زارش اخیر خود 
نوش��ت که در دو سال گذشته نقش س��ازمان تجارت جهانی و جایگاه 
آن در اقتصاد دنیا کمرنگ ش��ده اس��ت و این کمرنگ شدن جایگاه این 
س��ازمان نش��ان دهنده تغییر رویکرد دنیا در مورد جهانی س��ازی است. 
با وجود اینکه هنوز نمی توان به درس��تی در مورد ش��رایط سال جدید 
اظهارنظرک��رد ولی می ت��وان اینطور تحلیل کرد که در س��ال ۲0۲1 و 
سال های بعد از آن الگوی، تجارت و تولید و حتی مشارکت اقتصادی و 
تجاری به طور کلی تغییر خواهد کرد و ش��رکای اقتصادی در قاره های 

دیگر از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود.

چه عواملی بر رشد اقتصادی در سال 2021 موثر هستند؟

بازخورد اقتصاد جهانی از کرونا
دریچه

10 دلیل برای راه اندازی استارت آپ های اجتماعی
کسب وکاری برای بهتر زیستن

درآمد، اصلی ترین مأموریت هر کس��ب وکاری اس��ت، اما این، یکی از 
اهداف س��ازمان های اجتماعی است. در این سازمان ها، غیر از پول، پای 
اهداف دیگری هم در میان اس��ت. ریش��ه این اهداف، در نوع دوستی  و 
ایجاد تغییر است. اگر می خواهید نام شما به عنوان یک کارآفرین، که در 
جهان تغییری مثبت ایجاد کرده، در تاریخ ثبت شود، بهتر است به جای 
ایجاد یک سازمان صرفا پردرآمد، به ایجاد یک کسب وکار با آثار اجتماعی 
فک��ر کنید. »Eu-startup« در مطلبی ب��ه 10 دلیل برای راه انداختن 

چنین کسب وکارهایی اشاره کرده است.
* تبدیل جهان به  جایی بهتر

واضح است اما بد نیس��ت دوباره این مزیت کسب وکارهای اجتماعی 
را م��رور کنیم. این کس��ب وکارها جهان را به جایی بهت��ر برای زندگی 
بش��ر تبدیل می کنند. مشکالت بس��یاری در این جهان وجود دارد که 
کسب وکارهای اجتماعی می توانند آن را حل وفصل کنند. کاهش شکاف 
دیجیتال برای افزایش دسترس��ی کودکان به آموزش تا توسعه خدمات 
مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته. این تنها دو مورد از هزاران مشکلی 

است که در انتظار راه حل شماست.
* رفع معضل های ناشی از کرونا

همه گیری کرونا از چالش های جدی جهان در یک س��ال گذشته بود. 
اختالل در زندگی افراد، تنها یکی از آثار این  همهگیری بود. اکنون، مردم 
جهان به حمایت و راهنمایی های الزم برای زندگی در ش��رایط کرونایی 
نیاز دارند و این فرصتی برای کارآفرینان اس��ت. مراقبت های بهداشتی، 
ارتباط��ات آنالین و... از موضوعاتی اس��ت که می توانید برای راه انداختن 

کسب وکار، درباره آن فکر کنید.
* کار با سرمایه گذاران جسور برای تغییر جهان

استارتآپ ها به طور معمول موردتوجه سرمایه گذارانی قرار می گیرند که 
با دیگر صاحبان سرمایه متفاوتند. حرف زدن از تغییر اجتماع به  عنوان 
یکی از مهمترین اهداف استارت آپ ها، به تغییر مفهوم کسب وکار خوب 
در ذهن س��رمایه گذاران گره  خورده است. سرمایه گذاران به طور معمول، 
کس��ب وکاری را خوب می دانند که در بلندمدت، آینده روش��نی دارد و 
این آینده روشن شامل تغییر اجتماعی و نرخ بازدهی بازار است. فراتر از 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه که به  طور سنتی در اکوسیستم های 
اس��تارت آپی کار می کنند، راه اندازی یک کسب وکار اجتماعی، فرصتی 
برای شما به  عنوان کارآفرین اس��ت تا با سرمایه گذاران نوآور، آینده نگر 

و پیشرو هم کار کنید.
* کاهش ریسک سرمایه گذاری

ارزیابی کس��ب وکارها و اس��تارت آپ ها در این روزها، صرفا با بررس��ی 
گزارش های مالی انجام نمی ش��ود. این روزها پرسش های بسیاری درباره 
اثر جانبی محصول و خدمات کس��ب وکارها وجود دارد. آیا محصولی که 
تولیدشده علیه حقوق بشر یا محیط زیست استفاده می شود یا خیر؟ آیا 
این محصوالت با اتکا به منابع تجدیدناپذیر تولید شده است؟ آیا تولید این 
محصول یا عرضه این خدمت به تغییرات اقلیمی کمک می کند یا مانع 
است؟ آیا مؤسسان این کسب وکار سابقه فرار مالیاتی دارند؟ پرسش هایی 
ازاین دس��ت، رفته رفته در همه کشورهای جهان به پروتکل هایی قانونی 
ب��رای ارزیابی کس��ب وکارها توس��ط دولت ها و س��رمایه گذاران تبدیل 
می ش��ود و بر تصمیم آنها اثرگذار است، اما کسب وکارهای اجتماعی به 
دلیل اثربخشی بر منافع جمعی، پیش از رسیدن به چنین روزی، خیال 

خودشان را راحت کرده اند.
* رسیدن به ظرفیت های بیشتری از سود و رشد

مردم کس��ب وکارهای اخالقی تر و اجتماعی تر را دوس��ت دارند. برای 
همین ش��انس دریاف��ت درآمد و پاداش بیش��تر از طرف مش��تریان و 
س��رمایه گذاران، برای کارآفرینان در کسب وکارهای اجتماعی بیشتری 
است. عالوه بر این، کس��ب وکارهای اجتماعی به دلیل ماهیت و اهداف 

کارشان می توانند از حمایت سازمان های عام المنفعه هم بهره مند شوند.
* دسترسی به منابع مالی بیشتر

در بیش��تر کش��ورهای اروپای��ی، برنامه های حمایتی برای تش��ویق 
کارآفرینان به راه اندازی کس��ب وکارهای اجتماعی برقرار شده است. این 
برنامه ها برای توس��عه این کس��ب وکارها، بودجه های خاصی را در نظر 
می گیرد. این به معنای دسترسی بیشتر کارآفرینان به منابع مالی است.

* لذت بردن از کار و حفظ کارکنان
از آنجایی که مردم در کسب وکارهای اجتماعی، باانگیزه نوع دوستی کار 
خود را آغاز می کنند، محیط کار این کسب وکارها صمیمانه و صادقانه تر 
است. کارکنان در این کسب وکارها مأموریتی غیر از کسب درآمد را برای 
خود تعریف کرده اند و چش��م اندازی متفاوت از سازمان های دیگر دارند 
بنابراین دوره همکاری در این کس��ب وکارها طوالنی تر و ارتباطات افراد 

عمیق تر است.
* باال بردن شانس همکاری های شرکتی

تقاض��ا برای حمایت از ش��رکت ها و اس��تارت آپ هایی که براس��اس 
استانداردهای اخالقی و منافع اجتماعی کار می کنند، در بین شرکت های 
بزرگ رو به افزایش است بنابراین اگر کسب وکاری با اثرگذاری بر اجتماع 
ایجاد کنید، این ش��رکت ها عملکرد ش��ما را برای حمایت و حتی ادغام 
بررس��ی می کنند. این یک فرص��ت بزرگ برای کارآفرینان اس��ت تا از 

حمایت شرکت های برتر و همکاری با آنها استفاده کنند.
* جوینده نوآوری

داش��تن یک کس��ب وکار اجتماع��ی به معن��ای تفکر م��داوم درباره 
چالش های موجود در محیط اطراف اس��ت؛ چالش هایی که پیش��رفت 
کس��ی راه حلی برای آن پیدا نکرده است. پیشنهاد راه حل های جدید را 
می توان به معنای تولید محصوالتی با بیشترین سطح پایداری، استفاده 
از فناوری های پیشرفته و درواقع تقویت نوآوری در نظر گرفت. به عبارت 
ساده تر، در کسب وکارهایی با مأموریت های اجتماعی هیچ رکود و سکونی 

در استفاده از نوآوری و خالقیت وجود ندارد.
* امتیاز بیشتر در رقابت

عم��ل به مس��ئولیت اجتماعی به معنای کس��ب امتیازی اس��ت که 
می تواند در رقابت با دیگران به کمک بیاید. عمل به مسئولیت اجتماعی 
اعتبارآفرین اس��ت و  اعتبار، کلید رسیدن به جایگاه بهتر در بازار است. 
همچنین مش��تریان و مردم به کس��ب وکاری که به اجتماع به طور ویژه 
توجه می کند، بیش��تر اعتماد می کنند. به طور خالصه می توان گفت راه 
انداختن کسب وکارهایی با اثرگذاری اجتماعی امتیازهای بسیاری برای 
کارکنان، ش��رکت و جامعه دارد. برای راه اندازی چنین کس��ب وکاری و 
البته آغاز چنین س��فر ماجراجویانه ای، هیچ زمانی بهتر از امروز نیست 
که کارآفرینان در آن به اهمیت کار اخالقی و ایجاد اعتماد در مشتریان 

پی برده اند.
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فرص��ت امروز: براس��اس آنچه مرک��ز آمار ایران از وضعی��ت نیروی کار در 
اس��فندماه سال گذشته گزارش داده، آمار بیکاری کاهش یافته است، اما این 
کاهش نرخ بیکاری به دلیل افزایش اشتغال نیست و در واقع این نرخ مشارکت 
اقتصادی است که افت کرده است. به موازات مرکز آمار، نهاد پژوهشی مجلس 
نیز در جدیدترین گزارش خود به تحلیل وضعیت بیکاری در س��ال گذش��ته 
پرداخت و از شیوع کرونا به عنوان مهمترین عامل در بازار کار کشور در سال 
99 نام برد. به گفته مرکز پژوهش ها، بازار کار کشور در سال گذشته بیش از 
هر چیز متأثر از شیوع کرونا بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 
1۳99 نش��ان مي دهد که در پاییز پارس��ال نسبت به فصل مشابه سال قبل 
تحت تأثیر شیوع کرونا، جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش 
یافته که بخش عمده این کاهش اش��تغال )7۲ درصد( در بخش خدمات رخ 
داده اس��ت. این در حالي است که در فصل بهار این سال یک میلیون و 499 
هزار نفر و در فصل تابس��تان یک میلیون و ۲09 هزار نفر از تعداد ش��اغالن 
کاس��ته شده است. این ارقام نش��ان مي دهد که با گذر از شوک اولیه شیوع 

کرونا، از میزان کاهش اشتغال نیز کاسته شده است.
نرخ بیکاری زمستان 99 به 9.7 درصد رسید

مرکز آمار ایران، وضعیت نیروی کار در اس��فندماه 99 را منتش��ر کرد و 
طبق روال چند گزارش قبلی مرجع آماری کشور، نرخ بیکاری در این ماه 
کاهش یافته اس��ت، اما این کاهش نرخ ناش��ی از افزایش اشتغال نیست، 
بلکه این نرخ مشارکت اقتصادی است که پایین آمده است. نرخ مشارکت 
اقتصادی )نرخ فعالیت( به نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت 
در سن کار گفته می ش��ود. طبق آمارها در حالی نرخ مشارکت اقتصادی 
در سال گذشته آب رفته است که این نرخ در سال قبل از آن )یعنی سال 
1۳9۸( معادل 4۲.5 درصد اعالم ش��د. در س��ال 1۳97 و 1۳96 نیز نرخ 

مشارکت اقتصادی به ترتیب 4۳.1 درصد و 4۳.4 درصد برآورد گردید.
براس��اس گزارش مرکز آمار، بررسي نرخ بیکاري افراد 15 ساله و بیشتر 
نشان مي دهد که 9.7 درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در زمستان 
پارسال بیکار بوده اند. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاري حاکي از آن است 
که این ش��اخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ) زمستان 1۳9۸(، 0.9 

درصد کاهش یافته است.
در زمس��تان 1۳99 به میزان 40.9 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از 

نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
بررس��ي تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادي حاکي از آن است که این نرخ 
نس��بت به فصل مشابه در سال قبل )زمس��تان1۳9۸( 1.5 درصد کاهش 
یافته اس��ت. جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون 
و 1۳5 هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل ۳00 هزار نفر 
کاهش داشته اس��ت. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد که در زمس��تان 1۳99، بخش خدمات با 50.4 درصد بیش��ترین 
س��هم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 

صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزي با 15.۸ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاري جوانان 15 تا ۲4 س��اله حاکي از آن است که ۲۳.6 درصد 
از فعاالن این گروه سني در زمستان 1۳99 بیکار بوده اند. بررسي تغییرات 
فصلي نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )زمستان 1۳9۸( ۲.1 درصد کاهش یافته است. بررسي نرخ 
بیکاري گروه س��ني 1۸ تا ۳5 س��اله نیز نشان می دهد که 16.۸ درصد از 
جمعیت فعال این گروه سني بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات 
فصلي نرخ بیکاري این افراد نش��ان مي دهد این نرخ نس��بت به زمس��تان 

1۳9۸، به میزان 1.0 درصد کاهش یافته است.
بررس��ي سهم اش��تغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان مي دهد 
که در زمس��تان پارس��ال، 10.۸ درصد جمعیت شاغل به دالیل اقتصادي 
)فصل غیرکاري، رکود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…( کمتر 
از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي بوده اند. این 
در حالي است که ۳۳.9 درصد از شاغالن 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و 

بیشتر در هفته کار کرده اند.
وقتی نرخ مشارکت اقتصادی آب می رود

مرک��ز پژوهش های مجلس ه��م در گزارش اخیر خ��ود به تحلیل آمار 
بیکاری کشور پرداخت و نوشت: بازار کار کشور در سال 1۳99 بیش از هر 
چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار پاییز 1۳99 نش��ان مي دهد که در پاییز س��ال جاری نسبت به 
فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا جمعیت شاغل کشور 
حدود یک میلیون نفر کاهش یافته که بخش عمده این کاهش اش��تغال 
)7۲ درصد( در بخش خدمات رخ داده اس��ت. این در حالي اس��ت که در 

فصول بهار و تابستان 1۳99 به ترتیب 1.499 و 1.۲09 هزار نفر از تعداد 
شاغالن کاسته شده اس��ت. این ارقام نشان مي دهد با گذر از شوک اولیه 

شیوع ویروس کرونا از میزان کاهش اشتغال نیز کاسته شده است.
همچنین نرخ بیکاری کاهش 1.۲ درصدی نسبت به پاییز 1۳9۸ داشته 
است، اما از آنجایي که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه 
بوده، نمي تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ زیرا افزایش جمعیت 
غیرفعال، پیامده��ای مهمي در سیاس��ت گذاری دارد و فعال کردن افراد 
غیرفعال حتي از اس��تخدام مجدد بیکاران دشوارتر است. بررسي آمارهای 
جریان نش��ان مي دهد ک��ه 10.1 درصد از جمعیت فع��ال در دوره مورد 
بررس��ي از ب��ازار کار خارج و غیرفعال ش��ده اند که اگر این اف��راد در بازار 
کار باق��ي مي ماندند و به جمعیت بیکار اضافه مي ش��دند، نرخ بیکاری به 

1۸.4درصد مي رسید.
طي دوره پاییز 1۳9۳ تا بهار 1۳96، به  طور متوس��ط ۳00 هزار نفر در 
هر فصل به افراد بیکار اضافه ش��ده اس��ت، اما از فصل بهار 1۳9۸ تا پاییز 
1۳99 جمعیت بیکار به طور متوسط 4۲6 هزار نفر کاهش داشته و به تبع 

آن نرخ بیکاري نیز در این دوره کاهش داشته است.
 براساس نتایج فصلي طرح آمارگیری نیروی کار، در فاصله پاییز 1۳9۸ 
ت��ا پاییز 1۳99 تعداد بیکاران از ۲ میلی��ون و ۸90 هزار نفر به ۲ میلیون 
و 4۳0 هزار نفر کاهش پیدا کرده اس��ت. بیش��ترین خروج جمعیت بیکار 
مربوط به زنان اس��ت، به نحوی که در سال گذشته )نسبت به فصل مشابه 
سال قبل( جمعیت بیکار زنان از 9۳6 هزار نفر به 700 هزار نفر رسیده و 
بیش از ۲۳5 هزار نفر کاهش یافته اس��ت. این در حالي است که در دوره 
مورد بررس��ي جمعیت مردان بیکار از یک میلیون و 957 هزار نفر به یک 

میلیون و 7۳6 هزار رسیده و معادل ۲۲1 هزار نفر کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در فصل پاییز 1۳99)9.4 درصد( نسبت به فصل مشابه در 
س��ال 1۳9۸)10.6 درصد( به میزان 1.۲ درصد کاهش داشته است. البته 
بررسي ها نشان مي دهد که به دلیل شیوع بیماری کرونا، در سطح دنیا نیز 
در اکثر کش��ورها جمعیت غیرفعال افزای��ش یافته و بنابراین نرخ بیکاری 
کاهش یافته است. به عبارت دیگر، کاهش اشتغال در اکثر کشورها منجر 
به افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال شده، در حالي که تغییرات در نرخ 

بیکاری کمتر است.

نرخ بیکاری زمستان 99 به دلیل افت مشارکت اقتصادی تک رقمی شد

سیر نزولی نرخ مشارکت اقتصادی

به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره در سال 
1400 و تا سه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری 

تمدید خواهد شد و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.
محمود محم��ودزاده درباره چگونگ��ی اجرای مصوب��ه تمدید اجباری 
قراردادهای اجاره که در س��ال 99 به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، گفت: 
مصوبه س��تاد مبارزه ب��ا کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا س��ه ماه 
پس از اتمام کرونا اعالم شده است بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی 
می ش��ود و تا سه ماه بعد از اعالم پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه 
م��الک عمل خواهد بود. هر فردی که اجاره نامه اش تمام ش��ده باش��د با 
درصدی که اعالم خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و 

نیازی به اسباب کشی وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره پرداخت وام اجاره در سال 
گذش��ته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در 
سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند. پارسال 9۲0 هزار 
نف��ر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت نام و ۳۳5 ه��زار نفر مدارک خود را 
تکمی��ل کردند و به نظام بانکی معرفی ش��دند و در نهایت ۲۲0 هزار نفر 
تس��هیالت وام ودیعه را دریافت کردند. به گفته محمودزاده، 4هزار و 600 
میلیارد تومان وام ودیعه مس��کن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی 
که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستاجران شرایط عمومی 

دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.
سال گذشته بود که ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل مشکالتی که برای 
برخی از مستاجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت ها 
و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان 
مستاجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به 
تامین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند. رقم ودیعه مسکن برای مستاجران 

تهران 50 میلیون تومان، برای سایر کالنشهرها ۳0 میلیون تومان و برای 
شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است و متقاضیان باید پس از یک سال 
اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیالت 1۳درصد تعیین شده 
اس��ت. اما آخرین گزارش ها از بازار مسکن در سال گذشته نشان می دهد 
که فاصله قیمت ساخت خانه با نرخ هاي بازار به ۲000 درصد رسیده است. 
براس��اس آخرین گزارش بانک مرکزي، متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کوني در اس��فندماه 99 به بیش از ۳0 میلیون تومان رسید که 9۳.7 
درصد نسبت به اسفند 9۸ افزایش قیمت داشته است. افزایش بیش از 9۳ 
درصدي قیمت مس��کن طي یک سال در حالي است که حداقل دریافتي 
بدون س��ابقه 41.۸ درصد افزایش یافته؛ بدی��ن معنا که یک کارگر براي 
خری��د خانه اي 50 متري در ارزان ترین منطق��ه تهران یعنی منطقه 1۸، 
با فرض ثبات قیمت ها و عدم افزایش تورم، 1۳.5 سال باید انتظار بکشد. 

براس��اس گزارش بانک مرکزی، در آخرین ماه سال 99 تعداد معامالت 
مس��کن 5۲7۳ فقره بود که نسبت به س��ال 9۸ حدود 4۸درصد کاهش 
داشته است. بهمن ماه سال گذشته تعداد کل معامالت مسکن ۳917 فقره 
بود. با اس��تناد به این گزارش تعداد معامالت مسکن در اسفند 9۸ حدود 
10۲14 فقره بود. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در این ماه 15 
میلیون و 6۲۸ هزار تومان گزارش ش��ده بود. همانند گزارش هاي پیشین 
این نهاد پولي، بیشترین متوس��ط قیمت یک مترمربع واحد مسکوني به 
منطقه یک با رقم 64 میلیون و 7۳0 هزار تومان و کمترین نیز به منطقه 
1۸ با 1۲ میلیون و 1۳0 هزار تومان تعلق داشت. با وجود اینکه منطقه 1۸ 
ارزان ترین منطقه تهران در اسفندماه 99 لقب گرفت، اما متوسط قیمت هر 
متربع نسبت به اسفند 9۸ حدود 5۸.6 درصد افزایش داشته است. افزایش 
در ح��دود 60 درصدي قیمت خانه در این منطقه مي توان هش��دارهایي 
درخصوص به حاشیه رانده شدن طبقات متوسط و پایین درآمدي، افزایش 

س��ال هاي انتظار براي خانه دار شدن و البته احتمال افزایش اجاره بها براي 
س��ال جاري باش��د. به خصوص اینکه متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کوني در این منطقه حدود ۲۳0 درصد بیش��تر از حداقل دریافتي ۳ 

میلیون و 705 هزار توماني یک کارگر در سال جاري است. 
بخ��ش دیگري از گزارش بانک مرکزي درخصوص مس��کن پایتخت به 
بررس��ي س��ال 99 اختصاص داشت. با اس��تناد به اعداد و ارقامي که این 
نهاد پولي اعالم کرده، کل معامالت مس��کن در س��ال گذشته ۸۳ هزار و 
۳0۳ فق��ره و ب��راي س��ال هاي 9۸ و 97 به ترتی��ب ۸۳57۳ و 1۲6 هزار 
و 795 فقره گزارش ش��ده بود بنابراین تغییرات تعداد معامالت مس��کن 
در س��ال 99 نسبت به س��ال 9۸ تنها 0.۳ درصد است، اما تغییرات سال 
99 نسبت به سال 97 کاهش 65 درصدي است. نکته دیگري که باید به 
آن توج��ه کرد، افزایش 190 درصدي متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکوني طي سال هاي 97 تا 99 است. هرچند بسیاري این افزایش قیمت 
را به دلیل تضعیف ارزش ریال و جهش هاي شدید نرخ ارز مي دانند که بر 
قیمت مصالح و تورم انتظاري تاثیر فراواني گذاشته، اما این افزایش قیمت 
شدید قیمت خانه مي تواند عملکرد هر سیاستي را با مشکالتي روبه رو کند. 
هرچند محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازي معتقد 
است که نتیجه اقدامات دولت در بخش مسکن به زودي نمایان مي شود. او 
در گفت وگویي با یکي از خبرگزاري ها به نوسانات بخش مسکن اشاره کرد 
و گفت: »نوس��انات قیمت ها در بازار مسکن در دو بخش است. یک موقع 
بازار آزاد خرید و فروش مسکن را مطرح مي کنید که بعضا واحدها 5 تا 6 
برابر هزینه س��اخت به فروش مي رسد که قیمت غیرواقعي است و در این 
خصوص نمي توان کاري کرد؛ مربوط به اقتصاد کش��ور اس��ت. نرخ برابري 
دارایي ها بخش��ي از آن در مس��کن قرار دارد و طبیعي است که با افزایش 

قیمت ارز، سکه و بورس، قیمت زمین و مسکن هم باال مي رود.«

آنچه در یک سال اخیر بر بازار مسکن گذشت

قراردادهای اجاره در سال 1400 تمدید می شود

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
2 استان وارد پیک چهارم کرونا شدند

رئی��س جمهور با اعالم اینکه مراس��م مذهبی در ایام ماه رمضان 
در مناطق آب��ی و زرد با رعایت پروتکل های بهداش��تی قابل انجام 
است، گفت در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع خواهد بود.
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با تشکر 
از مردم برای مراعات پروتکل ها در سفرهای نوروزی گفت: برخی از 
مردم اصال س��فر نرفتند و برخی هم در سفرها پروتکل ها را رعایت 
کردن��د. البته مجموع رفت وآمدهای قبل از عید و مابعد آن س��بب 
شده که احتماال ما با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم. االن 
در دو اس��تان طبق بررسی ها موج چهارم آغاز شده و اگر ما رعایت 

نکنیم این وضعیت می تواند در سایر نقاط کشور هم تکرار شود.
روحانی با بیان اینکه بی تردید یکی از حوادث بسیار مهم در قرن 
اخیر همین پاندمی کروناست، افزود: اینکه نزدیک به ۳ میلیون نفر 
در دنیا از دس��ت رفته اند که حاال این هم آمار رس��می و ثبت  شده 
اس��ت وگرنه قطعا بیش از این میزان کرونا افراد را در کام خود فرو 

برده است و این نشان از اهمیت این پاندمی در قرن اخیر است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما س��ه سال مداوم جنگ اقتصادی 
داش��ته ایم که آن هم یکی دیگر از معضالت خاص مردم ما در قرن 
اخیر و س��ه س��ال پایانی آن بود، گفت: کشور در یاری و دستگیری 
مردم از یکدیگر از یک س��و و تالش های کادر درمان برای مقابله با 
کرونا کارنامه قابل قبولی دارد. ما همواره در همه موارد و هر جا که 
برای ما مش��کل پیش آمده اس��ت، قدرت ملی ما یک قدرت بسیار 
مهم و قابل افتخاری بوده، وقتی ملت در برابر مش��کالت با چنگ و 
دندان ایس��تادگی کرده، موفق شده و آن را از سر گذرانده است. ما 
ه��م به عنوان دولت در طول چهارماه باقیمانده از عمر خود یکی از 

مهمترین کارهای مان را همین مقابله با کرونا می دانیم.
ب��ه گفت��ه روحانی، مقابل��ه با کرونا، شکس��تن تحری��م، تکمیل 
طرح های پیش روی اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم از جمله 

چهار محور اصلی کار دولت در چهار ماه آینده است.
رئی��س جمه��ور با بیان اینک��ه کرونا در طول 14م��اه اخیر نه از 
میان رفته و نه تضعیف ش��ده اس��ت، ادامه داد: این ویروس نه تنها 
باقیمانده، بلکه بدتر ش��ده و جهش یافته اس��ت. این نوع جدید که 
چه انگلیس��ی بنامیم چ��ه برزیلی و چه هر ن��ام دیگری، فقط یک 
خط مس��تقیم به سمت باالست و نشان می دهد که چقدر خطرناک 
اس��ت. تنها راه این اس��ت که ما توانمند ش��ویم و جامعه را در برابر 
آن نیرومند س��ازیم که یک��ی از راه های آن همین واکسیناس��یون 
است. ساخت و خرید واکسن در همین راستا جزو یکی از مهمترین 

کارهای دولت در مقابله با کرونا است.
او ب��ا یادآوری اینکه همچنان دورهمی ه��ا و تجمعات یکی دیگر 
از مواردی اس��ت که باید آن را بس��یار مراع��ات کنیم، گفت: تعهد 
و مس��ئولیت پذیری م��ردم که در چندین ماه اخیر ادامه داش��ته را 
بای��د حفظ کنیم. االن آمارها به ما می گویند که مراعات کم ش��ده 
اس��ت و هرگاه مراعات کم شود آمار کرونا باال می رود. زمانی رعایت 
پروتکل های بهداشتی باالی ۸5 درصد بود، ولی وقتی زیر 60 درصد 

می رود معلوم است که وضع چگونه می شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در جلس��ه امروز )شنبه( تاکید شد 
کسانی که مبتال هستند باید نظارت و کنترل شود که دوره قرنطینه 
را رعای��ت کنند، اف��زود: گاهی افرادی که مبتال هس��تند با ناوگان 
عمومی مثل قطار ی��ا هواپیما رفت وآمد می کنند که آن را می توان 
کنت��رل کرد، اما گاهی یک کرونا مثبت به بازار می رود یا در ش��هر 
حض��ور می یابد که این را ه��م باید نظارت و کنترل و با آن برخورد 

جدی کنیم و مجازات برایش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما نسبت به مسافرانی که از خارج کشور می آیند 
هم رعایت پروتکل ها و مقررات را حفظ کرده ایم، گفت: این موضوع 

برای همه پروازها و ورود افراد به کشور رعایت و انجام می شود.
روحانی با اش��اره به مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برای 
برگزاری مراسم مذهبی در ایام ماه رمضان نیز گفت: در مناطق آبی 
و زرد برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل 
انجام اس��ت و در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع خواهد 
بود. البته در مورد ش��ب های قدر با توجه به اینکه ما در س��تاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا همچن��ان فرصت برای تصمیم گیری داریم، 
هن��وز جمع بندی نهایی را مش��خص نکردی��م و در روزهای آتی با 
توجه به وضعیت شیوع کرونا در کشور که امیدواریم سخت و دشوار 

نشود، درباره آن هم اعالم نظر خواهیم کرد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهرهای ایران
کرج و تهران قرمز می شوند

وزارت بهداشت جدول رنگ بندی رسمی شهرستان های کشور در 
14 فروردین ماه را اعالم کرد و نس��بت به روند س��رعتی و افزایشی 
بس��تری های کرونا هش��دار داد. به گفته وزارت بهداش��ت، در حال 
حاضر 47 شهرستان قرمز، 1۲6 شهرستان نارنجی، ۲47 شهرستان 
زرد و ۲۸ شهرس��تان آبی هس��تند. همچنین روند بستری در اکثر 
نقاط کش��ور به سرعت افزایشی است و به زودی شهرهای بیشتری 

از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهد شد.
در آخرین آمار وزارت بهداش��ت و طی ۲4 س��اعت گذش��ته نیز 
1۲۳ نف��ر بر اثر ابتال به کرونا ج��ان باختند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 6۲ هزار و 999 نفر رس��ید. دکتر سیماسادات الری، 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناس��ایی 11هزار و 4۲0 مبتالی 
جدید کرونا در شبانه روز گذشته در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
مجموع بیماران کرونایی کش��ور به یک میلیون و 9۲0 هزار و ۳94 
نفر رسید. به گفته الری، در حال حاضر 47 شهرستان قرمز و 1۲6 
شهرس��تان نارنجی هستند و براس��اس مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، مس��افرت »از« و »به« ش��هرهای با وضعی��ت قرمز و نارنجی 

ممنوع است.
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در اولین روز پس از تعطیالت نوروزی رقم خورد
سقوط آزاد سکه

قیمت س��که در اولین روز پس از تعطیالت ن��وروزی در حالی با کاهش 
قابل توجه روبه رو ش��د که هر دالر آمریکا با کاهش قیمتی بسیار اندک در 
صرافی های بانکی مواجه بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در روز 
شنبه 14 فروردین ماه با کاهشی بیش از 400 هزار تومان همراه بود و این 
کاهش قیمت در شرایطی رخ داده است که بازارهای جهانی طال به واسطه 
فرا رسیدن روز شنبه تعطیل هستند. بر این اساس،  قیمت هر قطعه سکه 
تم��ام به��ار آزادی به 10 میلیون و ۸00 هزار تومان رس��ید که در قیاس با 
روز گذشته کاهشی 450 هزار تومانی را نشان می دهد. همچنین سکه بهار 
آزادی طرح قدیم 10 میلیون و 5۳1 هزار تومان قیمت خورد که کاهش��ی 
447 هزار تومانی را نسبت به روز کاری قبل نشان می دهد. قطعات کوچک تر 
سکه اما با نوسان بسیار محدود روبه رو بودند، چنانچه نیم سکه به قیمت 6 
میلیون و ۸50 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و ۳۲5 هزار تومان و بهای 
س��که گرمی برابر با ۲ میلیون و 46۲ هزار تومان گزارش ش��د. نرخ دالر در 
صرافی های بانکی نیز با 607 تومان کاهش در مقایسه با روز کاری گذشته 
)چهارشنبه( به رقم ۲4 هزار و 59۸ تومان رسید. قیمت فروش یورو هم با 
کاهش همراه بود و به ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر نیز 

۲4 هزار و 111 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳11 تومان بود.

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید
2 فایده قانون جدید چک

س��خنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک 
ثبت نش��ده در س��امانه صیاد را دریافت نکند، گفت قانون جدید چک به اجرای 
مق��ررات موجود در قانون مبارزه با پولش��ویی کم��ک و از جعل چک جلوگیری 
می کن��د. آمنه نادعلیزاده در یک برنام��ه تلویزیونی به دو فایده قانون جدید چک 
اشاره کرد و افزود: قانون جدید چک مشمول چک های بنفش رنگ می شود و دارای 
عبارت »کارس��ازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه 
صیاد است« است که از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شده اند و فرآیند تبادل 
آنها با چک های قبلی متفاوت اس��ت، به گونه ای که صادرکننده باید مش��خصات 
چک چون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند. 
گیرنده چک هم باید به س��امانه مربوطه مراجعه کند، استعالم بگیرد و اطالعات 
درج ش��ده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند. سخنگوی اجرای قانون جدید 
چک درباره فواید این قانون گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در 
قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند. با توجه به اینکه 
چک های قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش می شوند، اما چک های جدید در 
وجه حامل صادر نمی شوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده می شوند. به 
گفته ناد علیزاده، چک های قدیمی فعال کارسازی می شوند اما دائمی نیست و بانک 
مرکزی در زمان مش��خصی آنها را از بازار جمع آوری می کند. گیرنده چک هرگز 
چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقدشوندگی 
ندارد. گفتنی است که از پنجم فروردین امسال ثبت چک های جدید و بنفش رنگ 
در سامانه صیاد اجباری شده که این چک ها نیز از این زمان در بانک ها توزیع شده 

است و متقاضیان می توانند آنها را دریافت کنند.

گزارش فعالیت یک ماهه 5 بانک در پایان 
سال 99

گ��زارش فعالیت ماهان��ه دوره یک ماهه منتهی به پایان س��ال 1۳99 
بانک های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه و اقتصاد نوین در سامانه 
کدال منتشر شد. بررسی اطالعات منتشرشده در سامانه جامع اطالع رسانی 

ناشران )کدال( نشان می دهد:
* بانک پاسارگاد: جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک پاسارگاد طی دوره 
یک ماهه منتهی به ۳0 اس��فندماه 1۳99 ب��ه رقم ۲۸.1۲۸.64۸ میلیون 
ریال رس��ید. همچنین جمع درآمد تسهیالت اعطایی این بانک از ابتدای 
سال مالی تا پایان سال گذشته، ۲1۲.740.۸۸5 میلیون ریال محاسبه شد. 
در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره 
یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، 15.17۳.617 میلیون ریال 
و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان ۳0 اسفندماه 

1۳99 نیز به رقم 156.6۲4.۳99 میلیون ریال رسید.
* بانک پارسیان: جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک پارسیان طی دوره 
یک ماهه منتهی به ۳0 اس��فندماه 1۳99 ب��ه رقم 14.561.5۲5 میلیون 
ریال رس��ید. همچنین جمع درآمد تسهیالت اعطایی این بانک از ابتدای 
سال مالی تا پایان سال گذشته، 1۲5.166.456 میلیون ریال محاسبه شد. 
در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره 
یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، 15.6۸۲.۸5۸ میلیون ریال و 
جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا ۳0 اسفندماه 1۳99 

نیز به رقم 160.۲۲4.151 میلیون ریال رسید.
* بانک کارآفرین: جمع درآمد تس��هیالت اعطایی بانک کارآفرین طی 
دوره یک ماهه منتهی به ۳0 اسفندماه 1۳99 به رقم 4.0۲۸.۲45 میلیون 
ریال رس��ید. همچنین جمع درآمد تسهیالت اعطایی این بانک از ابتدای 
سال مالی تا پایان سال گذشته، ۳۳.۸17.140 میلیون ریال محاسبه شد. 
در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره 
یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۳.146.۲67 میلیون ریال و 
جمع س��ود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان ۳0اسفندماه 

1۳99 نیز به رقم ۲7.۳95.۸01 میلیون ریال رسید.
* بانک خاورمیانه: جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک خاورمیانه طی 
دوره یک ماهه منتهی به ۳0 اسفندماه 1۳99 به رقم ۳.۳۸7.155 میلیون 
ریال رس��ید. همچنین جمع درآمد تسهیالت اعطایی این بانک از ابتدای 
سال مالی تا پایان سال گذشته، ۳5.650.۳4۸ میلیون ریال محاسبه شد. 
در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره 
یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۲.۲۲۸.۸1۸ میلیون ریال و 
جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان ۳0 اسفندماه 

1۳99 نیز به رقم ۲۲.۳67.9۸۳ میلیون ریال رسیده است.
* بانک اقتصادنوین: جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک اقتصادنوین طی 
دوره یک ماهه منتهی به ۳0 اسفندماه 1۳99 به رقم 1۳.0۸7.5۳0 میلیون 
ریال رس��ید. همچنین جمع درآمد تسهیالت اعطایی این بانک از ابتدای 
سال مالی تا پایان سال گذشته، 100.0۲0.690 میلیون ریال محاسبه شد. 
در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره 
یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، 9.۸0۲.446 میلیون ریال و 
جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان ۳0 اسفندماه 

1۳99 نیز به رقم ۸۲.۲۳1.650 میلیون ریال رسید.

بانکنامه

در حالی که آمارها از رشد ۳۳ درصدی نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال 
گذش��ته حکایت دارد و از بهمن م��اه 1۳9۸ تا بهمن ماه 1۳99 به حجم 
نقدینگ��ی 9۲9 هزار میلیارد تومان افزوده ش��ده اس��ت، رئیس کل بانک 
مرک��زی، وضعیت این متغیر اقتصادی در س��ال 1400 را با وجود بودجه 
متورم و تکالیف بودجه ای که به نظام بانکی محول شده است، رو به رشد 
می دان��د و این اظهارنظر عبدالناصر همت��ی، نگرانی زیادی را درباره تداوم 

سرکشی نقدینگی در سال جدید برانگیخته است.
به گزارش ایسنا، نقدینگی که تغییرات آن به شدت سایر متغیرهای کالن 
اقتصادی و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، همواره یکی از مهمترین 
علل و منش��أ معضالت اقتصاد ایران است، زیرا تاکنون سد مستحکمی در 
مقابل خلق یا افزایش این ش��اخص اقتصادی و دس��ت درازی ها به سمت 
نظام بانکی در جهت تامین مالی ایجاد نش��ده اس��ت؛ کم��ا اینکه در این 
زمینه س��ال گذش��ته، بانک مرکزی اولویت اقدامات و برنامه های خود را 
کنترل رش��د تورم و نقدینگی اعالم کرد و اقداماتی همچون فراهم کردن 
بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش 
نرخ س��ود س��پرده بانک ها نزد این بانک تا 1۲ درصد، جایگزینی گواهی 
سپرده یورویی، پیشنهاد انتش��ار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود 

سپرده های بانکی را به سرانجام رساند. 
از س��وی دیگر، کنترل رش��د ترازنامه بانک ه��ا مهمترین عامل کنترل 
نقدینگی از س��وی رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد که بدین منظور، از 
ابتدای پارسال بانک های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا ترازنامه آنها به 
ترتیب ۲ و ۲.5 درصد رش��د کند. همچنین در سال گذشته به بازار اوراق 

توجه خاصی ش��د و س��عی شد تا از این بستر در جهت تامین مالی دولت 
اس��تفاده شود که به سمت منابع بانکی دست درازی نشود؛ به گونه ای که 
طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت در 
وزارت اقتصاد، از طریق تامین مالی با انتش��ار اوراق در سال گذشته 170 

هزار میلیارد تومان پول خلق نشده و پایه پولی افزایش نیافته است. 
اما ب��ا وج��ود برنامه ریزی های بان��ک مرکزی برای کنت��رل نقدینگی، 
کارشناس��ان اقتصادی معتقد بودند که ای��ن راه ها به مهار نقدینگی ختم 
نمی ش��ود زیرا چاره اصلی کنترل نقدینگی تورم است و باید برای کاهش 
تورم برنامه ریزی و سیاست گذاری جدی صورت بگیرد که نگاهی به اوضاع 
تورم و قیمت کاالها در س��الی که گذشت، نشان دهنده این است که تورم 
افرایش های قابل مالحظه ای را تجربه کرده است؛ به گونه ای که نشانه های 

آن در کوچک شدن سفره مردم قابل مشاهده بود. 
ع��الوه بر این، در حالی که مس��ئوالن بانک مرک��زی معتقدند که این 
بان��ک در دوره اخیر برای اولین بار سیاس��ت بازار ب��از را به اجرا در آورد و 
توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود، برخی 
از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا 
موجب کاهش تورم ش��ده است اما در کشورمان از آنجا که روش درستی 
در این زمینه به کار گرفته نش��د و ن��رخ هدف گذاری بهره بین بانکی هم 
مشخص نشد، نتوانس��تیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت 

تورم استفاده کنیم. 
همچنین نگاهی به ارقام نقدینگی در نیمه اول سال گذشته نشان دهنده 
افزایش بی سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی 

است و آمارها نشان می دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲0.7 
درصد رسیده که از مهر 1۳9۲ بی سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب 
فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.۸ درصد رس��یده است. براساس آماری که 
بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۸95.9 
هزار میلیارد تومان رس��یده که به نس��بت به اسفندماه 1۳9۸ رشد 17.1 
درصدی را ثبت کرده است. نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال نیز از رقم 
۳۳00 ه��زار میلیارد تومان عبور کرد و این متغیر اقتصادی در بهمن ماه 

سال گذشته با ۲.۸ درصد افزایش مواجه شده است.
براس��اس این گزارش، حجم تغییرات نقدینگ��ی در بازه 11 ماهه که 
از ابتدای پارس��ال تا پایان بهمن ماه را دربر می گیرد، حدود ۸۳۸ هزار 
میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود و درصد رشد نقدینگی نیز در این 
دوره ۳۳.۸ درصد رش��د بوده اس��ت. به عبارت دیگر، از بهمن 1۳9۸ تا 
بهمن سال گذش��ته به حجم نقدینگی 9۲9 هزار میلیارد تومان افزوده 

شده است.
در پایان باید گفت، با توجه به اینکه سرگذشت نقدینگی در سالی که 
گذش��ت پر از رکورد افزایشی بود، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است 
که وضعیت نقدینگی در سال 1400 نیز با وجود بودجه و تکالیف محول 
شده در آن به بانک مرکزی و بانک ها افزایشی خواهد بود بنابراین طبق 
گفته کارشناس��ان اقتصادی، بانک مرک��زی باید کنترل تورم را بیش از 
پیش و کارشناس��ی تر در نظر بگیرد زیرا ش��واهد نشان دهنده این است 
ک��ه اقدامات صورت گرفته تاکنون در ای��ن زمینه موثر نبوده و تنها راه 

درمان سرکشی نقدینگی همانا کنترل تورم است.

چرا بانک مرکزی در مهار نقدینگی در سال گذشته موفق نبود؟

ادامه سرکشی پول در سال 1400

به گفته بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی 
ب�الغ بر ۲0۳4 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 99 در کل کش��ور مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلغ 7.9 درصد 

افزایش نشان می دهد.
براساس آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و 600 هزار فقره چک 
به ارزشی ب�الغ بر ۲0۳4 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 99 در کل کشور 
مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلغ 7.9 
درصد افزایش نش��ان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش 
از ۲ میلی��ون و 600 هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 97۸ هزار میلیارد 

ریال مبادله شد.
49.۳ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در بهمن ماه 99 در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب 
با ۳0.7 درصد، 10.9 درصد و 7.7 درصد بیش��ترین سهم را در مقایسه با 
س��ایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 61.4 درصد از ارزش چک های فوق 
در سه استان تهران )4۸.1درصد(، اصفهان )7.۳ درصد( و خراسان رضوی 
)6 درصد( مبادله ش��ده اس��ت که بیشترین س��هم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.
براساس این گزارش، بیش از 7 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر 1۸07 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 99 در کل کشور وصول شد 
ک��ه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درص��د و از نظر مبل�غ 7.۸ درصد 
افزایش نش��ان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه 
مذکور به ترتیب 91.9 درصد و ۸۸.۸ درصد وص�ول ش��ده اس�ت. درص�د 

تع�داد و مبل�غ چک های وصول ش��ده در دی ماه 1۳99 به ترتیب معادل 
9۲ درصد و ۸۸.9 درصد و در بهمن ماه 9۸ به ترتیب برابر 91.6درصد و 

90.5 درصد بوده است.
در بهم��ن ماه 1۳99 در اس��تان تهران حدود ۲ میلی��ون و 500 هزار 
فقره چک به ارزش���ی ب�ی��ش از ۸۸۸ هزار میلیارد ریال وصول ش��د که 
از نظ��ر تعداد 9۳ درص���د و از نظر ارزش 90.۸ درص��د از کل چک های 
مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، 
بیش��ترین نس��بت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در 
استان، به ترتیب به اس��تان های گیالن )94درصد(، البرز )9۲.۸درصد( و 
یزد )9۲.5درصد( اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد 
)۸۲.7 درصد(، لرس��تان )۸7.۲درصد( و خراسان ش�مالی )۸7.7درص�د( 
پ�ایین ترین نسبت تعداد چک ه�ای وصولی به کل چک های مبادله شده 
در اس��تان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررس��ی در بین سایر 
اس�تان های کش�ور، بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 
چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر )۸9.6درصد(، 
الب��رز )۸9.4 درصد( و هرمزگان )۸9.۳ درصد( اختصاص یافته اس��ت و 
استان های گیالن )76 درصد(، کهگیلویه و بویراحمد )۸1درصد( و لرستان 
)۸4 درصد( کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های 
مبادله ش��ده در استان را به خود اختصاص داده اند. در ارتباط با چک های 
برگش��تی نیز حدود 697 هزار فقره چک به ارزش��ی ح��دود ۲۲7 ه�زار 
میلیارد ریال در بهمن ماه 1۳99 در کل کش��ور برگش��ت داده شده است 
که نس��بت به م��اه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتی��ب ۲.7 درصد و ۸.۸ 

درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در 
ماه مذکور به ترتیب ۸.1 درصد و 11.۲درصد برگش��ت داده ش�ده اس�ت. 
درص�د تع�داد و مبل�غ چک های برگش��ت داده ش��ده در دی ماه 1۳99 
به ترتی��ب معادل ۸ درصد و 11.1 درصد و در بهمن ماه س��ال 1۳9۸ به 

ترتیب برابر ۸.4 درصد و 9.5 درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران بی��ش از 1۸5 هزار فقره چک به 
ارزش��ی حدود 90 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7 
درصد و از نظر ارزش 9.۲ درصد از کل چک های مبادله ای برگش��ت داده 
شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت 
تع�داد چک های برگش�تی به کل چک های  مبادله ای در استان، به ترتیب 
به اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )17درصد(، لرستان )1۲.۸درصد( و 
خراس��ان ش��مالی)1۲.۳درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
)۸.5درص���د(، البرز )7.۲ درصد( و یزد )7.5 درصد( پایین ترین نس��بت 
تعداد چک های برگشتی به ک�ل تع�داد چک های مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ی در بین سایر اس��تان های کشور، بیشترین نسبت 
ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به  
ترتیب به استان های  گیالن )۲۳درصد(، کهگیلویه و بویراحمد )1۸درصد( 
و لرس��تان )15درصد( اختصاص یافته است و اس��تان های بوشهر )10.4 
درص��د(، البرز )10.6 درصد( و هرمزگان )10.7 درصد( کمترین نس��بت 
ارزش چک های برگش��تی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند.

براساس آخرین قیمت های اوراق مسکن، متأهل های ساکن تهران برای 
ای��ن اوراق بای��د ۲7 میلیون و 7۲ هزار توم��ان پرداخت کنند. به گزارش 
ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تسه 
)اوراق( سال 1۳9۸ برای فروردین 40 هزار و 100 تومان، اردیبهشت 5۳ 
ه��زار و 400 تومان و خردادماه نی��ز 56  هزار و 100 تومان قیمت دارند. 
هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در تیر با قیمت  59 هزار و 600 تومان، 
مرداد 55 هزار تومان و در شهریور با قیمت 5457 هزار و ۲00 تومان داد 

و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر س��ال 1۳9۸ نیز به ترتیب 54 هزار و ۲00 
توم��ان، 55 هزار و 100 تومان و 55 ه��زار و ۲00 تومان بوده و هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند همان سال نیز با قیمت های 
55 ه��زار و 400 توم��ان، 5۳ هزار و 700 و 54 ه��زار و 500 تومان داد و 

ستد می شود.
همچنی��ن برای س��ال 1۳99 تس��ه فروردین 5۸ ه��زار و 700 تومان، 
اردیبهش��ت 55 هزار تومان و خردادماه نیز 57 هزار و ۸00 تومان قیمت 

دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 1۳99 با 
قیمت 56 هزار و ۳00 تومان، در مرداد 57 هزار و 700 تومان و در شهریور 
54 هزار و 400 تومان داد و ستد می شود. این اوراق در مهرماه 55 هزار و 
۳00 تومان، در آبان ماه 65 هزار و100تومان و در آذرماه 55 هزار و ۳00 
تومان قیمت داشته اند. قیمت این اوراق در دی سال گذشته نیز 57 هزار 
و 900 تومان، در بهمن ماه  5۸ هزار و ۲00 تومان و در اسفندماه نیز 56 
هزار و 400 تومان است که این گزارش نیز براساس قیمت اسفندماه سال 

گذشته نوشته شده است.
بر این اس��اس، با توجه به اینکه مجردهای س��اکن ته��ران می توانند تا 
140 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 100 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و 40 میلیون تومان جعاله می شود، برای دریافت 
100 میلیون تومان تسهیالت باید ۲00 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 56 هزار و 400 تومانی 11 میلیون 
و ۲۸0 هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۸0 ورق به مبلغ 4 میلیون و 51۲ هزار تومان 

خریداری کنن��د، مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه 15 میلیون و 79۲هزار 
تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف ۲40 میلیون 
تومان ش��امل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند بنابراین زوجین باید 400 برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون و 560 هزار 
تومان می ش��ود که همراه با هزینه 4 میلیون و 51۲ تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۸0 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۲7 میلیون و 7۲هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
۲00 هزار نفر به ۸0 میلیون تومان رس��یده ک��ه برای آن باید 160 برگه 
خریداری ش��ود که هزینه آن 9 میلیون و ۲4 هزار تومان اس��ت. این وام 
برای س��ایر مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که 
باید برای آن 1۲0 برگه خریداری شود که هزینه آن 6 میلیون و 765هزار 

تومان می شود.

8.6 میلیون فقره چک در بهمن ماه پارسال مبادله شد

جغرافیای استانی چک

آخرین قیمت های اوراق مسکن

27 میلیون بدهید، 240 میلیون وام بگیرید
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در سال گذشته
سهامداران 17 هزار میلیارد تومان مالیات دادند

در س��ال 99 س��هامداران 17 هزار میلیارد توم��ان مالیات نقل و 
انتقال سهام دادند. براساس آمارهای رسمی، سهامداران در سال 99 
بال��غ بر 17 هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال س��هام 
در ب��ازار س��رمایه درآمد به دولت پرداختند ک��ه این رقم به تنهایی 
معادل 9 درصد از کل مالیات وصولی س��ال 1۳99 است. همچنین 
طبق آمارها بیش از 1۸ هزار میلیارد تومان سهام دارا یکم و پاالیش 
یکم در سال گذشته به فروش رفت. عالوه بر آن 14.5 هزار میلیارد 
تومان س��هام به عموم به تدریج عرضه شده و 6 هزار میلیارد تومان 
بدهی از طریق واگذاری س��هام تهاتر ش��د. در مجم��وع ۳۸.۸ هزار 
میلیارد تومان سهام به فروش رسید. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد 
گفته بود 1۸9 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال 99 وصول 

شده که نسبت به رقم مصوب بودجه 105 درصد تحقق دارد.

با »سامانه جامع توزیع سود«
سود 130 شرکت بورسی واریز شد

مدیر عامل س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار از واریز س��ود 1۳0 
شرکت بورسی خبر داد و گفت سال گذشته، سود سهام بیش از 1۳0 
شرکت با استفاده از »سامانه جامع توزیع سود« برای سهامداران واریز 
شد. حس��ین فهیمی درخصوص تحوالت سال گذشته بازار سرمایه با 
بیان اینکه عملیاتی ش��دن پروژه ETF یکی از دستاوردهای مهم بود، 
افزود: ورود میلیونی مردم به بازار سرمایه و فراهم کردن و ارتقای سریع 
زیرساختهای متناسب یکی از بزرگترین رویدادهایی بود که با استفاده 
از تالش دس��ته جمعی در سال گذش��ته به ثمر نشست. به گفته وی، 
ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص آزادسازی سهام عدالت در سال 
گذشته یک مأموریت تاریخی و بی سابقهای را به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه مح��ول کرد که پیش از آن بیش 
از 10 س��ال بود که نهادها و س��ازمان های زی��ادی در عملیاتی کردن 
ای��ن پروژه موفق نبودند، اما در نهایت بعد از محول ش��دن آن به بازار 
سرمایه، این آزادس��ازی صورت گرفت. این موضوع یک اتفاق تاریخی 
و بزرگ را رقم زد که ش��اید در هر 50 س��ال یک بار صورت بگیرد و 
اجرای آن در ش��رایط ش��یوع کرونا وضعیت پیچیدهای را رقم زد که 
با همت دس��ته جمعی به عنوان یکی از مدرن ترین پروژه های تاریخی 
بازار سرمایه در شرکت س��پرده گذاری مرکزی محقق شد. مدیرعامل 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان اینکه در سال 
گذش��ته بیش از 40 مجمع الکترونیکی برگزار ش��د، گفت: با استفاده 
از س��امانه جامع توزیع س��ود، سود س��هام بیش از 1۳0 شرکت برای 
سهامداران واریز شد که بالغ بر ۲5 میلیون تراکنش بانکی را شامل شد.

اعالم تخلف برای عدم برگشت جاماندگان 
یارانه نقدی

سالها از درخواست جاماندگان یارانه نقدی برای دریافت آن گذشته 
و آنق��در تکلیف قانون برای غربالگ��ری یارانه بگیران و ثبت نام مجدد 
از متقاضیان نیازمند اجرایی نش��د که در قانون بودجه امس��ال عدم 
اقدام در این رابطه، تخلف اعالم شده است، اما آیا اعالم تخلف موجب 
بازنگری در روند پرداخت یارانه نقدی می ش��ود آن هم در شرایطی که 
طی سال های اخیر بارها بندهای مربوط به هدفمندی بدون اجرا مانده 

است؟
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر بارها بحث ثبت نام از جاماندگان 
یاران��ه نقدی مط��رح بود، اما هیچ��گاه اقدام موثری انجام نش��د. در 
س��ال 1۳9۳ و زمانی ک��ه دولت تصمیم به طرح ثب��ت نام مجدد از 
متقاضی��ان گرفت، فرصتی بین ۲0 تا ۳1 فروردین آن س��ال تعیین 
کرد تا متقاضیان دریافت یارانه نقدی براس��اس رقم اول ش��ماره ملی 
سرپرس��تان خان��وار  در یک روز ثبت نام کنند ول��ی به هر صورت با 
توجه به شرایط ثبت نام و فرصت زمانی تعیین شده برخی از خانوارها 
نتوانستند نام خود را در لیست متقاضیان انجام دهند. از آن زمان به 
بع��د در کنار جاماندگان از دریافت یارانه نقدی بودند افراد جدید و یا 
خانوارهای��ی که نیازمند دریافت این یاران��ه بودند و امکان ثبت نام و 

ورود به لیست نداشتند.
از س��ال 1۳94 تاکنون بارها در قوانین بودجه دولت مکلف به ثبت 
نام از جاماندگان از یارانه نقدی ش��ده ولی به نتیجه نرسیده است، در 
تبص��ره 14 قانون بودجه 1400 و در بن��د »ب« آن بار دیگر تکلیف 
ثبت نام جاماندگان مطرح شده است؛ به طوری که اعالم شده سازمان 
هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت 
ب��ه ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیش��تی و نیز س��ایر 
یارانه ها به کلیه افراد واجد ش��رایط از جمله افراد جدید و افرادی که 
تاکنون ثبت نام نکرده اند و حتی افرادی که منصرف شده بودند اقدام 
کنند. در قانون بودجه تاکید شده است عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت 
نام و عدم پرداخت یارانه و نیز یارانه معیش��تی و سایر یارانه ها تخلف 
محسوب می شود و مسئولیت آن برعهده کلیه مدیران ذی ربط بوده و 
این تخلف در مراجع ذی صالح رسیدگی خواهد شد. این تکلیف قانونی 
در حالی برای بار چندم برعهده دولت گذاشته می شود که در بودجه 
1۳99 نیز موظف به ثبت نام از جاماندگان یارانه نقدی بود. هرچند در 
مورد کمک های معیشتی که از آبان 1۳9۸ در دستور کار قرار گرفت، 
برای دوره ای در مورد متقاضیان اقداماتی صورت گرفت ولی در رابطه 
با یارانه نقدی هنوز اطالع رسانی برای نحوه ثبت نام مجدد نشده است.
در سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی ارائه کردند تا افرادی که 
نمی توانند یارانه بگیرند درخواس��ت خ��ود را ارائه و با برقراری آزمون 
وسع در صورت داشتن ش��رایط یارانه دریافت کنند، اما در این مورد 
هم تاکنون هیچ گزارشی از سوی مسئوالن مربوطه در رابطه با عمل 
به تکلیف قانون بودجه برای ثبت نام جاماندگان و نیازمندان به یارانه 
نقدی ارائه نش��ده اس��ت. همچنین در حال حاضر حدود 7۸ میلیون 
نفر در لیس��ت س��ازمان هدفمندی یارانهها قرار دارند و هر ماه یارانه 
نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند که هزینه آن در سال 
به حدود 4۲ هزار میلیارد تومان می رس��د، سبدی از یارانهبگیران که 
ظاهرا قرار نیس��ت پردرآمدها از آن خارج و نیازمندان خارج از لیست 
به آن وارد ش��وند. این در حالی اس��ت که طی سال های اخیر تکلیف 
حذف سه دهک باالی درآمدی هم از بندهای ثابت قانون بودجه بوده 
ولی به آن هم به طور جدی عمل نش��د و حتی در بودجه امسال این 

تکلیف حذف شده است.

خبرخوان

فرصت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در چهاردهمین روز فروردین ماه 
بیش از 11 هزار واحد افت داش��ت که بیش��ترین میزان افت شاخص کل 
بورس در سال 1400 به شمار می آید. هفته گذشته اولین هفته کاری سال 
جدی��د بورس تهران بود که با افت بیش از یک درصدی ش��اخص کل به 
پایان رسید. شاخص کل هم وزن نیز هفته  گذشته را با رشد 0.65 درصدی 
پش��ت سر گذاشت که نش��ان دهنده وضعیت مناسب تر س��هام گروه های 

کوچک بازار است.
اما ش��اخص بورس تهران در ش��روع دومین هفته کاری در سال جدید، 
11هزار و 64۸ واحد کاهش یافت و تا رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد 
عقب رفت. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 5۳4 واحد کاهش 
به 441 هزار و 114 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 999 واحد افت 
به ۲۸7 هزار و ۳۸۸ واحد رسیدند. شاخص بازار اول 9 هزار و 41۲ واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۲0 هزار و 4۸6 واحد کاهش داشت. در معامالت روز 
شنبه بیش از یک میلیارد و ۸01 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۳۲ هزار و 956 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۲71 واحد، کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکشتی( با 156 واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش 
)س��پ( با 11۲ واحد، فوالژ آلیاژی ایران )فوالژ( با ۸۲ واحد، مس ش��هید 
باهنر )فباهنر( با 75 واحد، ماشینسازی اراک )فاراک( با 46 واحد، لیزینگ 
رایان سایپا )ولساپا( با 1۸ واحد و بانک پاسارگاد )وپاسار( با 16 واحد تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با یک هزار و 
41۲ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۲51 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 746 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( ب��ا 71۸ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
6۳۸ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 51۳ واحد، پتروشیمی پارس 
)پارس( با ۳97 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با ۳95 
واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۳۸7 واحد تاثیر منفی بر 

شاخص گذاشتند.
همچنین نمادهای گروه دارویی برکت )برکت(، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ماشینسازی 

اراک )فاراک(، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی(، تامین 
سرمایه امین )امین( و لعابیران )شلعاب( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار 
داش��تند. گروه مواد دارویی هم در معامالت چهاردهمین روز سال جدید 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 116 میلیون و 
6۳۳ هزار برگه سهم به ارزش ۳هزار و 777 میلیارد ریال داد و ستد شد.

در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 119  واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 1۸ هزار و سه واحد ثابت ماند. در این بازار 
۸10 میلیون و 97۲ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 1۸ هزار و ۳99  میلیارد 
ریال داد و ستد شد. نمادهای رایان هم افزا )رافزا(، صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(، بیمه معلم )ومعلم(، پخش هجرت )هجرت(، شهرس��ازی و 
خانه س��ازی باغمیش��ه )ثباغ(، صنعتی دوده فام )شصدف(، هتل پارسیان 
کوث��ر اصفهان )گکوثر(، هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیان��ه )میدکو( و 
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان )زگلدشت( تاثیر مثبت بر شاخص این 
بازار داش��تند. همچنین نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی مارون )مارون(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، اعتباری 
ملل )وملل(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( و سهامی ذوب آهن 

اصفهان )ذوب( بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس را داشتند.
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، اولین هفته کاری سال جدید 
برای بورس تهران با افت بیش از یک درصدی شاخص کل به پایان رسید. 
شاخص کل هم وزن اما هفته  را با رشد 0.65 درصدی پشت سر گذاشت؛ 
موضوعی که از وضعیت مناس��ب تر س��هام گروه های کوچک بازار حکایت 

دارد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در هفته کاری گذشته علی رغم عقب نشینی 
تقاضا در گروه های بزرگ کاالیی، کوچک ترها عمدتا با رشد قیمت همراه 
شدند. از این رو در میان صنایع سی و هشت گانه بورسی، ۲4 گروه شاهد 
رش��د میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود بودند و در مقابل شاخص 
صنعت 14 گروه منفی بود. هرچند در این هفته بیشترین افت قیمت از آن 
گروه خرده فروشی با تک سهم »افق« و کاهش قیمت 5.1 درصدی شد اما 
پس از آن گروه های بزرگ کاالمحور بیشترین تاثیر منفی را بر نماگر اصلی 

بازار گذاشتند و منجر به افت بیش از یک درصدی آن شدند.
در دو هفته اخیر که همزمان با تعطیالت نوروز بود، بازار جهانی پرتالطم 
ظاهر ش��د. از افزایش آمار مربوط به شیوع کرونا در اروپا گرفته تا اتفاقات 
رخ داده در کانال سوئز همگی سبب شد تا نرخ  نفت و فلزات در بازار جهانی 
دستخوش فراز و فرودهای چندباره شود. روز سه شنبه سه فروردین ماه بود 
که خبر رسید کشتی بزرگ باربری »اور گرین« کانال سوئز را مسدود کرده 
اس��ت. این کش��تی 400 متری هنگام دور زدن در کانال به گل نشست و 
سبب مسدودشدن این مسیر مهم آبی شد تا ترافیکی در کانال سوئز ایجاد 
شود؛ امری که در ابتدا منجر به پرواز قیمتی کامودیتی ها به ویژه نفت شد 
اما در ادامه با افزایش آمار مبتالیان به کووید-19 در اروپا و آمریکا شاهد 
تردید معامله گران کاالیی بودیم تا در مجموع هفته ای پرنوسان را در بازار 

جهانی شاهد باشیم. 
ش��اید همین عامل بود که موجب تردید س��هامداران نمادهای  کاالیی 
شد. بررسی ها نش��ان می دهد در هفته ای که گذشت گروه فلزات اساسی 
بیشترین افت هفتگی به میزان ۳.۲ درصد را میان صنایع کامودیتی محور 
بورس تهران ثبت کرد. پس از آن پتروپاالیشی ها بودند که در قعر جدول 
بازده��ی بورس ته��ران در هفته منتهی به 11 فروردین ماه نشس��تند. از 
این رو گروه فرآورده های نفتی در مجموع اولین هفته کار س��ال جدید با 
کاهش ۲.۸ درصدی میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود مواجه شد. 
پتروشیمی ها نیز در هفته مورد بررسی افت ۲.7 درصدی را تجربه کردند. 
همچنی��ن معدنی ه��ا از ریزش قیمتی در امان نماندن��د و در هفته ای که 
گذش��ت با کاهش 1.۸ درصدی میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود 
مواجه ش��دند همانطور که وضعیت نماگر هم وزن بورس در هفته منتهی 
به 11 فروردین ماه نش��ان می دهد، س��هام گروه های با ارزش بازار پایین تر 
در هفته ای که گذش��ت شرایط مطلوب تری را تجربه کردند. در این میان 
بیشترین رشد قیمتی از آن گروه منسوجات با تک نماد »نمرینو« شد. این 
سهم در اولین هفته کاری سال جدید رشد 11 درصدی را ثبت کرد. پس 
از آن نیز گروه فنی و مهندسی با دو نماد »رتکو« و »رمپنا« شاهد صعود 
7.۸ درصدی قیمت ها بود. صنعت دستگاه های برقی، استخراج نفت و گاز، 
محصوالت فلزی و سایر معادن از دیگر صنایع مثبت بورس در هفته مورد 

بررسی هستند که رشد بین ۳.7 تا 7.۳ درصدی را ثبت کردند.

بورس تهران اولین روز هفته را با کاهش 11 هزار واحدی پشت سر گذاشت

بیشترین افت بورس در سال 1400

یک کارش��ناس بازار سرمایه با پیش بینی روند معامالت بورس در هفته 
جاری، گفت در هفته پیش رو ش��اهد معامالتی متعادل در بازار خواهیم 

بود و احتمال ایجاد روند قوی در معامالت بازار ضعیف به نظر می رسد.
امیرعلی امیرباقری به روند معامالت بورس در نخستین روزهای معامالتی 
س��ال 1400 اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: در هفته ای که گذش��ت شاهد 
معامالت کم رمقی در بازار بودیم که علت آن به صورت س��نتی برگرفته از 

تعطیالت نوروزی و کاهش ارزش معامالت بازار در این برهه زمانی بود.
وی به عوامل تاثیرگذار در افت ش��اخص بورس در بازار هفته گذش��ته 
اشاره کرد و ادامه داد: به  دلیل تغییر ایجادشده در زمان تسویه ها، خریدار 
و فروش��نده تمایل چندانی به انجام معامالت در بازار س��هام ندارند. علت 
دیگر اینکه به دلیل وجود تعطیالت رس��می، احتمال ایجاد ریس��ک های 
معامالتی در بازار با افزایش همراه می شود که به صورت عمده سهامداران 
و س��رمایهگذاران چنین ریسکی را تحمل نمی کنند و ترجیح می دهند تا 
در زمان بازگشت ثبات به معامالت این بازار اقدام به ورود و سرمایه گذاری 

در این بازار کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اکنون بازار س��رمایه از روند 
چندان مشخصی برخوردار نیس��ت، گفت: در صورت وجود روندی جدی 
در معامالت بازار، زمینه ایجاد معامالت بهتر فراهم می شد و حتی در این 
صورت در زمانی که معامالت در بازار از قدرت چندانی برخوردار نیس��تند 

رونق به معامالت بازار بازگردانده می شود.
امیرباقری به مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در روند معامالت بازار سهام 
اشاره کرد و افزود: اکنون مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر بدنه بازار سرمایه، 
پارامتر ابهام است که به صورت مستقیم در افزایش پارامتر ریسک تاثیرگذار 
است، همین موضوع باعث شده تا حدودی خریداران و فروشندگان از انجام 

معامالت در بازار سهام عقب نشینی کنند.
به اعتقاد وی، در مورد مناس��بات سیاسی تاثیرگذار بر بازار سهام، بحث 
بازگشت آمریکا به برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح است که 
به دلیل وجود ابهام در نتیجه این اتفاقات، ریسک بازار افزایش پیدا کرده 
اس��ت. بر این اساس، تا حدودی به دلیل عدم وجود روندی غالب در بازار، 
سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار و ورود سرمایه های خود به بورس 
خودداری می کنند؛ بنابراین در کوتاه مدت و میان مدت نباید در بازار انتظار 

روندهای قوی مشابه روندهای دو سال اخیر را داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به لحاظ تکنیکالی در زمان ایجاد 
روندهای سنگین در معامالت، بازار احتیاج به اصالح قیمتی و زمانی پیدا 
می کند؛ به همین دلیل در کوتاه مدت نباید در بازار در انتظار روندهای قوی 
در جهت مثبت و منفی باشیم. البته نکته ای که باید به آن دقت کرد این 
اس��ت که سرمایه گذاران ممکن است در زمان تحلیل پارامترهای حاضر و 
آتی، به برخی از سهام با قیمت های ارزنده برخورد کنند اما از آنجایی که 

با وجود ارزندگی قیمت ها روند قوی در بازار ش��کل نمی گیرد شاهد ورود 
جریان نقدینگی در بازار نخواهیم بود.

به گفته این کارشناس بازار س��رمایه، این امر باعث می شود بسیاری از 
س��رمایه گذاران صبر کنند تا در زمان تشکیل روند جدی در بازار حتی با 
قیمت ه��ای باالتر به بازار ورود کنند، اما در زمان قیمت پایین س��هام، به 

دلیل نبود روند قوی سرمایه خود را وارد بازار نمی کنند.
او سپس به پیش بینی روند معامالت بورس در هفته سوم فروردین ماه 
پرداخت و گفت: در هفته جاری شاهد معامالتی متعادل در بازار هستیم و 
احتمال ایجاد روند قوی در معامالت بازار ضعیف به نظر می رسد. با توجه 
به اتفاقات سیاس��ی، چشم انداز روشن سیاسی و گشایش های مطرح شده 
مانند بازگش��ت آمریکا به برجام می توان انتظار داشت بازار ارز تحت تاثیر 
این خبر قرار بگیرد که همین امر بر بدنه بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. 
این موضوع ممکن است زمینه افزایش عرضه در بازار را فراهم کند، هرچند 

که ایجاد عرضه در بازار نشان دهنده روند قوی نزولی در بازار نیست.
امیرباقری در پایان به س��هامداران و سرمایه گذاران توصیه کرد تا برای 
سرمایه گذاری در بورس پارامترهای فعلی و آتی را مورد بررسی قرار دهند. 
همچنین در صورتی که س��هامداران از اطالعات کافی و قدرت تحلیل در 
بازار س��هام برخوردار نیستند، از افراد دارای مجوز قانونی کمک بگیرند تا 

بتوانند از این طریق نهایت استفاده را از ظرفیت های بازار داشته باشند.

یک کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد

روند معامالت بورس در هفته سوم بهار
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رئیس اتاق ایران و چین مطرح کرد
خطر بزرگ باالی سر اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید که دعواها و جنجال های 
سیاس��ی باعث ش��ده خطر مهمی که در اقتصاد ای��ران وجود دارد، 
فراموش ش��ود و آن محدودشدن تجارت ایران به چند کشور محدود 

است.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایس��نا، درباره صحبت های اخیر 
رئیس سازمان توسعه تجارت که امکان سه برابر شدن صادرات ایران 
به چین را مطرح کرده بود، توضیح داد: براساس آمار رسمی که دولت 
چین از میزان تجارت خود با ایران در سال ۲0۲0 منتشر کرده، ارزش 
تجارت به 16 میلیارد دالر رسیده است. گمرک ایران نیز می گوید که 
تجارت با چین حدود 19 میلیارد دالر بوده و بررسی این آمار باید در 

چند محور مجزا صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما در س��ال ۲014 میالدی، میزان تجارت مشترک 
خ��ود با چین را به بیش از 51 میلیارد دالر رس��انده بودیم و به این 
ترتیب، عدد 16 میلیارد دالری فعلی در قیاس با عملکرد چند س��ال 
قب��ل کاهش 45 میلیارد دالری را نش��ان می ده��د. یعنی اگر حتی 
بتوانیم صادرات و در نهایت تجارت خود را سه برابر کنیم نیز تنها به 

عملکرد چند سال قبل خود بازگشته ایم.
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین با بی��ان اینکه ظرفیت تجارت 
مش��ترک میان دو کشور بسیار بیشتر از اعداد فعلی است، بیان کرد: 
در س��فر حدود چهار س��ال قبل رئیس جمهوری چین به ایران، بنا 
ش��د که در یک برنامه بلندمدت، میزان تجارت مش��ترک ساالنه دو 
کشور به 160 میلیارد دالر برسد و رسیدن به این اعداد در دو برنامه 
پنج ساله ممکن است اما در شرایط فعلی دشواری های موجود کار را 

سخت کرده است.
حری��ری با بیان اینکه تا زمانی که تحریم ه��ا وجود دارند و تعامل 
اقتص��اد ایران با اقتصاد جهانی حالت عادی به خود نگرفته، نمی توان 
انتظار افزایش جدی تجارت با هیچ کش��وری را داشت، تشریح کرد: 
طبق آمارهای رس��می بخش مهمی از صادرات ایران را نفت تشکیل 
می دهد که در س��ال های گذش��ته به دلیل تحریم ها میزان فعالیت 
در این حوزه به ش��دت کاهش یافته اس��ت. از س��وی دیگر در حوزه 
صادرات غیرنفتی نیز باز بخش مهمی از صادرات ایران به محصوالت 
پتروشیمی و سایر مشتقات نفت و البته محصوالت معدنی بازمی گردد 

که شرایط برای فعالیت در این حوزه ها نیز مهیا نبوده است.
وی ادام��ه داد: وقت��ی ص��ادرات کاهش پیدا کند، عم��ال ارزآوری 
پایین آمده و وقتی ارزی نباشد، امکان واردات نیز وجود ندارد. تحت 
تاثیر همین ش��رایط است که تجارت ما چه در سطح کالن و چه در 
تعامل با چین به ش��دت کاهش یافته اس��ت و از این رو تا زمانی که 
محدودیت هایی مانند تحریم وجود دارد نمی توان انتظار داش��ت که 

تغییر عمده در این حوزه به وجود آید.
رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر اینکه هر کش��وری در س��طح 
جهان به دنبال به دست آوردن منافع ملی و حضور قدرتمند اقتصادی 
اس��ت، گفت: چین نیز مانند هر کشوری اهداف ملی خود را پیگیری 
خواهد کرد. ما چند سال قبل شریک اصلی چین در خاورمیانه و حتی 
آس��یای غربی بودیم، اما امروز دیگر این جایگاه را نداریم، زیرا چین 
معطل ما نخواهد ماند و وقتی شرایط فراهم نباشد، گزینه های دیگری 

در منطقه فعال خواهند شد.
به گفته حریری، برخالف داد و قال هایی که در روزهای گذش��ته 
بر س��ر س��فر وزیر خارجه چین به ایران مطرح ش��د، این یک سفر 
اختصاص��ی نب��ود و مقام چینی در س��فری منطقه ای ب��ه ترکیه و 
عربس��تان سعودی و امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه 
خلیج فارس نیز س��فر کرد و همین موضوع نش��ان می دهد که اگر 
ایران دیر بجنبد، دیگر کش��ورها آمادگ��ی فعال کردن ظرفیت های 
جدی��د در همکاری با چین به عنوان ی��ک قدرت اقتصادی جهانی 

را دارند.
وی ب��ا بیان اینکه با وجود کاهش قاب��ل توجه میزان تجارت ایران 
با چین، س��هم این کش��ور در کل تجارت ایران افزایش یافته است، 
توضیح داد: در س��الی که ما بیش از 51 میلیارد دالر با چین تعامل 
داش��تیم، سهم این کش��ور در تجارت ایران حدود ۲0 درصد بود اما 
در س��ال گذشته و با وجود کاهش این عدد به یک سوم، سهم چین 
از تجارت ایران به ۲6 درصد رس��یده است. جدای از آن آمار گمرک 
نش��ان می دهد که حدود ۸0 درصد از کل تجارت ایران تنها با حدود 

شش کشور انجام شده و این خطری بزرگ برای اقتصاد ایران است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
جریمه سنگین برای نگهداری مرغ بیش از 

50 روز در مرغداری ها
مع��اون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی اعالم ک��رد چنانچه 
مرغ��داران به هر دلیل نس��بت به عرضه م��رغ 50 روزه با قیمت 
مصوب اقدام ننمایند، عمل آنها از مصادیق احتکار محس��وب شده 

و جریمه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی 
اعالم کرد چنانچه مرغداران به هر دلیل نس��بت به عرضه مرغ 50 
روزه ب��ا قیمت مصوب اقدام ننمایند، عمل آنها از مصادیق احتکار 

محسوب شده و جریمه خواهند شد.
مرتضی رضایی با ارسال نامه ای به اتحادیه سراسری تعاونی های 
کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با موضوع همکاری و هماهنگی 
درخص��وص عرضه مرغ زنده عنوان کرد: پیرو رونوش��ت نامه این 
معاونت درخصوص ابالغیه افزایش س��ن پرورش مرغ گوش��تی به 
50 روز و اختص��اص نهاد موردنیاز برای بازه زمانی در قبال عرضه 
مرغ زنده به قیمت مصوب، مقتضی است ضمن اطالع رسانی کامل 
موضوع به تش��کل های مرغداران گوش��تی در اقصی نقاط کش��ور 
پیگیری ه��ای الزم برای هماهنگی و همکاری کامل تش��کل های 

استانی با سازمان جهاد کشاورزی استان ها به عمل آید.
چنانچه مرغداران به هر دلیل نس��بت به عرضه مرغ 50 روزه با 
قیم��ت مصوب اقدام ننمایند عمل آنها از مصادیق احتکار و عرضه 
کاالهای خارج از شبکه محسوب شده و عالوه بر پیگیری و اعمال 
جرایم قانونی مربوطه، کاربری سامانه های سماصط و بازارگاه آنها 
نیز تا اطالع ثانوی و تعیین تکلیف توس��ط مراجع مربوط غیرفعال 

خواهد شد.

اخبـــار

چند روز پس از نهایی شدن سند همکاری ۲5 ساله ایران و چین، رئیس 
س��ازمان توسعه تجارت گفته که ظرفیت سه برابر شدن صادرات ایران به 

این کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، هفته قبل و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به 
ایران، پس از مدت ها گمانه زنی، سرانجام سند همکاری ۲5 ساله اقتصادی 
ایران و چین نهایی ش��د. هرچند براس��اس برآوردهای ابتدایی این سند، 
صرفا یک برنامه بلندمدت برای تعیین مسیر همکاری های دو کشور است 
و ش��امل قرارداد مشترک بر سر پروژه یا طرح هایی خاص نمی شود اما به 

نظر می رسد مقدمات افزایش همکاری ها به وجود آمده است.
براساس آخرین برآورد منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی تهران، چین در 
11 ماهه منتهی به بهمن 99، در هر دو حوزه صادرات و واردات اصلی ترین 
شریک تجاری ایران بوده است. طبق این برآورد بیش از ۲5 درصد از کل 
صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت مستقیما با چین صورت گرفته 
و این آمار نشان دهنده ادامه همکاری هایی است که از چند سال قبل آغاز 

ش��ده است، با این وجود حجم تجارت ایران با چین، در قیاس با آنچه که 
این کشور در سطح جهانی انجام می دهد، فاصله ای قابل توجه دارد تا جایی 

که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به آن پرداخته است.
حمی��د زادبوم گفته اس��ت: چی��ن در س��ال ۲0۲0، 4.7 تریلیون دالر 
تجارت با دیگر کش��ورهای جهان داش��ته است. چند سال است که چین 
صادرکننده اول و دومین واردکننده جهان است که اگر صادرات و واردات 
کل کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه کنیم به این میزان 

نمی رسد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: چین را 
به عنوان یک کش��ور نباید نگاه کرد بلکه باید به عنوان یک قاره و اقتصاد 
مهم ب��ه آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت 
دارد که بیش از ۳00 میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که 
در سطح مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کاالهای تجاری 
در این کشور بسیار باالست و اگر کسی برای کاالیی بتواند بازاری در چین 

پیدا کند تقاضای بسیار باالیی برای وی ایجاد خواهد شد.
ب��ا وجود تمام ای��ن آمارها، میزان صادرات ایران ب��ه چین حتی به 10 
میلیارد دالر در س��ال نیز نمی رسد و حاال زادبوم اعالم کرده که توان سه 
برابر کردن این صادرات در س��ال های آینده وجود خواهد داشت. او گفته 
اس��ت: پارسال حدود 9 میلیارد دالر صادرات به چین داشتیم که با توجه 
به ظرفیت های موجود این میزان تا س��ه برابر یعنی ۲7 میلیارد دالر قابل 
افزایش اس��ت. زادبوم ای��ن را نیز گفته که در حال حاض��ر ایران از چین 
کاالهایی وارد می کند که پیش از این س��ابقه صادرات آنها را نیز داش��ته 

است.
هرچند در صحبت های جدید سازمان توسعه تجارت، برنامه دقیقی برای 
افزایش رقم صادرات اعالم نش��ده، اما در صورت فراهم شدن مقدمات این 
برنامه در کنار توجه همزمان به افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه، 
می توان انتظار داشت که در س��ال های پیش رو، میزان صادرات غیرنفتی 

ایران، افزایشی قابل توجه را تجربه کند.

صادرات ایران به چین 3 برابر می شود؟

زرندی درباره مجموعه اقدامات انجام گرفته در س��ال گذشته در حوزه 
تولید توضیحاتی ارائه داد. به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید زرندی معاون طرح و 
برنام��ه وزارت صمت در پاس��خ به اینکه چه اقداماتی در س��ال قبل در 
راس��تای تولید انجام شد، بیان کرد: سال گذشته، سال جهش تولید بود 
و اتفاقات خوبی ش��کل گرفت. همچنین نق��اط ضعف و قوتی نیز وجود 
داش��ت. س��ال قبل، جهت گیری هایی صورت دادیم که بتوانیم در کوتاه 
مدت به نتایج مطلوبی برس��یم و در برخی از حوزه ها نیز به نتایج خوبی 
رس��یده ایم. او ادامه داد: شاخص اصلی برای سنجش اینکه تولید در چه 
جایگاهی قرار داشته است، شاخص رشد است که بانک مرکزی یا مرکز 
آمار آن را منتش��ر می کنند. ش��اخص هایی که برای 9 ماهه ابتدای سال 
منتشر شد، نشان دهنده این بود که شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نزدیک 7.۸ درصد مثبت بوده است. در صورتی که این 

شاخص در سال های 97 و 9۸ به منفی 6 درصد نیز رسیده است.
مهمترین اقدامات در راستای حمایت از تولید

زرندی با اشاره به چهار اقدام مهم صورت گرفته در سال 99 در راستای 
تولی��د، بیان کرد: اول اینکه جهت گیری ها را بر اس��تفاده از ظرفیت های 
خالی حوزه صنعت متمرکز کردیم. در این راس��تا بس��یاری از واحد های 
تعطی��ل و طرح ه��ای نیمه تم��ام را در اولویت قرار دادی��م تا در صورت 
س��رمایه گذاری، ابتدا به احیای این طرح ها توجه ش��ود. اق��دام دوم در 
مدیریت بازار واردات کاال ها بود. به این صورت که کاال های نهایی تا جایی 
که مقدور اس��ت و به بازار مصرف لطمه ای وارد نکند، جلوی واردات آن 

گرفته شد بنابراین بازار در اختیار محصول ایرانی قرار گرفت.
او ادامه داد: اقدام سوم، موضوع ساخت داخل بود. از سال 9۸ برنامه ای 
را با عنوان نهضت ساخت داخل در وزارتخانه آغاز کردیم. به این صورت 
که س��عی کنیم وابس��تگی ارزی خود را در کش��ور کاهش دهیم. اقدام 
چهارم، اینکه از آبان ماه ادبیات ما بر تامین ارز واحد های صنعتی تغییر 

کرد و توانستیم اعتماد بیشتری را در مجموعه حاکمیتی فراهم کنیم.
او ادامه داد: این چهار موضوع باعث شد که در چهار ماه آخر سال شاهد 
رشد خوبی باشیم. در وزارتخانه در هر ماه، 4۲ محصول را به طور دائمی 
بررس��ی می کنیم. در 11 ماهه سال 99 تولید حدود ۲7 محصول از 4۲ 

محصول نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
او افزود: در حال حاضر محصوالتی هستند که به کشور وارد می شوند، 
اما تولیدکننده هایی هس��تند که می توانند این کاال ها را در داخل تولید 
کنند. در این راستا سامانه »توان ایران« را آماده کردیم. در سال گذشته 
حدود ۲.5 میلیارد دالر را توانس��تیم به قرارداد برس��انیم که می تواند به 
کاهش ارزبری منجر ش��ود. در حوزه واردات کاال های مصرفی به ش��دت 
کاه��ش داش��تیم و متأثر از این ب��ود که خ��ود تولیدکننده های داخلی 

توانستند تولید آن را در داخل کشور انجام دهند.
زرندی در پاس��خ به اینکه برنامه های وزارتخانه برای س��ال 1400 در 
جهت تامین مالی و اعطای تسهیالت به تولیدکننده ها در راستای شعار 
س��ال چیس��ت، بیان کرد: از س��ال 99 تغییراتی را آغاز کردیم و آن هم 
تامین مالی از طریق بازار سرمایه بود و از بنگاه های بزرگ دعوت کردیم تا 
از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنند. از طریق فروش سهام خود در 
بورس و انتشار اوراق. در سال 99 برای واحد های صنعتی نسبت به سال 

9۸ توانستیم سه برابر سال 9۸ انتشار اوراق داشته باشیم.
او ادامه داد: در بهمن و اس��فندماه سال 99 کاری ابتکاری را توانستیم 
انجام دهیم. از چند ش��رکت بزرگ دعوت کردیم که منابع مالی خود را 
در بانک قرار دهند و با کمک بانک ها به بنگاه های کوچک وام دهیم. در 
اسفندماه توانستیم 1۲ هزار میلیارد تومان با کمک بنگاه های بزرگ برای 
بنگاه های کوچک وام دادیم. زرندی در پاسخ به اینکه چه برنامه هایی برای 
آسان شدن برخی اقدامات از جمله هزینه های اخذ مجوزها، استعالم ها، 
قوانین دس��ت و پا گیر و به طور کلی بوروکراس��ی های اداری مش��کلی 
اس��ت که از سوی تولیدکننده ها اعالم می ش��ود، در نظر گرفته اید: یک 

نظرسنجی از 1000 تولیدکننده انجام شده است که 956 نفر پاسخ دادند 
و در سه حوزه سواالتی پرسیده شده است. اینکه در حوزه اقتصاد کالن، 

دستگاه های همکار تولید و حوزه وزارت صمت چه اولویت هایی دارید.
او ادامه داد: مواردی که عنوان شده بود از این قرار است که زیرساخت 
ش��هرک های صنعتی و صدور مجوز ها نیاز به اصالح دارد. او در راستای 
صدور مجوزها، در س��ال قبل در داخل وزارت صنایع تا جایی که امکان 
داشت فرآیند را کوتاه کردیم. به جز سه مورد فوالد، پتروشیمی و خودرو 

به علت اینکه نیازمند مواد اولیه هستند.
او اف��زود: به عنوان راهکاری در این خصوص می توان بیان داش��ت که 
یک متولی اصلی برای این فرآیند انتخاب شود. همچنین، هر دستگاهی 
نیاز های خود را مش��خص کند و ما نظ��ارت خود را به ابتدای کار انتقال 
دهیم. متاس��فانه در تولید ایران 1۸ دس��تگاه دخیل هس��تند که از این 
تعداد، 11دس��تگاه به طور مس��تقیم برای همه واحد ه��ا حضور دارند و 
دخیل هستند. امسال یکی از برنامه های جدی ما کوتاه سازی این ساختار 

است که با کمک همه دستگاه ها صورت می گیرد.
راه اندازی سامانه های تجارت برای جلوگیری از قاچاق

زرندی در پاس��خ به اینکه برای قاچاق و خصوصا قاچاقی که از مبادی 
رسمی صورت می گیرد، چه اقداماتی انجام شده است، بیان کرد: افزایش 
قیمت ارز ورود بسیاری از کاال ها را غیراقتصادی کرد؛ اقدامی که ما انجام 
دادیم و به سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کاال کمکی کرد، سامانه هایی بود 
که در حوزه تجارت راه اندازی کردیم و به صورت یکپارچه در اختیارشان 
قرار گرفت. او در پایان با اشاره به مهمترین نقد از عملکرد خود در حوزه 
تولید در سال گذش��ته، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک 
وزارت بس��یار بزرگی شده اس��ت و تالطم های بسیار جدی در سال قبل 
برای آن اتفاق افتاد. درگیری های حوزه بازار و تحریم ها باعث ش��د که با 
حاشیه هایی همراه شود و نشد که بتوانیم در بسیاری از موضوعات تمرکز 

داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت عمل به 
شعار امسال در شرایطی امکان پذیر است که تولید در بین فعالیت های 

اقتصادی جذابیت بیشتری از کارهای غیرمولد داشته باشد.
غالمحسین شافعی روز شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که در محل 
اس��تانداری خراس��ان رضوی با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری افزود: ش��عار امس��ال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« یک ش��عار تکامل یافته در س��ال های گذشته است و به 
نظر من این ش��عار به اوج تکامل خود در بحث اقتصادی کشور رسیده 

است.
وی اضافه کرد: اگر قرار باش��د این ش��عار عملی ش��ود و به اهداف 
مقام معظم رهبری نزدیک ش��ویم نیازمند تشکیل یک نهاد فراقوه ای 
هستیم که از قوای حاکمیتی و بخش خصوصی تشکیل شود و به ویژه 

مانع زدایی را با قدرت عملی کند.
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در این 

خصوص نهادهای نظارتی کش��ور باید به صورت کامل توجیه شوند و 
مجلس شورای اسالمی در تدوین قوانین جدید مسئله موانع و مسائل 

اقتصادی را مدنظر قرار دهد.
شافعی افزود: از سال 1۳97 که محدودیت های قابل توجه در کشور 
ایجاد ش��د و درآمدهای نفتی تحت تاثیر ش��دید ق��رار گرفت اقتصاد 
کش��ور اداره شد، اما به س��ختی و در حقیقت بخش خصوصی اقتصاد 

کشور را اداره کرد.
او ادامه داد: جایگزینی درآمدهای نفتی در همین ش��رایط سخت و 
نابرابر، صادرات غیرنفتی بوده است به رغم اینکه مانع تراشی ها در این 

دوران به اوج خود رسید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی 50 س��ال گذشته اندیشه هایی 
که بر اقتصاد کش��ور حاکم بوده اندیشه های توزیع درآمد نفت به طور 
مس��تقیم و توزیع منابع آب و خاک و معادن به طور غیرمستقیم بوده 
است و اگر قرار باشد ش��عار امسال تحقق یابد نیازمند تغییر سرمشق 

فکری از اندیش��ه های توزیعی به تولیدی هس��تیم. ش��افعی خطاب به 
معاون اول رئیس جمهوری افزود: اگر به فکر توس��عه خراسان رضوی 
هس��تید باید قدرت مرکزی را بشکنید و استانداران با اختیارات کامل 
ب��ه عنوان والیان منطق��ه مدنظر قرار گیرند و س��ازمان برنامه ریزی و 

بودجه به جای نگاه هزینه ای نگاه درآمدی به استان داشته باشد. 
وی تاکید کرد: زیرس��اخت های مرزی اس��تان خراسان رضوی باید 

تقویت و توسعه یابد و مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرند.
مع��اون اول رئی��س جمهوری صبح روز 14 فروردی��ن وارد فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد مشهد شد و مورد استقبال استاندار خراسان رضوی 

و مدیران این استان قرار گرفت.
اس��حاق جهانگیری را در س��فر یک روزه به مش��هد وزیران آموزش 
و پرورش و اقتصاد و امور دارایی، معاون توس��عه روس��تایی و مناطق 
محروم نهاد ریاس��ت جمه��وری و همچنین تع��دادی از معاونان وزرا 

همراهی می کنند.

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصالح تبصره )4( ماده واحده قانون 
اصالح م��اده )۳۳( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را 

به هیأت دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، در 
اجرای مواد )۳1( و )۳۲( آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه 
قانون��ی واگذاری و احی��ای اراضی، اراضی مل��ی و دولتی برای اجرای 
طرح های کش��اورزی و غیرکش��اورزی به اش��خاص حقیقی و حقوقی 

واگذار می گردد.
عدم انجام تعه��دات مربوط یا تعلل و تخلف مجریان، صدور رأی به 
فس��خ قرارداد و یا اس��ترداد از س��وی هیأت نظارت استان را به همراه 

خواه��د داش��ت. همچنین در ص��ورت قطعیت رأی ص��ادره و نیز در 
اج��رای ماده واحده قانون اصالح م��اده )۳۳( اصالحی قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد کش��اورزی مکلف است 
چنانچه مجری طرح، هزینه هایی در راس��تای اجرای طرح نموده باشد 
براس��اس بهای روز با اخذ نظر کارشناسی، ارزیابی نموده و به مجری، 
پرداخت و یا در صندوق ثبت، تودیع و سپس تشریفاِت خلع ید و فسخ 

قرارداد اجاره پیگیری شود.
در همین راستا تعدادی پرونده، منجر به رأی قطعی فسخ و یا استرداد 
هیأت نظارت گردیده و هزینه های اعیانی و ابنیه و مس��تحدثات، بالغ 
بر یک هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است ولی با توجه به عدم تامین 

و تخصیص اعتبار الزم از س��وی سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری 
تشریفاِت خلع ید و فس��خ قرارداد اجاره به استان های ذی ربط و عدم 
رغبت اش��خاص جایگزین، امکان پیگیری تش��ریفاِت قانونی فسخ و یا 
اس��ترداد میسر نشده است؛ موضوعی که بار مالی سنگینی را به دولت 
تحمی��ل نموده و موجبات عدم ایفای تعه��دات و نیمه کاره رها کردن 

طرح از سوی مجریان طرح ها و تبعاتی دیگر شده است.
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی به منظور رفع مشکالت فوق، 
پیش��نهاد اصالح تبصره )4( ماده واحده قانون اصالح ماده )۳۳( قانون 
حفاظ��ت و بهره ب��رداری از جنگل ها و مراتع را به هی��أت دولت ارائه 

نموده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت مطرح کرد

رشد 7 درصدی صنعت در سال 99

رئیس اتاق ایران: 

ایجاد جذابیت در کارهای مولد راهکار تحقق شعار سال است

بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در هیأت دولت
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اخبار

در عید نوروز، 100 خودرو با پهپاد جریمه 
شدند

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از اعمال قانون 
100 خودرو در آخری��ن روز تعطیالت نوروزی با پهپاد خبر دارد. به 
گزارش تسنیم، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، 
در آخرین روز تعطیالت نوروزی سال 1400 مصادف با روز طبیعت از 
تفرجگاه ها، تفریحگاه ها و پارک های استان تهران بازدید هوایی کرد. او 
در این پایش هوایی به رصد محورهای مواصالتی منتهی به پایتخت و 
ترددهای جاده ای پرداخت و گفت: خوشبختانه مشکل خاصی وجود 
ندارد و اکثر مردم طبق پروتکل های وزارت بهداش��ت و س��تاد ملی 
مقابل��ه با کرونا عمل کرده اند. مردم فهیم جامعه اس��المی همواره با 
پلیس در همه زمینه ها همکاری کرده اند، بحمداهلل مردم عزیز مانند 
سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی نسبت به پروتکل های ستاد 
ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداش��ت پایبند بوده و سعی کرده اند تا 
حد ممکن از منازل خود خارج نشوند. ان شاءاهلل به زودی شاهد نابودی 
ویروس کرونا خواهیم بود و مردم عزیز در نوروزهای آتی، س��نت های 
س��ال نو را در آرامش و س��المت انجام خواهند داد. جانشین فرمانده 
نی��روی انتظامی با حضور در مرکز کنترل ترافیک راهور، ضمن رصد 
محورهای مواصالتی کش��ور، با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی و 
فناوری های نوین در رصد جاده ها و محورهای مواصالتی گفت: امسال 
برای نخستین بار در نیروی انتظامی از پهپادها برای کنترل محورهای 
مواصالتی در س��طح کشور استفاده شد و در ایام نوروز بیش از 100 

خودرو با استفاده از پهپادها اعمال قانون شدند.

قطعات خودرو با برند شناخته شده گران تر به 
فروش می رسد

رئی��س اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودرو ته��ران گفت قطعه 
خودرو، با برند معتبر گران تر از سایر مارک ها است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، علیرضا نیک آئین، رئیس اتحادیه 
صن��ف تعمیرکاران خودرو تهران با بیان اینکه قیمت قطعه با برند 
ایران خودرو و ایس��اکو گران تر از قطعه بدون مارک اس��ت، گفت: 
قطعه ای که با برند فروخته می شود گران تر از قطعات دیگر است.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه قطعه خودرو، با برند معتبر گران تر 
از س��ایر مارک ها اس��ت، ادام��ه داد: این روند نه تنه��ا در ایران بلکه 
در س��ایر کشورها نیز مرسوم اس��ت، اکنون قطعات خودروی بنز، با 
مارک مرسدس بنز گران تر از سایر برندهاست و همان قطعه با همان 
جنس مرس��دس اگر در جعبه دیگری گذاشته شود، ارزان تر خواهد 
بود.  رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران تشریح کرد: این 
نوع فروش در تمام دنیا مرس��وم اس��ت و در شرایط خاصی سفارش 
داده می ش��ود. در ایران هم اینگونه اس��ت و روالی بسیار عادی است. 
نیک آئین ادامه داد: اکنون قطعه برای تمام خودروها در کشور موجود 
است و هیچ خودرویی به دلیل کمبود قطعه روی زمین نخواهد ماند. 
تولید و عرضه قطعه کامال تعادل دارد و مشکلی در بازار وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به ممنوعیت 
ورود و کمبود قطعه برای خودروهای وارداتی، گفت: درس��ت اس��ت 
که قطعات به س��ختی وارد کشور می ش��ود اما هیچ خودرو خارجی 
دچار کمبود قطعه نیس��ت؛ اکنون قطعه چ��ه از طریق قاچاق و چه 
مسافری وارد کشور می شود، اما این نکته قابل ذکر است که قطعات 
برای خودروهای خارجی گران اس��ت. این مقام مسئول ادامه داد: نه 
تنها قطعات برای خودروهای خارجی گران است، بلکه تعمیرات این 
خودروها نیز گران تر از خودروهای داخلی است چراکه نیاز به تخصص 
خ��اص خود را دارد و هر تعمیرکاری نمی توان��د این نوع خودروها را 

تعمیر کند.

محصوالت ایران خودرو در سال جدید به طور 
مستمر به بازار عرضه می شوند

مع��اون بازاریابی و فروش گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو گفت با 
برنامه ری��زی ب��رای افزایش تیراژ تولید در س��ال جدید، طرح های 
فروش نیز به صورت مستمر به اجرا گذاشته خواهد شد؛ ایران خودرو 
به دنبال افزایش عرضه مستقیم خودرو به مشتریان واقعی و توزیع 
عادالنه خودرو اس��ت.  به گزارش دنی��ای خودرو، بابک رحمانی با 
بیان  اینکه اقدامات ایران خودرو به عنوان دارنده باالترین سهم در 
بازار خودروی سواری کشور، تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در بازار 
گذاشته، گفت: با اجرای طرح های پیش فروش و فروش فوق العاده 
و عرضه مس��تمر به بازار، حفظ تعادل در عرضه و تقاضای بازار را 
دنب��ال می کنیم. وی از تحویل خ��ودرو در ایام تعطیالت نوروز به 
مش��تریان خبر داد و گفت: همزمان با فعالیت بخش تکمیل کاری 
خودرو در س��الن های تولیدی، کارکن��ان بازاریابی و فروش نیز در 
حال تحویل خودروها به مش��تریان بوده اند.  رحمانی تصریح کرد: 
تعه��دات تارا، محصول جدی��د ایران خودرو در موع��د مقرر انجام 
خواهد ش��د و برای این محصول برنامه های فروش متنوع دیگری 
نیز در س��ال جدی��د تدارک دیده ایم.  وی با اش��اره به ایجاد روند 
نزولی قیمت خودرو در روزهای پایانی س��ال گذشته، گفت: انجام 
تعهدات ایران خودرو به مش��تریان و افزای��ش عرضه به بازار نقش 

مهمی در شکل گیری روند کاهشی قیمت در بازار داشته است.

چرا شاهین آتش گرفت؟
معاون کیفیت س��ایپا درخصوص س��انحه آتش سوزی بخشی از 
یک دس��تگاه خودرو شاهین گفت بررسی های اولیه نشان می دهد 
ب��ه احتمال زی��اد عوامل جانبی و خارج سیس��تم منجر به حادثه 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، معاون کیفیت سایپا 
درخصوص س��انحه آتش س��وزی بخش��ی از یک دس��تگاه خودرو 
ش��اهین گفت: بررس��ی های اولیه نش��ان می دهد به احتمال زیاد 
عوامل جانبی و خارج از سیس��تم های خ��ودرو منجر به این اتفاق 
ش��ده ولی جزییات بیش��تر پیرامون این اتفاق، پس از بررسی های 

کامل تر اعالم خواهد شد.
جبلی ج��وان با بیان اینکه خوش��بختانه ای��ن حادثه هیچ گونه 
آس��یب جان��ی به همراه نداش��ته، اف��زود: این خ��ودرو در اختیار 

نمایندگی بوده و هنوز به مشتری تحویل داده نشده است.

به گفته رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هس��ته ای از بن 
بست عبور کرده است و چشم انداز توافق هسته ای روشن است؛ در این 
بین فربد زاوه کارش��ناس بازار خودرو بر این عقیده اس��ت که بازگشت 
آمریکا به توافق هس��ته ای در کوتاه مدت منج��ر به کاهش قیمت ها در 

بازار خودرو خواهد شد.
علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفت: 
به نظر می رسد که مذاکرات هسته ای از »بن بست عبور کرده« و طرفین 
بحث اینکه »چه کس��ی باید قدم اول را بردارد« را پشت سر گذاشته و 

مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد »مراحل فنی« شده است.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گویی با خبرنگار خبرآنالین، 
درخصوص تاثیر انتشار اخبار مبنی بر پیش روی بودن توافق هسته ای بین 
ایران و آمریکا بر روی بازار خودرو گفت: به واسطه این موضوع که در نتیجه 
انتش��ار اخبار مبنی بر پیش روی قرار داش��تن توافق هس��ته ای بین ایران 
و آمریکا خوش بینی در بازار ایجاد می ش��ود ب��ازار خودرو کاهش قیمت ها 
و تع��ادل را برای کوتاه مدت تجربه خواه��د کرد و همچنین تغییر حجم 
عرضه در این بازار باعث می شود که قیمت ها شیب نزولی پیدا کند و اما اثر 
بلندمدت این اتفاق متأثر از سیاست های پولی و اتفاقاتی است که در بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد افتاد و اگر اصالحات پولی در کشور صورت 
نگیرد این خوش بینی خیلی زود از میان خواهد رفت و قیمت ها به س��طح 

تورمی بازخواهد گشت.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: در این مدت اگر فقط قیمت 
ی��ک کاال افزایش پیدا می کرد آن را می توانس��ت متأث��ر از این موضوع 
دانس��ت که تیراژ تولید آن کاال تحت تاثیر مش��کالت بین المللی تغییر 
کرده است، ولی افزایش س��طح عمومی قیمت همه کاالها نشان دهنده 
این موضوع اس��ت که اش��کال کار بحث عرضه در آن بازار نیس��ت بلکه 
بحث سیاست های پولی است. در این میان اما بازگشت بایدن به برجام 
می توان��د این امید را ایجاد کند که حداقل از سیاس��ت های غلط پولی 

ب��رای حل بودجه جاری دولتی عبور کنیم و دولت دیگر به خلق پول یا 
چاپ اسکانس برای اداره کشور رو نیاورد و حداقل حسن این اتفاق این 

است که تورم کمتر شود.
وی در ادام��ه افزود: با این وجود خیلی نمی ش��ود درخصوص کاهش 
س��طح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت امیدوار بود و به هر ش��کل این 

فضای متورم وجود دارد.
زاوه در ادام��ه درخص��وص تاثی��ر کاه��ش ن��رخ ارز در نتیجه توافق 
هس��ته ای بر روند بازار خودرو افزود: تغییرات نرخ ارز نیز مانند تغییرات 
قیم��ت خودرو اس��ت و کاهش ن��رخ ارز متأثر از این موضوع اس��ت که 
سیاس��ت های کالن پولی چه خواهد بود. کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت 
تحت تاثیر بازگش��ت آمریکا به برجام بدیهی است اما آنچه حائز اهمیت 
اس��ت پایین ماندن نرخ ارز است و این نوس��انات نرخ ارز بیشتر به این 
موضوع باز می گردد که سیاس��ت های کالن چه باشد و خیلی ربطی به 

تحریم ها ندارد.
وی در ادامه افزود: قیمت کاالها متأثر از ارز نیس��ت و قیمت ارز نیز 
مانند س��ایر کاالها متأثر از سیاس��ت پولی باال و پایین می رود و در این 
بین اما باال و پایین رفتن نرخ ارز س��ریع تر از بقیه کاال صورت می گیرد 
چراکه سیالیت آن بیشتر است و در نتیجه نوسانات آن نیز بیشتر است 
و این تصور که ارز به قیمت 10 یا 1۲ هزار تومان برس��د اش��تباه است 

چراکه کاهش نرخ ارز تحت تاثیر سیاست های پولی است.
این کارش��ناس بازار خودرو درخصوص آینده قیمت ها در بازار خودرو 
طی سال جاری افزود: کل بازارها در سال 1400 ترکیبی از رکود و تورم 
را تجربه می کنند چراکه در س��ال های گذش��ته هیچ گونه اصالحاتی در 
هیچ حوزه اقتصادی صورت نگرفته است؛ خصوصا صنعت خودروسازی 
ک��ه تولید خ��ودرو در آن با زیان همراه خواهد ب��ود و هر دولتی اصالح 
صنای��ع را به گردن دولت بعدی انداخته اس��ت. از طرف دیگر مردم نیز 
ق��درت خرید ندارند و در س��ال 1400 ما ترکی��ب دوگانه رکود و تورم 

خواهیم داش��ت و همچنین انتش��ار اخباری مبنی بر بازگش��ت آمریکا 
ب��ه برجام نیز به وقوع این رکود س��رعت می بخش��د. با ای��ن وجود در 
کوتاه مدت اما قطعا ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود 

اما برای پایین ماندن قیمت ها سیاست های پولی تعیین کننده است.
زاوه در ادام��ه درخصوص دلیل افزایش قیمت ه��ا در بازار خودرو در 
ایام نوروز افزود: قیمتی که در ایام عید اعالم می ش��ده اس��ت مبنا قرار 
نمی گی��رد چراکه این قیمت ها بیش��تر به دلیل فضاس��ازی بازار اعالم 
ش��ده و کمتر کس��ی در این ایام معامله ای انجام داده است و در نتیجه 
نمی توانیم بگوییم سطح عمومی قیمت ها باال رفته است و از طرف دیگر 
تا قبل از عید برداش��ت بر این بود که به دلیل کرونا س��فر ممنوع است، 
ام��ا این اتفاق نیفتاد و در نتیجه فروش��ندگان با حس نیاز خریداران به 
خرید خودرو قیمت ها را باالتر از س��طح بازار اعالم کردند؛ به طور کلی 
اما معامله ای صورت نگرفته است که بتوان گفت بازار متورم بوده است.
وی در ادامه افزود: به عبارتی در این مدت سطح پیشنهادی قیمت ها 
باال بوده است اما معامله ای با آن قیمت ها صورت نگرفته است؛ همانطور 
که قیمت خودرو ش��اهین در این ایام یک میلیارد تومان اعالم شد ولی 
کس��ی این خ��ودرو را به این قیمت نخری��د و در نتیجه این موضوع که 
این خودرو با این قیمت هدف معامله ای قرار نگرفته است می توان گفت 
که این قیمت ها فرض خودروسازان است و قیمت واقعی خودرو نیست.

این کارش��ناس بازار خودرو درخصوص وضعیت عرضه و تولید خودرو 
در س��ال جاری افزود: وضعیت تولید نیز به سیاست های کالن تولیدی 
بازمی گردد و به واسطه اینکه شرکت های خودروسازی دچار بحران های 
ش��دید بدهی هستند و قیمت تمام ش��ده آنها به هزاران دلیل از جمله 
آنکه مدیریت آنها بس��یار ناصحیح است باالتر از بهای فروش شان است 

عمال به ماشین تولید تورم در کشور تبدیل شده اند.
وی گفت: فروش زیر بهای تمام شده و عدم اصالح ساختار دو بحران 

عمده صنعت خودروسازی است و باید برای حل آن تدبیر کرد.

زاوه: قیمت های اعالمی خودرو در نوروز مبنای بازار نیست

توافق هسته ای چه تاثیری بر روی قیمت خودرو می گذارد؟

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو حرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور تامین سرمایه در گردش قطعه سازان را موثرترین عامل 

افزایش تولید در سال 1400 برشمرد.
احمدرض��ا رعنایی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو بزرگترین 
مشکل صنعت قطعه سازی را عدم تامین نقدینگی عنوان کرد و گفت: 
در صورت پرداخت مطالبات و تامین س��رمایه در گردش قطعه سازان 
قطع��ا این صنعت از نظر پویایی و دانش بنی��ان بودن توان تولید تیراژ 
موردنیاز کش��ور را دارد و در زمان تحریم های اقتصادی بسیار سنگین 
که ب��ا چالش هایی مانند ممنوعی��ت واردات و روابط بین المللی، عدم 
تامی��ن ارز و انتقال دانش فنی و ماش��ین آالت مواج��ه بودیم صنعت 
قطعه سازی ثابت کرد که در جهت حمایت از مصرف کنندگان در بازار 

تولید خودرو و قطعات یدکی تمام قد ایستاده است.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین رنج صنعت قطعه س��ازی سرمایه در 
گردش و پول هایی است که در صنعت خودروسازی بلوکه شده است، 
اظهار داشت: قطعه سازان به دلیل مشکالت نقدینگی خود بیش از این 

قادر به س��رمایه گذاری در جهت خودکفایی، توس��عه خطوط تولید و 
واحدهای تحقیق و توسعه خود نیستند و این موضوع نشأت گرفته از 

بدهی خودروسازان به قطعه سازان است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور ادامه داد: سیاس��ت های غلط در زمین��ه قیمت گذاری 
دس��توری خودرو ت��وان خودروس��ازان را ب��رای پرداخ��ت مطالبات 
قطعه سازان کاهش داده و متاسفانه اجازه نمی دهند خودرو مانند سایر 

کاالها براساس عرضه و تقاضا بازار قیمت گذاری شود.
رعنایی افزود: قیمت گذاری دس��توری از یک طرف به مصرف کننده 
خس��ارت وارد می کند زی��را با رانت های ایجادش��ده خ��ودرو با چند 
برابر قیمت واقعی به دس��ت مصرف کننده می رس��د و از س��وی دیگر 
به خودروس��ازی و زیرمجموعه آن که زنجیره تولید قطعه سازی است 
آس��یب وارد کرده و موجب شده این صنعت قادر به استفاده بهینه از 
ظرفیت های خود نباش��د. وی با اش��اره به وضعیت صنعت قطعه سازی 
در س��ال گذشته بیان کرد: خوشبختانه قطعه س��ازان با افزایش تولید 

در س��ال 99 نسبت به سال 9۸ توانس��تند نیاز خودروسازان و بخش 
عم��ده ای از نیازهای افت��ر مارکت و قطعات یدکی را تامین کنند و در 
عین حال از نظر تولیدات نوبنیاد و جدید در تولید بسیاری از قطعات 

که سال 9۸ وارداتی بودند به خودکفایی رسیدند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور ادامه داد: همچنین پلتفرم خودروهای جدید در سال 99 
طراحی و س��اخته ش��ده و حدود 40 تا 50 درصد قطعات خودروهای 
جدید به س��رعت توسط قطعه سازان بومی سازی شد و در خط تولید و 
تیراژ قرار گرفت. همچنین چند نمونه از پلتفرم های جدید توس��ط دو 
خودروس��از بزرگ به بازار ارائه شد و آمادگی ارائه آنها در سال 1400 
و ایجاد خطوط تولید و تحویل در قطعه سازی های کل کشور نیز انجام 

شده است.
رعنایی در پایان خاطرنش��ان کرد: صنعت قطعه س��ازی مشروط بر 
تامین منابع مالی و حمایت های الزم محدودیتی برای تولید با کمیت 

و کیفیت باال در سال 1400 نخواهد داشت.

افزایش تولید در سال 1400 منوط به تامین سرمایه در گردش قطعه سازان است
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یک شرکت خالق با توجه به نیاز جامعه یک سامانه اجاره و اشتراک گذاری 
محص��والت راه اندازی کرد. طاهره گل گل نیا، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
توسعه فناوری آسو، گفت: ما در این مجموعه به صورت عمومی بر روی حوزه 

فناوری اطالع��ات کار می کنیم. بر این اس��اس 
یک اپلیکیش��ن به نام جورپین راه  اندازی کردیم 
که کاربران در آن می توانند کاالهای مختلفی را 
با یکدیگر به اش��تراک بگذارند. گل گل نیا ادامه 
داد: ممکن اس��ت مردم در موقعیتی مختلف به 
محصوالت و کاالهایی نیاز داش��ته باشند که به 
دالیل مالی یا دیگر مس��ائل خرید آن مقرون به 
صرفه نباش��د به همین دلیل، این س��امانه یک 
انتخاب دوم در دس��ترس کاربران قرار می دهد. 
این فعال صنایع ن��رم و خالق، افزود: اقالمی که 
در این سایت به اشتراک گذاشته می شود شامل 
اقالم پزشکی، تفریحی، فنی، کاالهای الکترونیک 
و محصوالت مختلف دیگر اس��ت. برخی اوقات 

م��ردم این محصوالت را برای یک هفته یا یک ماه اجاره می کنند. برای مثال 
در هنگام مس��افرت خرید برخی وسایل ورزش��ی مقرون به صرفه نیست، اما 
اجاره آنها از طریق این س��امانه در هر نقطه ای از کشور، می تواند یک انتخاب 

هوشمندانه طلقی ش��ود. گل گل نیا، با اشاره به فواید این سامانه برای کسب 
و کارها، گفت: بس��یاری از مش��اغل و کسب و کارهایی که دارایی های خود را 
به صورت مدت دار، اجاره می دهند از جمله اس��تفاده کنندگان از این س��امانه 
هس��تند. ب��رای نمون��ه اجاره دهن��دگان میز، 
صندلی، وس��ایل صوتی و پخ��ش و باند از این 

دسته هستند.
وی همچنی��ن بیان کرد: به غی��ر از هزینه 
اج��اره، مبلغ��ی به عن��وان ضمان��ت پرداخت 
می شود، این مبلغ نزد سامانه جورپین می ماند 
تا هم اجاره دهنده و هم اجاره ش��ونده، آس��وده 
خیال باش��ند که این معامله در بس��تری امن 
انجام گرفته است. در این راستا با یک شرکت 
ارزیاب دارایی نیز همکاری داریم تا نرخ واقعی 

اقالم مشخص شود.
گل گل  نیا، ضمن برش��مردن  دیگر خدمات 
این سایت گفت: اقالمی مانند ویلچر و دستگاه 
اکس��یژن نیز از جمله محصوالتی اس��ت که از طریق این س��امانه به اشتراک 
گذاشته می شود. امیدوار هستیم پس از پایان همه گیری ویروس کرونا، مجدداً 

با انرژی مضاعف به بازار کار بازگردیم.

یک نماینده مجلس ضمن تاکید بر حمایت حداکثری از شرکت های خالق 
و دانش بنیان گفت سال جدید باید شاهد جهش رشد زیست بوم صنایع نرم و 
خالق باشیم. سید مسعود خاتمی، نماینده مردم از حوزه انتخابیه گلپایگان و 

خوانسار گفت: یک حرکت پویا، شاداب و مردمی 
به نام زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و صنایع نرم 
و خالق در کش��ور به راه افتاده اس��ت که برای 
درون زای��ی اقتصاد در تالش اس��ت. این حرکت 
امی��د را در دل جوان��ان خالق، پوی��ا و صاحب 
فکر زنده کرده است. عضو کمیسیون بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی، 
در ادامه افزود: در مجلس شورای اسالمی تعداد 
اعضای تحصیلکرده و جوان باال اس��ت و قاطبه 
مجلس، نظر بسیار مس��اعدی به این زیست بوم 
دارد و س��عی داریم که همه توان و ظرفیت این 
مجلس، برای رشد بیشتر شرکت های دانش بنیان 
و خالق به کار گرفته ش��ود. خاتمی با اش��اره به 

تشکیل یک فراکس��یون تخصصی در مجلس شورای اسالمی، گفت: تشکیل 
فراکسیون دانش بنیان در مجلس، یکی دیگر از نشانه های عزم جزم قوه مقننه 
برای اختصاص حمایت های حداکثری به شرکت های دانش بنیان و خالق است. 

بدون ش��ک، می توان نام شرکت های خالق را نیز در قانون حمایت از جهش 
تولید محصوالت ایران س��اخت در کنار شرکت های دانش بنیان قرار داد تا آنها 
نیز از حمایت های قانونی بهره مند ش��وند. نماینده مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به ظرفیت خوب این ش��رکت ها برای 
ایج��اد تحول س��اختاری در تولی��د و صنعت، 
افزود: اجزای مختلف زیس��ت بوم ن��وآوری در 
تمام کش��ور در حال گسترش است و با کمک 
دکتر ستاری، در حوزه انتخابیه بنده نیز مراکز 
نوآوری در حال تاسیس و توسعه است. هرچند 
با توجه به ظرفیت ب��االی این مناطق امیدوار 
هستیم که با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری بتوانیم متراژ بیشتری را به 
احداث مراکز نوآوری، رشد و پارک های علم و 

فناوری تخصیص دهیم.
وی همچنی��ن بیان کرد: علی رغ��م ناپایدار 
ب��ودن درآمده��ای نفتی ت��الش کرده ایم که 
شرکت های خالق، دانش بنیان و فناور، در بودجه پیش رو از حمایت های الزم 
برخوردار باشند. سال پیشرو باید زمینه ای فراهم کرد تا زیست بوم صنایع نرم و 

خالق، به صورت شبکه ای در تمام کشور گسترده تر شود.

زیست بوم صنایع فرهنگی و خالق بیش از گذشته گسترش می یابداشتراک گذاری کاالها؛ انتخاب برای خریداران گسترده تر شد

مرکز راهبردی فناوری های همگرا به دنبال توس��عه کسب و کارهای این 
حوزه اقدام است؛ فعالیتی که در سال جدید شتاب بیشتری می گیرد.

علی محمد س��لطانی، رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت 
علمی و فناوری گفت: با همسو کردن و اتصال  فعالیت های ستادها در نقاط 
همگرایی فناوری ها که هم افزایی اقدامات ستادها را به دنبال دارد و با رویکرد 
توجه به زنجیره ارزش توسعه کسب وکار حول هر فناوری، برای تکمیل این 

زنجیره ها در داخل کشور تالش می کند.
س��لطانی ادامه داد: با توجه به این موارد مرک��ز اقدامات خود را در چهار 
برنامه اصلی گنجانده است. رصد فناوری  های همگرا، توانمندی ها و تقاضاها 
و تعریف مأموریت  های توسعه محصوالت همگرا، توسعه زنجیره  های ارزش 
محصوالت همگرا، گس��ترش بازار محصوالت همگرا و تنوع بخشی به سبد 
محصول و رقابت پذیری توس��عه دهندگان کسب وکار های همگرا را باید این 

موارد بدانیم.
 توسعه رابط های مغز و رایانه

رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری در بخش 
بعدی سخنان خود به فعالیت های انجام شده در نقاط همگرایی اشاره کرد 
و افزود: یکی از برنامه های این مرکز در س��ال گذشته، توسعه ابزارهای قابل 
حمل ثبت س��یگنال اس��ت که با حمایت مرکز دو محص��ول در این حوزه 
طراحی و توس��عه داده شد و  هم اکنون در حال انجام آزمون های استاندارد 
هستند. ابزار چند کاناله ثبت سیگنال برای بهبود اختالالت یادگیری و بیش 
فعالی کودکان و دستگاه قابل حمل ثبت سیگنال برای توسعه نرم افزارهای 

کاربردی این محصوالت هستند.
س��لطانی همچنین بیان کرد: همچنین در بخ��ش نرم افزارهای کاربردی 
رابط های مغز و رایانه، مرکز از توس��عه س��ه نرم افزار توس��ط س��ه گروه در 
پژوهش��کده فناوری های همگرا دانش��گاه تهران حمایت کرده اس��ت. این 
محصوالت که با همکاری یک کلینیک مغز در حال توسعه هستند عبارتند 
از نرم افزار تش��خیص افسردگی پنهان، نرم افزار تشخیص وسواس و نرم افزار 
کمک تش��خیصی در بیماری های اختالالت مغزی و شناختی بر پایه نتایج 

نقشه های مغزی و با استفاده از هوش مصنوعی.
وی به دیگر محصولی که مرکز برای توسعه حمایت کرده است، اشاره کرد 
و گفت: تجهیزات پایش مس��تمر اعصاب افراد بیمار در حین عمل جراحی 
عنوان این محصول است که می تواند تا میزان 70 درصد از وقوع اختالالت 
و آسیب های احتمالی عصبی جلوگیری کند. دستگاه پایش عصبی در حین 
عمل جراح��ی )Intraoperative Neuromonitoring( IONM به 

پیشنهاد جراحان در حال طراحی و تولید است.
 تنوع بخشی به جوهرهای زیستی

رئیس مرکز راهب��ردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری بافت 
چاپی و چاپگرهای زیس��تی را دیگر حوزه فعالیت این مرکز دانست و ادامه 
داد: در برنامه های مرکز در س��ال های قبل، توس��عه چاپگرهای زیس��تی و 
تنوع بخشی به جوهرهای زیستی انجام شده است و در ادامه مسیر توسعه و 
شکل دهی زنجیره ارزش چاپ بافت زیستی از دو طرح حمایت کردیم. انجام 

کارآزمایی بالینی بافت استخوان و چاپ بافت قرنیه این طرح ها هستند.
 گسترش فعالیت ها در توالی  یابی نسل جدید

س��لطانی همچنین از اقدامات برای توس��عه و گس��ترش زنجیره ارزش 
توالی  یابی نسل جدید گفت و افزود: حمایت از طرح شناسنامه ژنتیکی اسب 
براساس تحلیل داده های NGS )ارجاسب)، حمایت از ساخت داخل دستگاه 

NGS از اقدامات مرکز در این حوزه است. البته حمایت از پنج تیم منتخب 
فراخوان کسب و کارهای داده های زیستی با فعالیت روی سه نوع محصول 
 »NGS پیش بینی سرطان و تعیین روند درمانی براساس تحلیل داده های«
و »تشخیص و پیش بینی بیماری های ژنتیکی نادر براساس تحلیل داده های 

NGS« و »توسعه نرم افزار بومی تحلیل داده های NGS« نیز انجام شد.
 حمایت از اقدامات در حوزه زیست شناسی مصنوعی

وی درباره زیست شناسی مصنوعی و فعالیت های انجام شده در این حوزه 
نیز بیان کرد: این حوزه به عنوان یکی از حوزه های نوظهور علمی و تحقیقاتی 
نیاز به توسعه بنیادین زیرساخت های تجهیزاتی و آموزش منابع انسانی دارد 

که در این راستا مرکز اقداماتی را انجام داده است.
 به گفته س��لطانی، بسترس��ازی و ظرفیت س��ازی نخبگانی برای توسعه 
زیست مهندس��ی مصنوعی در کش��ور در قالب اقدامات��ی از قبیل برگزاری 
دوره های آموزشی، برگزاری نشست های تخصصی، مطالعه وضعیت آموزش 
زیست مهندس��ی مصنوعی در دنیا و بررسی مدل های ممکن برای آموزش 
این حوزه در کش��ور، مطالعه مس��ابقه iGEM به عنوان یکی از مسابقات 
بین المللی کلیدی موثر در توس��عه زیست مهندسی، مطالعه مسائل اخالق 
زیس��تی و تنظیم گری زیست مهندس��ی در دنیا و مطالعه زیرس��اخت ها و 
تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای توس��عه زیست مهندسی یکی از اقدامات 

این حوزه است.
 وی همچنین ادامه داد: حمایت از توسعه فناوری و بهینه سازی سویه های 
پلتفرمی برای تولید س��ه محصول در حوزه های داروس��ازی )پیش سازهای 
قطره های چش��می(، آرایشی بهداشتی )ترمیم کننده های پوستی( و صنایع 
غذایی )طعم دهندهای غذایی( نیز از اقدامات دیگری اس��ت که مرکز برای 

توسعه حوزه زیست شناسی مصنوعی در کشور انجام داد.
  سرمایه گذاری روی 6 استارت آپ حوزه فناوری های همگرا

سلطانی در بخش بعدی به برنامه نوپاهای فناوری های همگرا اشاره کرد و 
گفت: در سال 99 چهارمین فراخوان این برنامه منتشر شد که بعد از بررسی 
1۸0 طرح، 1۳ کسب و کار نوپا وارد برنامه اعتبارسنجی و فرآیند حمایتی 
از توس��عه کسب و کار و محصول خود شدند. در انتهای این دوره نیز شش 

استارت آپ منتخب به سرمایه گذاران معرفی شده اند.
به گفته وی، ساخت دستگاه تست CBC قابل حمل به صورت در محل 
)Point Of Care(، توس��عه فناوری کیت های تش��خیص سریع سرطان، 
س��اخت دس��تگاه مولد میدان الکتریکی برای درمان تومور گلیوبالستوما، 
ساخت دستگاه استخراج خودکار DNA ، تولید هموستاز بندآورنده خون، 
س��اخت کیت تشخیص س��ریع آنتی بیوتیک در شیر و ساخت پروتز دست 
مصنوعی نیز برخی از دیگر محصوالتی اس��ت که با حمایت مرکز توس��عه 

یافته اند.
 توسعه حسگر های پایش و ارزیابی در محل

سلطانی همچنین بیان کرد: مرکز همگرا در راستای برنامه ارزیابی نیازهای 
صنع��ت به نیاز پایش و ارزیابی در مح��ل )in-field( صنعت پرورش دام، 
طیور و آبزیان، ارزیابی کیفیت خاک و صنایع مواد غذایی و آش��امیدنی پی 
برد. بر این اس��اس، با شناس��ایی بازیگران و فعاالن تجاری و تحقیقاتی این 
حوزه از توس��عه شش حسگر حمایت کرده است که فرآیند تجاری سازی و 
تکرارپذیری تولید آن در مقیاس انبوه در آینده انجام خواهد شد. حسگرهای 
 ،pH مس��تمر و یک بار مصرف عوامل بیماری زای طیور و آبزیان، تغییرات

سدیم، پتاسیم، اکسیژن، فسفات و نیترات بخشی از این حسگرها هستند.

تیـم کـوک، مدیرعامل اپل به  مناسـبت 45 سـالگی این شـرکت یادداشـتی برای 
کارمندان ارسـال کرده است. کوک در این یادداشت می گوید او و اعضای اپل به  دنبال 

خلق داستانی هستند که ارزش بازگو کردن داشته باشد.
به گزارش زومیت، اپل یکم آوریل 2021 )12 فروردین 1399( رسـما 45 سـاله شـد. 
تیم کوک، مدیرعامل اپل، برای بزرگداشت چهل  و  پنج  سالگی شرکت تحت مدیریتش 
نه تنها توییتی منتشـر کرد بلکه یادداشـتی در اختیار کارمندان اپل قرار داد و به آنها 

گفت داستانی خلق کنند که ارزش بازگو کردن داشته باشد.
بـه گـزارش 9to5Mac، تیم کوک یادداشـت خـود را با این جمله آغـاز می کند که 
کارمنـدان باید خود را دوباره وقف مأموریت اپل کنند و بدین شـیوه از این مناسـبت 
نهایـت اسـتفاده را ببرند. کوک می گوید: »در یکم آوریـل 1976 )12 فروردین 1355( 
شـرکتی در کوپرتینـو بنیان گذاری شـد تـا محصوالتـی تحول آفرین تولیـد کند که 
می تواننـد دسـتاوردهای حوزه  فنـاوری را بازتعریف و به مردم بـرای زندگی راحت تر 

کمک کنند. 45 سـال بعد، ما دوباره خودمـان را وقف این مأموریت می کنیم و به  جای 
اینکـه مأموریت را به عنوان چیزی در گذشـته بشناسـیم، آن را تا مدت زمانی طوالنی 

زنده نگه می داریم.«
تیم کوک می نویسد اوضاع در سال های گذشته تغییرات زیادی کرده است، اما تمرکز 
اپل روی »تنظیم سرعتی که دیگران در تالش برای رسیدن به آن هستند« دستخوش 
تغییر نشده. تیم کوک در بخشی از یادداشتش با اطمینان می گوید اپل هیچ گاه تا این 
حد پتانسیل و نیروی متخصص برای انجام کارهای بزرگ نداشته است، اما این موضوع 
نباید باعث شود دست از تالش بکشد. کوک می گوید پتانسیل بزرگ برای عملی شدن 
به آدم های بزرگ نیاز دارد. او همچنین به چالش های سـال اخیر برای اپل اشاره کرد و 

گفت روزهای روشن تری در راه هستند.
کوک می گوید سـال گذشـته، همه  ما را به شـیوه ای که حتی بـاور نمی کردیم مورد 
آزمایش قرار داده است. سال 2020 ما را ملزم  به تطبیق پیدا کردن با شرایط جدید کرد 

از تنوع بخشی جوهرهای زیستی تا گسترش آموزش ها 
در زیست شناسی مصنوعی

اپل 45 ساله شد

 تیم کوک: می خواهیم داستانی ارزشمند خلق کنیم

دریچــه

نخستین نشست کارگروه بومی س��ازی تجهیزات صنایع انرژی بر با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. ستاد توسعه فناوری های 
ح��وزه آب و ان��رژی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با برگزاری 
نخس��تین نشس��ت کارگروه بومی س��ازی تجهیزات صنایع انرژی بر، گام های 
اولی��ه برای تحقق جهش تولید و حمایت از تولید محصوالت ایران س��اخت را 
برداش��ت؛ هدفی که ایران را به سمت اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان سوق 
می دهد. مهدی ش��ریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 
در این نشس��ت، با اشاره به ضرورت بومی سازی این تجهیزات در کشور گفت: 
برای اجرایی ش��دن این کار باید پیش از هر اقدامی، زنجیره این زیس��ت بوم را 

شناسایی کنیم. 

بخش خصوصی به میدان می آید تا 
صنایع انرژی بر بومی شود

یکشنبه
15 فروردین 1400

شماره 1751
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عنوان ثروتمندترین فرد جهان بین جف بزوس و ایالن ماسک رد و بدل می شود. 
در حال حاضر جف بزوس با ثروت حدود 1۸0 میلیارد دالر، این عنوان را در اختیار 
دارد و ای��الن ماس��ک با اختالف ناچی��ز و ثروت 164 میلی��ارد دالری در مقام دوم 

قرار گرفته است. آیا روزی فرا می رسد که این عنوان 
در اختیار ساتوش��ی ناکاموتو قرار گیرد؟ به گزارش 
دیجیاتو، ساتوشی ناکاموتو فردی ناشناس است که 
در س��ال ۲00۸ بیت کوی��ن را اب��داع و معرفی کرد. 
اوایل س��ال ۲009 اولین بلوک بیت کوین معروف به 
Genesis Block استخراج شد و شبکه بیت کوین 
آغاز به کار کرد. تحقیقات نشان می دهند طی شش 
ماهه اول سال ۲009 ساتوشی ناکاموتو بیش از یک 
میلیون بیت کوین ماین کرده است که در حال حاضر 
حدود 56 میلیارد دالر قیمت دارد. با محاسبات ساده 
می ت��وان دریافت اگر قیمت ه��ر بیت کوین به 1۸۲ 
هزار دالر برس��د، ساتوش��ی ناکاموتو با ثروت 1۸۲ 
میلیارد دالری باالتر از بزوس قرار می گیرد و عنوان 

ثروتمندتری��ن فرد جهان را تصاحب خواهد کرد، اما آیا بیت کوین به چنین قیمتی 
خواهد رس��ید؟ مدل های متعدد و متنوعی برای پیش بینی قیمت بیت کوین وجود 
دارند و بعضی از آنها قیمت ۲00 هزار تا یک میلیون دالری را پیش بینی می کنند، 

ام��ا معروف ترین مدل در این حوزه مدل انباش��ت جریان )S۲F( اس��ت. طبق این 
مدل، پیش بینی می ش��ود قیم��ت بیت کوین تا پایان ۲0۲1 ب��ه 100 هزار تا ۲۸۸ 
هزار دالر برس��د. این رقم براساس ارزش کنونی بیت کوین، مقدار موجودی فعلی و 
مقدار بیت کوین های ماین شده در ادامه سال جاری 
میالدی به  دس��ت آمده اس��ت. PlanB به عنوان 
خالق مدل S۲F می گوید: »از من می پرس��ند آیا 
هن��وز به این مدل اعتق��اد دارم یا نه، پس تصریح 
می کنم: بدون ش��ک مدل S۲F ب��رای بیت کوین 
درس��ت اس��ت و قیمت بیت کوین تا پایان س��ال 
۲0۲1 به 100 تا ۲۸۸ هزار دالر خواهد رس��ید.« 
براساس پیش بینی PlanB اگر قیمت بیت کوین 
به ۲۸۸ هزار دالر برسد، ساتوشی ناکاموتو با ثروت 
۲۸۸ میلیارد دالری رقیبی بین میلیاردرهای جهان 
نخواهد داشت. حتی برخی پیش بینی ها برای فصل 
گاوی کنون��ی رقم های باالت��ری را اعالم کرده اند. 
بلومب��رگ می گوید اگر ریس��ک س��رمایه گذاری 
بیت کوین کاهش یابد، قیمت این رمزارز به 400 هزار دالر هم خواهد رس��ید. البته 
باید این موضوع را هم در نظر گرفت که ثروت ایالن ماسک و جف بزوس هم به مرور 

افزایش پیدا می کند و این رقابت همچنان ادامه خواهد داشت.

همه گیری ویروس کرونا باعث ش��د بسیاری از کارمندان به طور کامل دورکار 
شوند و برخی دیگر به طور ترکیبی،  گاه در محل کار یا گاه از منزل به فعالیت های 
شغلی خود ادامه دهند. با کاهش محدودیت ها در برخی کشورها به مرور بسیاری 

از کس��ب و کارها به روند معمول باز می گردند، اما 
براس��اس تحقیقی جدید به نظر می رسد بسیاری 
از افراد تمایلی به بازگش��ت ب��ه محل کار ندارند و 
مایلند همچنان دورکاری کنند. به گزارش دیجیاتو، 
براس��اس تحقیقی که در دانش��کده کسب و کار 
دانشگاه هاروارد انجام شده ۸1 درصد افرادی که به 
دلیل همه گیری کرونا از منزل دورکاری می کنند، یا 
تمایلی به بازگشت به محیط کار ندارند یا برنامه ای 
ترکیبی را ترجیح می دهند. این پژوهش که شامل 
1500 دورکار بوده مشخص کرده که ۲7 درصد از 
افراد مایل به دورکاری به مدت نامحدود هستند و 
61 درصد از آنها حالت ترکیبی را ترجیح می دهند 
و مایلند برای ۲ یا ۳ روز در هفته به محل کار بروند. 

تنها 1۸ درصد از افراد ش��رکت کننده در این پژوهش تمایل به بازگشت کامل به 
محل کار را دارند. در بین این افراد، والدینی که کودک دارند بیش از بقیه در فکر 
بازگشت به شرایط قبلی یعنی حضور دائمی در محل کار هستند. همچنین افراد 

متاهل بیش از افراد مجرد تمایل به حضور در محل کار دارند. به اعتقاد محققان، 
در حالی که بسیاری از کسب و کارها در حال آماده شدن برای بازگشت به شرایط 
معمول هستند، اما به نظر می رسد بسیاری از کارمندان حرفه ای تمایلی به بازگشت 
کسب و کارها به ش��رایط عادی ندارند. این افراد 
از کارفرمایان خود تقاضای انعطاف پذیری بیشتر 
دارند تا تعادل بی��ن کار و زندگی در خانه برقرار 
باشد و بهره وری بهتر آنها که به واسطه این شرایط 
پیش آمده نیز همچنان حفظ ش��ود. یک سوم 
افراد اعتقاد دارند که کارایی کلی و نیز کیفیت کار 
آنها نسبت به یک س��ال قبل که در اداره حضور 
داش��تند بهبود یافته است. همچنین یک سوم 
افراد با دورکاری از منزل، تمرکز بیشتری روی کار 
دارند. 51 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق 
می گوین��د که می خواهند پیش از بازگش��ت به 
محل کار واکسینه شوند. همچنین 71 درصد افراد 
ترجیح می دهند تا زمان واکسینه شدن تمامی 
افراد منتظر مانده و سپس به سر کار بازگردند. بیش از نیمی از شرکت کنندگان 
هم انتظار دارند که همکاران شان در فاصله 1.۸ متری )6 فوت( از آنها بنشینند و 

در عین حال ماسک بزنند.

نتایج یک نظرسنجی: 80 درصد کارمندان تمایلی به بازگشت تمام وقت خالق بیت کوین چه زمانی ثروتمندترین فرد جهان خواهد شد؟
به محل کار ندارند

محمدرضا اسپهبد
مشاور طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، 

معدن و صنایع معدنی

در فراز و نش��یب های سال گذش��ته، تجربه های بسیاری کسب کردیم 
با وجود سختی های جهانی، فعالیت های چشمگیری اما در حوزه توسعه 
نوآوری ها و فناوری ها صورت گرفت. نیاز، سبب توانمندی شد و با اهتمام 
استادان و کارشناسان زمین شناسی و معدن گامی ارزشمند در این حوزه 
پیمودیم. در حوزه کشف ناشناخته ها و معرفی شان، بازدیدهای صحرایی 
و اعتالی ژئوتوریسم در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران، حرکتی نو آغاز 
شد و تحوالتی تازه صورت گرفت. از جزایر خلیج فارس گرفته تا حواشی 
ساحلی دریای کاسپین مورد بازدید و ارزیابی های زمین شناسی و معدنی 
قرار گرفته است: چه به لحاظ وجود مواد ارزشمند معدنی و چه به لحاظ 
فراهم آوردن موقعیت های توریس��تی به ویژه ژئوتوریس��م که ایران زمینه 
مناس��بی را در این خصوص دارا اس��ت. با عنایت به منویات مقام معظم 
رهبری پیرامون توجه به جزایر، بازدید از جزیره هرمز و تهیه مستندی از 
زیبایی های زمین شناختی آن، در دستور کار این طرح توسعه قرار گرفت. 

الزم به توضیح اس��ت که پیش از انقالب اس��المی، این جزیره به واسطه 
دارابودن ذخایر آهن و گل اخرا مورد توجه و تاراج بیگانگان قرار داش��ته 
است. اهالی جزیره هرمز در منتهای فقر به سر می بردند، امروز اما جزیره 
هرمز با زیبایی هایی خیره کننده و ساختمان ها و بزرگراه های زیبای خود، 
می تواند منبع اقتصادی سرشاری به لحاظ ژئوتوریسم باشد. همان گونه که 
جزیره قشم و بندر چابهار در احیای صنعت گردشگری کشور نقش بسزایی 
دارن��د و در یک مدیری��ت الیق، مدبر و توانا می توان به طور قطع و یقین 
اقتصاد کشور را از تک محصولی نجات داد. گو اینکه نفت، پتروشیمی و گاز 
مقام واالیی را در میان کشورهای سراسر جهان دارد که بر کسی پوشیده 
نیس��ت. به دنبال بازدیدهای صحرایی دیگر به منظور س��اخت مستند 
و شناس��اندن پدیده های زمین ش��ناختی ایران، از حوزه گل فشان های 
س��واحل جنوبی دریای کاسپین بازدید داشتیم. در تمام این بازدیدها 
و بررسی ها، وجود مواد معدنی مانند آهن، مس، سرب و روی و نیکل، 
کبال��ت، نق��ره و طال از مصادیق ب��ارز کانی زدای��ی در جزایر و مناطق 
ژئوتوریس��تی مملکت هس��تند. فن��اوران و ن��وآوران و همچنین افراد 
دلس��وز، باید برای زمین شناسی و علوم وابسته به زمین، ارج و منزلت 
خاصی قائل ش��وند زیرا که در هر مملکتی زمین شناسی و معدن چراغ 

اقتصادی آن مرز و بوم را روشن نگاه می دارد. 

فرآورده های هیدروکربنی شاید محصوالتی به نظر برسند که به محض 
تولی��د آماده عرضه به بازار هس��تند، اما کیفیت س��نجی این محصوالت 
موضوعی حیاتی است.  کاری که فعاالن فناور شرکت دانش بنیان مشاوران 
آزم��ای نفت ایرانیان انجام می دهند به افزایش کیفیت فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی می انجام��د. وحید ابراهیمی، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنیان از اهمیت پیاده سازی استانداردها و روش های تعیین ماهیت و 
کیفیت فرآورده های هیدروکربنی به کمک تجهیزات و روش های تخصصی 
گفت و بیان کرد: کاهش هزینه های تولید، استفاده بهینه از منابع، کاهش 
هزینه های بازرسی، بهبود تکنیک ها و روش های تولید از مهمترین مزایای 
کنترل کیفیت محصوالت است که با روش های منطبق با استانداردهای 
روزآمد، توس��ط فناوران این شرکت دانش بنیان انجام می شود. این فعال 
فناور با اشاره به فعالیت به عنوان آزمایشگاه های همکار استاندارد نفت و 
فرآورده های این حوزه گفت: کنترل کیفیت توس��ط این شرکت در طول 
فرآیند تولید محصول و پس از آن اجرا و پس از بررس��ی های کیفی روی 
نمونه ها، راهکارها و روش های الزم برای بهبود کیفیت ارائه می ش��ود و با 
آموزش، مشاوره و آزمایش کیفیت این محصوالت، تالش می کنیم کیفیت 
را افزایش دهیم. ابراهیمی با اش��اره به بهره مندی از تجهیزات پیش��رفته 
ایران س��اخت برای ارتقای کیفی محصوالت ادامه داد: عالوه بر دانش فنی 
باال و حضور نیروی انسانی متخصص نباید از نقش مهم تجهیزات و مواد 
ش��یمیایی در تحقق فرآیند افزایش کیفیت غافل شویم. در همین راستا 
ت��الش کردیم ضمن تامی��ن بهتر عملکرد آنالیزها و خدمات س��نجش، 
زمینه افزایش کیفی��ت محصوالت و کاهش هزینه های تولید را در حوزه 
نفت، پتروش��یمی و فرآورده های جانبی فراهم کنیم. مدیرعامل مشاوران 
آزمای نفت ایرانیان با اشاره به ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه نفت و 
پتروشیمی گفت: این مجموعه با واحدهای آزمایشگاهی تخصصی کیفیت 
نفت خام، قیر، هیدروکربن ها، روانکارها، گریس، ضدیخ و دیگر مش��تقات 

این حوزه را ارزیابی می کند.
این فعال فناور با اش��اره به تولید تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت 
کیفیت س��نجی ادام��ه داد: دس��تگاه تقطیر خودکار یک��ی از تجهیزات 
پرکاربرد در آزمایش��گاه های نفت و پتروشیمی است و برای اندازه گیری 
تقطیر در فشار اتمسفر، برای هیدروکربن های آروماتیک صنعتی و مواد 
وابس��ته برای محدوده تقطیر مایعات آلی فرارکاربرد دارد. وی همچنین 
از س��اخت و ارائه خدمات آزمایش��گاهی تقطیر در خ��أ گفت و افزود: 
دامن��ه کاربرد این دس��تگاه تعیین محدوده نقاط ج��وش در خأ برای 
فرآورده های نفتی و بیو دیزل اس��ت و در فش��ار و دمای معین صورت 
می گی��رد. مدیرعامل مش��اوران آزمای نفت ایرانیان ب��ه ارائه خدمات با 
استفاده از تجهیز تقطیر در فشار اتمسفر اشاره کرد و ادامه داد: با کمک 
این دس��تگاه می توان مش��خصات دامنه جوش فرآورده های نفتی مانند 
محصوالت سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی را سنجش 
کرد. وی با اشاره به سنجش نقطه جوش انواع فرآورده ها گفت: عالوه بر 
سوخت های بنزینی، دیگر فرآورده ها از جمله سوخت جت، سوخت های 
توربین هواپیما، س��وخت های دیزلی، ترکیب��ات بیودیزل تا ۲0 درصد، 
س��وخت های دریایی، حالل های نفتی ویژه، انواع نفتا، حالل های نفتی 
سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و ۲ در این دامنه 
قرار می گیرد. ابراهیمی، با اش��اره به کاهش  هزینه های ارزی ناش��ی از 
ارائه خدمات کیفیت سنجی فرآورده های هیدروکربنی به یاری تجهیزات 
ایران س��اخت این حوزه گفت و ادامه داد: با پیاده سازی این استانداردها 
و ارائ��ه خدم��ات آنالیز با کمک تجهیزات آزمایش��گاهی ایران س��اخت 
هزینه ه��ای تولیدکنندگان برای ش��ناخت کیفیت و ماهیت محصوالت 
کاهش یافته و منجر به افزایش رقابت پذیری تولیدات ش��ان شده است. 
همچنین فعالیت های یادش��ده زمینه را ب��رای بهره گیری از ۲۳ نیروی 

انسانی متخصص عمدتا در حوزه شیمی ایجاد کرد.

کمک کنند. 45 سـال بعد، ما دوباره خودمـان را وقف این مأموریت می کنیم و به  جای 
اینکـه مأموریت را به عنوان چیزی در گذشـته بشناسـیم، آن را تا مدت زمانی طوالنی 

زنده نگه می داریم.«
تیم کوک می نویسد اوضاع در سال های گذشته تغییرات زیادی کرده است، اما تمرکز 
اپل روی »تنظیم سرعتی که دیگران در تالش برای رسیدن به آن هستند« دستخوش 
تغییر نشده. تیم کوک در بخشی از یادداشتش با اطمینان می گوید اپل هیچ گاه تا این 
حد پتانسیل و نیروی متخصص برای انجام کارهای بزرگ نداشته است، اما این موضوع 
نباید باعث شود دست از تالش بکشد. کوک می گوید پتانسیل بزرگ برای عملی شدن 
به آدم های بزرگ نیاز دارد. او همچنین به چالش های سـال اخیر برای اپل اشاره کرد و 

گفت روزهای روشن تری در راه هستند.
کوک می گوید سـال گذشـته، همه  ما را به شـیوه ای که حتی بـاور نمی کردیم مورد 
آزمایش قرار داده است. سال 2020 ما را ملزم  به تطبیق پیدا کردن با شرایط جدید کرد 

و باعث پیچیده تر شـدن شرایط کاری شد. کوک ادامه می دهد: »می دانم دستاوردهای 
یکایک ما در این دوران باید باعث شـود که بسـیار به خود افتخار کنیم. در چالشی که 
هر نسـل یک بار اتفاق می افتـد، چیزهایی که خلق می کنیم و نحـوه  خلق آنها، منابع 
ارزشـمند و بادوام جدیدی در دسترس مردمی قرار داده است که دوست شان داریم و 
روی آنها حسـاب باز می کنیم. می دانیم در بسـیاری از حوزه ها روزهای روشن تری در 

راه هستند.« 
 تیـم کوک یادداشـت خـود را با جمله ای از اسـتیو جابز پایان می دهـد. او می گوید 
اسـتیو جابز سـال ها قبل در ایمیلی برای گرامیداشـت تولد اپل گفته اسـت: »سـفر 
شگفت انگیزی بود؛ اما مسـیرمان را تقریبا هنوز شروع نکرده ایم.« کوک می گوید این 
گفته امروز نیز حقیقت دارد و ادامه می دهد: »هیچ  یک از ما برای پایان داسـتان اینجا 
نخواهیم بود، اما تمام تمرکز خود را به کار می بندیم داستانی خلق کنیم که ارزش بازگو 

کردن داشته باشد.«

رویش بذر نوآوری درون خاک زمین  گردشگری

 کیفیت فرآورده های نفتی با تجهیزات ایران ساخت سنجیده شد
و راه را برای ورود تولیدات به بازارهای جهانی باز کرد

اپل 45 ساله شد

 تیم کوک: می خواهیم داستانی ارزشمند خلق کنیم

یادداشـت
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به قلم: راشله گوردون
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی ایمیلی راهکار مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. بسیاری از برندها از این شیوه برای تعامل با مخاطب هدف استفاده 
می کنن��د. اگ��ر تیم های بازاریابی ام��کان اطمینان از تحویل داده ش��دن 
ایمیل های ش��ان به مخاطب هدف را نداشته باشند، تاثیرگذاری این شیوه 
به شدت کاهش خواهد یافت. متاسفانه برخی از برندها در زمینه بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف چنین وضعیت��ی را دارند بنابراین 
مش��اهده کاهش انگیزه برخی از برندها برای اس��تفاده از ش��یوه بازاریابی 
ایمیلی امر عجیبی نخواهد بود. نکته مهم در این میان تالش برای اصالح 
چنی��ن ایراداتی در الگوی بازاریابی ایمیلی اس��ت بنابراین نباید به دالیل 

ساده و قابل حل الگوی بازاریابی ایمیلی را ترک کنیم. 
بدون تردید بس��یاری از برندها در زمان ارس��ال ایمیل های بازاریابی به 
وضعیت مخاطب هدف توجهی نش��ان نمی دهند. این امر ش��امل ارسال 
ایمیل های پرتعداد در بازه های زمانی کوتاه اس��ت. اگر کس��ب و کار شما 
نیز چنین عملکردی در حوزه بازاریابی دارد، باید انتظار برخوردهای بسیار 
منفی از س��وی کاربران را داش��ته باشد. برخی از کس��ب و کارها به طور 
مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تحت فش��ار هس��تند. این 
امر موجب ارس��ال ایمیل های پرتعداد می شود. نتیجه این امر اغلب اوقات 
بالک شدن از سوی کاربران است بنابراین دیگر ایمیل های برند به دست 

کاربران نخواهد رسید. 
براساس گزارس موسس��ه ولیدیتی، سال ۲0۲0 از نظر کاهش دریافت 
ایمیل های بازاریابی از سوی کاربران رکورددار بوده است. این امر به معنای 
عدم دریافت ایمیل های بازاریابی از س��وی کاربران است. چنین امری دو 

دلیل عمده دارد:
• وضعیت نخس��ت در زمینه عدم دریافت ایمیل ه��ای بازاریابی مربوط 
ب��ه ایرادات رخ داده در حوزه فناوری اس��ت. به عنوان مثال، گاهی اوقات 
سرویس های ایمیل به دلیل نقص فنی برخی از پیام ها را تحویل نمی دهند. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت، با این 
حال مش��کل اصلی در زمینه بازاریابی ایمیلی چنین پیشامدهای ساده ای 

نیست. این امر ما را به سوی دلیل دوم هدایت می کند. 
• برخ��ی از تیم های بازاریابی با ارس��ال ایمیل ه��ای پرتعداد یا کیفیت 
پایین محتوا موجب رنجش مخاطب هدف می شوند. این امر نتیجه بسیار 
نامطلوب��ی برای برندها به همراه دارد. این ایراد در زمینه بازاریابی ایمیلی 
دیگر ناخواسته نیست، بلکه تیم های بازاریابی با عملکرد نامطلوب شان آن 
را توس��عه می دهند بنابراین برندها باید ب��ه دنبال راهکاری برای رفع این 

مشکالت باشند. 
ب��دون تردید راهکارهای بس��یار زیادی برای بهب��ود وضعیت بازاریابی 
ایمیلی وجود دارد. نکته مهم در این میان انتخاب راهکارهایی برای افزایش 
نرخ تحویل ایمیل ها به مخاطب هدف است. این امر موضوع مقاله کنونی 
را ش��کل می دهد. در ادامه برخی از مهمترین ایده ها در این میان را مورد 

بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
1. شروع بازاریابی در ابعاد کوچک

ش��روع فرآیند بازاریابی ایمیلی در قالب کوچک و محدود اهمیت بسیار 
زیادی دارد. برخی از کارآفرینان و تیم های بازاریابی از همان ابتدا به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف درس��ت مانند برندهای بزرگ هستند. 
این امر مش��کالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. وقتی 
یک برند به طور مداوم و در طول زمان نس��بت به توسعه فرآیند بازاریابی 
ایمیل��ی اش اقدام می کن��د، به تدریج مخاطب هدف ب��ه فعالیتش عادت 
خواه��د کرد. این امر در مورد فعالیت های ناگهانی بازاریابی برندها به طور 

عکس عمل می کند. 
یک��ی از مزیت های بازاریابی به طور مداوم و توس��عه اش در طول زمان 
ام��کان جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. این امر مخالفت ه��ای کاربران و 
تالش ش��ان برای بالک کردن برند را کاه��ش می دهد. همچنین کاربران 
تازه نیز با پرس و جویی ساده جهت گیری بسیار بهتری نسبت به وضعیت 

کسب و کار خواهند داشت. 

2. به روز رسانی اطالعات مخاطب هدف
گاهی اوقات مخاطب هدف در طول زمان ایمیلش را تغییر می دهد. اگر 
تیم های بازاریابی به طور مداوم براساس فهرست های ایمیلی قدیمی شان 
فعالیت کنند، شانس بسیار اندکی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهند داشت. این امر در طول سال های اخیر یکی از مهمترین دغدغه ها 
در حوزه بازاریابی محس��وب می شود بنابراین برندها باید توجه ویژه ای به 
این نکته نش��ان دهند. برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و حفظ شان به طور مداوم درخواست به روز رسانی اطالعات 

را مطرح می کنند. 
بدون تردید امکان تعیین بازه های زمانی بسیار متنوعی برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود دارد. توصیه ما در این مقاله به روز 
رسانی اطالعات مربوط به کاربران هر سه ماه یک بار است. این امر امکان 
اطمینان از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 

3. آگاهی دقیق از تعداد ایمیل ها
آگاهی از تعداد افراد حاضر در خبرنامه برند و همچنین آمارهای مربوط به 
ارس��ال ایمیل های بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیاز به اطالع��ات دقیق دارند. این 
امر ش��امل تعداد ایمیل های ارسالی برای مخاطب هدف و بازخورد آنها به هر 
کدام از ایمیل هاس��ت. دلیل اهمیت این امر تالش برای به روز رسانی کیفیت 
محتوای بازاریابی اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار گیرد، انگیزه کاربران 
برای مشاهده محتوای بازاریابی برند و تعامل با آن افزایش ویژه ای خواهد یافت. 

4. پیشگیری از طبقه بندی محتوا به عنوان اسپم
اگر محتوای بازاریابی یک برند به طور مداوم مورد اعتراض کاربران قرار 
گیرد، س��رویس های ایمیل آن را در قالب اسپم طبقه بندی خواهند کرد. 
معنای این امر عدم تحویل ایمیل های بازاریابی به صندوق دریافت کاربران 
اس��ت. امروزه بخش اسپم در تمام س��رویس های ایمیل وجود دارد. نکته 
منف��ی ماجرا عدم توجه کاربران به بخش اس��پم اس��ت بنابراین حتی در 
صورت تحویل داده ش��دن ایمیل نیز دیگر خبری از مطالعه اش از س��وی 
مخاطب هدف نخواهد بود. این امر بسیاری از برندها را در شرایط نامناسبی 

قرار داده است. 
تالش برای ارسال ایمیل های استاندارد و دارای کیفیت باال برای مخاطب 
هدف مهمترین نکته برای پیشگیری از بروز اتفاقات ناخوشایند است. این 
امر مش��کالت بسیار زیادی پیش روی برندها قرار می دهد بنابراین کسب 
و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید کیفیت کاری شان را 
باال ببرند. امروزه برندهای بزرگ کمتر در بخش اسپم طبقه بندی می شوند. 
دلیل این امر جذابیت محتوای بازاریابی چنین برندهایی است. اگر این امر 
مدنظر برندها قرار نداشته باشند، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
5. انتخاب نام مناسب برای ایمیل برند

وقتی ایمیل ها به مخاطب هدف تحویل داده می ش��ود، اغلب اوقات یک 
نام مستعار در بخش ارسال کننده وجود خواهد داشت. اگر کسب و کارها 
نام موردنظر را به خوبی انتخاب نمایند، تمایل کاربران برای مطالعه محتوا 
به ش��دت افزایش خواهد یافت. مشکل اصلی بی توجهی برندها نسبت به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس چنین الگویی اس��ت. اگر نام 
برند شما در بخش انتخاب آدرس ایمیل پیش از این استفاده شده است، 
باید به دنبال خرید پس��وند ایمیل منحصر به فرد برندتان باشید. نمایش 
پسوند گوگل یا یاهو در بخش ایمیل برندها از اعتبارشان در نگاه مخاطب 
هدف می کاهد. این امر بس��یاری از اوقات مورد بی توجهی کس��ب و کارها 

قرار می گیرد. 
انتخ��اب نام برند به عنوان آدرس اصلی و همچنین نام مس��تعار ایمیل 
ضروری اس��ت. این ام��ر به کاربران در مورد دریافت ایمیل از س��وی یک 
کس��ب و کار معتبر اطمینان می دهد. خوش��بختانه هزینه خرید پسوند 
منحصر به فرد هر برند بسیار ساده است بنابراین کسب و کار در این راستا 

مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
6. ایجاد خبرنامه برند

دعوت از کاربران برای عضویت در خبرنامه برند به طور داوطلبانه میزان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش می دهد. این امر 
بسیاری از مشکالت ناش��ی از ارسال ایمیل به مخاطب هدف بی عالقه به 
برن��د را نیز کاهش می دهد. برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف اقدام به خرید فهرس��ت های ایمیل می کنند. این امر 
به معنای ارس��ال ایمیل به کاربران بدون توجه به عالقه ش��ان به کسب و 

کارمان است. 
ایجاد خبرنامه برند و بارگذاری لینک عضویت در س��ال رس��می کاربرد 
بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها از این شیوه برای ساده سازی فرآیند 
بازاریابی اس��تفاده می کنند. یکی از نکات مهم در این میان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و همچنین ارزیابی وضعیت برند اس��ت. هرچه میزان 
عضویت در خبرنامه برند بیش��تر شود، امکان مشاهده توسعه کسب و کار 
نیز فراهم خواهد شد. این امر به طور دقیق پیشرفت کسب و کار در قالبی 

طوالنی مدت و آهسته است. 
7. برنامه ریزی برای اجرای کمپین ها به طور مداوم

اج��رای کمپین های بازاریابی به طور مداوم اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
برخی از کسب و کارها در طول سال های اخیر پس از اجرای یک کمپین 
بازاریاب��ی دیگر انگیزه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نش��ان 
نمی دهند. این امر مشکالت بس��یار زیادی پیش روی کسب و کارها قرار 
می دهد بنابراین باید نسبت به طراحی کمپین های بازاریابی به طور مداوم 
اق��دام کرد. در غی��ر این صورت جلب نظر مخاطب ه��دف با وقفه مواجه 

خواهد شد. 
بس��یاری از کاربران پس از وقفه های طوالن��ی در بازاریابی برندها دیگر 
تمایلی برای مش��اهده ایمیل های شان نشان نمی دهند. این امر به معنای 
ریزش ش��دید مخاطب هدف برندها خواهد ب��ود بنابراین باید در صورت 
تمایل برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مطلوب 
ای��ن حوزه را به خوبی مدنظر قرار داد. در غیر این صورت کس��ب و کارها 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
اغلب برنده��ای بزرگ در زمینه بازاریابی ایمیل��ی به طور میانگین هر 
م��اه یک کمپین را راه اندازی می کنند. این امر نیازمند ایجاد تیم بازاریابی 
و طراح��ی ایده های جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. یکی از 
ایرادات اصلی برندها در این میان عدم توجه به ایده های بازاریابی به طور 
تاثیرگذار است. متاسفانه این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها 
به همراه خواهد داشت. تالش برای یافتن ایده های بازاریابی پیش از اجرای 
هر کمپین ضروری خواهد بود. در غیر این صورت ایمیل های برندها پس 

از مدت زمانی اندک ماهیت تکراری پیدا خواهد کرد. 
8. ارزیابی بازخورد کاربران و به روز رسانی وضعیت برند

بازاریاب��ی بدون توجه به بازخورده��ای کاربران هیچ نتیجه ای به همراه 
نخواهد داشت. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور مداوم نظرات کاربران را مورد بی توجهی قرار می دهند. نتیجه این امر 
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. نظرات کاربران 
در مورد کیفیت محتوای بازاریابی برندها به طور معمول بیانگر اهمیت برند 
موردنظر برای مش��تریان اس��ت بنابراین کسب و کارها باید نسبت به این 
نکته توجه ویژه ای نشان دهند. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
ارزیابی بازخورد کاربران نس��بت به فرآیند بازاریابی ایمیلی برند باید به 
طور منظم صورت گیرد. برخی از برندها بازه های زمانی مشخصی را در این 
راس��تا مدنظر قرار می دهند. نکته مهم در این میان توجه به بازخوردهای 
درس��ت در زمان ارائه شان اس��ت بنابراین هرگونه تعللی در زمینه ارزیابی 

بازخوردهای دریافتی از سوی کاربران به ضرر برند تمام خواهد شد. 
ام��روزه بازاریاب��ی ایمیلی هنوز ه��م یکی از ایده های ج��ذاب برای هر 
کس��ب و کاری محسوب می شود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از ایده های متنوع می کنند. اهمیت 
جلب نظ��ر مخاطب هدف ب��رای مطالعه ایمیل ها در ای��ن میان اهمیت 
باالیی دارد. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداش��ته باشد، به مرور کاربران 
انگیزه شان برای مشاهده ایمیل های بازاریابی را از دست می دهند. این امر 
واکنش هایی نظیر مسدودس��ازی آدرس ایمی��ل برندها و ناتوانی تیم های 
بازاریابی برای تحویل دادن محتوای بازاریابی ش��ان به مخاطب هدف را به 
همراه دارد. استفاده از ایده های مورد بحث در این مقاله برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. این ایده ها امکان کاهش 
نرخ عدم دریافت ایمیل از سوی کاربران به دالیلی نظیر بالک کردن برند 

را در پی خواهد داشت. 
business.com :منبع
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کسب درآمد امکان جدید کالب هاوس

به قلم: کیم الینز
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

ش��بکه اجتماعی مبتنی بر ارس��ال ص��وت کالب هاوس با 
س��رعتی خارق العاده در حال رشد اس��ت. این موضوع باعث 
شده تا شاهد ترندی جدید در بین شبکه های اجتماعی باشیم 
که از زم��ان ظهور تیک تاک در س��ال ۲016، چنین اتفاقی 
رخ نداده بود. نکته جالب دیگر این اس��ت که چنین موفقیتی 
در حالی رخ داده که هنوز خبری از عرضه آن برای سیس��تم 
عامل اندروید نیس��ت. همچنین محدودیت هایی برای حضور 
افراد وجود دارد. در این راس��تا برای عضویت الزم اس��ت که 
دعوت نامه از فردی که در این ش��بکه حضور دارد را داش��ته 
باش��ید. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که تا چند 
ماه آینده، این مورد حذف خواهد ش��د. نکته جالب دیگر این 
اس��ت که کالب هاوس هنوز وارد س��ال دوم فعالیت خود هم 
نشده و این موضوع بیانگر آن است که شاهد رقیبی قدرتمند 

برای سایر شبکه ها خواهیم بود. 
درواقع ش��یوه فعالیت آن به حدی جذاب است که توییتر، 
قابلی��ت مش��ابهی را برای از دس��ت ن��دادن مخاطبان خود، 
راه ان��دازی ک��رده و اخب��ار منتش��ره حاکی از آن اس��ت که 
فیس ب��وک نیز در تالش برای طرحی مش��ابه اس��ت. در این 
راس��تا حتی احتمال دارد که ش��اهد خرید آن توسط مارک 
زاکربرگ باش��یم. این موضوع درس��ت اتفاقی است که برای 
اینس��تاگرام و وات��س اپ نیز رخ داده اس��ت. همچنین حضور 
افراد سرشناس��ی نظیر ایالن ماس��ک، در موفقیت فوق العاده 
این ش��بکه چینی، بی تاثیر نبوده اس��ت. در بیانیه رسمی این 
ش��رکت، اعالم ش��ده اس��ت که برای تولیدکنندگان محتوا، 
طرح هایی در دس��ت اقدام اس��ت که امکان کس��ب درآمد را 
مهیا می س��ازد، با این ح��ال در رابطه با جزیی��ات آن، هنوز 
اطالع��ات دقیقی وجود ندارد. در این رابطه احتماال این امر از 
طریق مشارکت در سود تبلیغات خواهد بود. تحت این شرایط 

ممکن است شاهد تکرار استراتژی یوتیوب باشیم. 
theverge.com

کریستیانو رونالدو رمزارز جایزه گرفت

به قلم: رابرت ساکار
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

رمزارزه��ا در چند س��ال اخیر با رش��دی فوق العاده همراه 
ش��ده اند، با این حال کمتر کس��ی تصور می کرد که از آن به 
عنوان جایزه برای افراد مش��هور جهان اس��تفاده شود. در این 
راس��تا باش��گاه یوونتوس اعالم کرده اس��ت که به ازای 770 
گلی که فوق ستاره پرتغالی به ثمر رسانده، رمزارز اختصاصی 
خود را واریز کرده اس��ت. این جایزه بیش از 11 میلیون دالر 
ارزش دارد. از نکات جالب این اس��ت که پس از انتش��ار این 
خبر، ارزش آن به بیش از 10 برابر رس��یده است. نکته جالب 
این اس��ت که چنین اقدامی، برای اولین بار در تاریخ رخ داده 
اس��ت که بدون ش��ک وجهه خوبی را برای تیم اول ایتالیا به 
همراه دارد. در این راس��تا بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 
این اقدام باعث خواهد ش��د تا باشگاه های دیگر نیز مشابه آن 

را برای ستارگان خود انجام دهند. 
در حال حاضر معروف ترین باشگاه هایی که رمزارز اختصاصی 
دارند شامل بارسلونا، منچستر یونایتد و پاری سن ژرمن است. 
درواق��ع با توجه به رقابت دیرینه کریس��تیانو رونالدو و لیونل 
مسی، پیش بینی می ش��ود که بارسلونا به عنوان دومین تیم، 
چنی��ن اقدامی را انجام دهد. ح��ال باید دید که آیا در آینده، 
اس��تفاده از رمزارز به عنوان روش پرداخت دستمزد بازیکنان 

انتخاب خواهد شد؟ 
zephyrnet.com :منبع

تولید دوچرخه استراتژی جدید پورشه

به قلم: کریستین کروسک
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

در حالی که طرفداران برند محبوب پورش��ه منتظر معرفی 
یک خودرو فوق العاده دیگر بودند، این ش��رکت از اس��تراتژی 
جدی��د خود رونمایی کرد که با تعجب بس��یاری در چند روز 
اخیر همراه ش��د. در این رابطه دو دوچرخه با بدنه فیبر کربن 
با همکاری برند eBike تولید شده که در طراحی آن از اولین 
خودرو الکتریکی پورش��ه، الهام گرفته شده است. در رابطه با 
این دو مدل معرفی شده، ذکر این نکته ضروری است که یک 
نمونه آن مناس��ب رکاب زدن در شهر و مدل دیگر مخصوص 
به ش��رایط سخت نظیر کوهستان است. در رابطه با قیمت آن 
نیز رقمی در حدود ۸ الی 10 هزار دالر تعیین ش��ده است. با 
این حال این برند آلمانی پیش��رو تولید دوچرخه نبوده و بنز 
چن��د ماه قب��ل از دوچرخه الکتریکی خ��ود رونمایی کرد که 
1۲ ه��زار دالر قیمت دارد. در این راس��تا آمارها حاکی از آن 
است که از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا، میزان تمایل به 
اس��تفاده از دوچرخه، رشد فوق العاده ای را پیدا کرده است. به 
همین خاطر نیز طبیعی است که حتی برندهای خودروسازی 
ه��م به دنبال فعالیت در این زمینه باش��ند. حال باید دید که 
ای��ن محصول جذاب، تا چه حد می تواند نظر مش��تریان را به 

سمت خود جلب نماید. 
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به قلم: کارولین فورسی 
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل  علی

بازاریاب��ی در اینس��تاگرام برای تمام برندها دارای اهمیت اس��ت. امروزه 
هیچ برندی بدون بازاریابی مناسب در شبکه های اجتماعی امکان تعامل با 
مخاطب هدف را ندارد. وقتی هم صحبت از شبکه های اجتماعی می شود، 
نخستین گزینه مدنظر برندها اینستاگرام است. شاید برخی از برندها نسبت 
به کیفیت باالی محتوای بازاریابی شان در اینستاگرام اطمینان خاطر بسیار 
زیادی داشته باشند. بدون تردید تمام برندها دارای دامنه یکسانی از فالوور 
نیستند. اگر در این میان پست های برندمان 10 یا ۲0 هزار الیک دریافت 
کن��د، اعتماد به نفس تیم بازاریابی مان به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد یافت. 
یکی از نگرانی های همیشگی برندها نسبت به بازاریابی در اینستاگرام در 
دیگر ش��بکه های اجتماعی مربوط به بی توجهی کاربران است. بدون شک 
پست های بدون الیک و کامنت برندها در شبکه های اجتماعی ضربه بسیار 
بدی به اعتبار و جایگاه هر کسب و کار وارد می سازد. درست به همین خاطر 
کس��ب و کارها باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس 
شیوه های مناسب باشند. برخی از برندها در این میان به دنبال خرید فالوور 
برای افزایش س��ریع اعتبار کسب و کارشان هستند. شاید این امر در نگاه 
نخست بحث برانگیز باشد، اما بسیاری از برندها برای بهبود وضعیت کسب و 

کارشان در کوتاه مدت دست به چنین اقدامی می زنند. 
مسئله خرید فالوور و الیک در شبکه های اجتماعی نزدیک به یک دهه 
س��ابقه دارد. این امر بسیاری از کارش��ناس ها را وارد بحث موردنظر کرده 
اس��ت. بدون تردید تنوع بحث های جاری در این رابطه برای هر کارآفرینی 
چالش برانگیز است. درست به همین خاطر در مقاله کنونی به دنبال بررسی 
مس��ئله خرید فالوور در اینستاگرام، به عنوان یکی از مهمترین شبکه های 

اجتماعی، هستیم. 
آیا امکان خرید فالوور در اینستاگرام وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش در کوتاه ترین حالت ممکن، مثبت است. امروزه هر 
کاربری امکان خرید فالوور دارد. سرویس های ارزان قیمت بسیار زیادی در 
سراسر دنیا برای خرید فالوور در دسترس برندها و کاربران عادی قرار دارد. 
اینس��تاگرام در دیگر شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر اقدامات 
بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی این روند ساماندهی کرده اند، با این 

حال هنوز هم خرید فالوور امری رایج محسوب می شود. 
گاهی اوقات برندها نسبت به قیمت ارزان خدمات مربوط به خرید فالوور 
تعجب می کنند. این امر بسیاری از برندها را به سوی خرید دست کم یک 
نوبت فالوور ترغیب می کند. آیا به راس��تی خرید فالوور ارزش اش را دارد؟ 
پاسخ به این پرسش ساده نیس��ت. بسیاری از برندها برای توسعه ابتدایی 
کسب و کارشان و نمایش جایگاهی مطلوب از برندشان اقدام به خرید فالوور 
می کنند. نکته جالب اینکه برخی از برندهای بزرگ و مشهور در سراسر دنیا 
نیز این اقدام را مدنظر قرار می دهند. با این حساب پاسخگویی به پرسش در 

مورد تاثیرگذاری فرآیند خرید فالوور نیاز به بررسی بیشتر دارد. 
همانطور که پیش از این بیان ش��د، بس��یاری از برندها و حتی کاربران 
ساده نسبت به خرید فالوور اقدام می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی از 
نقطه نظر بازاریابی دارد. وقتی برندها فالوور خریداری می کنند، تمام فرآیند 
بازاریابی ش��ان تحت تاثیر قرار می گیرد. پیش از بررسی هرچه بیشتر این 

موضوع در ادامه به بحث درباره چگونگی خرید فالوور خواهیم پرداخت. 
چگونه فالوور بخریم؟

خرید فالوور کار چندان دش��واری نیس��ت. امروزه بس��یاری از گزینه ها 
برای خرید فالوور در دس��ترس اس��ت. نکته مهم اینکه فعالیت اغلب افراد 
و موسس��ه های حوزه خرید و فروش فالوور در کشورهای دنیا ممنوع است 
بنابرای��ن تالش برای خرید فالوور ی��ک اقدام قانونی به معنای دقیق کلمه 
نیس��ت. برخی نکات مهم در زمینه خرید فالوور در ادامه مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
خرید فالوورهای فیک 

خرید فالوورهای فیک یکی از رایج ترین گزینه ها برای برندهاست. برخی 
از برنده��ا برای تاثیر بر روی مخاطب هدف اق��دام به پیگیری این فرآیند 
می کنند. اگر کس��ب و کارها به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هس��تند، فالوورهای فیک کمترین کمکی به آنها به ج��ز باال بردن تعداد 
فالوورها نخواهند کرد. متاسفانه برخی از تیم های مدیریتی انتظار دریافت 
الیک و کامنت از فالوورهای فیک دارند. این امر بیانگر فقدان آگاهی دقیق 
چنین کارآفرینانی از فرآین��د بازاریابی و همچنین خرید فالوورهای فیک 

است. 
افراد دارای شناخت کافی از شبکه های اجتماعی با استفاده از ربات های 
مختلف اقدام به ایجاد دامنه وسیعی از کاربران فیک در شبکه های اجتماعی 
می کنن��د. رایج ترین گزینه ب��رای ایجاد کاربران فیک مرب��وط به پلتفرم 

اینستاگرام است. بنابراین مشاهده سختگیری های تیم فنی این پلتفرم در 
زمینه اعتبارسنجی کاربران امری طبیعی محسوب می شود. چنین کاربرانی 
در عمل هیچ شباهتی با کاربران واقعی ندارند. درست به همین خاطر برخی 

از کارشناس ها استفاده از آنها را نامناسب ارزیابی می کنند. 
برندهای��ی که تازه در مس��یر بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف هستند، اغلب اوقات تالش زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از خود نشان می دهند. این امر همیشه همراه با تمرکز بر روی خرید 
فالوورهای بیشتر است. دلیل این امر چهره کسب و کارها در فرآیند بازاریابی 
است. اغلب کاربران به برندهای دارای فالوورهای انگشت شمار توجهی نشان 
نمی دهند بنابراین خرید فالوور از س��وی چنین کس��ب و کارهایی بدل به 

نوعی عادت شده است. 
وقتی برندها برای خرید فالوور فیک هزینه موردنظر را پرداخت می کنند، 
چه اتفاقی روی می دهد؟ پاسخ به این پرسش انتظار چند دقیقه ای برندها 
برای تحویل فالوورهای فیک اس��ت. کس��ب و کارها در طول چند دقیقه 
براساس میزان خریدشان فالوور دریافت خواهند کرد. بدون تردید مشاهده 
فالوورهای گس��ترده در ط��ول مدت زمانی اندک ب��رای هر برندی جذاب 
خواهد بود. درس��ت به همین خاطر اغلب برندها این فرآیند را مدنظر قرار 
می دهند. مهمترین مسئله در این میان پرداخت هزینه برای خرید فالوورها، 
نه تعامل شان با برند، است بنابراین نباید انتظار تعامل میان برند و فالوورهای 

فیک را داشته باشیم. 
بات های اینستاگرام

بات های اینس��تاگرام در هر جایی حض��ور دارند. وقتی از بات ها صحبت 
می کنیم، باید معنای دقیق مفهوم را متوجه باش��یم. بات های اینستاگرام 
حاصل فرآیند فعالیت برندها در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. بسیاری از برندها برای انتشار محتوا یا پاسخگویی مناسب به مخاطب 
هدف در س��ریع ترین زم��ان ممکن اقدام به اس��تفاده از بات های مختلف 
می کنند. ش��اید در نگاه نخست اس��تفاده از چنین بات هایی برای فرآیند 
بازاریابی برندها مفید نیز باش��د، اما تمام برنده��ا از بات ها برای این هدف 

استفاده نمی کنند.
بات ه��ای خاصی برای ایجاد اکانت های تقلبی در ش��بکه های اجتماعی 
نی��ز وجود دارد. نکته جالب اینکه برخی از برندها در زمینه طراحی چنین 
بات هایی تجربه دارند بنابراین دیگر نیازی برای اس��تفاده از خدمات دیگر 

برندها از سوی چنین موسسه هایی وجود نخواهد داشت. 
اگر کسب و کارها قصد خرید فالوورها براساس روند تولید از سوی بات ها 
را داشته باشند، با قیمت های بسیار پایینی مواجه خواهند شد. نکته مهم 
در این میان امکان تش��خیص ساده اکانت های تقلبی با استفاده از تکنیک 
بات هاس��ت. این امر بس��یاری از کاربران را نس��بت به عملکرد برندها آگاه 
می س��ازد. درس��ت به همین خاطر برندها برای خری��د فالوورهای تقلبی 

احتیاط بسیار زیادی را مدنظر قرار می دهند. 
اگر کسب و کارها به دنبال خرید فالوورهای تقلبی باشند، در مدت زمان 
کوتاهی با یک جس��ت وجوی ساده در میان فالوورهای شان امکان مشاهده 
دامنه وس��یعی از اکانت های بدون نام کاربری مش��خص و تصویر پروفایل 
فراهم می ش��ود بنابراین برندها باید نسبت به اس��تفاده از این شیوه توجه 

کافی را نشان دهند.
اکانت های غیرفعال

ب��دون تردید تم��ام اکانت های فیک با اس��تفاده از ربات ها س��اماندهی 
نمی ش��ود. برخی از فالوورهای فیک برندها اندکی هوش��مندانه تر از سایر 
نمونه ها طراحی شده است. این امر شامل توسعه چنین اکانت هایی به طور 
طبیعی با هدف جلب نظر برندها به خرید فالوور با قیمت باالتر است. خرید 
این دس��ته از فالوورها در مدت زمان کوتاهی پس از خرید همراه با تعامل 
مناسب میان برند و کاربران است. بدین معنا که نرخ تعامل برند نیز همزمان 
با خرید چنی��ن فالوورهایی افزایش پیدا می کند. نکت��ه مهم در این میام 
محدودیت چنین خدماتی به چند روز یا حداکثر یک ماه پس از خرید است. 
ب��ا توجه به نکات مورد بحث در بخش ف��وق، خرید فالوورهای غیرفعال 
نی��ز ایده چندان جالبی ب��رای جایگزینی کامل با مخاط��ب هدف واقعی 
نیست. بس��یاری از برندها خرید این دسته از اکانت ها را به دلیل جذابیت 
ابتدایی اش ترجیح می دهند. این امر در میان ش��مار باالیی از برندها رواج 
دارد بنابراین مشاهده فعالیت افراد بسیار زیادی در این حوزه طبیعی خواهد 
بود. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به استفاده 
از تکنیک های بسیار متنوعی دارند. متاسفانه اغلب اوقات تنوع موردنظر در 

قالب بازاریابی در نهایت همراه با خرید فالوور است. 
اکانت های غیرفعال به طور هدفمند از سوی برخی از افراد برای جلب نظر 
برندها س��اخته می شود. این امر امکان تعامل ابتدایی چنین اکانت هایی با 
مخاطب هدف را شرح می دهد. پس از مدت زمان اندکی از خرید فالوورهای 
موردنظر دیگر خبری از مدیریت ش��ان از سوی کاربران واقعی نخواهد بود 
بنابرای��ن این اکانت ها در عمل غیرفعال خواهند ش��د. اگرچه هنوز حضور 

اسمی در میان فالوورهای برندها خواهند داشت. 
بس��یاری از برندها برای خرید فالوور به گزینه های بس��یار زیادی توجه 

نش��ان می دهند. این امر به معنای تنوع فرآیند خری��د فالوور در بازارهای 
مختلف است. شاید این امر در نگاه نخست جذابیت های زیادی برای برندها 
داشته باش��د، اما در نهایت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای 
ه��ر برند محدود خواهد بود. دلیل این امر تاثیرگذاری فالوورهای موردنظر 
ب��ر روی تعامل با مخاطب ه��دف، در خوش بینانه ترین حالت، برای مدت 

زمانی اندک است. 
آیا باید برای برندمان فالوور بخریم؟

خرید فالوور به هر شیوه ای ایده بسیار جالبی نیست. اگرچه شمار باالیی 
از برندها در این راستا اقدامات زیادی را ساماندهی می کنند، اما خرید چنین 
فالوورهای در نهایت اعتبار کسب و کار را نشانه می گیرد. برخی از برندها با 
شروع فرآیند خرید فالوور در نهایت اعتماد کلی کاربران را از دست داده اند 

بنابراین برندها باید اقدامات هوشمندانه ای در این زمینه ساماندهی کنند.
امروزه هیچ چیز در فضای ش��بکه های اجتماع��ی جای تعامل واقعی با 
کارب��ران را نمی گیرد بنابراین برندها باید در این حوزه اندکی واقع گرایی را 
مدنظر قرار دهن��د. اگر خرید فالوور گزینه خوبی بود، برندهای بزرگ باید 
دارای فالوورهای میلیاردی می بودند. این گزینه در زمینه بازاریابی همیشه 
با تردیدهای زیادی همراه است. همچنین در صورت آگاهی کاربران از خرید 
فالوور از س��وی یک برند رسوایی بس��یار بزرگی ایجاد خواهد شد بنابراین 

کسب و کارها باید نسبت به این نکته توجه الزم را نشان دهند. 
بی شک خرید فالوور و کوتاه سازی فرآیند بازاریابی برای هر برندی جذاب 
اس��ت. برخی از تیم های بازاریابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور مداوم در تالش برای جلب نظر کاربران هس��تند. نکته مهم اینکه 
راهکارهای بسیار زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف در عرصه بازاریابی 
وجود دارد. این بحث در بخش پایانی مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، 
ام��ا اکنون باید به برخی از ایرادات و کاس��تی های خری��د فالوور در زمینه 
بازاریابی اشاره کنیم. اگر خرید فالوور همراه با ایراد نیست، پس چرا اغلب 
کارشناس ها آن را اقدامی نادرست تلقی می کنند. در ادامه با بررسی برخی 
از ایرادات اصلی فرآیند بازاریابی با خرید فالوور به این پرسش پاسخ خواهیم 

داد. 
دریافت تعامل محدود و سپس بازگشت به شرایط اولیه

خرید فالوور برای بسیاری از برندها دارای جذابیت است. برخی از کسب 
و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال نشانه هایی نظیر 
فالوورهای باال به منظور جلب اطمینان کاربران هستند. شاید این امر بسیار 
عجیب به نظر برسد، اما برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور مداوم از این شیوه استفاده می کنند. مهمترین مسئله در این 
میام مربوط به برنامه کسب و کارها برای دوره پس از پایان تعامل محدود 

است. این امر مدنظر هیچ برندی قرار ندارد. 
وقت��ی تعامل می��ان برند و کاربران فیک برای م��دت زمانی اندک جلوه 
حرفه ای برند را نشان می دهد، انتظارات کاربران به طور روزافزونی افزایش 
خواهد یافت. بنابراین اگر یک برند توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریانش 
در ادامه فرآیند را نداش��ته باشد، ماهیت تقلبی فالوورهای موردنظر آشکار 

خواهد شد. 
بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به طور ارگانیک درس��ت به همین 
خاطر دارای اهمیت است. وقتی فالوورهای برند واقعی باشند، امکان تعامل 
با آنها در بلندمدت فراهم می ش��ود بنابرای��ن برندها باید به این نکته مهم 
توجه ویژه ای نش��ان دهند. اگر تعامل محدود امکان بهبود وضعیت برندها 
را داشته باشد، خرید فالوور فیک اقدامی مناسب خواهد بود. نکته مهم در 
این میان ناتوانی برندها برای موفقیت در عرصه بازاریابی با استفاده از چنین 

شیوه هایی است. 
صدمه زدن به اعتبار برند

اگر خودمان را به جای مشتریان قرار دهیم، خرید فالوور از سوی برند 
به خوبی تاثیرش را نمایان خواهد کرد. بس��یاری از تیم های بازاریابی و 
مدیران ارش��د کس��ب و کارها براس��اس نقطه نظر حرفه ای و کاری به 
مس��ئله خرید فالوور نگاه می کنند. این امر اغلب برای آنها هیچ مشکلی 
را نمایندگی نمی کند. مسئله اساسی در این میان واکنش کاربران عادی 
و مش��تریان برند به چنین فعالیتی اس��ت. اگر برندها این امر را مدنظر 
قرار ندهند، مش��کالت عرصه بازاریابی به طور روزافزونی افزایش خواهد 

یافت.
اعتب��ار برندها در صورت آگاهی کاربران از خرید فالوور فیک به ش��دت 
آس��یب خواه��د دید. ادع��ای برخی از برنده��ا در این می��ان تالش برای 
مخفی سازی فرآیند موردنظر از سوی کاربران است. این امر شاید یک گزینه 
جذاب باش��د، اما امکان اجرا ندارد. بسیاری از سایت های معتبر در سراسر 
دنیا اعتبار فالوورهای کاربران را مورد سنجش قرار می دهند. این امر برای 
کس��ب و کارها به معنای امکان آگاهی کاربران از ماهیت خرید فالوورهای 
فیک است. این امر اگر همراه با انکار اولیه برندها باشد، نتایج بسیار ناگواری 

برای حوزه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
گمراهی در زمینه ارزیابی معیارهای بازاریابی

وقت��ی فالوورهای فی��ک خریداری می کنیم، ارزیاب��ی وضعیت بازاریابی 

کسب و کارمان به شدت دشوار خواهد شد. برخی از برندها در این میان بر 
روی امکان تشخیص وضعیت بازاریابی با استفاده از آگاهی دقیق از تعداد 
فالوورهای فیک تاکید دارند. نکته مهم در این میان فقدان آمارهای دقیق 
است. هیچ موسسه غیرقانونی در زمینه فروش فالوور تضمینی درباره ارائه 
اطالعات دقیق نمی دهد. اغلب اوقات نیز خبری از چنین اطالعاتی نیست 

بنابراین برندها در این میان تنها هستند. 
بازاریابی به صورت ارگانیک همراه با دسترسی به داده های معتبر از سوی 
اینس��تاگرام و همچنین آژانس های بازاریابی معتبر است. اگر در این میان 
وضعیت بازاریابی برندها مدنظر کاربران قرار گیرد، به سادگی امکان آگاهی 

از ماهیت فیک فالوورهای دیگر فراهم می شود. 
بازاریابی با استفاده از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ایده بسیار مهمی 
است. مسئله اساسی در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف واقعی اس��ت. اگر هزینه های موردنظ��ر در زمینه خرید فالوور صرف 
تعامل واقعی با کاربران شود، دیگر مشکلی پیش روی برندها قرار نخواهد 

داشت. 
تهدید اینستاگرام به حذف کاربران فیک و برندها

اگر یک برند به طور مداوم در زمینه خرید فالوور فیک فعالیت داش��ته 
باش��د، باید با نتایج این امر نیز رو به رو ش��ود. اینستاگرام از مدت ها پیش 
اقدام به حذف کاربران فیک در شبکه های اجتماعی می کند. شاید این امر 
به معنای نیاز به خرید دوباره فالوور از س��وی برندها باشد، اما در مقیاسی 
گسترده امکان محدود یا مسدودسازی اکانت برندها نیز فراهم می شود. این 
امر به دلیل قوانین مربوط به استفاده از اینستاگرام است. اگر برندها به طور 
واضحی در زمینه خرید یا فروش فالوور فیک فعالیت نمایند، در بلندمدت با 

مشکالتی نظیر حذف اکانت شان مواجه خواهند شد. 
اگر به وضعی��ت فعالیت برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماعی نظیر 
اینس��تاگرام توجه داشته باشیم، هیچ کدام از آنها اقدامی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با استفاده از مخاطب فیک انجام نمی دهند. البته در 
این میان گاهی اوقات استثناهایی وجود دارد، اما اغلب برندهای بزرگ در 

این زمینه وسواس زیادی دارند. 
راهکارهای جایگزین خرید فالوور

خرید فالوور همیش��ه بهترین گزینه نیست. راهکارهای بسیار زیادی به 
جای خرید فالوور در دسترس برندها قرار دارد. در ادامه برخی از مهمترین 

راهکارهای مورد نظر را بررسی خواهیم کرد. 
تبدیل اکانت به حالت عمومی

اکانت های عمومی ش��انس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف دارند. 
ای��راد اصلی برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با استفاده از اکانت های خصوصی است. این امر جست وجوی محتوای برند 
از س��وی کاربران را دشوار خواهد ساخت. استفاده از هشتگ ها برای جلب 

نظر مخاطب هدف در صورت بی توجهی به این نکته بی فایده خواهد بود. 
اکانت های عمومی در اینس��تاگرام امکان اس��تفاده از داده های معتبر 
تیم فنی این پلتف��رم را دارند بنابراین برای ارزیابی دقیق وضعیت برند 
در زمین��ه بازاریابی باید عمومی س��اختن اکانت م��ان را نیز مدنظر قرار 

دهیم. 
تولید محتوای باکیفیت

کاربران برای فالو کردن اکانت برندها باید دلیل محکمی داش��ته باشند. 
یکی از بهترین دالیل برای کاربران مش��اهده محتوای باکیفیت از س��وی 
مخاطب هدف است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کاربران دارد بنابراین 
برندها در صورت تمایل امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده 

از چنین شیوه ای را خواهند داشت. 
بدون ش��ک تولید محتوای باکیفیت و جذاب در اینستاگرام کار ساده ای 
نیس��ت. بسیاری از برندها در این مسیر با مشکالت زیادی مواجه هستند. 
نکته مهم در این میان توجه به ترندهای تازه و داغ در حوزه بازاریابی است. 
اگر این امر مدنظر برندها قرار داشته باشد، فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف بسیار ساده خواهد شد. 
تعامل نزدیک با کاربران

تعامل با کاربران در فضای اینستاگرام اهمیت زیادی برای توسعه فرآیند 
بازاریابی برن��د دارد. برخی از تیم های بازاریابی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور مداوم چالش هایی پیش رو دارند. این امر مشکالت 
زیادی پیش روی کس��ب و کارها قرار می دهد. یکی از راهکارهای مهم در 
این میان تالش برای تعامل نزدیک با کاربران است. شاید این امر در مراحل 
اولیه س��خت باش��د، اما پس از مدت زمانی اندک دریافت تعامل باال برای 

پست های بازاریابی برندمان را تضمین خواهد کرد. 
امروزه فرآیند بازاریابی در اینس��تاگرام همراه با چالش های بسیار زیادی 
است. یکی از چالش های مهم در این میان مربوط به خرید فالوورهای فیک 
است. این امر باید به طور ویژه ای مدنظر برندها قرار داشته باشد. نکات مورد 
بحث در این مقاله راهنمای مناسبی برای آگاهی از شیوه های حل و فصل 

این چالش است. 
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واقعیت ها در مورد خرید فالوور در اینستاگرام

خرید فالوور در اینستاگرام: بخریم یا نخریم؟
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معیارهای اساسی برای ارزیابی وضعیت سئو برند

به قلم: دان تومبز
موسس برند فست فیرم و کارشناس حوزه کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

مدیریت سئو در طول سال های اخیر به یکی از موضوعات اساسی برای 
برندها تبدیل شده است. بسیاری از کارآفرینان و برندها در این میان تمایل 
به استفاده از معیارهای درست برای ارزیابی شرایط سئوی شان دارند، با این 
حال فقدان توصیه های کاربردی در این میان کار برندها را به شدت سخت 
می کن��د. در ادامه برخی از مهمترین معیارها در این میان را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 
ترافیک ارگانیک

اجازده دهید با یکی از نکات واضح ش��روع کنیم. اگر تمایل به بررس��ی 
وضعیت سئو برندتان دارید، توجه به ترافیک ارگانیگ برند امر مهمی خواهد 
بود. منظور از ترافی��ک ارگانیک میزان مراجعه کاربران به طور طبیعی به 
سایت مان است. هرچه این آمار بیشتر باشد، امکان تاثیرگذاری بیشتری بر 
روی مخاطب هدف خواهیم داشت. متاسفانه برخی از برندها به این نکته 
مهم توجه الزم را ندارند. درست به همین خاطر به طور مداوم با مشکالتی 

برای ارزیابی وضعیت سئوی شان مواجه هستند. 
سرعت بارگذاری صفحات سایت

سرعت بارگذاری صفحات سایت ارتباط بسیار زیادی برای وضعیت سئو 
برند دارد. هرچه سرعت بارگذاری صفحات سایت باالتر باشد، امکان دریافت 
بازخورد بهتر از سوی کاربران افزایش خواهد یافت. بسیاری از کاربران در 
صورت مشاهده سرعت بارگذاری پایین صفحات سایت قید حضور در آن را 
می زنند. این امر به معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از نقطه نظ��ر بازاریابی و کاهش بازدیدهای س��ایت از نقطه نظر مدیریت 
س��ئو خواهد بود بنابراین ارزیابی سرعت بارگذاری صفحات سایت یکی از 

مهمترین معیارها برای ارزیابی وضعیت کلی برند است. 
آمار بازدید از هر صفحه

بازدید از صفحات مختلف برند برای بهبود وضعیت بازاریابی و سئو مهم 
است. بسیاری از برندها به طور مداوم با مشکالتی در زمینه افزایش بازدید 
صفحات مختلف ش��ان مواجه هستند. اس��تفاده از الگوهای رایج بازاریابی 
در ای��ن میان کاربرد زیادی دارد. برندها ب��ه هر حال باید بازدید صفحات 
سایت شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را افزایش دهند. در غیر 
این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 

میزان تعامل با مخاطب هدف
تعامل با مخاطب هدف در قالب س��ایت رس��می برند یا اکانت هایش در 
ش��بکه های اجتماعی باید به طور مداوم ارزیابی ش��ود. اگر میزان تعامل با 
مخاطب هدف اندک باش��د، رتبه س��ئو برند نیز به ش��دت کاهش خواهد 
یافت. امروز بسیاری از برندها برنامه های بازاریابی شان را با هدف تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تنظیم می کنند. ای��ن امر یکی از مهمترین نکات 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را شامل می شود. اگر این امر 
مدنظر برندها قرار نداشته باشد، شانس کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
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بررسی فاکتورهای اساسی موفقیت فروش
چگونه در زمینه فروش موفق عمل کنیم؟

ترجمه: علی آل علی

کارآفرین��ان به خوبی از جریان کس��ب و کار آگاه��ی دارند. پس از تولید 
محص��ول باید دس��ت ب��ه بازاریابی و تبلیغات مناس��ب زد. س��پس امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و فروش مناس��ب فراهم می شود. این امر 
اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار دارد. اگر توصیه های کارآفرینان 
بزرگ دنیا را نیز مشاهده کنیم، این نکات را میان شان مشترک خواهیم یافت.  
موفقی��ت در حوزه فروش برای هر برندی هدف نهایی اس��ت. بدون فروش 
مناسب تمام فعالیت های دیگر برند ناتمام باقی خواهد ماند. درست به همین 
خاطر برندها اغلب اوقات هزینه های بس��یار زیادی در زمینه فروش مناسب 
محصوالت ش��ان انجام می دهند. اگر با دقت نظر نس��بت به وضعیت فروش 
برنده��ای ب��زرگ و موفق نگاه کنیم، برخی از نکات در زمینه فعالیت ش��ان 

مشترک است. این نکات به شرح ذیل است:
• اس��تفاده از ترندهای داغ در دنیای کس��ب و کار از س��وی کس��ب 
و کاره��ا اهمیتی محوری دارد. هرچه یک کس��ب و کار دارای توانایی 
بیش��تری برای استفاده از ترندهای فروش باش��د، تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان ساده تر خواهد شد. متاسفانه برخی از برندها در این رابطه به 
طور مداوم با مش��کالتی مواجه هستند بنابراین نخستین گام در تجربه 

فروش موفق توجه به ترندهای این حوزه خواهد بود. 
• تداوم در زمینه تعامل با مخاطب هدف برای فروش محصوالت یکی 
دیگر از نکات مهم برای بازاریابی و فروش اس��ت. متاس��فانه بسیاری از 
برندها به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین مواجهه با 
آمارهای ضعیف در زمینه فروش امری طبیعی خواهد بود. اگر کسب و 
کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان هستند، باید به 
طور مداوم پیشنهادهای خرید برای آنها ارائه نمایند. در غیر این صورت 
شناسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نخواهند داشت. 

• شخصی س��ازی پیشنهادات فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. بدون 
تردی��د مش��تریان هر برند دارای س��لیقه و نیازه��ای منحصر به فردی 
هس��تند بنابراین برندها باید نسبت به شخصی سازی پیشنهادهای شان 
در کوتاه تری��ن زمان ممکن واکنش نش��ان دهن��د. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
• ارزیابی عملکرد برند در زمینه فروش یکی از مهمترین فاکتورها برای 
موفقیت محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها در میان فرآیند موفقیت 
برای فروش در عمل ارزیابی انتقادی وضعیت شان را فراموش می کنند. این 
امر فقط به حوزه فروش اختصاص ندارد، بلکه تمام حوزه های فعالیت برند 
باید به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد بنابراین هر ۲ یا ۳ ماه یکبار نسبت 

به وضعیت فروش برندتان با دید انتقادی بنگرید. 
امروزه عرصه فروش برای برندها اهمیت بیش��تری نسبت به گذشته 
پیدا کرده اس��ت. این امر در تعامل با بح��ران کرونا نیاز به تامین مالی 
و فروش س��ریع محصوالت را برجس��ته می نماید. اگر کسب و کارها در 
ش��رایط کنونی نس��بت به ایجاد تغییراتی در وضعیت کسب و کارشان 

اقدامی نکنند، دستیابی به فروش بیشتر امری غیرممکن خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع
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مبارزه آشکار و رفاقت پنهان اپل و گوگل چندان بر کسی پوشیده نیست. 
اکنون بیشتر از یک دهه از زمانی که »استیو جابز« می خواست همه پول 
نقد اپل را خرج یک جنگ هسته ای با اندروید کند گذشته و حاال مدیران 
عامل اپل و گوگل در قرار شام درباره قراردادی مذاکره می کنند که بخش 
قابل توجهی از ترافیک اینترنت جهان را کنترل می کند، اما بعید نیس��ت 
در سال های پیش رو و در آینده ای نه چندان دور، رفاقت نیمه پنهان اپل و 
گوگل به پایان برس��د، چون اپل در حال ساخت ابزاری است که به رقابت 
مستقیم با گوگل می پردازد، آن هم نه با هدف کسب درآمد مستقیم: یک 

موتور جست وجوی متمرکز بر حریم خصوصی کاربران.
موتور جست وجوی اپل؛ یک آرزوی قدیمی

زمانی که برای اولین بار ایده توسعه موتور جست وجوی اپل مطرح شد 
حوالی س��ال ۲015 ب��ود. دلیلش هم این بود ک��ه بات هایی تحت عنوان 
»Applebot« مشغول کرال کردن و جمع آوری اطالعات وب شده بودند 
و فعالیت آنها، باعث شد تا توسعه یک موتور جست وجو، ایده  چندان دور 

از ذهنی نباشد.
در آن زمان اپل رسما گفت که فعالیت Applebot ها برای کرال کردن 
وب صرفا با هدف ایجاد تجربه بهتر در س��رویس هایی مانند »س��یری« و 

»Spotlight« )ابزار جست وجوی آیفون و مک( است.
اما در ماه های اخیر یک بار دیگر ایده  توسعه یک موتور جست وجو برای 
رقابت با گوگل داغ شده است؛ ایده ای که موتور پیشران آن چیزی نیست 
جز فعالیت مجدد سرچ بات های اپل و البته سایه  شکایت وزارت دادگستری 
از اپل به خاطر دریافت ۸ تا 1۲ میلیارد دالر به شکل ساالنه از گوگل و قرار 
دادنش به عنوان موتور جس��ت وجوی آیفون، محبوب ترین موبایل جهان. 
همچنین در مهر سال 99، وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای علیه گوگل 
تشکیل داد و به همکاری گوگل با اپل به عنوان یک مثال برجسته از تالش 
این کمپانی برای به کارگیری تاکتیک های تجاری غیرقانونی، ایجاد انحصار 

و در نطفه خفه کردن رقابت اشاره کرد.
افزایش فعالیت سرچ بات های اپل در ماه های اخیر یک بار دیگر این ایده 
قدیمی را مطرح کرده که اپل می خواهد یک موتور جست وجو را به کاربران 
عرضه کرده و مستقیما به رقابت با گوگل بپردازد. این دست کم فرضیه ای 
اس��ت که این بار به شکلی جدی تر از همیشه مطرح شده چون کاری که 
س��رچ بات ها به ش��کل معمول انجام می دهند رتبه بندی و فهرست کردن 

سایت ها برای نمایش نتیجه جست وجو است.
از سوی دیگر این این نکته نیز قابل اشاره است که تالش به ظاهر جدی 
اپل برای ورود به حوزه جست وجو یک دهه پس از تولد موتور جست وجوی 
»مایکروسافت بینگ« آغاز شده است. بینگ که در سال ۲009 کارش را 
آغاز کرد تنها رقیب واقعی گوگل اس��ت که البته به این موتور جست وجو 
نزدیک هم نیس��ت، با این حال به نظر می رس��د که قمار اپل روی موتور 
جست وجو کامال متفاوت از مایکروس��افت است و احتماال می تواند نتایج 

درخشان تری هم به همراه داشته باشد.
جلوگیری از تکرار تجربه بینگ - چگونه؟

یک��ی از بزرگترین اش��تباه هات مایکروس��افت در زم��ان عرضه موتور 
جست وجوی بینگ، دنبال کردن همان مدل تجاری برمبنای تبلیغات بود 
که گوگل از آن استفاده می کرد. در این مدل تجاری، کاربر آنچه دنبالش 

است را می نویسد و موتور جست وجو هم بر مبنای آنچه کاربر جست وجو 
کرده تبلیغاتی را به وی نمایش می دهد.

برای به س��ود رس��یدن ای��ن مدل تج��اری، نیاز به ایج��اد یک چرخه 
طالیی س��ه وجهی وجود دارد. ابتدا موتور جس��ت وجو باید حجم بس��یار 
زیادی کاربر داش��ته باشد که مشغول جست وجو باشند، دوم حجم بسیار 
باالی تبلیغ دهنده راضی ش��وند که تبلیغات شان را به کاربران یک موتور 
جس��ت وجوی جدید نمایش دهند. در کن��ار این دو بحران نباید فراموش 
کرد که موتور جست وجوی جدید نیاز دارد که با سرچ بات هایش میلیون ها 
وب سایت را بررسی و اسکن کند. تا زمانی که این سه بخش به درستی در 
کنار هم قرار نگیرند، نمی توان انتظار داش��ت که اطالعات دقیق و درست 
به کاربران نمایش داده شود و تبلیغ دهندگان نیز به مشتری های احتمالی 

متصل شوند.
در این میان، گوگل درآمد دارد تا تبلیغات درست را به کاربران درست 
نمایش دهد. هر چقدر بیش��تر جس��ت وجو انجام ش��ود نتایج دقیق تر و 
درست تر می ش��وند. هر چقدر نتایج دقیق تر باشند، هدف گیری تبلیغاتی 

درست تر انجام می شود.
مایکروسافت هیچ وقت نتوانست با بینگ، این چرخه  طالیی را به درستی 
به دس��ت بیاورد. از طرفی هیچ وقت هم نتوانست در ابعاد و استانداردهای 

گوگل، یک موتور جست وجو را در اختیار کاربران قرار دهد.
موتور جس��ت وجوی اپل اما قرار است از مدل تجاری متفاوتی استفاده 
کند؛ البته اگر شایعاتی که در ماه های اخیر منتشر شده اند، درست باشند. 
فرام��وش نکنید ک��ه اپل در س��ال های اخیر تمرکز وی��ژه ای روی حریم 
خصوصی کاربرانش داش��ته اس��ت. حال این احتمال وجود دارد که اپل با 
تمرکز ویژه روی »تق��دم حریم خصوصی«، تصمیم بگیرد که از تبلیغات 
درآمد کس��ب نکند و این مس��یر را فراموش کند؛ چراکه درآمد از مسیر 
تبلیغ��ات به معنای فروش داده کاربران به شخص سوم هاس��ت. در عوض، 
مدل تجاری اپل ش��اید فروش بیشتر س��خت افزارهای سودآورش باشد با 
مزیت حفظ حریم خصوصی، ب��رای کاربران نه چندان کمی که به حریم 
خصوص��ی خود اهمیت می دهند. به کالمی س��اده، موتور جس��ت وجوی 
اپل احتماال قرار اس��ت یک امتیاز دیگر برای آیفون باش��د نه یک مس��یر 

درآمدزایی مستقیم.
با دنبال نکردن رد پای گوگل، اپل نیازی ندارد تا با غول جس��ت وجوی 

اینترنتی در حوزه ای که تخصص اش را ندارد، درگیر شود.
واقعیت: اپل نیازی به بهتر بودن از گوگل ندارد

زمانی که مایکروس��افت بینگ عرضه شد، قابلیت هایی داشت که هنوز 
در گ��وگل هم وجود نداش��تند. برای مثال حالت »پیش نمایش ش��ناور« 
)Hover Preview( به شما اجازه می داد بدون باز کردن لینک محتوای 
آن را ببینید. از س��وی دیگر بینگ به شکل تخصصی به حوزه های مهمی 
مانند گردشگری، خرید، کسب وکارهای بومی و سالمت وارد شد. همه اینها 
در حالی بود که مایکروس��افت ادعا می کرد بینگ می تواند نتایج مشابه یا 
حت��ی بهتر از گوگل را به کاربرانش نمایش دهد. با وجود قابلیت هایی که 
دس��ت کم روی کاغذ بسیار بهتر از گوگل بودند، بینگ هیچ وقت نتوانست 

در جنگ موتورهای جست وجو برنده شود.
اما واقعیت این است که اپل اصال نیازی ندارد موتور جست وجویش را به 

قابلیت ه��ا یا نوآوری هایی مجهز کند که در گوگل وجود ندارند. به کالمی 
س��اده تر، اپل در این زمینه اصال نیازی ندارد تا خودش را از گوگل متمایز 
کند. در حقیقت، موتور جست وجوی اپل حتی نیاز ندارد عالی باشد، بلکه 
صرفا باید به اندازه کافی خوب کار کند تا به شکل بسیار گسترده ای توسط 

کاربران مورد پذیرش قرار گیرد.
ش��اید این جمالت ب��ه نظرتان به نفع اپل و کمی خوش بینانه باش��ند، 
اما تجربه های قبلی همین حقیقت را نش��ان می دهد. کافی است به »اپل 
مپس« نگاه کنید که در س��ال ۲01۲ عرضه ش��د: یک نقشه که در ابتدا 
ب��ا باگ های ف��راوان روبه رو ب��ود و در ادامه حتی مناطق کم��ی را از نظر 
جغرافیایی پوش��ش می داد، اما کمتر از یک س��ال پ��س از عرضه اش، در 
انگلستان بیش از 60 درصد کاربران آیفون از اپل مپس استفاده می کردند.

همین واقعیت برای اپل موزیک هم مطرح است؛ سرویسی که به سرعت 
تبدیل به دومین بازیگر حوزه استریم موسیقی شد. از طرفی فراموش نکنیم 
که اپل چگونه در یک دهه اخیر محصوالت نرم افزاری اش را توس��عه داده 
است. اپل با طیف گس��ترده محصوالت سخت افزاری جذابش، امروز بهتر 
و باتجربه  بیش��تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود می تواند سرویس های 

نرم افزارمحور را به کاربران ارائه دهد.
تحول همیشه با عوارض جانبی همراه است

در آخرین نس��خه iOS، اپل جایگزینی نتایج جست وجوی خودش را با 
نتایج گوگل آغاز کرده و این در حالی اس��ت که بسیاری از کاربران آیفون 
اصال متوجه این موضوع نش��ده اند. در واقع اگر اکنون از س��یری س��والی 
بپرس��ید، نتایجی که می بینید معموال از جس��ت وجوی اپل نمایش داده 

می شوند و البته این گزینه را دارید که نتایج گوگل را هم ببینید.
ب��ا این حال تغییرات خاموش بدون چالش هم نیس��تند. با قرار گرفتن 
ب��ه عنوان پیش فرض جس��ت وجو روی آیف��ون، اپل خ��ود را در معرض 
انتق��اد انحصارطلبی در برابر کمیس��یون های رقابت در بازارهای مختلفی 
ق��رار می ده��د. از ط��رف دیگر تصور کنید ک��ه در آینده قرار نیس��ت در 
س��افاری تبلیغی نمایش داده ش��ود. در این حال��ت تبلیغ دهندگانی که 
کم کم دسترس��ی خود به کاربران آیفون را از دس��ت می دهند هم چندان 
از ای��ن تغییرات خوش��حال نخواهند بود، چراکه کاربر اپل همیش��ه برای 
تبلیغ دهن��دگان به دالیل مختلف جذاب بوده و ح��اال با آینده ای که اپل 
برای عدم نمایش تبلیغ به بیش از یک میلیارد آیفون فعال انتخاب کرده، 

احتماال تحولی بزرگ در صنعت تبلیغات ایجاد می کند.
با این همه، بدیهی است که گوگل تسلط خود بر جست وجوی اینترنتی 
را با حضور اپل در این حوزه از دست نمی دهد، اما مشخصا جایگاه گوگل با 
توجه به افزایش توجه کاربران به حریم خصوصی خود، تضعیف خواهد شد.
بد نیست به یاد داشته باشیم که در سال ۲0۲0، گوگل از مسیر تبلیغات 
ک��ه بخش قابل توجه آن نیز تبلیغات در جس��ت وجو ب��ود، بیش از 146 
میلیارد دالر درآمد کسب کرد، اما باید به این نکته توجه کرد که اپل از این 
مسیر به دنبال درآمدزایی مستقیم نیست و مدل تجاری دو شرکت کامال 
از هم متفاوت است. در نتیجه احتماال گوگل کم کم باید یاد بگیرد که به 
جای تالش برای رقابت مستقیم با موتور جست وجوی اپل، در کنار آن یک 

زندگی مسالمت آمیز داشته باشد.
TheConversation/digiato :منبع

موتور جست وجوی اپل؛
یک آرزوی قدیمی برای پایان رفاقت نیمه پنهان با گوگل
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اخبار

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: کارخانه الکتروموتور 
سهند تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االســام دکتر 
محمدعلی آل هاشــم نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه تبریز به همراه حســین فتحی مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و حجت االسام میرتاج 
الدینی و روح اله متفکرآزاد نمایندگان مردم تبریز، اســکو 
و آذرشهر در مجلس شــورای اسامی و کریم زاده رئیس 
صندوق کارآفرینی امید اســتان با حضور در محل شرکت 
تولیدی الکتروموتور ســهند تبریــز از نزدیک با کارگران 
تاشگر این کارخانه دیدار و در جریان روند تولید و اشتغال 
این واحد تولیدی قرار گرفتند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شــرقی در جریان بازدید از این واحد، 
با اشاره به بیانات رهبر معظم انقاب، اصلی ترین موضوع 
کشور و استان را تولید، سرمایه گذاری و اشتغال عنوان کرد 
و بر توجه جدی بــرای تحقق منویات و انتظارات رهبری 
تاکید و خواستار تاش بی وقفه تمامی دستگاههای اجرایی 
همکار در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری شد. 
حسین فتحی، مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال 

را از اولویــت برنامه ها و اقدامات مهــم اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی اعام کرد و افزود: بر همین اساس 
در طول ســال ۹۹ با تاش ها و جلسات تشکیل شده و بازدیدهای 
صــورت گرفته و با همکاری دســتگاههای عضو کمیته بررســی 
واحدهای مشکل دار در اداره کل و همچنین کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولیداستان، بســیاری از مشکات واحدهای تولیدی برطرف 

گردیده و به چرخه تولید بازگشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدام 
ارزشمند کارفرمایان در حفظ و حمایت از کارگران در واحدهای تولیدی، 
تصریح کرد: با تاش های بی وقفه کارفرمایان به عنوان سرداران جنگ 
اقتصادی و نیز پایداری و تاش کارگران به عنوان سربازان عرصه تولید، 
نه تنها کمترین میزان کاهش تولید و تعدیل نیروی کار را در واحدهای 
کارگری داشتیم بلکه شاهد افزایش اشتغالزایی در بسیاری از واحدهای 
تولیدی صنعتی در استان بودیم. الزم به ذکر است در جریان این برنامه 

که در آستانه تحویل سال جدید صورت گرفت، نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعــه تبریز و نمایندگان مجلس و 
مدیران حاضر از شرکت تولیدی الکتروموتور سهند تبریز در 
شهرک صنعتی غرب تبریز بازدید و در جریان روند تولید و 
توسعه ی این شرکت قرار گرفتند. در این بازدید خط جدید 
کارخانه ی الکتروموتور سهند تبریز افتتاح و به بهره برداری 
رســید. این واحد تولیدی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و 
بهره برداری از ماشین آالت CNC و انواع پرس های ضربه ای 

و هیدرولیک تولید و فعالیت می کند.
کاهش۴ برابری دادخواست در مراجع حل 

اختالف کارگری 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی 
همچنین از کاهش ۴ برابری دادخواســت در مراجع حل 
اختاف کارگری در این استان خبر داد. حسین فتحی در 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که به ریاست 
استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، با اعام این خبر افزود: 
تعداد دادخواســت کارگران در مراجع حل اختاف امسال 
در مقایســه با سال گذشته ۴ برابر کمتر شده است. وی با 
اشــاره به همدلی، تعامل و همراهی کارگران و کارفرمایان 
واحدهای تولیدی صنعتی اســتان اظهــار کرد: توفیقات 
حاصله با همراهی و حمایت هــای بی دریغ کارفرمایان و نجابت و 
تاشهای بی وقفه ی کارگران عزیز، پیگیری و تاش ستاد تسهیل، 
کمیســیون کارگري و کمیته مدیریت بر واکنش کارگری حاصل 
گردیده است. فتحی با اشاره به اینکه در شرایط حاد شیوع ویروس 
کرونا شاهد پایداری و حفظ اشتغال در واحدهای کارگری در استان 
بودیم، تصریح کرد: امسال ٧٠٠٠ نفر بیشتر از سال گذشته اشتغال 

در استان فراهم گردیده است.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با 
تاکید بر اینکه چرخ توســعه و عمران اســتان، به رغم همه مشکات، 
متوقف نشــده است، ابراز امیدواری کرد سال ۱۴٠٠ افق روشنی برای 

توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان باشد.
محمدرضا پورمحمدی، با اشاره به تلخی ها و شیرینی های سال ۹۹، 
از صبر و بردباری مردم در برابر مشــکات و همراهی آنان با مسئوالن 
اجرایی کشــور و اســتان قدردانی کرد و افزود: آغاز سال نو و تجدید 
حیات طبیعت را که نشــانگر قدرت الیزال الهی است، به مردم عزیز 
اســتان تبریک می گویم و امیدوارم سال جدید ســالی پربار و توأم با 
موفقیت، سامت و شــادکامی برای ملت ایران بویژه مردم آذربایجان 
شرقی باشد. وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹ هم مانند سال های گذشته، 
شیرینی ها و تلخی هایی داشت، اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا، کام 
مردم ما را در این ســال تلخ کرد و متأســفانه تعــدادی از هموطنان 
خود را از دست دادیم و تعداد زیادی هم رنج بیماری و بستری شدن 
در بیمارســتان را تحمل کردند. اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: به 
فضل الهــی و همراهی مردم عزیز و با ایثار و ازجان گذشــتگی کادر 
درمان و همکاری ســایر بخش ها، امروز با افتخار می توانیم بگوییم که 
مدیریت بیماری کرونا در کشورمان بهتر از کشورهای دیگر بوده است. 
پورمحمدی، با تأکید بر استمرار رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی 
مردم بویژه در ایام تعطیات نوروزی، ادامه داد: امیدواریم با تثبیت روند 
بیماری و آغاز واکسیناســیون عمومی از خرداد سال آینده، بتوانیم به 
طور کامل این وضعیت را مدیریت کنیم. وی به تشــدید تحریم های 
ظالمانه استکبار جهانی در ۲ ســال گذشته اشاره و یادآوری کرد: در 
اثر این تحریم ها، بخش عمده ای از مردم کشــورمان تحت فشارهای 
اقتصــادی قرار گرفتند و باید لعن و نفرین خود را نثار کســانی کنیم 
که نمی گذارند مردم ما در آســایش زندگی کنند. استاندار آذربایجان 
شــرقی گفت: البته مردم ما همانند ۴٠ سال گذشته، همه سختی ها 
را تحمل کرده اند و در برابر مشــکات خم بــه ابرو نیاورده اند و امروز 
می بینیم که مقاومت این ملت جواب داده و دشــمنان ما خود دچار 

یأس و انفعال شده اند.
پورمحمدی با بیان اینکه تاش های دشــمنان نتوانسته چرخ های 
اقتصاد کشــورمان را از حرکت بازدارد، افزود: مشــکات و سختی ها، 
نه تنها مردم ما را تسلیم نکرد، بلکه مردم در این شرایط بیشتر از قبل 
به صحنه آمدند و این شرایط سخت باعث تقویت مودت و همدلی بین 
مردم و حاکمیت شد. وی با تأکید بر اینکه فعاالن اقتصادی نیز در این 
شرایط ایثارگرانه عمل کردند، اظهار داشت: در سال گذشته نه تنها هیچ 
واحد تولیدی در استان تعطیل و هیچ نیروی کاری تعدیل نشد، بلکه 
۱٠٠ واحد تولیدی راکد نیز به چرخه تولید بازگشــتند و نرخ بیکاری 
استان کاهش یافت. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخی 
از صنوف تحت تأثیر مشکات ناشــی از کرونا و تحریم قرار گرفتند، 
گفت: با این حال توانســتیم این شــرایط را با کمترین تبعات سپری 
کنیم و با توانمندی های کسب شده خواهیم توانست پس از این شرایط 
را بهتر مدیریت کنیم. پورمحمدی، با اشاره به انتخاب استان آذربایجان 
شــرقی به عنوان مسئول توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان، ادامه 
داد: این مســئولیت در کنار دستاوردهای دیگر نقش بزرگی در رونق 
اقتصادی استان خواهد داشت و باید برای استفاده از این فرصت همه 

بخش ها تاش کنند.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی در حوزه نیازهای اساسی مردم هم 
هیچ گاه متوقف نشــده اســت، یادآوری کرد: امروز در دورافتاده ترین 
روســتاهای استان هم زیرساخت های اساســی مانند برق، آب شرب 
بهداشتی و امکانات مخابراتی ایجاد شده و پروژه های بزرگی در طول 
یک سال به بهره برداری رسید که گزارش آن در دهه فجر به مردم عزیز 
استان ارائه شد. استاندار آذربایجان شرقی گفت: در روزهای پایانی سال 
گذشته، تحوالت بزرگی از نظر تأمین اعتبار برخی از پروژه های اساسی 
در حوزه های زیرساختی ریلی و جاده ای و تأمین آب و برق اتفاق افتاد 
که با این تحوالت، افق روشــنی از عمران و توســعه در سال ۱۴٠٠ 
پیش روی استان قرار گرفته اســت. پورمحمدی با اشاره به برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسامی در خرداد ۱۴٠٠، گفت: 
انتخابات از مهم ترین رویدادهای ســال پیش رو است و تمام تاش ما 
این است که انتخاباتی امن، ســالم و رقابتی برگزار کنیم. وی با بیان 
اینکه مردم ساالری از دستاوردهای اصلی انقاب اسامی است، افزود: 
امنیت و عزت ما همواره با مشارکت جدی مردم در عرصه های مختلف 
به دســت آمده و امیدواریم در انتخابات امسال هم مردم کشورمان با 

مشارکت گسترده خود در پای صندوق های رأی حاضر شوند.
اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: همان طور که رهبر انقاب هم در 
بیانات خود به مناسبت ســالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز فرمودند 
مشــارکت حداکثری و انتخاب اصلح، کلید حل مشــکات کشــور 
اســت. پورمحمدی، از اتخاذ تدابیر مناسب برای رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و حفظ ســامت مردم در شعب اخذ رأی خبر داد و افزود: 
مجریان و ناظران انتخابات تمام تاش خود را برای برگزاری انتخابات 
سالم و قانون مند به کار خواهند گرفت. وی با بیان اینکه سال ۱۴٠٠ 
متعلق به حضرت ولی عصر)عج( اســت، ابراز امیدواری کرد در سایه 
عنایــات و توجهــات آن حضرت، همدلی و همراهــی مردم، تاش و 
جدیت اقشــار مختلف و همت و پشــتکار مسئوالن، ســالی توأم با 
رونق و شــکوفایی بیشتر برای مردم عزیز ایران و آذربایجان شرقی در 

عرصه های مختلف باشد.

با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی؛

خط تولید جدید کارخانه الکتروموتور سهند تبریز افتتاح شد

استاندار آذربایجان شرقی:
سال 1۴۰۰ افق روشنی برای توسعه و پیشرفت خواهد بود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
شارژ اولین سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی در سال 1۴۰۰

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : برای هر خانوار ۵٠٠ لیتر نفت ســفید در نظر گرفته شــده است که در 
کارت بانکی معرفی شده مشتریان شارژ شده و تا تاریخ ۱۴٠٠/۳/۳۱ اعتبار دارد .
به گزارش روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید را از تاریخ 
۱۴٠٠/۱/۴ تا ۱۴٠٠/۳/۳۱اعام کرد و ادامه داد : عرضه نفت ســفید به صورت 
الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان انجام 

می شود .
وی افزود : مصرف کنندگان نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل 

سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین شده اقدام نمایند .
مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن های ۳۳۲٧٠۱۳۸ و ۳۳۲٧٠۱۴٠ منطقه ساری 

و شماره ٠۹۶۲٧ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطاع دهند تا رسیدگی شود .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن عنوان کرد:
افزایش1۸,۴ درصدی مصرف CNG درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیان ، کورش باالدست ، گفت : » در سال ۹۹ نزدیک به ۳۵۳ میلیون 
متر مکعب گاز CNG به مصرف رسید که این مقدار در مقایسه با همین مدت 
در سال ۹۸ ) ۲۹۸ میلیون متر مکعب CNG ( حاکی از افزایش ۱۸,۴ درصدی 

مصرف این فرآورده است.
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیان 
، مدیر منطقه با اشــاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت  از ۲۴ آبان ماه 
ســال ۹۸ و اســتقبال مردم از مصرف CNG ، اجرای طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودروها ، ثابت ماندن قیمت CNG  را از مهمترین عوامل رشد مصرف 
این سوخت پاک است . وی ضمن تاکید بر جایگزینی سوخت پاک CNG به جای بنزین برای صرفه اقتصادی وکاهش آالینده های زیست 
محیطی افزود :  حدود ۳۲۵ میلیون لیتر در سال ۹۹ ، ۲٧۵ میلیون لیتر در سال ۹۸  و ۲٧۹ میلیون لیتر در سال ۹٧ در مصرف بنزین در 
استان صرفه جوئی شد. وی افزود : در استان گیان یکصد باب جایگاه عرضه کننده CNG فعال است که با توجه به پایش مستمر وضعیت 

عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه ها سوخت رسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .
وی همچنین گفت : در حال حاضر۱٠٠ جایگاه عرضه کننده CNG در اســتان گیان فعال اســت که از این تعداد ۳۸ باب جایگاه دو 

منظوره ) بنزین ، نفتگاز و CNG ( و  ۶۲باب جایگاه تک منظوره CNG می باشد.

بهینه سازی کامل پست برق ساران گچساران
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد 
شرکت برق منطقه ای خوزستان از بهینه سازی کامل پست برق ۲۳٠ کیلوولت 

ساران گچساران خبر داد.
مســعود رضازاده گفــت: با هدف تامین بــرق به میزان ۵٠ مــگاوات برای 
پتروشــیمی گچساران، تفاهم نامه ای فی مابین این شرکت و پیمانکار شرکت 
پتروشــیمی گچساران منعقد و بعد از دو ماه خاموشی کامل پست برق ساران، 
بهینه سازی کامل آن انجام شد. وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته 
در حال حاضر پست وارد مدار شده، افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در پست 
۲۳٠ کیلو ولت ساران که ۱۳٠ مگاولت آمپر ظرفیت دارد می توان به نصب و راه 
اندازی دو دستگاه بریکر و چهار دستگاه سکسیونر در بخش ۲۳٠ کیلوولت ) تکمیل دو بی ۱/۵ کلیده(، تعویض کلیه تابلوهای حفاظتی و 
رله های آن، پس کشی و کابل اندازی مجدد کل پست، تعویض دو دستگاه شارژر ۱۲۵ ولت، پیکره بندی سیستم اتوماسیون ) DCS ( با 
ورژن ۵، تعویض کلیه مانیتورها – HMI ها، سرورها و پرینترها اشاره کرد. مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق 
منطقه ای خوزستان تصریح کرد: در اقدام دیگری نیز ترانسفورماتور ۳٠ مگاولت آمپری پست برق ۱۳۲ کیلو ولت دهدشت که بدلیل عمر 

باالی ترانس دچار نشت شدید و گداختگی شده بود، تعمیر و رفع اشکال اساسی شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت :
اولویت بندی خطر حوادث، مهم ترین رویکرد در مواجهه با هرگونه حادثه 

احتمالی است
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت در حاشیه جلسه مدیریت 
بحران با اشاره به بهره مندی بیش از ۵٠۹ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی و 
گستره جغرافیایی ارایه خدمات این شرکت در سطح استان اردبیل؛ گفت: نحوه 
مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی براساس شدت خطر و میزان ریسک حادثه در 
شــرکت گاز استان تعیین شده و برنامه ریزی های منسجمی به منظور کنترل 

ابعاد حوادث صورت می پذیرد.
وی برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام میان سازمان ها و ارتباط مستمر با 
دستگاه های اجرایی استانی و اخذ نیازهای آنها به منظور ارتقاء بخشي و  ایجاد 
آمادگی در هنگام مقابله با بحران را در زمینه کاهش اثرات مخرب و تبدیل تهدید ها به فرصت را در مدیریت بحران بسیار اثربخش توصیف 
نمود و اظهار داشت:  برنامه ریزی و انجام هماهنگی ها و اقدامات الزم در جهت ارزیابی مستمر میزان آمادگی تیم های عملیاتی و پشتیبانی 
و به روز رسانی تجهیزات مورد نیاز آنان و تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مقررات الزم جهت ایجاد آمادگی الزم در بین تیم 

های عملیاتی و ادارات تابعه در مدیریت بحران نمونه ای از اقدامات این شرکت می باشد. 
این مقام مسئول می افزاید: از سال ۹۲ تاکنون در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان اقدامات ارزشمندی انجام گرفته که طی 
این مدت تعداد بیش از یک هزار روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و این مهم نیازمند آموزش همگانی به مشترکین جدید 

در نحوه استفاده از این نعمت طبیعی می باشد که در این خصوص نیز اقدامات گسترده ای صورت پذیرفته است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان قم:
اجباری برای تکالیف و کارهای ادبی و هنری در ایام عید نیست

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل آموزش وپرورش اســتان قم گفت: 
ثبت نام تیزهوشان پایه ششم و نهم از ۱۱ تا ۲۵ فروردین از طریق سامانه انجام 
می شود. به گزارش اداره اطاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
قم، حمیدرضا شیخ االســام در گفت وگویی ، اظهار داشــت:در طول یک سال 
گذشــته، مدارس در بیشتر ایام تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی انجام 
شــد. مدیرکل آموزش وپرورش اســتان قم افزود: در برخی از ایام نیز در جهت 
تقویت دروس و رفع اشکال در برخی از مقاطع تحصیلی، نظارت خوبی بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی وجود داشت.
وی تصریح کرد: در این شــرایط کرونایی، هرچند موافق بازگشایی مدارس 
نیستیم، اما نگرانی خود را از وضعیت تحصیلی دانش آموزان اعام می کنیم. شیخ االسام بیان کرد: باید این فرهنگ را نهادینه کنیم و با 
رعایت پروتکل ها در مواجهه با کرونا بتوانیم به شرایط عادی بازگردیم، ممکن است این ویروس تداوم داشته باشد و باید با آن کنار آمد تا 
ضمن حفظ سامت، بتوانیم عقب افتادگی های تحصیلی را نیز جبران کنیم. وی خاطرنشان کرد: ما نگران وضعیت تحصیلی دانش آموزان در 
دوره متوسطه اول و دوم و حتی برخی دوره ابتدایی هستیم، ۱۳ ماه از شیوع کرونا گذشت و باید فکری برای وضعیت تحصیلی و ارتقای 
کیفیت آموزش داشته باشیم و این امر نیازمند نگاه زیرساختی و عمیق است. مدیرکل آموزش وپرورش استان قم گفت: هرچند در ایام 
تعطیات نوروزی، هیچ گونه تکلیفی که دغدغه ای برای خانواده ها ایجاد کند نداشته ایم اما باید با نگاه تخصصی به روند تحصیلی و علمی 
دانش آموزان بنگریم. وی افزود: در سطح جهان، تاش این است که به بنیه علمی دست پیدا کنند و یافته صرف نباشد و دانش آموزان، شب 
امتحانی تربیت نشوند، بلکه در فرآیند استانداردی، آموزش ببینند. شیخ االسام اظهار داشت: توقع داریم که در این مدت ۱۵ روز تعطیلی، 
دانش آموزان مطالعات وسیعی داشته باشند و اگرچه تکلیفی ندارند اما در حد تحقیق و مطالعاتی به خصوص در مورد کرونا از فرصت ها 
استفاده کنند و به تقویت بنیه علمی خود بپردازند. وی بیان کرد: امسال سفر و دور همی ها به دلیل شیوع کرونا، کمتر شده و استفاده از 

فرصت ها برای مرور کتب اهمیت زیادی دارد، هرچند هیچ اجباری برای تکالیف و کارهای ادبی و هنری در ایام عید نیست.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان قم عنوان کرد: با توجه به فرصت باقی مانده سال تحصیلی، چند روز بعد از تعطیات امتحانات آغاز 

می شود و تاش می کنیم جمع بندی نهایی در فروردین ماه از دروس انجام شود، در حال حاضر نیز۹٠ درصد از کتاب ها تمام شده است.
وی در مورد کمک خانواده ها به مدارس تصریح کرد: هیچ اجباری در کمک به مدارس دولتی نداریم، هرچند سرانه پایین مدارس، موجب 
شده توفیقات خوبی در پیشبرد زیرساخت های آموزشی نداشته باشیم، با توجه به آموزش در فضای مجازی، مدارس هزینه های زیادی را در 

ایجاد زیرساخت های الزم متحمل شده اند و اگر خانواده ای توان مالی در کمک به مدارس دارد از آن استقبال می کنیم.
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رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت اجرای دقیق عدالت 
و رفع تبعیض را رویکرد خود در شــهرداری اعام کرد و گفت: فرهنگ 
جهادی باید در سطح مدیران و سازمان های وابسته به شهرداری بیشتر 

از گذشته ترویج شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت، ســید محمد احمدی شهردار رشــت در دیدار با اعضای مرکز 
نیکوکاری و گروه های جهادی چتری برای شــهر ضمن تبریک سال نو 
و فرا رســیدن نیمه شعبان اظهار داشت: فرهنگ جهادی باید در سطح 

مدیران شهرداری بیشتر از گذشته ترویج شود.
شهردار رشت عنوان کرد: یکی از مهم ترین رسالت ما اجرای عدالت در 
حوزه های مختلف و رفع تبعیض است و شهرداری رشت از زمان حضور 
بنده در رویکرد جدیدش در جهت اجرای رسالت هایش تمام سعی خود 

را برای تحقق این امر به کار بسته است.
احمدی با بیان اینکه نسل جوان نسلی پویا بوده و خواستار پیشرفت 
و توسعه کشور، شــهر و منطقه محل سکونت خود است تصریح کرد: 
ایده های جوانان نخبه در حوزه های مدیریت شــهری به شرط عملیاتی 
بودن می تواند بسیار راهگشا باشد و بنده به عنوان شهردار رشت از چنین 

ایده هایی حمایت می کنم.
وی خدمت صادقانه به مردم شــهر رشت را هدف خود خواند و ابراز 
داشت: احساس می کنم با آمدن به مجموعه مدیریت شهری و شهرداری 

رشــت خداوند متعال توفیقی بزرگ به من عطا کرد تا بتوانم به مردم 
شهرم خدمت کنم.

شــهردار رشت مشارکت مردم در امور را برای توسعه اجتماع تعیین 
کننده و مهم خواند و یادآور شــد: انتخابات صحنه بی بدیل مشارکت و 
مردم ساالری است و به عقیده من قهر کردن با انتخابات و صندوق های 

رأی به ویژه برای جوانان کاری اشتباه است.
احمــدی مطالبه گری مردم و جوانان از مســئوالن را الزم و ضروری 
دانســت و گفت: اگر خواهان توسعه و پیشــرفت کشورمان و شهرمان 

هستیم نباید به سادگی از کنار چنین موضوعاتی رد شویم.
وی ضمن برشــمردن مهم ترین اقدامات شهرداری رشت برای حل 
معضل پسماند سایت ســراوان با تاکید بر اینکه کارها در این بخش با 

شــتاب در حال انجام است اذعان کرد: وقتی ۴٠ سال است که زباله ها 
به سراوان انتقال داده می شود واقعا جفا است که از ما خواسته شود در 

عرض چهار ماه معضل پسماند را حل کنیم.
شهردار رشت با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی موانع و مشکات 
نمی تواند سد راه فعالیت های جهادی شود لزوم ترویج فرهنگ جهادی 
در ســطح مدیران شهرداری را خواستار شد و افزود: هر وقت توانستیم 
در مدیریت ها و ســازمان هایمان تفکر جهادی را حاکم کنیم می توانیم 

بر مشکات فائق شویم.
احمدی مدیریت یکپارچه شهری را امری که در بسیاری از کشورهای 
جهان پیاده سازی شده است دانست و گفت: متاسفانه در شهرداری های 
ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد به همین دلیل مجموعه مدیریت 
شهری برای انجام بسیاری از امورات باید منتظر اقدام سایر سازمان های 

متولی بماند.
وی در پایان از آمادگی شــهرداری رشت برای تعامل مثبت و سازنده 
با جوانان در راستای بررسی و رفع مشکات شهری سخن گفت و اظهار 
داشت: امیدوارم چنین نشســت هایی استمرار داشته باشد و بتوانیم از 
نظرات، ایده ها و پیشنهادات جوانان در بخش زیباسازی شهر، المان سازی 

و سایر بخش ها بهره مند شویم.
الزم به ذکر اســت در این نشست جوانان در فضای صمیمی به بیان 

دیدگاه ها و دغدغه های خود پیرامون موضوعات شهری پرداختند.

شهردار رشت: فرهنگ جهادی باید در سطح مدیران شهرداری ترویج شود

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه قم در آغاز سال جدید 
که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین گشته است، با حضور 
در تاسیســات انبار نفت شهید زین الدین با تقدیر از کارکنان عملیاتی 

و تبریک سال نو، روند سوخت رسانی در استان را مورد پایش قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه قم، سید محمود طاهری به همراه جمعی از مسئولین منطقه از 
تأسیســات انبار نفت بازدید و عید نوروز و تقارن آن با اعیاد شعبانیه و 

همچنین میاد امام زمان )عج( را به کارکنان عملیاتی حاضر در محل 
کار تبریک گفت.

در این بازدید ســید محمود طاهری از زحمات شبانه روزی کارکنان 
عملیاتی در ایام سال به ویژه روزهای تعطیل و همچنین شرایط خاص 
شیوع بیماری کرونا قدردانی و بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید 

نمود.
در پایان ایــن دیدار، یاد و خاطره همــکار عزیز مرحوم محمدرضا 

کربایی که در ابتدای شــیوع ویروس کرونا، در اســفتد ۱۳۹۸ حین 
خدمت به دیدار حق شتافت، با ذکر فاتحه گرامی داشته شد.

 دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
با کارکنان تاسیسات انبار نفت شهید زین الدین



کسـب و کار نویـن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

اگر مدیریت عالی دارید به این معنا نیست که رهبر خوبی هم هستید. 
اکثر افراد مدیریت و رهبری را یکس��ان می دانن��د، در صورتی که این دو 
تفاوت ه��ای زیادی نس��بت به یکدیگر دارند. دانس��تن تف��اوت رهبری و 
مدیریت به ش��ما کمک می کند تا نقش خود را در سازمان تان بهتر درک 
کنید. با شناخت تفاوت ها، می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید. 
همچنین دانستن آنچه مدیران و رهبران را از هم جدا می کند نیز می تواند 
به شما کمک کند تا بهترین تعادل بین رهبری و مدیریت را ایجاد کنید. 

 تعریف رهبری و مدیریت
رهبری چیست؟

قدرت رهبر از توانایی او برای تأثیرگذاری بر دیگران حاصل می شود. آنها 
از نفوذ خود برای برانگیختن هنجارها و هدایت نوآوری ها استفاده می کنند. 
همان طور که دراکر می گوید، رهبران گاهی اوقات قوانین را برای تغییر زیر 

پا می گذارند. پیتر دراکر می گوید:
»تنها تعریف رهبر کسی اس��ت که پیروانی دارد. برای به دست آوردن 
پیروان نفوذ نیاز اس��ت، اما در به دس��ت آوردن آن نباید درستی را نادیده 

گرفت.«
مدیریت چیست؟

مدیران اطمینان حاصل می کنند که کارکنان مطابق با اس��تانداردها و 
سیاس��ت های تعیین ش��ده عمل کنند. آنها به رهبران اطمینان می دهند 
که اهداف آنها انجام می شود. آنها توانا و مسئول هستند، اما سهم آنها در 

سازمان ها به شدت توسط دستورالعمل هدایت می شود.
مدیران افرادی هس��تند که وظیفه مدیریت را ب��ه عهده دارند بنابراین 
از طری��ق کارکردهای کلیدی برنامه ریزی و بودجه بندی، س��ازماندهی و 

کارکنان، حل مسائل و کنترل اهداف موردنظر را به دست می آورند.
 رهبری در مقابل مدیریت

رهبری و مدیریت دارای ویژگی های مختلفی هستند و تمرکز متفاوتی 
دارند. در اینجا 9 اختالف عمده بین رهبری و مدیریت را عنوان می کنیم.

1. تمرکز بر اهداف و دیدگاه در مقابل تمرکز بر وظایف
رهبران به دیدگاه و اهداف شرکت خود گرایش دارند. آنها تصویر بزرگی 
از آرزوها را در قاب چش��مان خود تصور می کنند و راه های جدیدی برای 
ب��ه واقعیت تبدیل کردن آن تصویر می یابند. زمانی که رهبران تصمیم به 
پیاده س��ازی ایده های جدید خود می  گیرند، فعالیت های شرکت را مطابق 

با آن ایده پیش می برند.
مدیران وظیفه انجام کار را برعهده دارند. آنها در حالی که ممکن است 
به دیدگاه س��ازمان اهمیت دهند، کارشان این است که قوانین را اطاعت 
کنن��د. مدیران ایده ه��ای بزرگ را برای رهبران س��ازمان خود به واقعیت 

تبدیل می کنند.
2. متقاعدکردن در مقابل پیاده سازی کردن

از آنجا که رهبران همیش��ه بر پایه نوآوری تفکر می کنند، باید دیگران 
را متقاعد کنند که ایده های ش��ان ارزش��مند است. به خاطر داشته باشید 

که آنها قدرت خود را از طریق تش��ویق دیگران و قبول ایده های ش��ان به 
دست می آورند.

ام��ا مدیران نیازی به متقاعدکردن دیگران ب��ه پذیرفتن ایده های خود 
ندارند؛ زیرا نقش آنها اجرای سیاس��ت ها اس��ت. اگر کسی از خط قوانین 
شرکت خارج شود، می تواند با آن فرد برخورد جدی داشته باشد. کارکنان 
دستور مدیران را اجرا می کنند و به طور مستقیم با آنها در ارتباط هستند.

3. ریسک کردن در مقابل به حداقل رساندن ریسک
هر زمان که چیز جدیدی را امتحان کنید، باید ریسک کنید. رهبران به 
صورت پیشفرض ریسک پذیر هستند؛ زیرا اغلب می خواهند تغییری ایجاد 
کنند. مدیران وظیفه دارند ریس��ک را به حداقل برس��انند. آنها اطمینان 
حاصل می کنند، که کارکنان کاری را انجام دهند که باید انجام شود و به 
شیوه ای که شرکت به آنها می گوید پیش می روند. هنگامی که مشکالت به 
وجود می آید، یک مدیر ممکن اس��ت مشکل را به رهبر گزارش کند تا به 

اصالح سیاست ها بپردازد.
4. تشویق در مقابل دستور

فرق بین مدیریت و رهبری، در این موضوع نسبت به اینکه مدیر چگونه 
نقش خود را ایفا می کند مبهم اس��ت. رهب��ران کارکنان خود را به بزرگ 

اندیشیدن و تصور موفقیت های بزرگ تشویق می کنند.
مدیران به طور معمول، دارای دستورالعمل های روشن و واضح در مورد 
جنبه های مختلف محل کار خود هس��تند. آنها ممکن اس��ت کارکنان را 
تش��ویق کنند، اما کار اصلی آنها این اس��ت که طریقه درست انجام دادن 
وظایف را به کارمندان بگویند. یک مدیر فردی اس��ت که وقتی نمی دانید 

کاری را چطور باید انجام دهید، پیش او می روید.
5. حرکت موازی رشد در مقابل حرکت در جریان رشد 

رهب��ران باید وضعیت موجود را به چالش بکش��ند؛ در غیر این صورت 
س��ازمان آنها با رکود مواجه می ش��ود. آنها چیزه��ای جدیدی را امتحان 
می کنن��د تا بهتری��ن راه را انتخاب کنند. آنها برای تنظیم سیاس��ت های 

شرکت، با دیدگاه شرکت عمل می کنند.
از سوی دیگر، مدیران، وضعیت موجود را حفظ می کنند. آنها در هنگام 

اجرای دستورالعمل های رهبران، بهترین کار خود را انجام می دهند.
6. انگیزه در مقابل تایید

هنگامی که چیزهای جدید را امتحان می کنید، خطر شکس��ت افزایش 
می یابد. رهبران باید انگیزه داش��ته باش��ند و در حفظ انگیزه دیگران نیز 
ماهر باش��ند. آنها هر کاری را مطابق با روند کاری شرکت انجام می دهند. 
هنگامی که یک شرکت دارای چشم اندازی قوی است، رهبر می تواند در این 

راه الهام بخش کارمندان و الگویی قدرتمند باشد.
هنگام��ی  که مردم را مدیریت می کنید، هدف اصلی ش��ما این اس��ت 
که تصمیم بگیرید که آیا این عمل انجام ش��ود ی��ا خیر. مدیران اقدامات 
کارمندان را زیر نظر داش��ته و تعیین می کنند، که آیا آنها اس��تانداردهای 

تعیین شده توسط شرکت را برآورده می کنند یا خیر.

7. شکستن قوانین در مقابل پیروی از قوانین
رهب��ران باید برای پیش��رفت، قوانی��ن را نادیده بگیرن��د. قوانین اغلب 
راه ایج��اد نوآوری را س��د می کنند، به همین دلیل رهب��ران اغلب آنها را 
می ش��کنند. هنگامی که یک شرکت یا س��ازمان به شدت در حال نابودی 

است، رهبران ممکن است این قوانین را به طور کامل نادیده بگیرند.
اگر یک مدیر بخواهد ش��غل خود را حفظ کند، باید به اس��تراتژی هایی 
که توسط سرپرس��ت ها تعریف شده است، پایبند باشد. شکستن قوانین، 
موقعیت او را تضعیف می کند، که این موضوع می تواند ش��رکت را نیز در 

خطر بیندازد.
8. اعتماد در مقابل کنترل

وقتی کسی شما را به راهی ناشناخته هدایت می کند، باید سطح معینی 
از اعتماد به او وجود داشته باشد. یک رهبر قوی در اعتماد دادن به دیگران 

برای بردن آنها به راه هایی که هرگز نرفته اند مهارت دارد.
اقتدار مدیران بر توانایی آنها در کنترل کردن کارمندان نهفته است. شما 
مجبور نیستید مدیران خود را دوست داشته یا به آنها اعتماد داشته باشید 
تا به گفته های شان عمل کنید. کار مدیران هدایت و کنترل کارمندان به 

سمت بهتر انجام دادن کارها است.
9. ایده برای تقویت و رشد در مقابل ارائه وظایف

رهبران با چیزهای جدید پیشرفت می کنند. آنها ایده های جدید و تفکر 
آزاد را پرورش می دهند، زیرا این امر از اهداف  ش��ان حمایت می کند. آنها 
می دانند که اگر بتوانند افراد بیشتری را به ایده پردازی تشویق کنند، دانش 

جمعی گروه، نوآوری بیشتری را به ارمغان خواهد آورد.
مدیران نمی توانند تفکر آزاد را تشویق کنند، زیرا این تفکر ممکن است 
با برآورده کردن انتظارات شرکت در تضاد باشد. در ضمن مدیر تنها کاری 
که نیاز است انجام دهد پیاده سازی قوانین و دستورات است. کارمندان نیز 
در این بخش حرف شنوی بیشتری از مدیر دارند و این چنین کارها به روال 

مناسب خود انجام می شود.
رهبری بهتر است یا مدیریت

همان ط��ور ک��ه متوجه ش��ده اید، بین رهب��ران و مدی��ران تفاوت های 
زیادی وجود دارد، اما رهبری و مدیریت مکمل یکدیگر هس��تند. رهبران 
ریس��ک پذیر، نوآور و تغییردهنده هس��تند، اما مدیران وضعیت موجود را 

حفظ می کنند و این بدان معنا نیست که یکی بهتر از دیگری است.
ش��رکت ها برای ادامه  حیات هم به مدی��ران و هم به رهبران نیاز دارند. 
فقدان مدیریت، س��ازمان را در معرض خطر انقراض قرار می دهد و اهداف 
را ب��رآورده نمی کند. کمبود رهبری منجر به نیروی کار بی انگیزه و ناامید 

می شود.
رهبران و مدیران ممکن است در دو سر طیف قدرت قرار داشته باشند، 
اما آنها جزوی از یک گروه هستند. یک رهبر می تواند چشم اندازی بزرگ 
داشته باشد، اما بدون حضور مدیر به واقعیت تبدیل کردن این چشم انداز 
هیچ ثمره ای ندارد. مدیران باید به استانداردها احترام بگذارند، اما اگر آنها 

از رهبری الهام نگیرند، نمی توانند دیدگاه خود را با نیروی کار به اشتراک 
بگذارند.

 تعادل بین رهبری و مدیریت را برقرار کنید
یک تعادل بین رهبری و مدیریت وجود دارد. در بعضی موارد، شما نیاز 
به کسی دارید که به شما بگوید چه زمانی باید از کدام یک کمک گرفت. 
بهترین مقام های ارش��د می دانند چه زمانی رهبری و چه زمانی مدیریت 

نیاز است.
چه زمانی از مهارت های رهبری استفاده می کنیم؟

مقدار استفاده ای که از مهارت های رهبری می شود، به نیروی کار و نحوه 
عملکرد شرکت شما بستگی دارد. اگر اعضای گروه شما درباره اهداف گروه 
آگاهی کامل داش��ته باش��ند، احتمال الهام گرفتن شان از یک رهبر بیشتر 

است.
برای اینکه یک شخصیت قدرتمند بیشتر به سمت رهبری حرکت کند؛ 
باید اعتماد کند که کارکنان در حال حاضر به طور کامل با سیاس��ت های 
ش��رکت آشنا هس��تند و از آنها پیروی می کنند. اگر بخواهید به طور دائم 
مراقب اعضای گروه خود باشید تا کوچک ترین وظایف را به درستی انجام 

دهند، تشویق تفکر آزاد در این شرایط دشوار می شود.
هنگامی که یک تیم از افراد متعهدی ساخته شده و همه از نقش خود 
آگاه هس��تند، شما فرصت بیشتری خواهید داشت. این کارمندان قادر به 
اداره نوآوری و خالقیت در حین انجام مسئولیت های خود خواهند بود. اگر 
یک رهبر بتواند با کارمندان درباره سیاست های شرکت وارد مذاکره شود، 

می تواند ایده های جدیدی را نیز در کنار آنها ارائه دهد.
چه وقتی نقش یک مدیر را برعهده بگیریم؟

هنگامی  که وارد ش��رکت و کار جدید می شوید، به کسی نیاز دارید که 
به شما بگوید چطور باید کارها را انجام دهید. زمانی که اعضای گروه شما 
جدید هستند، مدیران یک ضرورت مطلق محسوب می شوند. آنها می توانند 
به کارکنان کمک کنند تا کار خود را به بهترین روش ممکن انجام دهند. 
مدیران همچنین در فهمیدن اینکه کارکنان چه پتانس��یلی دارند کمک 
می کنند. آنها می دانند که دادن مسئولیت های بیش از حد به آنها می تواند 
تأثیر منفی بر عملکرد و روحیه شان داشته باشد. آنها بهره وری کارکنان را با 
درک اینکه هر کس چگونه کار می کند و چگونه به استرس پاسخ می دهد 
به حداکثر می رسانند. سازمان ها همیشه به مدیران نیاز دارند تا به کارکنان 
در مورد عدم اطمینانی که ممکن اس��ت در کارش��ان داشته باشند کمک 
کنند. مدیر شخصی است که می تواند به شما کمک کند روش انجام کار 
را در کتابچه راهنما پیدا کنید. سازمان ها به مدیران و رهبران نیاز دارند تا 
به پتانسیل کامل خود برسند. شما نمی توانید یک نقش  را بدون دیگری 
داشته باشید. شرکتی که فقط از رهبران ساخته شده است، پر از هرج ومرج 
می شود. داشتن مدیران به تنهایی به این معناست که کارهای زیادی را به 
انجام می رسانید، اما هرگز پیشرفت نمی کنید و حرکت رو به جلو نخواهید 
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بس��یاری از مطالعات تا به حال ثابت کرده اند که اعتماد به نفس، کلید 
دس��تیابی به موفقیت است. بررسی های متفاوتی که در زمینه تفاوت های 
عملک��ردی میان مهارت های فضایی و ریاضی مردان و زنان انجام ش��ده، 
نش��ان داده است که اعتماد به نفس، نقش اساس��ی را در این میان بازی 
می کند. زنانی که از آنها خواسته شد تا جنسیت خود را قبل از آزمون های 
مهارت ه��ای فضایی شناس��ایی کنند، عملکرد ضعیف ت��ری را به نمایش 
گذاشتند. عالوه بر این، زمانی که از آنها خواسته شد تا خودشان را »مرد« 
تصور کنند، عملکرد بهتری به اجرا گذاش��تند. نکته جالب تر اینکه، زمانی 
که به هر دو جنسیت گفته شد که عملکرد آنها بهتر است، وظیف خود را 

با بازده باالتری به سرانجام رساندند.
چیزی که از این هم جالب تر اس��ت به زمانی مربوط می شود که از آنها 
خواسته شد تا به پرسش ها پاسخ دهند؛ تفاوت های میان عملکردها در این 
آزمون، عمال ناپدید شد. اینطور که به نظر می رسد، زمانی که به زنان اجازه 
داده شد که به برخی پرسش ها پاسخ ندهند، آنها به خاطر عدم اعتماد به 
نف��س از جواب دادن به آنها خودداری ک��رده و نمی توان دلیل آن را عدم 

اطالعات دانست.
اشاره به نقل قولی از ونسان ون گوگ خالی از لطف نیست، او می گوید: 
»زمان��ی که صدای��ی را در درون خود می ش��نوید که به ش��ما می گوید 
نمی توانید نقاشی بکشید، آن صدا و مهارت نقاشی، خاموش خواهند شد.«

اعتم��اد به نفس واقعی به طور کل با تکب��ر و غرور فرق دارد. زمانی که 
مردم حقیقتا به خود و توانایی های شان باور دارند، در واقع از برخی موارد 

خودداری می کنند.
1. آنها بهانه تراشی نمی کنند

اگر یک ویژگی در میان تمامی افراد با اعتماد به نفس مش��ترک باشد، 
خودکارآمدی و تاثیر شخصی است؛ آنها باور دارند که می توانند همه چیز 
را عملی کنند. همه چیز به قدرت درونی کنترل مربوط ش��ده و ارتباطی 
با عوامل خارجی ندارد. به همین دلیل اس��ت که افراد با اعتماد به نفس، 
ترافیک را مقصر دیر رس��یدن خود ندانس��ته و یا اینکه مدیران بی انصاف 
را دلیلی برای شکس��ت های خود نمی دانند. اینگونه از افراد بهانه تراش��ی 

نمی کنند، چراکه معتقدند کنترل زندگی خودشان را به عهده دارند.
2. آنها تسلیم نمی شوند

افرادی که اعتماد به نفس واقعی دارند، با اولین شکست دست از تالش 
بر نمی دارند. آنها مش��کالت و موانع را به عنوان موانعی برای دس��تاوردها 
می دانند، تا اینکه آنها را به عنوان سدهایی برای موفقیت بشناسند. البته 
این بدان معنا نیست که آنها یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می کنند. یکی 
از کارهایی که اینگونه از افراد، بعد از شکست خوردن انجام می دهند این 
اس��ت که دلیل آن را جویا شده و از تکرار آن در مراحل بعدی جلوگیری 

می  کنند.
3. آنها برای اجرای برنامه های خود به اجازه نیازی ندارند

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، به افرادی که به آنها بگوید چه 
کاری را در چه شرایطی و در چه زمانی انجام دهند، نیازی ندارند. آنها وقت 
خود را با پرس��یدن س��وال  هایی مثل »آیا می توانم؟« یا »آیا انجام دهم؟« 
تلف نمی کنند. آنها ترجیحا از خودشان می پرسند: »چراکه نه؟« حتی اگر 
در شرایطی باشند که برای مثال، سخنگوی جلسه ای حاضر نشده و یا باید 
نیازی از مش��تریان برآورده ش��ود، به این فکر نمی کنند که منتظر کسی 
بمانند تا آن کار را انجام دهند. آنها می توانند کارهایی که باید انجام شود 

را شناسایی کنند و برنامه خود را به اجرا می گذارند.
4. آنها به دنبال جلب توجه نیستند

م��ردم اغلب از کس��انی ک��ه دائما ب��ه دنبال توجه دیگران هس��تند، 
رویگردان هس��تند. اف��رادی که اعتماد به نفس باالی��ی دارند به خوبی 
می دانند که ثابت کردن خودش��ان برای دیگران، هیچ تاثیری نداش��ته 
و تنه��ا اتالف وقت اس��ت. زمانی که برای ثابت ک��ردن خودتان تظاهر 
می کنید، دیگران به زودی این موضوع را درک کرده و ترجیحا به سمت 
کس��انی کشیده می شوند که خود واقعی ش��ان را به نمایش می گذارند. 
افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، همیش��ه رفتار و نگرش درستی 
را اجرا می کنند. این افراد در انتشار توجه مهارت دارند. زمانی که آنها به 
خاطر یکی از دستاوردهای شان در مرکز توجه قرار می گیرند، به سرعت 
این میزان توجه را با س��ایر افرادی که با آنها همکاری کرده و در پروژه 
سهیم بوده اند، به اش��تراک می گذارند. آنها به دنبال ستایش و تصدیق 

دیگران نیستند، چراکه ارزش را از درون خود طلب می کنند.
5. آنها به ستایش و تحسین های دائمی نیاز ندارند.

آی��ا تا ب��ه حال با اف��رادی برخورد داش��ته اید که دائما ب��ه تعریف و 
تمجید دیگران نیاز داش��ته باش��ند؟ افرادی که اعتماد به نفس باالیی 
دارند، چنین رفتاری ندارند. این مس��ئله به همان قدرت کنترل درونی 
برمی گ��ردد. آنه��ا فکر نمی کنند ک��ه موفقیت آنها ب��ه تصدیق و تایید 
دیگ��ران نی��از دارد؛ عالوه بر این، آنها به خوب��ی می دانند که علی رغم 
چگونگی تالش های ش��ان، همیش��ه اف��رادی حضور دارند ک��ه دائما از 
آنه��ا انتقاد می کنند. افرادی که اعتم��اد به نفس باالیی دارند همچنین 
معتقدند که اعتمادی که به س��تایش و تحس��ین دیگران وابسته باشد، 

یک اعتماد واقعی به شمار نرفته و نوعی خودشیفتگی به حساب می آید.
6. آنها کارهای خود را به تعویق نمی اندازند

آیا می دانید دلیل عادت بد به تعویق انداختن کارها چیس��ت؟ گاهی 
اوقات، تنبلی را می توان تنها دلیل قانع کننده اس��ت، اما در اکثر مواقع، 
ت��رس را می  توان دلیل عمده آن به ش��مار آورد. اف��راد از اعمال تغییر 
می ترس��ند و گاهی اوقات، حتی از موفقیت. افرادی که اعتماد به نفس 
باالیی دارند کاره��ای خود را به زمان دیگری موکول نمی کنند. آنها به 
خودشان ایمان دارند و انتظار دارند که فعالیت هایشان، آنها را به سمت 
اهدافشان هدایت کند. افراد با اعتماد به نفس منتظر فرارسیدن زمان و 
ش��رایط مناسب نمی  مانند. آنها ارزش امروز را درک می کنند و اگر فکر 

کنند که زمان مناسب فرا نمی رسد، آن را ایجاد می کنند.
7. آنها دیگران را قضاوت نمی کنند

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، رفتارهای دیگران را مورد قضاوت 
قرار نمی دهند؛ آنها می دانند که تمامی افراد از پتانس��یل های منحصر به 
فردی برخوردار هس��تند و برای اینکه احساس خوبی نسبت به خودشان 
داشته باشند، دیگران را سرکوب نمی کنند. مقایسه خود با دیگران می تواند 
محدودکننده باشد. افراد با اعتماد به نفس به اندازه گیری افراد نپرداخته و 

نگران این نیستند که با معیارهای دیگران سازگاری داشته باشند.
8. آنها از کشمکش ها و مناقشات رویگردان نیستند

اف��راد با اعتماد به نفس، کش��مکش ها را به عنوان مواردی که باید از 
آنهاه��ا دوری کرد، تلق��ی نمی کنند؛ بلکه آن را چی��زی برای مدیریت 

موثر مس��ائل می دانند. آنها می  دانند که ش��رایط دش��وار نیز بخشی از 
زندگی است.

9. آنها اجازه نمی دهند که کمبود منابع به مانعی بر سر راه آنها 
تبدیل شود

اف��راد با اعتماد به نفس به خاطر ع��دم وجود منابعی مثل عنوان، لوازم 
مناسب و یا پول، دست از تالش بر نمی  دارند. آنها تالش می کنند تا موارد 
موردنیاز خود را به دست آوردند و یا اینکه راهی را پیدا می کنند که بدون 

آن منابع نیز به کار خود ادامه دهند.
10. آنها بیش از اندازه راحت نمی شوند

افراد با اعتماد به نفس می دانند که بیش از اندازه راحت بودن، دشمن خونی 
دس��تیابی به اهداف است. آنها می دانند که راحتی به خشنودی و خشنودی 
به رکود منجر می شود. زمانی که احساس راحتی بیش از اندازه به آنها دست 
می دهد، آن را به عنوان یک پرچم قرمز می  دانند؛ سپس مرزهای جدیدی را 
برای خود تعیین می کنند تا به روند رشد شخصی و حرفه  ای خود ادامه دهند. 

آنها می دانند که کمی ناراحتی، هیچ زیانی را دربر ندارد.
نتیجه گیری نهایی

یاد گرفتن از عادت  های رفتاری افراد با اعتماد به نفس، یکی از بهترین 
روش ها برای افزایش احتمال دستیابی به موفقیت است؛ همین امر نیز به 
افزایش اعتماد به نفس منجر می شود. روش های علمی مشخص هستند، 

تنها کافی است که آنها را به کار بگیرید.
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هیچ کس��ی نمی داند فردا، ماه آینده یا س��ال آینده چه 
اتفاق��ی می افتد. ای��ن طبیعت روزگار اس��ت. با این وجود، 
خیلی ها با ترس از آینده روزهای شان را سپری می کنند. هر 
چقدر هم آینده نگر باشیم و با برنامه جلو برویم، نمی توانیم 
کنترل و اختیار خیلی چیزها و اتفاقات را به دست بگیریم، 
اما ترس از اتفاقات پیش بینی  نش��ده و رویدادهای احتمالی 
نبای��د زندگی م��ان را فلج کن��د. به خاطر همی��ن ترس از 
آین��ده  مبه��م، خیل��ی از اف��راد از تصمیم گیری های مهم، 
ریس��ک پذیری و برداش��تن گام های بلند جا می مانند. در 
همین مس��یر ممکن اس��ت فرصت های زیادی را از دست 
بدهی��د. در ادامه مقاله ما همراه باش��ید ت��ا 9 راهکار برای 

مقابله با ترس از آینده را معرفی  کنیم.
اگر از آینده می ترس��ید و این فکره��ا و نگرانی در مورد 
آین��ده، زندگ��ی فعلی تان را خراب کرده اس��ت، حتما این 

مقاله را مطالعه کنید.
1. یادتان باشد که بزرگترین ترس ها به ندرت اتفاق 

می افتد
این واقعیتی اس��ت که خیلی از ما تجربه کرده ایم و هیچ 
تردی��دی در آن نداریم. با این ح��ال، گاهی آن را فراموش 
می کنی��م. ب��ا فک��ر و خیال های ف��راوان، به دفت��ر رئیس 
می رویم و درخواس��ت مان را بی��ان می کنیم. از اتاق رئیس 
ک��ه بیرون می آییم با خود می گوییم: »همین بود؟« خیلی 
از ما ذهن مان را درگیر چیزهایی کرده ایم که ش��اید هرگز 
در زندگ��ی کنون��ی رخ ندهد. زندگی واقعی ممکن اس��ت 
عجیب تر از خیال باش��د، اما ظاهرا فکر و خیال، بیش��تر از 

واقعیت ما را می ترساند.
2. بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرید

اکن��ون که قبول کردی��د بزرگترین ترس ه��ا به واقعیت 
منجر نمی ش��وند، از خود بپرس��ید: »بدترین سناریویی که 
ممکن اس��ت رخ دهد، چیس��ت؟« با این راه��کار متوجه 
می شوید که اگر بدترین حالت ممکن هم پیش بیاید، دنیا 
به آخر نمی رس��د. پس با لحاظ ک��ردن بدترین احتماالت، 
متوجه می ش��ویم که ترس ها آنق��در هم که فکر می کردیم 
بزرگ نیس��تند. البته ممکن است خیلی از همین ترس ها 
تاثیر قابل توجهی روی زندگی مان داشته باشند، اما زندگی 

ما را به نقطه پایان نمی رسانند.

3. وقتی نگرانی به سراغ تان می آید خود را مشغول 
کاری کنید

برخ��ی اوق��ات، از نگران��ی و اس��ترس دچ��ار بی خوابی 
می ش��ویم. در این مواقع بهترین کار این اس��ت که خود را 
مش��غول کنیم. تفاوتی ندارد تالش هدفمن��د برای مقابله 
ب��ا ترس های درونی مان باش��د یا فعالی��ت فیزیکی، چراکه 
درگیری ذهن با فعالیتی خوش��ایند راهی موثر برای از بین 

بردن احساسات منفی است.
4. روی لحظه، ساعت و هر روزتان تمرکز کنید

ریش��ه  خیلی از ترس های م��ا ناآگاهی از برخی چیزها و 
ناتوانی در پیش بینی آینده اس��ت. مسئله این است که هر 
طور به مسئله نگاه کنیم، باز هم فقط امروز و زمان حال را 
داریم، زیرا آینده در راه اس��ت و هنوز از راه نرسیده است. 
اگ��ر نمی توانید روی نگرانی های اکن��ون غلبه کنید، کمی 

پیاده روی کنید، بدوید یا نیم ساعت چرت بزنید.
5. به آخرین باری که از چیزی ترسیدید فکر کنید

آی��ا آخری��ن ب��اری که نگ��ران چی��زی بودی��د و از آن 
می ترس��یدید را ب��ه یاد داری��د؟ بدون ش��ک از پس تمام 
مش��کالت برآمده اید. شاید فکر کنید آنچنان که باید موفق 
نبوده اید و کارها مطابق میل تان پیش نرفته است. فکرهای 
مثبت داش��ته باشید. شکست همیشه به معنای ناکارآمدی 
و کمبود نیس��ت. شاید الزم است مسیر دیگری را در پیش 

بگیرید.
6. اگر نیاز است، برای مقابله با ترس از آینده، از 

دیگران کمک بگیرید
گاه��ی زندگی مان را با ترس و نگرانی س��پری می کنیم، 
ب��دون اینکه دلی��ل آن را بدانی��م. در اغل��ب مواقع آنقدر 
شجاعت نداریم که بپذیریم هیچ دلیلی برای ترس های مان 
وجود ندارد. بعد از اینکه ش��جاعت پذیرش را پیدا کردید، 
به س��رعت متوجه چیزهایی می ش��وید که ب��رای غلبه بر 
ترس تان باید با آنها مواجه ش��وید، اما گاهی نیاز اس��ت از 
دیگ��ران کمک بگیریم تا با ترس از آینده مقابله کنیم. چه 

اشکالی دارد از دیگران کمک بگیرید؟
7. همیشه نتیجه ای مثبت را در ذهن تان تجسم 

کنید
ش��اید مثبت اندیشی در لحظه سخت باشد، اما می توانیم 

رس��یدن به ه��دف و نتیج��ه دلخواه مان را تجس��م کنیم. 
تصویرسازی فراتر از رویاپردازی است و نتیجه  شگفت آوری 
دارد. در تصویرسازی باید تمرین کنیم واقعیت را همان طور 
که می خواهیم تجسم کنیم. در حقیقت، قبل از رسیدن به 
موفقیت، بای��د بتوانیم حس موفقیت و پی��روزی را تجربه 

کنیم.
8. از مراقبه و نیایش استفاده کنید

تحقیقات زیادی نش��ان می دهد انج��ام کارهای معنوی 
باعث درمان بیماری ها و بهبود مش��کالت جسمی می شود. 
همچنی��ن، مراقبه به کاهش اس��ترس و ترس از آینده نیز 
کمک می کند. ش��اید از دیدگاه کسانی که تاکنون از تاثیر 
چنین کارهای��ی بی بهره بوده اند نشس��تن، تمرکز و نفس 
کشیدن امر بیهوده ای باشد، اما باید بدانید تمرکز و تنفس 
عمیق با چش��مان بسته تاثیر فوق العاده ای دارد. با این کار 

اضطراب و بی قراری تان آرام می گیرد.
9. مدام به خودتان بگویید: تو می توانی

هر فردی طعم شکس��ت را چشیده است. شجاعت بدین 
معنا نیست که هرگز احساس شکست خوردن نکنیم. بلکه 
ش��جاعت یعنی با تمام توانایی و داش��ته های مان، هر آنچه 
را که در توان مان اس��ت انجام دهیم، بدون توجه به اینکه 

ممکن است چه احساسی پیدا کنیم.
مهمترین خصیصه ش��جاعت این اس��ت که کس��ی جز 
خودتان نمی تواند آن را به ش��ما بدهد. ما خودمان باید به 
خودمان احساس شجاعت و جسارت دهیم. اولین قدم هم 

باور خودمان است.
برای مواجه��ه با آینده و ترس های ت��ان باید به این باور 

برسید که از عهده هر کاری برمی آیید
کس��ی از آینده خبر ندارد. نگرانی و ت��رس از آینده هم 
باعث نمی شود وضع زندگی تان بهتر شود. باید گام بردارید 
و جل��و بروی��د. تنها کافی اس��ت تمام تالش ت��ان را به کار 
ببندی��د. در این مس��یر از بهترین راهکاره��ا بهره ببرید و 
مهمتر از هر چیزی، این باور را در خود به  وجود آورید که 

از عهده هر کاری برمی آیید.
آیا فکر می کنید به اندازه کافی به خودتان باور دارید؟ چه 
روش هایی را برای مقابله با ترس از آینده به کار بسته اید؟
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9 راه حل طالیی برای مقابله با ترس از آینده

 6 روش مواجهه با کشمکش ها
 که از شما یک رهبر می سازد

زمانی که افراد به هوش هیجانی یا هوش عاطفی فکر می کنند، غالبا جنبه لطیف  و مالیم آن را در 
نظر می گیرند یعنی هوش عاطفی باال با کسی که رفتار خوبی دارد و با دیگران کنار می آید، برابری 
می کند. کنار آمدن با دیگران بخش��ی از مدیریت روابط و یکی از چهار مولفه اصلی هوش هیجانی 
اس��ت که توس��ط »دانیل گولمن« نویسنده کتاب »هوش عاطفی« تعریف شده است. سایر مولفه ها 

شامل شناخت خود، شناخت اجتماعی و مدیریت شخصی می شود.
چیزی که بسیاری از مردم متوجه نمی شوند یا شاید آن را نادیده می گیرند، این است که مدیریت 
روابط شامل »داشتن گفت وگوهای مشکل« و »مدیریت کشمکش ها« می شود. صرف نظر از میزان 
ه��وش عاطفی، افراد با همه موافق نخواهند بود. بلکه س��طح هوش عاطفی افراد تعیین می کند که 
در زمینه ه��ای مختل��ف چه اقداماتی انجام دهند بنابراین کس��ی که هوش عاطف��ی باالیی دارد از 
درگیری و مناقش��ه فرار نمی کند، همچنین بدون دلیل موجب آن نمی ش��ود. در عوض آنها نشانه ها 
را تش��خیص می دهند، به س��مت آن قدم برمی دارند و به گونه ای آن را مدیریت می کنند که به نفع 

تمام افراد است.
کن��ار آم��دن با دیگران و مدیریت درگیری ها برای بس��یاری از افراد مثل ی��ک »تناقض« به نظر 
می رسد که مقیاس های آن در جهت »کنار آمدن با دیگران« شکل گرفته، اما برای اینکه یک رهبر 
عالی باش��ید، برای به انجام رس��اندن کارها و پیشبرد سازمان به سمت جلو نیاز است در درگیری ها 
ش��رکت داشته باشد. زمانی که یک رهبر از درگیری اجتناب می کند، باعث متشنج شدن مشکالت 

می شود، روحیه دیگر افراد را پایین می آورد و احترام کارمندان خود را از دست می دهد.
اگر ش��رکت در درگیری ها برای ش��ما دشوار اس��ت، در اینجا چند اس��تراتژی را برای شما بیان 
کرده ایم که با استفاده از آنها بتوانید از چالش ها استقبال کرده و به درگیری و گفت وگوهای دشوار 

بپردازید.
مکث کنید

به جای اجتناب از موقعیتی که می دانید منجر به درگیری می شود، مدتی وقت بگذارید و به خود 
فرص��ت دهی��د تا درباره نحوه مدیریت آن فکر کنید. برنامه ری��زی کنید. اجتناب از درگیری به این 
معنا نیس��ت که باید مستقیما وارد آن شوید. مراحلی را که برای انجام این مکالمه باید انجام دهید 

مشخص کنید و فواید انجام روش دیگر را هم در نظر داشته باشید.
گشاده رو باشید

ب��دون اینک��ه خود را با نتیجه درگیری مقید کنید، وارد آن ش��وید. بد نیس��ت درباره  آنچه که از 
انجام این مکالمه می خواهید، تصوری داشته باشید. در حقیقت پیش از انجام کار باید آن را در نظر 
گرفته باش��ید، اما به جای اینکه خودتان را با نتیجه آن س��رگرم کنید، با کنجکاوی وارد گفت وگو 
ش��وید. سوال بپرس��ید. نمی توانید از قبل نحوه حل شدن اوضاع را پیش بینی کنید بنابراین باید در 

مقابل فرصت ها گشاده رو باشید.
به باالترین سطح هوش هیجانی خود متکی باشید

از زمینه ه��ای دیگر هوش هیجانی خود مانند آگاهی اجتماعی اس��تفاده کنید و درباره ش��خص 
دیگری که با او درگیر هس��تید، کنجکاو باش��ید. مناطقی از هوش هیجانی را که ممکن است به آن  
متصل ش��وید پیدا کنید و شروع به س��اخت پل ارتباطی بین آنها کنید. به همدلی و دلسوزی خود 
توجه داش��ته باش��ید و به جای اینکه ناخواسته وارد گفت و گو با شخص مقابل شوید، مکث کنید و 

در مورد اتفاقی که ممکن است با شخص مقابل رخ دهد و اینکه او از کجا آمده است، فکر کنید.
از آن به عنوان یک مذاکره یاد کنید

به جای اینکه خود را درگیر مش��اجرات کنید، از آن به عن��وان فرصتی برای انعطاف مهارت های 
مذاک��ره خود یاد کنید. واقعا از آن مکالمه یا وضعیت چه چیزی می خواهید؟ حاضر هس��تید با چه 
چیزی س��ازش کنید؟ چگونه می توانید ش��خص مقابل خود را در جایی که قرار دارد مالقات کنید؟ 
مودب باشید و به چیزی که آنها به شما می گویند گوش دهید. واقعا چه می گویند؟ چگونه می توانید 
به آنها کمک کنید؟ در نظر داش��ته باش��ید که باید ش��رایطی را ایجاد کنید که در آن هم پیشرفت 

کنید و هم از نتیجه کار احساس خوبی داشته باشید.
رویکردهای مختلف افراد را بشناسید و با آنها سازگاری کنید

درگیری اغلب بین افرادی رخ می دهد که رویکردهای مختلفی دارند. آنها به  طور متفاوتی با هم 
ارتباط برقرار می کنند. س��بک کار آ نها با یکدیگر متفاوت است. برخی ممکن است ترجیح دهند به 
ش��یوه ای بسیار مستقیم ارتباط برقرار کنند. برای مثال ممکن است آنها از مکان کارآمدی بیایند و 
دیگران را تش��ویق کنند تا س��ریع به موضوع اصلی برسند، اما افراد دیگر بیشتر رابطه محور هستند 
بنابراین وقتی درگیر می شوند، برای رسیدن به موضوع اصلی وقت بیشتری می گذارند و در ابتدا به 

دنبال ایجاد ارتباط می گردند.
هیچ رویکرد بهتری وجود ندارد و آنها فقط با یکدیگر متفاوت هستند، اما می توان دید که ارتباط 
بین این دو نوع چگونه ممکن است به تعارض ختم شود بنابراین وقتی با سبک  و روش های مختلف 
ارتب��اط افراد آش��نایی پیدا کنید، می توانید رفتار خود را ب��ه گونه ای تنظیم کنید که برای تعامل با 
دیگران مناس��ب تر باشد. برخی تس��ت های رفتارشناسی مانند DiSC راه بسیار خوبی برای تعریف 

اولویت های رفتاری هستند و با استفاده از آنها همه از ترجیحات یکدیگر آگاه خواهند بود.
ذهنیت خود را تغییر دهید

در حالی که درگیری یا داش��تن مکالمه دش��وار با کسی می تواند بس��یار پردردسر باشد، به جای 
تمرکز روی آن، بهتر است تمرکز خود را روی نتیجه آن بگذارید. وقتی با شخصی که با شما مخالف 
است گفت وگوی سالم برقرار می کنید، به این فکر کنید که برای رهایی باید چه کاری انجام دهید. 
فق��ط نتیج��ه ای که به آن امید داری��د را در نظر نگیرید، بلکه مواردی را که ممکن اس��ت طی این 
مش��اجره یاد بگیرید را هم در نظر داش��ته باشید. پس از مکالمه، مواردی که به خوبی پیش رفت و 
کارهایی که می توانستید بهتر انجام دهید را بررسی کنید. از آنها درس بگیرید. تعارضی که درست 

انجام شود منجر به رشد خواهد شد.
رهبران بزرگ، مدیران روابط بس��یار خوبی هستند. هر دو با دیگران کنار می آیند و درگیری های 
به وجود آمده را به خوبی مدیریت می کنند زیرا به جای شمش��یر دولبه، هر دو روی یک س��که را 
می بینن��د. هی��چ تناقضی برای آنها وجود ن��دارد. آنها اقدامات الزم برای پیش��رفت تمام افراد را به 
طریقی انجام می دهند که منافع آن بیش��تر باش��د و از درگیری های به وجود آمده به عنوان یکی از 

مکانیزم های رشد استفاده می کنند.
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