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حداقل دستمزد کارگران از ابتدای تیرماه افزایش می یابد

 درآمد کارگران
در سال 99

باالخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵درصد دیگر به رقم دستمزد 
افزوده شود؛ این گونه حداقل بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت و به این ترتیب حداقل دستمزد 
یک کارگر مجرد )بدون احتس��اب س��ابقه( به رقم ۲ میلیون و ۶10 هزار تومان می رس��د که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵درصدی 
را نشان می دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال ۹۸ مبلغ یک میلیون و ۸0۶ هزار تومان بود. به 
گزارش خبرآنالین، همچنین طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲00 هزار تومانی حق مسکن کارگری 
تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از 100 هزار تومان به ۳00 هزار تومان افزایش یافت که البته این افزایش ۲00 هزار تومانی...

شاخص بورس چگونه طی 2 سال بیش از 500درصد صعود کرد؟

 رشد 5۷۸درصدی بورس
در 2 سال گذشته
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واکنش مثبت بازار نفت به تمدید توافق کاهش تولید

تحلیل کارشناسان از آینده بازار نفت

شغل هایی که تا 50 سال آینده از بین خواهند رفت 
 B2B درس های آمازون برای کسب و کارهای
بازاریابی دیجیتال با محوریت امنیت سایبری

چالش های برگزاری مراسم های تجاری همزمان
چرا کمپین های بازاریابی دیجیتال شکست می خورند؟

انتقاد ایالن ماسک از آمازون 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تغییر DNA انسان
راه حلی احتمالی برای 
مستعمره سازی مریخ

یادداشت

نوک کوه یخ

اینک��ه  از  پ��س  روز  چن��د 
پژوهش ه��اي  مرک��ز  سرپرس��ت 
مجل��س در گزارش��ي تفضیل��ي، 
نماین��دگان دوره جدی��د این نهاد 
را در جریان اوض��اع و احوال بس 
نامس��اعد اقتص��ادي کش��ور قرار 
داد، وزی��ر اقتصاد س��عي کرد در 
همین جم��ع تا ح��دي تصویري 
مثبت تر از اوضاع ترس��یم کند. از 
جمله موارد مش��ترك در گزارش 
ه��ر دو این مس��ئوالن حاکمیتي، 
وضعی��ت و جایگاه کش��ورمان در 
فضاي کس��ب و کار بود. در حالي 
که وزی��ر اقتصاد از بهب��ود »رتبه 
ای��ران در فض��ای کس��ب و کار از 
1۵۲ ب��ه 1۲۷« خب��ر داد و اینکه 
پنجره واحد تش��کیل شده است و 
»همین االن ۵۵درصد مجوزهایی 
که صادر می ش��ود در درگاه ملی« 
انجام مي ش��ود و... سرپرست مرکز 
پژوهش ه��اي مجل��س موضوع را 
عمیق ت��ر کاوی��د و نش��ان داد که 
هرچن��د ایران در مولفه کس��ب و 
کار در رتبه 1۲۷ جهان قرار دارد، 
اما در همین شاخص در منطقه در 
رتبه بیستم اس��ت و تنها لبنان و 
عراق و افغانس��تان و سوریه و یمن 
وضعیتي بدتر از کشورمان دارند و 
جایگاه کشورمان در نماگر  »شروع 

کس��ب و کار« در همین 
2شاخص، رتبه 1۷۸ در...

سه شنبه
20 خرداد
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طبق گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا که از س��وی وزارت بهداشت 
منتشر شده، در هفته دوم خردادماه در روند کشوری این بیماری تغییرات 
مختصر صعودی مش��اهده شده اس��ت. همچنین روند ثبات با تغییرات 
مختصر صعودی در هفت اس��تان و روند صعودی یا ش��روع پیک در 1۳ 

استان گزارش شده است.
به گزارش ایس��نا و براساس بررسی های اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، 
ای��ران ت��ا روز 1۷ خرداد رتبه دهم ابتال به کرونا را به خود اختصاص داده 
و 1۶۹ هزار و ۴۲۵ نفر در کش��ور به کرونا مبتال ش��ده اند که از این تعداد 
۸ ه��زار و ۲0۹ نفر جان خود را از دس��ت داده و 1۳۲ هزار و ۳۸ نفر نیز 
بهبود یافته اند. براساس بررسی ها، بیشترین شناسایی موارد قطعی ابتال به 
این بیماری در روز 1۵ خردادماه بوده است. همچنین تا روز 1۷ خرداد ۶ 
میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸1۸ نفر در جهان به کرونا مبتال شده اند که از این 
تعداد ۳۹۸ هزار و ۲۸۲ نفر جان خود را بر اثر ابتال از دست داده اند. به طور 
کلی کشورهای آمریکا، برزیل، روسیه، اسپانیا و انگلستان رتبه های اول تا 

پنجم ابتال به بیماری کووید-1۹ را به خود اختصاص می دهند.
چند نکته در تحلیل اپیـدمی کرونا تا 1۷ خرداد

براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، در محاس��بات روند بیماری در این 
گزارش، تعداد موارد جدید روزانه مبتالی بس��تری و س��رپایی وارد آنالیز 
می ش��ود. برای ارزیابی روند گس��ترش بیماری کووید-1۹ در استان های 
مختل��ف از تحلیل روند تغیی��رات اتفاق افتاده برای م��وارد ابتال و مرگ 
گزارش شده روزانه استفاده شد. برای محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ 

در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتال و مرگ هر روز 
با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. 
س��پس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، 
تغیی��ر روند ابتال و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دس��ت 
آمده برای چند روز آخر محاسبه شد. بر این اساس، برای تحلیل احتمالی 

منحنی اپیدمی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:
* در مواردی که هر دو ش��اخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز 

اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند افزایشی دارد.
* در مواردی که شاخص تغییر روند ابتال نزولی ولی شاخص تغییر روند 

مرگ صعودی بود، احتماالً اخیراً پیک اول اپیدمی رد شده است.
* در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات 
می رس��د و تغییرات در آن مختصر و نامنظم اس��ت. باید توجه داشت هر 

لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر است.
* در مواردی که هر دو ش��اخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز 

اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند نزولی دارد.
* منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و ابتال از 
یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخص های 
ابتال و مرگ دیده می ش��ود. در این م��وارد تحلیل بهتر را در روزهای بعد 
و با داده های درس��ت تر می توان ارائه داد. ناس��ازگاری در داده ها به دالیل 
مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله دالیل بروز ناسازگاری می توان به ثبت 
غیردقیق روزانه داده ها توس��ط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، 

وجود ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان، بیمارپذیری یا بیمارگریزی 
گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره کرد.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش کرونا
اس��تان ها براس��اس میزان بروز تجمعی موارد بیماری به سه دسته پر 
گزارش، با گزارش متوس��ط و با گزارش پایین تقس��یم ش��دند. در مورد 
اس��تان های با بروز کم، تغییرات کم در داده ها می تواند تغییرات سریع در 
شاخص ها ایجاد کند و از این رو تفسیر داده های این استان ها سخت تر بوده 
و با عدم اطمینان بیش��تری همراه است. تحلیل براساس این شاخص ها، 
احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر 
شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استان ها 

و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.
در روند کش��وری بیماری تغییرات مختصر صعودی مشاهده می شود. 
رون��د ثبات با تغیی��رات مختصر صعودی در هفت اس��تان خوزس��تان، 
اصفه��ان، زنجان، آذربایجان غربی، ایالم، خراس��ان رضوی، چهارمحال و 
بختیاری دیده ش��د. روند ثبات با تغییرات مختصر در دو استان کرمانشاه 
و تهران مش��اهده ش��د. همچنین رون��د صعودی یا ش��روع پیک در 1۳ 
استان آذربایجان ش��رقی، هرمزگان، کردستان، مرکزی، یزد، قم، بوشهر، 
فارس، خراسان جنوبی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و کرمان 
مشاهده شد. به نظر می رسد سه استان خراسان شمالی، البرز و سیستان 
و بلوچستان اخیرا پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. در شش استان لرستان، 
اردبیل، سمنان، قزوین، مازندران و گیالن ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل 

درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان 
می توان��د چندین پیک منحنی را تجربه کند. جهت اطالع از روش کار و 
اطالعات بیش��تر در مورد روندهای استانی در چند روز اخیر به وب سایت 
 corona.behdasht.gov.ir کمیته اپیدمیولوژی کووید-1۹ به آدرس

مراجعه کنید.
مقایسه رویکرد آزمایش کرونا در 4 کشور جهان

در یک مطالعه چهار کش��ور کره جنوبی، ایتالی��ا، انگلیس و آمریکا که 
همگ��ی اولین بیمار مبتال به کووید-1۹ خود را در اواخر ماه ژانویه )اوایل 
بهمن 1۳۹۸( گ��زارش کرده بودند، ولی رویکردهای متفاوتی برای انجام 
آزمایش به کار گرفته و ش��یوع بس��یار متفاوتی را نس��بت به هم تجربه 
کرده اند، از نظر پاسخ به دو پرسش اساسی مورد مقایسه قرار گرفتند: اول 
آنکه چه زمانی آزمایشات بررسی ابتال به کووید-1۹ در کشور شروع شد؟ 
و پرس��ش دوم اینکه این آزمایشات نسبت به میزان شیوع بیماری در آن 

کشور تا چه اندازه گسترش پیدا کرد؟
کره جنوبی برای کنترل س��ریع شیوع، به طور وس��یع شروع به انجام 
آزمایش کرد )در حالی که ایتالیا، انگلیس و آمریکا چنین نکردند(. تا اواسط 
ماه مارس )اواخر اسفند 1۳۹۸( کره جنوبی اوج شیوع خود را گذرانده بود، 
عالوه بر اینکه این کش��ور تاکنون بیش از ۶00 مورد تأییدشده جدید در 
روز گزارش نکرده اس��ت. با کاهش تعداد موارد تأییدش��ده جدید، انجام 
آزمای��ش به همان روال قبل ادامه یافت. در آمریکا، تا اواس��ط ماه مارس 
)اواخر اسفند 1۳۹۸( هیچ اطالعاتی در مورد انجام آزمایش منتشر نشده 

است. آزمایش در این کشور، در اواخر اسفند 1۳۹۸ با جدیت شروع شد. 
سپس با سرعت تا اواسط فروردین 1۳۹۹ به بیش از 100 هزار تست در 
روز افزایش پیدا کرد، اما با وجود اینکه تعداد آزمایش��ات شروع به پیشی 
گرفتن از سایر کشورها کرد، شیوع کووید-1۹ نیز در آن کشور نسبت به 

سایر جهان، پیشی گرفت.
در نیمه دوم فروردین 1۳۹۹، تعداد موارد تأییدش��ده جدید روزانه در 
آمریکا به ۳0 هزار نفر رس��ید )یعنی ۵0 برابر بیش��تر از باالترین گزارش 
کره جنوبی(. انگلس��تان در ابتدا صدها نف��ر را آزمایش کرد و ردیابی افراد 
در معرض تماس، بالفاصله آغاز شد. اما در اوایل ماه مارس )اواسط اسفند 
1۳۹۸( میزان انجام آزمایش کاهش یافت. در اوایل ماه آوریل )نیمه دوم 
فروردی��ن 1۳۹۹( تعداد انج��ام آزمایش در انگلیس افزایش یافته بود، اما 
بیماری خیلی س��ریع تر از آن رش��د کرده بود. همچنین سیاست ردیابی 
افراد در معرض تماس در 1۲ مارس )۲۲ اسفند 1۳۹۸( متوقف شده بود 
و انجام آزمایش برای افراد بدون عالمت تمدید نشد. در نیمه دوم فروردین 
1۳۹۹، تعداد موارد تأییدش��ده جدید روزانه در انگلس��تان به ۴ هزار نفر 
رس��ید. آزمایش در ایتالیا بسیار کندتر آغاز شد. بعد از نیمه اسفند تعداد 
موارد انجام آزمایش، روز به روز بیش��تر شد. در حال حاضر ایتالیا با عبور 
از اوج شیوع، همچنان سیاست آزمایشات گسترده خود را دنبال می کند. 
موارد جدید تأییدشده در هر دو کشور ایتالیا و انگلیس تقریباً ۶ هزار مورد 
جدید در روز بوده اس��ت، ولی این تعداد در ایتالیا به سرعت سقوط کرد؛ 

درحالی که در انگلیس برای یک ماه در همان سطح باقی ماند.

مورخان می گویند ش��یوع یک بیماری واگیردار می تواند بیشتر از یک 
راه برای پایان یافتن داش��ته باشد. به عقیده  آنها، پاندمی ها معموالً دو نوع 
سرانجام دارند: پزشکی و اجتماعی. سرانجام پزشکی، وقتی است که شیوع 
بیماری و میزان مرگ ومیر ناشی از آن افت می کند. سرانجام اجتماعی نیز 

هنگامی است که همه گیرِی ترس درباره  بیماری از بین می رود.
به گزارش نیویورك تایمز، دکتر جرمی گرین، مورخ پزشکی در دانشگاه 
جانز هاپکین��ز می گوید: »وقتی مردم می پرس��ند: این بیماری کی تمام 
می شود؟ پرس��ش آنان درباره پایان اجتماعی آن است.« به عبارت دیگر، 
»پایان« ممکن است به علت از بین رفتن یک بیماری نباشد، بلکه به این 
خاطر باش��د که مردم از حال وحشت خسته می شوند و یاد می گیرند که 
چگون��ه با یک بیماری زندگی کنند. آلن برانت مورخ از دانش��گاه هاروارد 
می گوید که درباره کووید-1۹ اتفاق مشابهی در حال وقوع است: »همانطور 
که در بحث بازگشایی اقتصادی دیدیم، بسیاری از پرسش ها درباره  آنچه 
»پایان« نامیده می شود، نه براساس داده های پزشکی و بهداشت عمومی، 

بلکه براساس فرآیندهای سیاسی، اجتماعی تعیین می شود.«
دورا ورگا، مورخ از دانشگاه اکِستر می گوید: »پایان ها بسیار بسیار درهم 
و برهمند؛ با نگاه به گذش��ته درمی یابیم ک��ه در این  باره روایت ضعیفی 

داریم؛ همه گیری برای چه کسی پایان  یافته و چه کسی چنین گفته؟«
همه گیرِی ترس، حتی بدون همه گیرِی بیماری هم می تواند رخ دهد. 
دکتر س��وزان موری از کالج س��لطنتی جراحان در دوبلین، س��ال ۲01۴ 
وقتی با یک بیمارس��تان عمومی در ایرلند همکاری می کرد، مس��تقیماً 
چنی��ن مش��اهده ای داش��ت. در آن ماه ها بیش از 11 ه��زار نفر در غرب 

آفریقا در اثر ابوال جان باختند؛ بیماری وحش��تناکی که به شدت واگیر و 
اغلب مرگبار بود. دکتر موری در مقاله ای که اخیراً برای ژورنال پزش��کی 
دانشگاه نیوانگلند نوشته، به یاد می آورد که »در خیابان ها و در بخش های 
بیمارستانی مردم بیمناك بودند. داشتن رنگ پوست متفاوت )تیره( کافی 
بود تا مسافران در قطار یا اتوبوس زیرچشمی نگاه تان کنند؛ یک بار سرفه 

کنید و ببینید که چطور از اطراف تان متفرق می شوند.«
او ادامه داده اس��ت: »اگر ما برای مبارزه با ترس و جهل، به اندازه  و به 
هوشمندی مبارزه با هر ویروس دیگری آماده نباشیم، ممکن است ترس، 
صدمات وحشتناکی به افراد آس��یب پذیر وارد کند؛ حتی در جاهایی که 
هرگز یک مورد ابتال هم طی شیوع یک بیماری دیده نمی شود. همه گیرِی 
ترس وقتی با مس��ائل نژاد، حق  ویژه و زبان پیچیده تر می ش��ود، می تواند 
پیامدهای بسیار بدتری داشته باشد.« طاعون خیارکی نیز در ۲هزار سال 
گذشته چندین بار شیوع پیدا کرده، میلیون ها انسان را کشته و مسیر تاریخ 
را تغییر داده اس��ت. هر همه گیری، ترس همراه با شیوع بعدی را تقویت 
کرده است. این بیماری ناشی از باکتری ای به نام »یرسینیا پستیس« است 
که روی کک هایی که روی موش ها زندگی می کنند وجود دارد. اما طاعون 
خیارکی ای که با نام »مرگ سیاه« شناخته شده است، می تواند با قطرات 
تنفسی از شخص آلوده به شخصی دیگر منتقل شود و بنابراین نمی توان 
به س��ادگی با کش��تن موش ها آن را از بین برد. مری فیس��ل، مورخ در 
دانشگاه جانز هاپکینز می گوید: »مورخان سه موج بزرگ طاعون را شرح 
داده اند: »طاعون جاستینِین« در قرن ششم، همه گیرِی قرون وسطایی در 
قرن چهاردهم و همه گیری ای که اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم 

به وقوع پیوس��ت. همه گیری قرون وس��طایی در سال 1۳۳1 میالدی در 
چین آغاز شد. این بیماری، در کنار جنگ داخلی ای که همزمان در جریان 
بود، نیمی از جمعیت چین را به کشتن داد. طاعون از آنجا در مسیرهای 
تجاری به اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه انتقال پیدا کرد. در سال های بین 
1۳۴۷ تا 1۳۵1 میالدی این بیماری دس��ت کم یک سوم جمعیت اروپا را 
کشت.« آنیولو دی دورا، وقایع نگار قرن چهاردهمی در این باره می نویسد: 
»زبان انسان از بازگویی این حقیقت وحشتناك قاصر است؛ در واقع آنکه 
چنین دهشتی را ندیده، می توان سعادتمند نامید.«  آن همه گیری به پایان 
رسید اما طاعون دوباره باال گرفت. یکی از بدترین شیوع ها سال 1۸۵۵ در 
چین آغاز ش��د و در سراسر جهان گسترش یافت که تنها در هندوستان 
1۲ میلیون نفر را کش��ت. مقامات بهداشتی بمبئی در تالش برای رهایی 
از طاعون، تمام محله ها را به آتش کش��یدند.  روش��ن نیست که چه چیز 
طاع��ون خیارکی را از بین برد. برخی پژوهش��گران معتقدند که آب وهوا 
ممکن است کک های ناقل بیماری را کشته باشد. دکتر اسنودن یادآوری 
می کند که این امر نمی تواند باعث جلوگیری از گسترش آن از راه مجاری 
تنفسی شده باشد. یا شاید تغییری در موش ها بوده باشد. در قرن نوزدهم 
طاع��ون نه از طریق موش های س��یاه، بلکه از طری��ق موش های قهوه ای 
منتقل شد که شرورتر و قوی ترند و اغلب جدا از انسان ها زندگی می کنند.  
آبله نیز جزو بیماری هایی است که به یک پایان پزشکی رسیده اند، اما به 
چند دلیل این یک استثناس��ت: یک واکس��ن مؤثر وجود دارد که باعث 
محافظت مادام العمر در برابر بیماری می ش��ود؛ ویروس واریوالی درشت 
هیچ میزبان حیوانی ای ندارد، بنابراین حذف بیماری در انس��ان به معنای 

حذف کامل بیماری اس��ت. عالئم بیماری چنان آش��کار است که ابتال به 
وضوح قابل مشاهده است و امکان قرنطینه و ردیابی افراد در معرض ابتال را 
فراهم می کند، اما در زمان طغیان، آبله بیماری وحشتناکی بود. همه گیری 
پس از همه گیری جهان را دست کم برای ۳هزار سال در هم پیچیده بود. 
اف��راد مبتال به ویروس دچار تب و کهیرهایی می ش��دند که به دمل های 
چرکین تبدیل و س��پس پوسته پوس��ته می ش��د و فرو می ریخت و جای 
زخم آن باقی می ماند. همچنین آنفلوآنزای 1۹1۸ امروزه به عنوان نمونه 
ویرانگری یک پاندمی و ارزش قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی شناخته 
می شود. پیش از آنکه این پاندمی به پایان برسد، ۵0 تا 100 میلیون انسان 
را در سراسر جهان به کشتن داد. این آنفلوآنزا بزرگساالن جوان و میانسال 
را طعمه خود می کرد و در طول جنگ جهانی اول، بس��یاری س��ربازان را 
کش��ت. پس از جابه جایی در سراسر جهان، آن آنفلوآنزا از بین رفت و به 
گونه ای از آنفلوآنزای خوش خیم تر تبدیل ش��د که هر ساله سر و کله اش 
پیدا می شود. این اپیدمی هم به طور اجتماعی پایان یافت. جنگ جهانی 
اول تمام شده بود. مردم آماده شروعی تازه بودند؛ دورانی جدید و مشتاق 
برای پش��ت سر گذاش��تن کابوس جنگ و مرگ. تا این اواخر، آنفلوآنزای 
1۹1۸ عموماً فراموش شده بود. سایر آنفلوآنزاهای پس از آن هیچ کدام به 
آن بدی نبودند، با این حال همه  آنها تلنگری بودند به انسان. در آنفلوآنزای 
هنگ کنگی سال 1۹۶۸ یک میلیون انسان در سراسر جهان جان خود را 
از دست دادند که از آن جمله 100 هزار نفر در آمریکا بودند که اغلب شان 
بیش از ۶۵ س��ال داشتند. آن ویروس، همچنان به عنوان یک آنفلوآنزای 
فصلی در جریان است و مسیر اولیه  از بین رفتن آن )و ترس ناشی از آن( 

به ندرت یادآوری می ش��ود. حال سوال این اس��ت که آیا این اتفاق برای 
کووید-1۹ می افتد؟ مورخان می گویند یک احتمال این است که پاندمی 
کرونا پیش از آنکه از نظر پزش��کی به پایان برسد، از نظر اجتماعی پایان 
می یابد. مردم ممکن است از محدودیت های ناشی از پاندمی خسته شوند؛ 
حتی در ش��رایطی که این ویروس حتی پیش از آنکه واکس��ن یا درمانی 
مؤثر برایش کشف شود، مانند آتشی زیر خاکستر همچنان بین مردم به 
حیاتش ادامه دهد. نائومی راجرز، مورخ از دانش��گاه ییل، می گوید: »فکر 
می کنم این مسئله روانشناسی اجتماعِی خستگی و ناامیدی وجود دارد. 
ممکن اس��ت ما در لحظه ای باشیم که مردم بگویند: دیگر بس است؛ من 
حق دارم که به زندگی عادی برگردم.« این اتفاق هم اکنون در حال وقوع 
است. در برخی ایالت های آمریکا فرمانداران محدودیت ها را برداشته اند و 
برخالف هشدارهای مقامات بهداشت عمومی، به آرایشگاه ها و باشگاه های 
ورزش��ی اجازه بازگش��ایی داده اند. به موازات اینکه مش��کالت اقتصادی 
ناشی از خانه نشینی افزایش می یابد، مردم بیشتر و بیشتری ممکن است 
آمادگی این را داش��ته باش��ند که بگویند »دیگر بس است.« دکتر راجرز 
می گوید: »مقامات بهداش��ت عمومی پایانی پزشکی را در چشم انداز خود 
دارند، اما برخی اعضای جامعه پایانی اجتماعی را می بینند. چه  کسی ادعا 
خواهد کرد که پایان فرا رسیده است؟ اگر در مقابل عقیده پایان یافتن آن 
عقب نشینی کنید، در مقابل چه چیزی عقب نشینی کرده اید؟ اگر بگویید 
نه پایان هنوز فرا نرس��یده است، مدعی چه چیزی شده اید؟« دکتر برانت 
می گوید چالش این است که پیروزی ناگهانی وجود نخواهد داشت. تالش 

برای تعریف پایان همه گیری، »فرآیندی طوالنی و دشوار خواهد بود.«

وزارت بهداشت از تغییرات مختصر صعودی در روند بروز کرونا گزارش داد

جغرافیای استانی کرونا در هفته دوم خرداد

از طاعون تا کرونا

پاندمی ها چگونه به پایان می رسند؟

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: یکشنبه همین هفته بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
صحن علنی مجلس از لزوم تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی سخن گفت 
و از آمادگی اتاق های س��ه گانه بازرگانی، اصن��اف و تعاون در این باره خبر 
داد. به گفته غالمحس��ین شافعی، بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری ندارد و یکی از مشکالت اساسی در حوزه تولید، عدم تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی اس��ت که اتاق های سه گانه آمادگی دارند تا این 
اس��تراتژی را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند. در همین حال، مرکز 
تحقیقات و بررس��ی های اقتصادی اتاق ایران به تازگی در گزارشی به بحث 
»استراتژی توسعه صنعتی« پرداخته و از ضرورت تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی و پیش شرط های اجرای موفق آن سخن گفته است. در این گزارش، 
رویکردهای مختلف استراتژی های توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه معرفی شده و تجربه سه کشور برزیل، هند و کره جنوبی 

بررسی شده است.
اهداف استراتژی توسعه صنعتی و راه های دستیابی آن

ارزیاب��ی توس��عه صنعتی کش��ورهای مختلف جهان نش��ان دهنده موفقیت 
چشمگیر برخی از کشورها در این امر است. حال آنکه کشورهای مذکور به رغم 
کسب موفقیت در توس��عه صنعتی، دارای تفاوت های عمده ای در ساختارهای 
اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی هستند. لذا این سؤال مطرح می شود 
که چگونه این کش��ورها به توس��عه صنعتی دست  یافته اند؟ آیا همه آنها از یک 
روش برای توس��عه صنعتی پیروی کرده اند؟ آیا امکان تقلید از روش های به کار 
گرفته شده، برای سایر کشورها وجود دارد؟ پاسخ سؤاالت مذکور را می بایست در 

استراتژی توسعه صنعتی این کشورها جست وجو کرد.
اس��تراتژی توسعه صنعتی به مجموعه ای از جهت گیری های بلندمدت دولت 
اطالق می شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با 
اقتصاد جهانی را تعریف می کند و در بُعد داخلی به  طور غیرمستقیم بر تخصیص 
منابع بین صنایع و یا گروه های صاحب نفوذ جامعه اثر می گذارد، بنابراین با در 
نظر گرفتن مفهوم توس��عه صنعتی به  عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار 
توس��عه اقتصادی، می توان اس��تراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که 
سیاست صنعتی در الیه ای پایین تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک های 
اجرایی طی مسیر را مشخص می کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه 
سیاست های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و 
به  صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می شوند.

از سوی دیگر، سیاست گذاران با تدوین استراتژی های توسعه صنعتی اهداف 
متفاوت��ی را دنب��ال می کنند. این اهداف عبارتند از: قطع حلقه های وابس��تگی 
بجا مانده از دوران اس��تعماری و ایجاد استقالل سیاسی؛ خلق اقتصادی مدرن و 
متنوع، به  صورت هماهنگ و منسجم؛ ایجاد اشتغال؛ صرفه جویی در هزینه های 
ارزی از طریق سیاست های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق 
گسترش صادرات؛ ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی؛ نهادی و سیاسی در جهت 
مدرنیزاسیون جامعه و کسب شأن و اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی 

و حفظ امنیت ملی.
البته صنعتی شدن لزوما تنها راه دستیابی به رشد سریع درآمد سرانه نیست. 
برای مثال در بس��یاری از کش��ورها، با گس��ترش صادرات مواد معدنی و منابع 
طبیعی مانند نفت، درآمدها افزایش پیدا کرده است، اما در بلندمدت برای حفظ 
روند رش��د به  صورت پایدار، قطعا اقتصاد مبتنی ب��ر یک صنعت پویا موردنیاز 
اس��ت. بنابراین یکی از اهداف مهم استراتژی توسعه صنعتی دسترسی به رشد 

پایدار است.
تاریخ بارها نش��ان داده است که مهم ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از 
کش��ورهای تنگدست، اساسا توانمندی های بیشترشان در تولید صنعتی است، 
یعنی در بخشی که در آن بازدهی عموما باالتر و گرایش به رشد بازدهی )البته 
نه همیش��ه( از بخش های کش��اورزی و خدمات سریع تر است. از طرفی بررسی 
س��هم ارزش افزوده تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی کشورها، گویای 
این واقعیت مهم است که اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عمال 
به صنعتی ش��دن روی آورده اند. از س��وی دیگر در مسیر صنعتی شدن همواره 
این پیش فرض وجود داش��ته اس��ت که سیاس��ت های دولت )از طریق تنظیم 
درجه باز بودن اقتصاد، شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری، افزایش عرضه نیروی 
کار ماهر، بهره ب��رداری از صرفه جویی های مقیاس موجود و طراحی برنامه های 
س��رمایه گذاری که رابطه تکمیل کنندگی بین پروژه ها را در مرکز توجه دارند( 
می تواند سرعت صنعتی شدن را افزایش دهند، بهره وری نیروی  کار را ارتقا بخشد 
و از این طریق نرخ های رش��د تولی��د کل و درآمد را باال ببرد. این نتایج همگی 
حاکی از ضرورت برخورداری از یک خط مشی منسجم برای صنعتی شدن و یا 
در یک کالم تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند. تجربه تاریخی کشورهایی 

که امروزه صنعتی هستند نیز این موضوع را تایید می کند.

چارچوب سیاست های صنعتی از دید نهادهای بین المللی
سیاست صنعتی همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را 
شامل می شود و به  معنای هدایت تخصیص منابع به  سوی بخش های صنعتی 
ب��ا هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت اس��ت. به تعبیر دیگر 
سیاس��ت صنعتی با تحری��ک طرف عرضه فعالیت صنعتی، بر رش��د اقتصادی 
موفقیت آمیز متمرکز می شود. تقویت رقابت پذیری بین المللی، نوسازی ساختار 
صنعتی، دستیابی به مزیت های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع 
بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به شمار می آیند. الزم 
به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت 
است. سیاس��ت صنعتی همه اقدامات دولت )اعم از مقررات گذاری، تصدیگری، 
تسهیالت مالی و ...( را که با جهت گیری تحول صنعتی رخ می دهد دربر می گیرد.
به رغم گستردگی استفاده از سیاست های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر 
سر انتخاب نوع سیاست ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط 
با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی ش��دن از طری��ق ثبات اقتصاد کالن، تأمین 
عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین ش��ده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده 
می شود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاست های 
صنعتی نیز می بایست دارای چارچوب های مشخصی باشند. در ادامه مهمترین این 
چارچوب ها که در مطالعات سازمان های معتبر بین المللی ازجمله آنکتاد و سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی، به آنها اشاره  شده است، بیان شده است.
* بومی س��ازی سیاس��ت صنعتی: امکان تجویز یک نس��خه واحد در تدوین 
سیاست های صنعتی برای همه کش��ورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای 
موفق آسیای شرقی حاوی درس های مفیدی برای کشورها در این زمینه است 
ولی چنین سیاست هایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود. 
همان طور که کش��ورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص 
پیروی نکرده اند. لذا الزم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست 
صنعتی مناس��ب انتخاب کند؛ به عبارت دیگر اس��تراتژی های توسعه صنعتی 
در واکنش به عواملی چون میزان بهره مندی یک کش��ور از مواهب اولیه، وقوع 
حوادث  تاریخی، شوك های خارجی، انتخاب های ممکن سیاسی ناشی از تعامل 
گروه های ذی نفع داخلی و در دس��ترس بودن و عقالنی جلوه کردن  نظریه های 
اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و س��رانجام سنت ها و باورهای فرهنگی در 

جوامع مختلف، شکل ها و قالب های متفاوتی به خود  می گیرند. 
* ایج��اد انگیزه در فعالیت ه��ای جدید دارای مزیت: هدف اصلی سیاس��ت 
صنعتی، تنوع بخش��یدن به اقتصاد و ایجاد مزیت های نس��بی جدید اس��ت. به 
این ترتیب، انگیزه ها باید بر فعالیت های اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید 
است، )از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای محصوالت موجود( 

تمرکز کنند.
* انتخاب صنایع خاص: آنچه مش��خص است قیمت های بازار به تنهایی قادر 
به هدایت تصمیمات س��رمایه گذاری به بخش هایی که تحول ساختاری اقتصاد 
را در پی داشته باشد نیستند. از طرفی انگیزه الزم برای ارتقای مهارت سرمایه 
انسانی نیز توسط قیمت های بازار شکل نمی گیرد. لذا انتخاب صنایع خاص که 
مورد حمایت دولت قرار بگیرند از ملزومات سیاس��ت توس��عه صنعتی است. در 
انتخاب صنایع مذکور الزم اس��ت تا شرایط بازار و قابلیت های موجود در کشور 
در نظر گرفته شود. همچنین بهره گیری از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی 
در انتخاب صنایع می تواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاست گذاران 

را کاهش دهد.
* حمایت مش��روط و زمان بندی ش��ده: حمایت هایی ک��ه از صنایع منتخب 
می ش��ود باید ضابطه مند، مش��روط ب��ه افزایش به��ره وری، دارای ب��ازه زمانی 
تعیین شده باشد و مسئولیت اجرای آن برعهده سازمان های دارای صالحیت های 
معین گذاش��ته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب به رغم عملکرد 
ضعیف همچنان از حمایت های دولت اس��تفاده کند. برای جلوگیری از چنین 
اتفاقی الزم اس��ت معیاری برای س��نجش عملکرد صنعت موردحمایت دولت 
تعیین ش��ود تا در صورت تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف ش��ود. در این 
ارتباط بهتر اس��ت به جای قرار دادن معیارهایی همچون اش��تغال و یا خروجی 
صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره وری استفاده شود که بهترین معیار است.

* حمایت از فعالیت های صنعتی خاص: حمایت های عمومی باید فعالیت های 
صنعتی را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر فعالیت ها را داشته باشد، 

سرمایه گذاری مکمل باشد یا اثر سرریز اطالعاتی یا تکنولوژیک ایجاد کند.
انواع سیاست های صنعتی: عمودی، افقی و کارکردی

ب��ا توجه به گس��تردگی و تن��وع اقدامات الزم برای تحقق توس��عه صنعتی، 
سیاست های صنعتی را در ادبیات موضوع به سه بخش تقسیم کرده اند:

* سیاست عمودی یا گزینشی )انتخابی(: منظور از این نوع سیاست صنعتی، 
این اس��ت که صنایع خاصی محور توس��عه صنعتی قرار گیرند. هرچه موضوع 

سیاست گذاری مشخص تر باشد، این گزینش خاص تر می شود.
* سیاست افقی: سیاست افقی به تدابیری اطالق می شود که هرچند معطوف 
به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیت های ویژه ای مانند 

تحقیق و توسعه در صنعت هستند.
* سیاست کارکردی: منظور سیاست هایی است که به وضع بازار توجه دارند 
و می توانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند؛ به عبارت دیگر سیاس��ت 
کارکردی حد واسط سیاست عمودی و افقی است و یک شاخه و زنجیره را برای 

بهبود وضع آن در نظر می گیرد.
گفتنی اس��ت ک��ه در بُعد عمودی، گزینش و انتخاب ص��ورت می گیرد و در 
بُعد افقی توسعه زیرساخت ها و فعالیت های ویژه در عرض صنایع مطرح است، 
بنابراین دو سیاس��ت صنعتی عمودی و افقی مکم��ل یکدیگرند، اما آنچه برای 
استراتژی توس��عه صنعتی اهمیت دارد هماهنگی سیاست های نوع اول و سوم 
است چراکه سیاست های نوع اول، دخالت دولت در اقتصاد به صورت گزینشی و 
غیرموافق بازار هستند و موجب تخصیص منابع به نفع گروه های خاص می شوند، 
در حالی که سیاست های کارکردی از نوع دخالت های موافق بازارِ دولت هستند 
که گرچه باعث جهت دهی منابع به  سمت خاصی نمی شوند، ولی ناتوانایی ها و 
شکست های بازار را رفع می کنند. حمایت از سرمایه انسانی )بهداشت و آموزش(، 
آزاد گذاش��تن جریان اطالعات و بهبود صادرات ازجمله دخالت های کارکردی 

هستند.
دولتی که در استراتژی توسعه صنعتی خود بتواند هماهنگی میان سیاست های 
گزینش��ی و کارکردی ایجاد کند همان دولت توسعه گرا است. دولت های شرق 
آس��یا از نمونه دولت های توس��عه گرا بوده اند که نه تنها سیاست های کالن آنها 
اثرگ��ذار بوده بلکه دخالت های آنها در س��طح بخش محصول و حتی بنگاه نیز 

مهم بوده است.
در پایان با نگاهی به اس��تراتژی توس��عه صنعتی در ایران و ذکر این نکته که 
به دلیل فقدان فهم مش��ترك از مفهوم توس��عه و برنامه ریزی توسعه در کشور 
هنوز برنامه ای که از آن بتوان به عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین 
نشده است، چنین نتیجه گرفته شده است با در نظر گرفتن مشکالت عدیده در 
بخش صنعت کشور، ضروری است تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور 
با بهره گیری از تجارب موفق کش��ورها )البته با در نظر داشتن اقتضائات خاص 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور( و با استفاده از ظرفیت های فکری 
و کارشناس��ی نخبگان، عالمان سیاسی و بخش خصوصی کشور در دستور کار 

سیاست گذاران قرار گیرد.
خأل و فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران

با گذشت چندین دهه از انقالب اسالمی، به رغم آنکه وظیفه تدوین استراتژی 
توس��عه صنعتی به موجب قانون برعهده وزارت صنایع و معادن قرار داده  ش��ده 
است، هنوز برنامه ای که از آن بتوان به عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، 
تدوین  نشده است. تنها تالش قابل توجه در این راستا، تدوین »استراتژی توسعه 
صنعتی کش��ور« در س��ال 1۳۸۲ اس��ت که آن هم اجرا نشد. دلیل عدم وجود 
استراتژی صنعتی در ایران را شاید بتوان فقدان فهم مشترك از مفهوم توسعه و 
برنامه ریزی توسعه در کشور دانست. این امر به  وضوح در برنامه های توسعه قابل 
 مشاهده است. در این برنامه ها تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه 
ارائه نش��ده است. عالوه بر آنکه برنامه های توس��عه به درستی تدوین  نشده اند، 
هیچ استراتژی توسعه صنعتی نیز در این برنامه ها مورد تأکید قرار نگرفته است.

همچنین برنامه های توس��عه پنج س��اله پس از انقالب، از یک س��و فاقد نگاه 
آسیب شناس��انه و از س��وی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهانه به توسعه صنعتی 
بوده اند، نه در آنها واکنش��ی مناس��ب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین 
آن صورت گرفته و نه طرح ریزی هوش��مندانه ای برای بهره گیری از امکان های 
در دس��ترس در آینده به چش��م می خورد. در عوض انبوهی از خط مش��ی های 
مختلف در برنامه های توس��عه بدون جهت گیری مشخص و با نوسانات متعدد 

اتخاذ شده است.
اصوال خط مشی یکسانی میان برنامه های توسعه پنج ساله کشور دیده نمی شود. 
از سوی دیگر، بین برنامه های مذکور و بودجه های سنواتی نیز هماهنگی وجود 
ندارد. از دیگر مش��کالت بخش صنعتی می توان به وجود دوگانگی در بنگاه های 
صنعتی اشاره کرد، به این معنا که درصد زیادی از بنگاه ها دارای اندازه کوچک 
و درصد اندکی نیز در اندازه بزرگ فعالیت می کنند و تعداد بنگاه های متوس��ط 
و س��هم آنها از تولیدات صنعتی اندك اس��ت. از طرف دیگر، وابس��تگی بخش 
صنعت به درآمدهای نفتی س��بب نادیده گرفته ش��دن صادرات صنعتی شده 
اس��ت. عدم تمایل واحدهای صنعتی به اس��تخدام نیروی کار متخصص، عدم 
تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری، نقش مسلط بخش دولتی به جای بخش 
خصوصی در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران 

با جهان، از دیگر مشکالت بخش صنعت ایران است. 

چرا ایران صنعتی نمی شود و چرا استراتژی توسعه صنعتی الزم است؟

استراتژی توسعه صنعتی از نگاه بخش خصوصی
یادداشت

نوک کوه یخ

چن��د روز پس از اینکه سرپرس��ت مرکز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارشي تفضیلي، نمایندگان دوره جدید این نهاد را در جریان اوضاع و 
احوال بس نامساعد اقتصادي کشور قرار داد، وزیر اقتصاد سعي کرد در 
همین جمع تا حدي تصویري مثبت تر از اوضاع ترسیم کند. از جمله 
موارد مش��ترك در گزارش هر دو این مسئوالن حاکمیتي، وضعیت و 
جایگاه کشورمان در فضاي کسب و کار بود. در حالي که وزیر اقتصاد 
از بهب��ود »رتبه ای��ران در فضای کس��ب و کار از 1۵۲ به 1۲۷« خبر 
داد و اینکه پنجره واحد تش��کیل شده است و »همین االن ۵۵درصد 
مجوزهای��ی که ص��ادر می ش��ود در درگاه ملی« انجام مي ش��ود و... 
سرپرست مرکز پژوهش هاي مجلس موضوع را عمیق تر کاوید و نشان 
داد ک��ه هرچند ایران در مولفه کس��ب و کار در رتبه 1۲۷ جهان قرار 
دارد، اما در همین شاخص در منطقه در رتبه بیستم است و تنها لبنان 
و عراق و افغانستان و سوریه و یمن وضعیتي بدتر از کشورمان دارند و 
جایگاه کش��ورمان در نماگر  »شروع کسب و کار« در همین شاخص، 
رتبه 1۷۸ در بین 1۹0 کش��ور جهان است. به همین ترتیب، جایگاه 
کش��ورمان در ش��اخص »رقابت پذیري« رتبه ۹۹ در بین 1۴0 کشور 
جهان و رتبه 1۷ از بین ۲0 کش��ور منطقه و تنها قبل از تاجیکستان، 
پاکستان و یمن است. در همین شاخص، جایگاه ایران در »بازار کار« 
رتبه 1۴0 یعني بدترین وضعیت در جهان است و از نظر ثبات اقتصاد 
کالن و ب��ازار کاال در ت��ه جدول )رتبه هاي 1۳۴ و 1۳۳ ( قرار دارد. در 
ش��اخص حقوق مالکیت نیز کش��ورمان در جایگاه 10۳ از بین 1۲۹ 
کشور جهان قرار دارد و همچون شاخص هاي قبل، اندکي باالتر از لبنان 

و پاکستان و یمن در منطقه جا خوش کرده است.
در همین گزارش ارائه شده از سوي سرپرست مرکز پژوهش ها به سه 
عام��ل »غیر قابل پیش بیني بودن و تغیی��رات مواد اولیه و محصوالت«، 
»دشواري تامین مالي از بانک ها« و »بي ثباتي سیاست ها و قوانین ناظر بر 
کسب و کار« به عنوان مشکالت اصلي صاحبان کسب و کار  اشاره شده 
اس��ت. مشکالتي که مانند سایر مشکالت محیط کسب و کار به رفتار و 
عملکرد حاکمیت باز مي گردد، چراکه اصوال محیط کسب و کار چیزي 
جز مجموعه سیاس��ت ها، ش��رایط حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکمیتي 
نیس��ت که بر فعالیت های کسب وکار سیطره دارند. ثبات اقتصاد کالن، 
کیفیت زیرساخت های کش��ور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع 
قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترس��ی به اطالعات و آمار، فرهنگ 
و کار و ... از جمله این مواردند که مدیران و صاحبان بنگاه ها نمي توانند 
آنها را تغییر دهند و بهبود بخش��ند و س��اماندهي آنها در حوزه  اختیار 
دولت هاس��ت. در بخش ابتدایي همین گزارش از سوي سرپرست مرکز 
پژوهش ها، اعداد و ارقامي از ش��اخص هاي اقتصادي عنوان مي شود که 
علت وضعیت ناگوار محیط کسب و کار  را قابل فهم تر مي سازد، مواردي 
همچون: متوسط نرخ صفردرصدي رشد اقتصادی کشور از سال 1۳۹1 تا 
سال 1۳۹۸، نرخ متوسط بلندمدت تورم ۲0درصدي، روند نزولي تشکیل 
سرمایه از سال 1۳۹0 به بعد و حتي رشد منفي ۲/۲ درصدي این انباشت 

در بخش هاي نفت و گاز و صنعت و معدن و ساختمان و ارتباطات و....
به نظر مي رس��د وقتي مش��کل چنین حاد و بلندمدت است، نباید 
معض��ل را در حد چند رتبه و جایگاه و باال و پایین ش��دن در جداول 
آماري و امتیازدهي، آنچنان که مورد عالقه بوروکرات هاست، تنزل داد، 
بلکه باید با ژرف نگري در صحت و سالمت ساختارهاي فکري و نظري 
و الگوهاي راهبردي اقتصادي و مباني تصمیم گیري و سیاست گذاري 
و س��اختارها و سازوکارهاي اجرایي شک کرد و کلیت کوه یخ را دید. 
در یک نگاه اجمالي مي توان انگشت اتهام را به سوي عدم بهره گیري از 
علم اقتصاد و حاکمیت آزمون و خطا در سیاست گذاري هاي اقتصادي، 
عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حاکمیتي در ربط با فعالیت هاي 
بخش خصوصي و غلبه تمام عیار نگرش دستوري و دولتي به جاي نظام 
عرضه و تقاضا و مبتني بر رقابت و نیز حاکمیت مدل هاي درونگرایانه 
خودکفای��ي و حمایت از تولیدات داخل و... نش��انه رفت و براي بهبود 
آنها تالش کرد. تالشي که عزمي حاکمیتي و در رأس آنها، عزم دولت 
و مجل��س را مي طلبد و نمي توان گناه این وضعی��ت و رتبه ها و ارقام 

ترسناك اقتصادي را در کارنامه یک قوه و نهاد نشاند.

تجارت ایران در عصر کرونا با کدام کشورها برقرار است؟
شرکای تجاری ایران در دوران کرونا

اتاق بازرگانی تهران، فهرست اصلی ترین شرکای تجاری ایران در دو ماهه 
ابتدایی امسال، همزمان با شیوع ویروس کرونا را منتشر کرد. به گفته اتاق 
تهران، در دو ماهه ابتدایی سال جاری، ایران ۴ میلیارد و ۳00 میلیون دالر 
صادرات غیرنفتی داشته است که در قیاس با ۸ میلیارد و ۴00 میلیون دالر 
در مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۴۹درصدی را نشان می دهد. همچنین 
در فروردین و اردیبهش��ت امسال، ایران ۵ میلیارد دالر واردات داشته که 
در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال، کاهشی ۲۵درصدی را نشان می دهد. 
وزن صادرات��ی ایران در دو ماهه ابتدایی س��ال نیز 1۴.۵ میلیون تن بوده 
که در قیاس با بیش از ۳0 میلیون تن در مدت مش��ابه سال قبل، کاهش 
۵۲درصدی را نش��ان می ده��د. وزن واردات ایران در ای��ن مدت نیز ۶.۵ 
میلیون تن اعالم شده که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۸، کاهشی 
1۵درصدی را نش��ان می دهد. علت اصلی کاه��ش آمار صادرات و واردات 
ایران، شیوع کرونا و کاهش تجارت بین المللی در این مدت است. متوسط 
قیمت صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی امس��ال، ۲۹۷ دالر در هر تن و 
متوسط قیمت واردات در همین مدت، ۷۷۶ دالر در هر تن بوده است. اتاق 
بازرگانی تهران همچنین فهرست اصلی ترین شرکای تجاری کشور در دو 
ماهه ابتدایی س��ال را منتشر کرده و به این ترتیب، چین با صادرات بیش 
از یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر، اصلی ترین شریک تجاری ایران در این 
حوزه بوده اس��ت و پس از آن، امارات با حدود یک میلیارد دالر، ترکیه با 
۵۳۵ میلیون دالر و هند با ۳۳۵ میلیون دالر در رده های بعدی قرار دارند.

همچنین در این مدت ایران حدود یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر 
صادرات به چین داشته است و پس از آن عراق با یک میلیارد و 100 
میلیون دالر قرار دارد. امارات با ۶۸۲ میلیون دالر، افغانس��تان با ۳۴1 
میلیون دالر و ترکیه با 1۴۴ میلیون دالر، دیگر مقاصد اصلی صادراتی 
ایران در دو ماه گذشته بوده اند. با بازگشایی دوباره مرزهای مشترك با 
کشورهای همسایه مانند ترکیه، پیش بینی می شود در خرداد و ماه های 
آینده، میزان تجارت مش��ترك ایران با کش��ورهای همسایه بار دیگر 

افزایش پیدا کند.
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باالخ��ره پس از چند ماه از تعیین دس��تمزد، کارگران موفق ش��دند 
دول��ت و کارفرماها را راض��ی کنند که ۵درصد دیگر به رقم دس��تمزد 
افزوده ش��ود؛ این گونه حداقل بگیران در س��ال ۹۹ افزایش ۲۶درصدی 
در پایه حقوق را خواهند داش��ت و به این ترتیب حداقل دس��تمزد یک 
کارگر مجرد )بدون احتساب سابقه( به رقم ۲ میلیون و ۶10 هزار تومان 
می رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵درصدی را نشان می دهد. این 
در حالی اس��ت که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال ۹۸ مبلغ 

یک میلیون و ۸0۶ هزار تومان بود.
به گ��زارش خبرآنالین، همچنین طبق تواف��ق نمایندگان کارگری با 
دول��ت و کارفرمای��ان، افزایش ۲00 هزار تومانی حق مس��کن کارگری 
تصوی��ب ش��د؛ به طوری که حق مس��کن از 100 ه��زار تومان به ۳00 
هزار تومان افزایش یافت که البته این افزایش ۲00 هزار تومانی باید به 

تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
بیس��تم فروردین ماه امس��ال در نشس��ت نهایی تعیین دس��تمزد در 
ش��ورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲1درصدی حداقل مزد منجر 
ش��د، در کنار افزایش سایر آیتم های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق 
س��نوات، میزان افزایش کمک هزینه مس��کن کارگران 100هزار تومان 
پیشنهاد ش��د، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس 
به دنبال ابالغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش های 
حقوقی فروردین ماه کارگران همچون س��ال گذش��ته 100هزار تومان 

لحاظ شد.
وزیر کار درباره افزایش رقم دستمزد 99 چه گفت؟

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در پایان دویس��ت و نود و دومین 
جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، 
گفت: پیشنهاد افزایش ۲00 هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای 

تصویب به هیات وزیران ارسال شود.
محم��د ش��ریعتمداری ادامه داد: ای��ن تصمیم در ش��ورای عالی کار 
ب��ا حض��ور سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت، نماینده وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد و نمایندگان 

تشکل های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.
به گفته وی، عالوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای 
اصالح حق س��نوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان 
نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود. شریعتمداری ابراز امیدواری کرد 
که نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال »جهش تولید« به 

ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
همچنی��ن علی خدایی، نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار درباره 
نح��وه افزایش دس��تمزد کارگران گفت: براس��اس مصوب��ات اخیر پایه 
حق��وق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان ب��ه یک میلیون و ۹11 هزار 
توم��ان افزایش می یابد. حق اوالد از 1۸۳ ه��زار و ۵00 تومان به 1۹1 
ه��زار تومان افزایش پیدا می کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون س��ابقه 
۲میلی��ون و ۶11 هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند 
باالتر از ۲میلیون و ۸00 هزار تومان خواهد بود. البته محاس��بات دقیق 
آن را اع��الم خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مس��کن حداکثر از 

ابت��دای تیرماه خواهد بود. عدد پایه س��نواتی ۷۵ ه��زار تومان به پایه 
حقوق اضافه شده است.

به گفته خدایی، بعضی ها فکر می کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از 
سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این گونه نیست. عدد ثابت سایر 
سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از 100 

هزار تومان به ۳00 هزار تومان افزایش می یابد.
در این میان، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون  عالی شوراهای 
اس��المی کار در مورد اینکه آیا مصوبه شورای  عالی کار عطف به دو ماه 
گذش��ته هم می ش��ود یا خیر، گفت: مصوبه ش��ورای  عالی کار در مورد 
افزای��ش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲00 هزار تومانی حق مس��کن از 
اول تیرماه ۹۹ اجرا می ش��ود و عطف بماسبق نمی شود، در واقع سه ماه 

اول سال طبق روال قبلی انجام می شود.
او ب��ا بیان اینکه نرخ پایه س��نوات در اکثر کارگاه ها به  خاطر س��ابقه 
ش��ناور کارگران، قابلیت اجرایی ندارد، گفت: به همین دلیل تالش شد 
پایه س��نوات منطقی تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به 
۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعالم می شود؛ تورمی که 
از س��وی بانک مرکزی اعالم می شود، تورم اقالم مصرفی است، اما تورم 
کل جامع��ه حدود ۳۴.۸درصد بود که با این حس��اب حداقل دس��تمزد 
کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴1 را عملیاتی کنیم. 
این اعداد به هیچ عنوان تامین کننده سبد معیشت نیست اما همین که 

مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگان شان بود.
به گفته نماینده کارگران در ش��ورای  عالی کار، مبلغ بن حدود ۲10 
هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲00 هزار تومان افزوده شد، 

می توان گفت حدود ۴۲.۵درصد به دستمزد افزوده شده است.
بررسی حق مسکن کارگران در سال های گذشته

در این بین، حق مس��کن تنها گزینه بس��ته مزد به شمار می رود که 
بای��د به تصویب هیات وزیران برس��د، بنابراین هرگون��ه افزایش در این 
خص��وص پس از توافق اعضای ش��ورای عال��ی کار و تایید و تصویب در 
هیات وزیران صورت می پذیرد. بررس��ی میزان حق مسکن کارگران در 
س��ال های گذشته نشان می دهد با وجود اینکه درصد افزایش در برخی 
سال ها تا 100درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری 
الزم را در س��بد معیشت کارگران نداشته اس��ت؛ به نحوی که در سال 
1۳۹۳ حق مس��کن با رشد 100درصدی از ۲0 هزار تومان به ۴0 هزار 
تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو س��اله در هیات وزیران 
به تصویب رس��ید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران 

اعمال شد.
تا اینکه بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶0درصدی 
حق مس��کن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از 
ابتدای س��ال ۹۸ در فیش های حقوقی کارگران 100 هزار تومان لحاظ 
ش��د. اگرچه درصد افزایش حق مسکن طی س��ال های گذشته بعضا با 
رش��د 100درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان 
کمک هزینه مسکن، بسیار جزئی و ناچیز عنوان می کنند و آن را حتی 

برای اجاره یک اتاق ناکافی می دانند.

اما تازه ترین مصوبه ش��ورای عالی کار در حالی از ترمیم قدرت خرید 
کارگ��ران حکایت دارد که این مهم در ش��رایط تورم حدود ۳0درصدی 
رخ داده اس��ت. بنابراین سوال این اس��ت که چگونه می توان از کاهش 
س��طح رفاه کارگران جلوگیری کرد؟ حسین س��الح ورزی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران در پاس��خ به این س��وال طی یادداش��تی نوشت: در 
کش��ورهای با اقتصادهای توس��عه یافته به دالیل گوناگون این نس��بت 
باالست و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت 
و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقالبی و تحت فش��ار اتحادیه های 

کارگری ناگزیرند، مزدهای باالیی به کارگران پرداخت کنند.
ب��ه اعتقاد وی، در ای��ران اما متاس��فانه آمارهای دقیق��ی از واقعیت 
دس��تمزد کارگران ایرانی در رش��ته های گوناگون وجود ندارد و معلوم 
نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه های بنگاه ها چقدر است. تفکیک 
نش��دن نس��بت مزد به کل هزینه ها در بنگاه های کوچک و بزرگ و نیز 
سطح معیش��ت و هزینه های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای 
کارگران، بر این دش��واری ش��فافیت ها اضافه کرده است. از سوی دیگر 
نرخ ه��ای تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت چه��ار دهه ای و ناتوانی 
بنگاه ه��ا در انطباق با رش��د ت��ورم در پرداخت مزد به کارگ��ران، ابعاد 

ابهامات را افزوده است.
چگونه از سقوط سطح رفاه کارگران جلوگیری کنیم؟

سالح ورزی ادامه داد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت های اقتصادی 
و سیاس��ی ایران امروز می توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون ها 
ایرانی که جز نیروی کار خود، کاالیی برای فروش و کسب درآمد ندارند، 
در بدتری��ن وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران 
در دهه اخیر به اندازه ای اس��ت که کارگران ناگزیر شده اند از هزینه های 
خود در مصرف کاالها و خدمات به ش��دت کم کنند. کارگران ایرانی به 
دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه ها 
در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به ش��رایطی رس��یده اند 
که از مصرف ش��یر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند. این 
کاه��ش در خوراکی ها عالوه بر کاهش در هزینه های تفریح و تحصیل و 

خرید اثاث خانه است که سال هاست روند کاهنده دارند
او درباره اینکه برای جلوگیری از س��قوط سطح رفاه کارگران چه باید 
کرد؟ نوش��ت: دو پاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت 
برمی گ��ردد و اینکه باید س��اختار اقتصاد ایران اصالح��ات واقعی را در 
دس��تور کار قرار دهد و مهم ترین اصالح��ات اقتصادی به متغیر بودجه 
برمی گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حاال به خوبی می توان 
دی��د که می توان اقتصاد را به گون��ه ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای 
یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین 
حمایت از کارگران اس��ت. از سوی دیگر می توان و باید با مهار تورم راه 
رش��د اقتصادی و توزیع متعادل تری میان درآمد ناش��ی از کار و درآمد 
ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران 
را افزایش داد. افزایش س��طح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص 
بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن 

اندیشه کرد و راه اصالحات را باز کرد.

حداقل دستمزد کارگران از ابتدای تیرماه افزایش می یابد

درآمد کارگران در سال 99
ارتباطات

استارت آپ ها چطور از بحران کرونا نجات می یابند؟
میزان تاب آوری بنگاه ها در ایران و جهان

۹۳درصد از بنگاه های اقتصادی جهان هرگز تصور نمی کردند که با بحران 
عالم گیری مانند ویروس کرونا مواجه ش��وند، چنانچه در یک ماه گذشته، 
ش��رکت »اوبر« ۳۷00 نفر و شرکت »ایربی ان بی« 1۹00 نفر از کارکنان 
خود را به دلیل بحران کرونا، تعدیل کردند. آنها غول های کسب وکارهای 
دیجیتال��ی جهان در صنعت حمل ونقل آنالین و صنعت گردش��گری به 
حس��اب می آیند. موج های گسترده تعدیل نیرو، تنها راهی بوده است که 
از طریق آن بنگاه های بزرگ دنیا کسب وکارش��ان را در این شرایط حفظ 
کردند. نه فقط استارت آپ ها، که بزرگترین شرکت های صنعتی دنیا نیز از 
موج ویرانگر بزرگترین رکود اقتصادی قرن جهان بی دردسر عبور نکرده اند. 
حتی ش��رکت خودروسازی »رنو« نیز هفته گذشته 1۵هزار نفر از نیروی 

انسانی خود را تعدیل کرد.
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگان��ی تهران، درباره یک مطالعه جهان��ی از تاب آوری بنگاه های 
اقتصادی در بحران های س��خت، به ایرنا می گوید: »اکسنچر« که یکی از 
بزرگترین مراکز مشاوره  بنگاه های اقتصادی دنیاست، در ابتدای مه ۲0۲0 
آمارس��نجی در بیش از 100 کشور انجام داد. در این گزارش از بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط پرسیده شده که چقدر برنامه برای مواجهه با 
چنین بحرانی داشته اید؟ آیا اصال برنامه ای داشته اید؟ جالب این است که 
۷1درصد بنگاه های بین المللی دنیا اعالم کردند که هیچ برنامه ای نداشتند 
و هرگ��ز فکر نمی کردند که بحرانی چنین عظیم بتواند رخ دهد که تمام 
زنجیره تامین، تولید، توزیع، فروش و نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار دهد.

فردیس ادامه داد: ۲۲درصد دیگر بنگاه ها هم می گویند که برنامه هایی 
برای ش��رایط مشابه داشتیم، ولی برنامه های ما ابدا پاسخگوی این حجم 
از ش��وك به عرضه و تقاضا نبود. در واقع ۹۳درصد از بنگاه های اقتصادی 
دنیا نمی دانستند که چطور باید از پس چنین بحران جهان شمولی برآیند. 
طبیعتا در ایران هم بنگاه های اقتصادی به خاطر س��اختار بسیار نحیف و 
منابع کمی که در طول زمان انباش��ت کرده اند، آس��یب پذیری بیشتر از 
س��طح متوس��ط دنیا دارند. این منابع صرفا مالی نیستند و ظرفیت های 
مدیریتی مهم ترین آنهاست. به گفته وی، در چنین بحرانی که تمام جهان 
را در ش��وك عمیق فرو برده است، اس��تارت آپ های ایرانی چه جایگاهی 
دارند؟ س��ازمان فناوری اطالعات، پیمایش��ی درباره تاثیر بحران کرونا بر 
اس��تارت آپ های ایرانی انجام داده اس��ت. در این پیمای��ش ۶1درصد از 
کسب وکارها ادعا کرده اند در صورت تداوم شرایط موجود، کسب وکارشان 
در کمتر از س��ه ماه به  طور کامل تعطیل خواهد شد. شش شرکت دیگر 
بین سه تا شش ماه تاب می آورند و ۳0 شرکت نیز ادعا کرده اند که با منابع 
موجود تنها تا پایان س��ال می توانند به فعالیت در کسب و کار خود ادامه 
دهند. همچنین ۴۳درصد شرکت هایی که کمتر از سه ماه منابع برای ادامه 

کسب وکار خود دارند، در حوزه نرم افزار فعالیت دارند.
این م��درس کارآفرینی افزود: بنگاه های ما در س��ال های گذش��ته به 
دلیل تحریم بس��یار نحیف ش��دند و هیچ ظرفیت مازادی برای آنها باقی 
نمانده است. طبیعتا استارت آپ ها هم از این مقوله مستثنی نیستند. البته 
استارت آپ ها به نسبت بنگاه های بزرگ و متوسط ممکن است که از نظر 
منابع مالی و انسانی ضعیف تر باشند، ولی حداقل در یک جنبه قوی ترند و 
شاید این مهم ترین چیزی باشد که این روزها به آن نیاز داریم. این توان 

یادگیری و انعطافی است که یک بنگاه اقتصادی باید داشته باشد.
به اعتقاد فردیس، جمل��ه معروفی در دنیای مدیریت و بیولوژی وجود 
دارد ک��ه می گوید این قوی تری��ن موجودات زنده نبودند که توانس��تند 
خودش��ان را از خطر انقراض نس��ل نجات دهند، ای��ن عظیم الجثه ترین 
موج��ودات نبودند که بتوانند با خطر یخبندان طوالنی مبارزه کنند. بلکه 
ای��ن انعطاف پذیرتری��ن و یادگیرنده ترین موجودات بودند که توانس��تند 
در ش��رایط سخت خودش��ان را جمع کنند، از دیگران یاد بگیرند و فهم 
درس��تی از شرایط داشته باشند و متناس��ب با آن تحلیل درست و فهم 
جدی��د از ش��رایط جدید، تجهیز منابع انجام دهن��د و در حلقه بازخورد، 
خودشان را ارزیابی کنند و بهبود دهند. او با بیان اینکه حداقل از این نظر 
استارت آپ های ایرانی جزو یادگیرنده ترین بنگاه های ایران هستند، گفت: 
آنها خیلی زودتر یاد گرفتند که رفتار مصرف کننده در دوران شیوع کرونا 
بسیار بسیار متفاوت با پیش از آن است، مصرف کننده کانال های ارتباطی 
و خرید و مصرف خودش را عوض می کند و دیگر روش های س��نتی برای 
رساندن کاال به مشتری جوابگوی همه نیازهای او نیست و درصد زیادی 
از مش��تریان کانال های مصرف و ارتباطی شان را تغییر می دهند. به گفته 
فردیس، اس��تارت آپ های ایرانی خیلی زودتر از دیگران یاد می گیرند که 
چالش های جدی در زنجیره تامین جهانی وجود خواهد داش��ت و نیاز به 
بازنگری در زنجیره تامین وجود دارد.  آنها خیلی زودتر از بنگاه های بزرگ 
یاد می گیرند که با روش های گذش��ته نمی توان یک بنگاه را اداره کرد و 

نحوه مدیریت کارکنان و هیات مدیره باید بازبینی جدی داشته باشد. 

وزیر ارتباطات در بازدید از پارک فناوری پردیس:
برای رشد بازار فناوری اطالعات باید انحصار 

شکسته شود
وزیر ارتباطات در مراسم بازدید از پارك فناوری با تاکید بر سهم 
1۵.۵درصدی فناوری اطالعات در کش��ورهای پیش��رفته از رش��د 
اقتصادی گفت این رقم در ایران ش��ش و نیم درصد است که برای 
رسیدن به رشد مناسب باید موانع برداشته و انحصار شکسته شود.
محمدج��واد آذری جهرمی دیروز در بازدی��د از پارك فناوری پردیس، ضمن 
امضای تفاهم نام��ه ای برای افتتاح پارك اقتصاد دیجیتال، گقت: رش��د اقتصاد 
دانش بنیان و دیجیتال در کشور ما جهش مناسبی داشته است. پیشرفت نیاز به 
نمادسازی دارد و این مراکز به عنوان نمادهای پیشرفت باعث افتخار هستند. او با 
بیان اینکه رشد اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال در دولت های یازدهم و دوازدهم 
ش��اهد رشد خوبی بوده، افزود: این حجم رشد باال باید مستند شود و اندازه این 
اقتصاد در آمارها به  صورت عدد و رقم مشخص و اعالم شود چراکه این پیشرفت 
در مراک��ز جهانی نیز موردتوجه قرار می گی��رد. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه 
شرکت های دانش بنیان همیش��ه در بحران های مختلف مانند کرونا توانسته اند 
ظرفیت خود را در کمک به کش��ور نش��ان دهند، افزود: در ش��رایطی که دولت 
ترامپ فشار حداکثری به ایران وارد می کند و نیز اعالم جهش تولید از طرف رهبر 
انقالب، پیام کارهای انجام شده در این مراکز باید به  صورت روشن به دنیا مخابره 
ش��ود و به لحاظ سیاسی نیز نشان داده شود که فشار حداکثری کارساز نیست. 
آذری جهرمی با اش��اره به توسعه زیرساخت های مربوط به فناوری اطالعات در 
دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: اولویت ما در این دوره توسعه بازار و تثبیت 
قیمت ها بود به طوری که هم اکنون ۷0 میلیون نفر به شبکه متصل هستند که 

همین دسترسی بازار بزرگی در حوزه فناوری اطالعات ایجاد کرده است.
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قیمت نفت در اولین روز کاری بعد از نشس��ت اوپک و اوپک پالس، با رش��دی 
حدود ۲درصدی قیمت همراه شد تا نفت آمریکا نیز مانند نفت برنت به باالی ۴0 

دالر در هر بشکه برود.
به گزارش ایرنا، رشد قیمت نفت هفته گذشته با زمزمه هایی مبنی بر تمدید توافق 
کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای از سوی اوپک و اوپک پالس آغاز شد تا آنجا که 
قیمت نفت برنت بعد از چند ماه به باالی ۴0 دالر در هر بشکه صعود کرد. این در 
حال��ی بود که تا پیش از اجرای توافق کاهش تولید،  قیمت نفت به زیر ۲0 دالر در 
هر بشکه نیز رفته بود اما از ابتدای ماه »مه« که ۹.۷ میلیون بشکه نفت از بازار خارج 

شد، قیمت ها افزایش پیدا کرد.
از همی��ن رو اعضای اوپک و اوپک پالس برای ادامه این روند،  تصمیم گرفتند تا 
کاهش تولید به این میزان را برای یک ماه دیگر تمدید کنند؛ توافقی که تا پیش از 
برگزاری جلسه با اما و اگرهایی مواجه بود اما همانگونه که وزیر نفت ایران نیز گفت 

جلسه بدون چالش برگزار و تصمیمات پیش بینی شده گرفته شد.
این موضوع واکنش مثبت بازار نفت را به دنبال داش��ت تا آنجا که نفت برنت با 
رش��دی 1.۷درصدی جای پای خود را در باالی ۴0 دالر در هر بشکه محکم کرد و 
۴۳ دالر و ۴ س��نت قیمت خورد. نفت ش��اخص آمریکا نیز 1.۳درصد باال رفت و به 

۴0 دالر و ۷ سنت در هر بشکه رسید.
به نظر می رسد احتماال روال کاهش تولید نفت تا پایان سال ادامه خواهد یافت. 
محمد خطیبی، کارشناس انرژی درباره وضعیت فعلی و پیش بینی آینده بازار نفت 
به ایس��نا گفت: مکزیک از همان ابتدا مواف��ق کاهش تولید نبود و آمریکا عهده دار 
کاهش تولید این کشور شد اما مابقی کشورها موافق کاهش تولید هستند و حداقل 

تا انتهای ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت.
او ب��ا بی��ان اینکه بعد از این زمان باتوجه به وضعیت بازار و میزان تقاضا از میزان 
کاهش کاسته خواهد شد، افزود: به میزانی که تقاضا بهبود یابد میزان کاهش تغییر 
خواهد کرد، به هرحال کشورها به دنبال ایجاد یک توازن در عرضه و تقاضا هستند.
خطیبی با تاکید بر اینکه بازار نیازمند مدیریت عرضه است و تا انتهای سال نیز 
همچنان باید این مدیریت ادامه داش��ته باش��د، گفت: احتمال دارد در ماه های آتی 

میزان کاهش تولید تغییر یابد و کشورها به دنبال افزایش تولید باشند.
وی با اشاره به نقش و تاثیر ایران در بازار فعلی نفت، گفت: باتوجه به عادی نبودن 
ش��رایط ایران و گذراندن دوران تحریم نمی توان از ایران و کش��ورهایی که شرایط 
مش��ابه ما دارند انتظار ایفای نقش داش��ت چراکه باید این نقش را کشورهایی ایفا 

کنند که شرایط آنها عادی است و تولید باالیی دارند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه تنها زمانی می توان از ایران انتظار ایفای نقش 
داش��ت که شرایط آن به حالت عادی بازگردد، گفت: اگر شرایط ایران و کشورهای 
مش��ابه آن به حالت عادی بازگردد می توان از این کشورها نیز انتظار کاهش تولید 

داشت.
در این ش��رایط گروه اوپک همچنین از کش��ورهایی مانند نیجریه و عراق که از 
سهمیه تولیدشان در ماه مه و ژوئن فراتر رفته بودند، خواست با کاهش بیشتر تولید 
در ژوئیه تا س��پتامبر، به جبران بپردازن��د. اوپک و متحدانش در واکنش به نابودی 
تقاضا بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت ها، در آوریل با کاهش تاریخی 

تولید به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ماه های مه و ژوئن موافقت کردند.
طبق توافق اولیه اوپک پالس که ۲۳ کشور در آن حضور دارند، مقرر شده بود 
ک��ه تولید نفت به میزان ۹.۷ میلیون بش��که در روز در طول ماه های مه و ژوئن 
کاهش داده  شود و سپس محدودیت عرضه تا پایان سال ۲0۲0 به ۷.۷ میلیون 
بشکه در روز و از سال ۲0۲1 تا سه ماهه اول سال ۲0۲0 به ۵.۸ میلیون بشکه 
در روز تس��هیل  ش��ود. همچنین توافق آوریل تحت فش��ار دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا که در تالش برای جلوگیری از ورشکس��تگی صنعت نفت آمریکا 

بود، تصویب شد.

واکنش مثبت بازار نفت به تمدید توافق کاهش تولید

تحلیل کارشناسان از آینده بازار نفت

سه شنبه
20 خرداد 1399

شماره 1558



کانون صرافان هشدار داد
خرید و فروش ارز، خارج از سامانه نیما 

غیرقانونی است
کانون صرافان ایران با انتشار اطالعیه ای نسبت به معامله حواله ارزی 
خارج از سامانه نیما و خرید و فروش ارزهای خارجی، خارج از سامانه 
سنا هش��دار داد. کانون صرافان اعالم کرد: هرگونه معامله حواله ارزی 
خارج از س��امانه نیما و خرید و فروش ارز خارج از س��امانه سنا مطابق 
قوانین و مقررات غیرقانونی اس��ت. در این اطالعیه، تاکید ش��ده است 
که عواقب ناش��ی از این گونه داد و س��تدها برعهده معامله گران است. 
س��امانه نیما به عنوان محل مبادالت حواله های ارزی به شمار می رود. 
صادرکنندگان حواله های ارزی ناشی از صادرات را در این سامانه برای 
فروش عرضه کرده و واردکنندگان برای رفع نیازهای ارزی خود باید از 

این سامانه اقدام به خرید حواله کنند.

مهندسی اجتماعی در کالهبرداری بانکی
برنده شدید هم اطالعات بانکی ندهید!

استفاده از روش های مهندسی اجتماعی و گرفتن اطالعات بانکی با ارائه 
پیشنهادهای جذاب و پرسود، از روش هایی است که به سرقت و کالهبرداری 
منجر می شود و به همین دلیل الزم است افراد در لحظات حساس به درستی 
تصمیم گیری کنند و فریب وسوس��ه های مهاجم��ان را نخورند. به گزارش 
ایس��نا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در 
صفحه شبکه اجتماعی اینستاگرام نوش��ت: امروز سه تماس داشتم، همه 
قربانی کالهبرداری تلفنی. ۵میلیون تومان از آنها دزدی ش��ده بود. دزدها 
خود را مجری رادیو جا زده  و گفته اند که با حضور وزیر جوان قرعه کش��ی 
ش��ده و جایزه ای برده اید. شماره کارت بانکی گرفته  و حساب شان را خالی 
کرده اند. لطفا دیگران را هم آگاه کنید تا کاله سرشان نرود. موضوعی که وزیر 
ارتباطات به آن اشاره کرده، استفاده از مهندسی اجتماعی برای کالهبرداری 
است. مهندسی اجتماعی یا social engineering، سوءاستفاده زیرکانه 
از تمایل طبیعی انس��ان به اعتمادکردن اس��ت که به کمک مجموعه ای از 
تکنیک ها، ف��رد را به فاش کردن اطالعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد 
می کند. در سیس��تم مهندس��ی اجتماع��ی، مهاجم به  جای اس��تفاده از 
روش های معمول و مس��تقیم نفوذ جمع آوری اطالع��ات و عبور از دیواره 
آتش برای دسترسی به سیستم های سازمان و پایگاه داده های آن، از مسیر 
انسان هایی که به این اطالعات دسترسی دارند و با استفاده از تکنیک های 
فریفتن، به جمع آوری اطالعات در راس��تای دستیابی به خواسته های خود 
اقدام می کند. برای دفاع در مقابل حمالت مهندسی اجتماعی، به شناسایی 
محرك های روانشناسی متقاعدسازی و سپس تکنیک های مورد استفاده در 
حمالت نیاز است. در اکثر حمالت مهندسی اجتماعی پیشنهاداتی به شما 
ارائه می شود که در نگاه اول بسیار پرسود و جذاب به نظر می آیند، اما باید بر 
وسوسه پاسخگویی به این دسته از پیشنهادات غلبه کرد، زیرا برخی از آنها 
طعمه هایی برای حمالت مهندس��ی اجتماعی هستند. بسیاری از حمالت 
مهندسی اجتماعی نیازی به اطالعات فنی تخصصی ندارند و الزم نیست که 
یک متخصص رایانه و یک هکر حرفه ای به ش��ما حمله کند، بلکه هر یک 
از افراد جامعه می تواند نقش یک مهاجم را ایفا کند، بنابراین باید همیشه 

نسبت به محیط اطراف آگاه بود.
مهم ترین منبع اطالعاتی مهاجمان در حمالت مهندسی اجتماعی 
مطالبی اس��ت که در مورد افراد در منابعی نظیر اینترنت قرار دارد 
و به س��ادگی قابل دسترس است. به ویژه اطالعاتی که خود فرد در 
ش��بکه های اجتماعی منتشر می کند. در صورتی که افراد با مطالب 
ش��خصی خود آگاهان��ه رفتار کرده و آنه��ا را در معرض دید عموم 
قرار ندهند،  امکان اس��تفاده از این اطالعات در حمالت مهندس��ی 

اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
نکته مهمی که برای مقابله با حمالت مهندسی اجتماعی باید به 
آن توجه داشت، ش��ناخت اطالعات ارزشمند و داشته های فردی و 
س��ازمانی اس��ت. در صورتی که هر فرد بداند کدام یک از اطالعات 
وی می تواند چه ارزش��ی برای مهاجمان داشته باشد، در زمان ارائه 
این اطالعات به دیگران با احتیاط بیش��تری عمل کرده و در نتیجه 

احتمال موفقیت حمالت مهندسی اجتماعی کاهش می یابد.
س��اده ترین و کارآمدترین راهکار برای مقابله با حمالت مهندسی 
اجتماع��ی،   آموزش اف��راد و افزایش آگاهی آنهاس��ت. در صورتی 
که تک تک افراد نس��بت به محیط خود آگاهی داش��ته باش��ند، در 
لحظات حساس به درس��تی و براساس اصول تصمیم گیری کنند و 
فریب وسوس��ه های مهاجمان را نخورند، دیگر هیچ حمله مهندسی 

اجتماعی موفقی رخ نمی دهد.

بانکنامه

فرصت ام��روز: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
مانده تس��هیالت بانکی در بهمن ماه س��ال ۹۸ ب��ه 1۸1۲ هزار میلیارد 
تومان رس��یده ک��ه از افزایش ۲۷.۵درصدی مانده س��پرده ها و رش��د 
۲۴.۳درصدی مانده تس��هیالت بانکی در پایان بهمن ماه س��ال گذشته 
حکایت دارد. همچنین اس��تان تهران و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب 
دارای بیش��ترین و کمترین سپرده ها و تس��هیالت در این مقطع زمانی 

بوده اند.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت کل مانده س��پرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان ها 
در پایان بهمن ماه س��ال گذش��ته نشان می دهد که مانده کل سپرده ها 
در این مقطع حدود ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل ۲۷.۵درصد افزایش یافته است. مانده کل سپرده ها نیز 

نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۲۴.۷درصد افزایش داشته است.
همچنین بیش��ترین مبلغ سپرده ها مربوط به اس��تان تهران با مانده 
1۳۷۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه 
و بویراحم��د مع��ادل ۶ هزار و ۹00 میلیارد تومان اس��ت. همچنین در 
دوره مورد بررس��ی، مانده کل تس��هیالت بالغ ب��ر 1۸1۲ هزار میلیارد 
تومان اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه س��ال ۹۷ معادل ۲۴.۳درصد 

رشد داشته است.
به گفته بانک مرکزی، مانده کل تس��هیالت در بهمن ۹۸ نس��بت به 
اس��فند ۹۷ معادل ۲0.1درصد افزایش یافته بود. نس��بت تسهیالت به 
س��پرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی ۷۸.۴درصد اس��ت که نسبت به 

مقطع مش��ابه سال قبل و پایان س��ال قبل، به ترتیب 1.۸ و ۲.۹ واحد 
درصد کاهش نش��ان می دهد. همچنی��ن یکی از علل مهم باالبودن رقم 
تس��هیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
ش��رکت ها و موسسه های تولیدی سایر اس��تان ها در استان تهران بوده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها توس��ط ش��عب بانک ها و موسس��ه های 

اعتباری استان تهران انجام می شود.
همچنین بررس��ی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهش��ت ماه ش��بکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرك( نشان می دهد که تعداد کارت های 
بانکی دارای تراکنش در اردیبهش��ت ماه امس��ال به 10۸ میلیون کارت 

رسید که بیش از ۹۵درصد آن به کارت های برداشت تعلق دارد.
طب��ق آمارهای ش��بکه الکترونیک��ی پرداخت کارت )ش��اپرك(، در 
اردیبهش��ت ماه ۹۹ حدود 10۸ میلیون و ۵۳1 هزار و ۸۵0 کارت بانکی 
از جمل��ه کارت های اعتباری، برداش��ت و هدیه و بن کارت حداقل یک 
تراکنش را داش��تند. این در حالی اس��ت که در فروردین ماه ۹۸ تعداد 
۹۶ میلیون و 1۲۹ هزار و 1۵۴ کارت بانکی تراکنش داش��تند که نشان 
از افزای��ش 1۲.۸۹درصدی تعداد کارت های بانک��ی دارای حداقل یک 

تراکنش در اردیبهشت ۹۹ نسبت به سال گذشته دارد.
بیش��ترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای 
حداق��ل یک تراکنش با تعداد 10۳ میلی��ون و ۳۷0 هزار عدد تا پایان 
اردیبهش��ت ۹۹ اس��ت که همین موضوع باعث شده است تا کارت های 
برداشت سهم ۹۵.۲۴درصدی از کل کارت های بانکی تراکنش دار داشته 

باشند.

بررس��ی ها همچنین نش��ان می دهد ک��ه تعداد کارت ه��ای اعتباری 
دارای تراکنش در اردیبهش��ت ماه نس��بت به فروردین م��اه با افزایش 
1۲1درص��دی روبه رو بوده اس��ت که باعث ش��ده تا س��هم کارت های 
اعتب��اری را از کل کارت های بانکی به 0.0۷ درصد برس��اند. از س��وی 
دیگ��ر، تعداد کارت های هدیه و ب��ن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 
۴ میلی��ون و ۴1 ه��زار کارت بوده ک��ه این آمار در اردیبهش��ت ماه با 
افزایش ۲۵.۷۲درصدی به ۵ میلیون و ۸0 هزار کارت هدیه و بن کارت 
افزایش یافته است و سهم این کارت ها از تمام کارت های تراکنش دار به 

۴.۶۸درصد رسیده است.
گزارش ش��اپرك از س��هم بانک های صادرکنن��ده از تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در ش��بکه ش��اپرك نیز بیانگر آن است که بانک ملی 
ایران با ۲۲.۵۶ درصد بیشترین سهم از کارت های بانکی دارای تراکنش 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال را به خ��ود اختص��اص داده و در ادامه نیز 
بانک های ص��ادرات ایران و ملت با س��هم 11.۲۷ و 11.۳۵درصدی در 

جایگاه دوم و سوم این فهرست قرار گرفته اند.
همچنین بیش��ترین تعداد کارت بانکی برداشت تراکنش دار در شبکه 
بانکی در این مقطع زمانی، متعلق به بانک های ملی ایران، صادرات ایران 
و ملت بوده اس��ت؛ در عین حال، بیش��ترین تعداد کارت بانکی اعتباری 
دارای تراکن��ش در اردیبهش��ت ماه به بانک های مل��ت، صادرات ایران، 
ملی ایران و س��په اختصاص یافته اس��ت. از سوی دیگر  بانک های ملی 
ایران، پارسیان و ملت نیز بیشترین تعداد کارت بانکی هدیه و بن کارت 

تراکنش دار را به خود اختصاص داده اند.

یک کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینکه بازار س��رمایه ای��ران هنوز 
نتوانسته نقش مناس��بی در تجهیز منابع مالی به سوی سرمایه گذاری 

مولد داشته باشد، پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
امین شاکری در یادداشتی نوشته است: مواجهه بنگاه های اقتصادی 
با تنگنای اعتباری در تأمین مالی س��رمایه گذاری و سرمایه در گردش، 
از معضالت و مش��کالت دیرینه مدیری��ت بنگاه های اقتصادی در ایران 
اس��ت. بازار پ��ول در ایران به دالی��ل متعدد، همواره با م��ازاد تقاضا و 
کمبود عرضه مواجه بوده اس��ت. عدم تعادلی که در مواجهه با ش��رایط 
اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه  1۳۹0 )رکود تورمی و تحریم( موسوم 

به بیماری هلندی تش��دید شده و محدودیت تامین مالی و منابع ارزان 
جهت تس��هیالت مالی و اعتباری را به عن��وان یکی از مهم ترین موانع 
توس��عه و پیش��رفت بنگاه های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی 

تبدیل کرده است.
در س��ال جدید که از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان »جهش 
تولید« نامگذاری ش��ده است، نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در 
تأمین، مدیریت و هدایت منابع مالی به سمت بخش های مولد اقتصاد، 

بیش از پیش اهمیت دارد.
اساساً طریقه تامین مالی به چند صورت است؛ شامل سرمایه گذاری های 
مس��تقیم دولت و نهاده��ای حاکمیتی، س��رمایه گذاری های خارجی و 
تامین مالی از طریق بانک ها، موسس��ات مالی و اعتباری، انتشار اوراق 
قرض��ه و نهایتاً بازار س��رمایه که عمدتاً بانک ها ب��ه عنوان اولین گزینه 
برای تامین مالی بوده اند. الزم به ذکر است که عامل تعیین کننده رشد 
اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلیGDP، نرخ س��رمایه گذاری و 
تامین مالی اس��ت، بنابراین دس��تیابی به افزایش تولید، جز با افزایش 
میزان س��رمایه گذاری و تس��هیل فضای کسب و کار امکان پذیر نیست. 
افزایش سرمایه گذاری هم مس��تلزم تجهیز و تامین منابع مالی داخلی 
و خارج��ی بلندمدت و کوتاه م��دت از طریق بازارهای مالی )بازار پول و 
سرمایه( اس��ت. در صورت برخورداری صنایع از نقدینگی و سرمایه در 
گردش کافی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی 

را در راستای جهش تولید انجام دهند.
متاس��فانه نظام مالی مسلط بر بازار مالی ایران، به دلیل عدم توسعه 
بازار س��رمایه، نظام بانک محور بوده اس��ت. با توجه ب��ه مازاد تقاضای 
مس��تمر اعتبارات بانکی و نقدینگی باالی کش��ور، بی شک نظام بانکی 
در اج��رای وظیف��ه  کارکردی اش یعن��ی در تجهی��ز و تخصیص منابع 
مالی، همواره مش��کالت جدی داش��ته است. در واقع، ابزارهای مهم در 
اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع که همانا نرخ س��ود س��پرده ها و 
نرخ س��ود تسهیالت است، عماًل بانک ها نقشی در تعیین آن ندارند؛ به 
طوری که در بررسی آمارهای اقتصادی سالیان اخیر، نرخ سود حقیقی 
س��پرده های بانکی منفی بوده اس��ت. در این میان بانک مرکزی هم به 
عنوان سیاس��ت گذار ارشد سیاس��ت های پولی و نظام اقتصادی کشور، 

همواره در تالش برای ایجاد تراز مالی-اقتصادی در بانک هاست.
ب��ه طور کلی از مهمترین مش��کالت اصلی بانک ه��ا در تجهیز منابع 
مال��ی می توان به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناس��ب نرخ س��ود 
سپرده ها با نرخ تورم، تداوم تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی 
و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین با توجه 
ب��ه اینک��ه بانک ها در ایران صرفاً به واس��طه گری مال��ی نمی پردازند و 

بخش��ی از منابع جذب شده را به سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
وابسته ش��ان س��وق می دهند، عم��اًل بنگاه های اقتصادی مس��تقل، در 
تأمی��ن منابع مالی با کمبود منابع مواجه می ش��وند. حال در ش��رایط 
کنون��ی اقتصادی کش��ور و با توجه به تحریم ه��ای ظالمانه اقتصادی و 
محدودیت های بانکی ضروری است از تأمین مالی بانک محور به تأمین 
مال��ی بورس محور حرکت کرده و باید به س��راغ تامین مالی از س��وی 

بازارهای سرمایه رفت.
هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی 
متعدد آن می تواند بسیار کمتر از تأمین مالی از مسیر نظام بانکی باشد. 
از طرف��ی مزیت دیگر تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه به کارگیری 
سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه های راکد در اقتصاد 
را فع��ال و از هدایت به س��مت بازارهای غیرمولد ک��ه عمدتاً مبتنی بر 
واس��طه گری و سفته بازی است، جلوگیری خواهد کرد. بازارهای پول و 
س��رمایه می توانند مکمل یکدیگر باشند و توامان به تجهیز منابع مالی 
بپردازن��د. با توج��ه به اینکه فعالیت های تولی��دی عمدتاً نیازمند زمان 
هستند و فرآیندی طوالنی دارند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز 
و انتقال منابع مالی به فعالیت های س��رمایه گذاری و توس��عه ای بسیار 

حائز اهمیت است.
به یقین، بازار س��رمایه در ش��رایط کنونی اقتصاد کشور یک فرصت 
طالیی محس��وب می ش��ود ک��ه می ت��وان از این ظرفی��ت عظیم برای 
مردمی س��ازی اقتصاد، ایجاد ش��فافیت و توس��عه عدال��ت در اقتصاد و 
همچنین انجام اصالحات اقتصادی به منظور تحقق اهداف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش 
تولید، بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع 
مالی به سوی سرمایه گذاری مولد داشته باشد. برای بهبود تجهیز منابع 
مالی از طریق بازار س��رمایه در راس��تای مقاوم س��ازی اقتصاد از کانال 
تحقق رش��د اقتصادی مس��تمر و باثبات، اصالحات سیاستی می تواند 
مس��یر حرکت به س��مت تامین مالی ب��ورس مح��ور را هموارتر کند. 
اقداماتی نظیر شناس��ایی و برطرف کردن موانع توس��عه و تعمیق بازار 
س��رمایه، تداوم حمای��ت نهادهای حاکمیتی از بازار س��رمایه و تدوین 
قوانین باالدس��تی به منظور حمایت از این بازار و جذب س��رمایه های 
خارج��ی، خروج دولت و بانک ها از بنگاه  داری و عرضه س��هام مالکیتی 
و مدیریتی ش��ان در بازار سرمایه، فراهم کردن امکانات الزم نظیر تنوع 
ابزارهای مالی و ایجاد ش��بکه گس��ترده معام��الت و همچنین تقویت 
زیرس��اخت های فناوری و تکنولوژی الزم به منظور شبکه س��ازی میان 
سرمایه  گذاران و سرمایه پذیرها و ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی 

مناسب، می تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.

نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید

بانک مرکزی از رشد 24درصدی تسهیالت بانکی خبر داد

جغرافیای سپرده بانکی در بهمن ماه سال گذشته

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رشد شاخص بورس از تب و تاب افتاد
روز پرنوسان بورس

ش��اخص کل بازار سرمایه در سومین روز هفته و نوزدهمین 
روز خردادماه روزی پرنوس��ان را پشت سر گذاشت و درحالی 
که در س��اعات ابتدایی روندی صعودی داشت، ناگهان نزولی 
ش��د، اما در ادامه رشد کرد و در ش��رایطی به کار خود پایان 
داد که از شدت صعود آن کاسته شده بود. در نهایت، شاخص 
کل ب��ورس ۲ هزار و ۷10 واحد رش��د ک��رد و در ارتفاع یک 
میلیون و 11۸ هزار واحد رس��ید. شاخص کل )هم وزن( نیز 
ب��ا ۲ هزار و ۷۳1 واحد افزایش ب��ه ۳۵۶ هزار و ۶۴۹ واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۸0۶ واحد رش��د به 
۲۳۵ هزار و ۸۳0 واحد رس��ید. ش��اخص ب��ازار اول ۴ هزار و 
1۵0 واحد افزایش و ش��اخص ب��ازار دوم ۳هزار و ۵۲۵ واحد 
کاهش داشت. در معامالت این روز بیش از 10 میلیارد و ۷1۶ 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 1۳۶ هزار 

ریال داد و ستد شد.
نماده��ای ملی صنای��ع مس ایران )فملی( ب��ا ۲ هزار و 1۴ 
واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار 
و ۷۲ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک 
ه��زار و ۴۶ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۹۹۴ واحد 
و س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۹۵۶ واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 در س��وی مقابل نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با یک هزار و ۴۹۲ واحد، مخاب��رات ایران )اخابر( یا 
ی��ک ه��زار و یک واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 
۹۴۲ واح��د، نفت و گاز پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با ۷۷۵ 
واحد، بانک ملت )وبملت( با ۷۵ واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با ۴۹۷ واحد و پتروش��یمی جم )جم( با ۴۸۷ واحد 
با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بود. همچنین نمادهای بانک 
ملت، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، ف��والد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نف��ت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک 
تج��ارت و پاالیش نفت بندرعباس از جمله نمادهای پربیننده 
ب��ورس بودند. گروه ف��رآورده نفتی ه��م در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۹0۲ 
میلی��ون و 1۴۴ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 1۷ هزار و ۶۴۹  

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس هم نزدیک به ۹۲ واحد رشد داشت و بر 
روی کان��ال 1۲ هزار و ۵۸۵ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۳ 
میلیارد و ۵0۴ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۶1 هزار 
و ۳۳0 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، س��هامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، اعتباری ملل )وملل(، پتروشیمی مارون 
)مارون( و پاالیش نفت الوان )شاوان(  بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نمادهای سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید نیروی 
ب��رق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، بانک 
دی )دی( و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا( با 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

نماگربازارسهام

رش��د قیمتی بازار س��هام در دو س��ال اخیر بی س��ابقه بوده و این رشد 
آنچنان سریع و قابل توجه بوده که بازار سرمایه در دو سال گذشته رشدی 

۵۷۸درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش س��نا، در پایان فروردی��ن 1۳۹۹ ارزش بورس تهران به حدود 
۲۶00 ه��زار میلیارد تومان رس��یده که این رقم رش��دی ۳۸.۵درصدی را 
نس��بت به ابتدای سال نشان می دهد. رش��د ارزش بورس تهران نسبت به 
ابتدای سال ۹۸ و ۹۷ نیز به ترتیب ۲۷۹درصد و ۵۷۸درصد بوده است. به 
این ترتیب عملکرد بازار سهام پس از شوك ارزی اخیر، بسیار بیشتر از سایر 

دارایی های مالی بوده است. 
همچنین باید توجه داش��ت که رشد فعلی بورس در مقایسه با عملکرد 
تاریخی بازار سهام نیز بسیار بیشتر بوده به شکلی که در تجربه شوك ارزی 
ابتدای دهه 1۳۹0، بازار سهام کمتر از ۳00درصد رشد را تجربه کرد؛ این 
در حالی است که در آن زمان، قیمت نفت و کاالهای پایه در سطوحی بسیار 

باالتر از امروز قرار داشت.
بازار س��هام رکورد رش��د ماهانه عجیبی را طی فروردین ماه ثبت کرده 
اس��ت. رشد ۳۸.۵درصدی ارزش بورس طی فروردین ماه، بیشترین میزان 
رشد ماهانه بورس در یک دهه اخیر بوده است. حتی بدون در نظر گرفتن 
اثرات عرضه سهام شستا بر رشد بازار، باز هم نرخ رشد بورس در فروردین 
ماه به رقم ۳۴.۶درصد می رس��د که این رقم نیز در مقایس��ه با رکوردهای 
قبلی )۲۳.1درصد در مرداد 1۳۹۷( بسیار باالتر است. شایان ذکر است که 
میانگین رشد ماهانه ارزش بازار در یک دهه اخیر معادل ۳.۲درصد بوده و 
مجموع این اعداد به خوبی بیانگر ابعاد عجیب رشد بازار سهام در فروردین 
ماه سال جاری است. توجه به این مسئله که به دلیل تعطیالت آغاز سال، 
فروردین نسبت به سایر ماه ها همواره دارای کمترین روزهای کاری است و 
به دلیل نیمه تعطیل بودن بس��یاری از شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری 
غالبا با رکود معامالتی همراه است، موجب استنتاج این گزاره می شود که 
در فروردی��ن 1۳۹۹ یکی از منحصر به فردترین ماه های تاریخ بازار س��هام 

رقم خورده است.
بازار س��هام در کنار رشد قیمتی، شاهد رونق محسوس معامالتی است. 
بررسی میانگین ارزش روزانه معامالت سهام در بورس تهران نشان می دهد 
که این رق��م در هفته پایانی فروردین به حدود ۸ هزار میلیارد تومان طی 
روز رس��یده است. به منظور مقایسه توجه داشته باشید که میانگین روزانه 
ارزش معامالت در س��ال 1۳۹۸ فقط ح��دود ۲.1 هزار میلیارد تومان بوده 
است و در سال 1۳۹۷ این رقم کمتر از یک هزار میلیارد تومان بوده است. 
مبانی اقتصاد بیانگر آن است که افزایش قیمت و افزایش مقدار معامالت در 
یک بازار تنها یک علت دارد و آن هم انتقال تابع تقاضا به س��مت باالست. 

به زبان ساده، خریداران حاضر به خرید مقادیر بیشتر در قیمت های باالتر 
هستند. در مورد دالیل رشد تقاضا در بازار سهام طی یک ماه اخیر، در کنار 
عوامل بنیادین نظیر رش��د نرخ ارز و انتظارات تورمی، به نظر می رس��د که 
کاهش امکان معامالت در بسیاری از بازارها نظیر مسکن و خودرو به دلیل 
شیوع کرونا سبب شده تا ورود پول به بازار سهام افزایش یابد و فعالیت های 
سفته بازانه تشدید شود. آمار معامالت مسکن شهر تهران و کاهش ترافیک 
بازدید سایت های تخصصی خرید و فروش خودرو از میانه های اسفند، موید 

کاهش معامالت و خروج پول از بازارهای مذکور است.
معامله گران حقیقی، اصلی ترین علت رونق معامالت بازار س��هام بوده اند. 
بررس��ی ارزش معامالت به تفکیک افراد حقیقی و حقوقی نش��ان می دهد 
که در یک س��ال اخیر، رشد ارزش معامالت غالبا ناش��ی از افزایش ارزش 
معامالت افراد حقیقی بوده و رشد معامالت افراد حقوقی بسیار آرام و نسبتا 
هموار بوده است. میانگین ارزش روزانه معامالت سهام توسط افراد حقیقی 
در بورس تهران طی هفته پایانی فروردین ماه سال جاری به بیش از ۶ هزار 
میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که در نیمه اول سال گذشته، این 
رقم به زحمت به یک هزار میلیارد تومان در روز می رسیده است. خاطرنشان 
می شود، روند رشد معامالت افراد حقیقی در بازار سهام، از اواخر آبان ماه ۹۸ 
آغاز شده، در اوایل دی ماه ۹۸ تشدید شده و از ابتدای فروردین ۹۹ جهش 
یافته اس��ت. در مورد علت رش��د معامالت در پنج ماه پایانی سال گذشته 
)آبان تا اسفند(، به نظر می رسد که فضای اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی 
و انعکاس آنها در رشد نرخ ارز، مهمترین عاملی است که می توان ذکر کرد، 
چراکه طی دوره مذکور م��واردی نظیر افزایش قیمت بنزین و ارائه الیحه 
بودجه با کسری به مجلس روی داده است. در مورد دالیل جهش معامالت 

در فروردین ماه ۹۹ در ادامه بحث خواهد شد.
جریان ورود پول جدید یا فِِرش مانی به بازار در حال تش��دید اس��ت. بنا 
به دالیلی که پیش تر گفته ش��د در ماه های اخیر ارزش معامالت، به ویژه 
معامالت افراد حقیقی افزایش یافته است اما در کنار ابعاد معامالت، جهت 
معامالت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. آنچه از اواخر آبان ماه در بازار 
س��هام رخ داده و البته از دی ماه ش��دت یافته، افزایش میزان خرید سهام 
توسط افراد حقیقی است. در هفته پایانی فروردین ماه ۹۹، افراد حقیقی به 
صورت خالص )خرید منهای فروش( بیش از ۳۵00 میلیارد تومان سهام به 
دارایی های قبلی خود اضافه کرده اند و این رقم برای مجموع 1۷ روز کاری 
فروردین ماه بیش از 11000 میلیارد تومان بوده است. برای داشتن تصویر 
مقایس��ه ای توجه داشته باشید که در سال گذش��ته برای رسیدن دارایی 
جدید افراد حقیقی به این سطح، بیش از ۲0۷ روز زمان )از ابتدای سال تا 
نیمه بهمن ماه( نیاز بوده اس��ت. به عبارت روشن، افراد حقیقی در یک ماه 

ابتدای امسال بیش از 10 ماهه ابتدای سال گذشته سهام جدید خریده اند. 
این ارقام گویای ورود نقدینگی جدید یا اصطالحا فِِرش مانی توس��ط افراد 

حقیقی با حجم باال به بازار سهام است.
س��رعت معامالت س��هام به ش��دت افزایش یافته و رکوردهای تاریخی 
جدیدی را ثبت کرده است. نسبت ارزش معامالت روزانه به ارزش بازار در 
فروردین ماه به بیش از 0.۲1 درصد رس��یده است. این عدد نشان می دهد 
که روزانه به طور متوس��ط روی هر یک ریال از سهام شرکت ها، چه میزان 
معامله صورت می گیرد  و شاخص مناسبی از سرعت گردش سهام یا سرعت 
معامالت است. )به بیان دیگر در فروردین ماه به ازای هر هزار تومان سهام 
ش��رکت ها روزانه ۲1 تومان معامله صورت گرفته است(. به منظور مقایسه 
شرایط فروردین ماه با سال های گذشته توجه داشته باشید که این رقم در 
سال 1۳۹۸ برابر با 0.1۴ درصد بوده و در یک دهه اخیر معادل 0.0۷ درصد 
بوده اس��ت. با توجه به آنکه حتی وقایع بنیادین کامال موثر بر بازار سرمایه 
)نظیر اجرای برجام ایجاد بازار ثانویه ارز و س��امانه نیما( نیز نتوانسته اند تا 
بدین حد بر روند معامالت اثرگذار باشند، ارقام معامالت فروردین ماه نشانگر 
آن اس��ت که معامالت س��فته بازانه بر روی سهام به شدت افزایش یافته یا 

اصطالحا سهام داغ شده است.
ورود س��رمایه گذاران جدی��د ب��ه ب��ازار همچن��ان ادام��ه دارد. تع��داد 
شرکت کنندگان در عرضه  اولیه شستا در تاریخ ۲۷ فروردین ماه 1۳۹۹ از ۲ 
میلیون نفر فراتر رفته و این در حالی است که میانگین شرکت کنندگان در 
عرضه های اولیه سال 1۳۹۸ حدود ۹۵0 هزار نفر و برای سال 1۳۹۷ کمتر 
از ۲۵0 هزار نفر بوده اس��ت. این اع��داد به خوبی گویای افزایش تصاعدی 
حضور سهامداران خرد در بازار سهام طی ماه های اخیر است. برنامه دولت 
جهت واگذاری بخش زیادی از سهام خود در بنگاه های بورسی و فرابورسی 
در قال��ب صندوق های قابل معامله )ETF( طی س��ال جاری و س��ازوکار 
پیش��نهادی برای آن )هر کد ملی سقف ۲ میلیون تومان( عاملی است که 

می تواند فرآیند صدور کدهای معامالتی جدید را شدت بخشد.

شاخص بورس چگونه طی 2 سال بیش از 500درصد صعود کرد؟

رشد ۵۷۸درصدی بورس در 2 سال گذشته
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پل مرزی ایران و ترکمنستان افتتاح می شود
س��خنگوی گمرك ایران از افتتاح پل مرزی ایران و ترکمنس��تان 
خب��ر داد. به گزارش گمرك ایران، »س��ید روح اله لطیفی« توضیح 
داد: پل جدید مرزی س��رخس، با حضور مسئولین محلی به صورت 
ویدئوکنفرانس��ی توسط وزرای راه و شهرس��ازی جمهوری اسالمی 
ایران و وزیر س��اختمان و معماری ترکمنستان و استانداران آخال و 
خراسان رضوی و سفرای دو کشور به صورت رسمی افتتاح می شود.
س��خنگوی گم��رك ای��ران اف��زود: افتتاح ای��ن پل مه��م، یکی از 
دس��تورالعمل های طرفین برای بازگشایی مرزهای زمینی و ریلی بوده 
اس��ت و تا روزهای دیگر مرزهای دو کش��ور دوباره برای تبادل کاالی 
تجاری فعال خواهد شد. وی اظهارداشت: براساس اعالم سفیر کشورمان 
در عشق آباد ۲1 خرداد روز بازگشایی رسمی مرزهای مشترك، خواهد 
بود که در صورت تغییر در زمان بندی بازگشایی به اطالع خواهد رسید.

بلیت قطار از اول تیرماه 20درصد گران می شود
معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران خبر داد که 
مصوبه افزایش ۲0درصدی قیمت بلیت قطار از ابتدای تیرماه در تمام 
مسیرهای ریلی اجرایی می شود. »میرحسن موسوی« روز دوشنبه 1۹ 
خرداد در نشس��ت خبری که در محل ساختمان راه آهن برگزار شد، 
گفت: این افزایش قیمت هیچ ربطی به ضررهای ناشی از ویروس کرونا 
و یا جبران فاصله گ��ذاری اجتماعی ندارد. وی گفت: افزایش قیمت ها 
براساس دستورالعمل های تعریف شده دو سال است که انجام می شود، 
سال گذشته نیز به طور متوسط۲۲درصد قیمت بلیت قطارها افزایش 
یافت. موس��وی گفت: از سال ۹۴ تا ۹۷ هیچ افزایش قیمتی در بلیت 
قطارها نداش��تیم اما در س��ال ۹۷ حدود 10درصد و در سال گذشته 
افزایش۲۲درصدی را داش��تیم. افزایش قیمت ها نیز براس��اس میزان 
افزایش هزینه ش��رکت های مسافری و همچنین تورم عمومی سالیانه 
مشخص می ش��ود. معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران  ادامه داد: ش��رکت های ریلی پیش��نهاد افزای��ش ۴0درصدی را 
داش��تند نهایتا مصوبه ش��ورای عالی ترابری روی افزایش ۲0درصدی 
موافقت داشت. موسوی توضیح داد: مصوبه شورای عالی ترابری افزایش 
قیمت بلیت قطار به صورت متوس��ط ۲0درصد اس��ت به این معنا که  
ش��رکت های مسافری این اختیار را دارند که با توجه به هزینه، درآمد، 
تقاضا و عرضه  در برخی مس��یرها به عنوان مثال 1۵درصد و در برخی 

مسیرها ۲۵ افزایش قیمت دهند.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری اعالم کرد:
ارزآوری 500 میلیون دالری صادرات 

میوه های گرمسیری
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری از صادرات ۶۲0 هزار 
تنی محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری به ارزش حدود ۵00 میلیون دالر 
در سال گذشته خبر داد. به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، »زهرا 
جلیلی مقدم« مهم ترین برنامه های این دفتر در زمینه میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمس��یری را  تولید نهال و ساماندهی وضعیت نهالستان ها و توسعه 
باغات در مناطق مستعد و اراضی شیب دار عنوان کرد و افزود: اصالح باغ های 
درج��ه دو، حذف و جایگزینی باغ های درجه س��ه به منظور اقتصادی کردن 
تولید محصوالت باغی، در دس��تور کار اس��ت. وی گفت: افزایش عملکرد در 
واحد سطح به منظور ارتقای ضریب بهره وری از نهاده ها، توسعه مکانیزاسیون 
باغات برای کاهش هزینه تولید، استقرار نظام مدیریت پس از برداشت، توسعه 
صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی محصول، توسعه پوشش بیمه ای و 
هدفمند کردن یارانه ها نیز از دیگر فعالیت های در دست اقدام است. به گفته 
وی اج��رای برنامه های عملیاتی همچون حمای��ت از به کارگیری روش های 
نوین باغی، کاربرد س��ایه بان در باغ ها برای افزایش بهره وری آب و پیشگیری 
از نابسامانی های فیزیولوژیکی نیز در حال اجرا است. مدیرکل دفتر میوه های 
گرمس��یری و نیمه گرمسیری با اشاره به اینکه س��طح زیر کشت میوه های 
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری در ایران ۷۳0 هزار هکتار است، یادآور شد: 
ح��دود ۸.1 میلی��ون تن محصول در این باغات تولید می ش��ود. وی س��هم 
میوه های گرمس��یری و نیمه گرمسیری در تولیدات باغی را حدود ۴0درصد 
عنوان کرد و ادامه داد: مهمترین میوه های گرمس��یری و نیمه گرمسیری به 
ترتیب و به لحاظ میزان تولید، مرکبات، خرما، انار و انجیر است. وی با بیان 
اینکه در تولید مرکبات جایگاه هفتم جهان را داریم، گفت: باغداری و باغبانی 
با توجه به دقت در کشت و نوع گونه و رقم یک سرمایه گذاری طوالنی مدت 

است زیرا هدف از تولید آن تازه خوری، فرآوری و صادرات بازار است.

معاون بندری سازمان بنادر اعالم کرد
وجود 4.2 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن رد کردن 
برخی اظهارات مبنی بر معطلی بیش از ۲ میلیون تن نهاده دامی در بنادر 
کش��ور گفت: سازمان بنادر در ترخیص و خروج این کاالها نقشی نداشته 
و ای��ن امر به مراجعه صاحبان کاال و ص��دور مجوزهای الزم از ارگان هایی 
همچون گمرك، وزارت صمت، س��ازمان اس��تاندارد، بان��ک مرکزی و ... 
برمی گ��ردد. فرهاد منتصر کوهس��اری در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این 
مطلب اظهار کرد: کاالهای اساسی و دامی در کنترل بازار نقش اساسی را 
ایفا می کنند و در حال حاضر عدم ترخیص به موقع این کاالها باعث بروز 
مشکالتی برای بنادر کشور خواهد شد. سازمان بنادر برای خروج کاالهای 
اساسی و دامی هیچ مشکلی ندارد و از تسریع در خروج کاال توسط  بخش 
خصوصی و دولتی استقبال می کند. وی افزود: تسریع در خروج کاال از بنادر 
با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت تمام شده، جلوگیری از ماندگاری زیاد 
کاال، اس��تفاده از انبارهای خارج از بنادر به عنوان مراکز نگهداری و توزیع 
کاال به جای استفاده از انبارهای بنادر با هدف گذر کاال نه مرکز نگهداری 
و توزی��ع کاال را از جمله دالیلی عنوان کرد که می تواند س��رعت تخلیه و 
بارگیری کاال از بنادر کشور را دوچندان کند. معاون امور بندری و اقتصادی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی از تجار و صاحبان کاالهای اساسی خواست تا 
تس��ریع در خروج کاالها از بنادر را در اولویت قرار دهند و گفت: در حال 
حاضر حدود ۴/۲ میلیون تن موجودی کاالهای اساسی در انبارها و سیلوی 
غالت بنادر کش��ور وجود دارد که فضای زیادی را اشغال نموده و بازدهی 
محوطه های بندری را به شدت کاهش داده است که در صورت ترخیص و 
خروج ضمن جبران کمبود کاال، به بنادر برای پذیرش شناورهای بیشتر و 

بهبود کیفیت خدمات بندری کمک می کند.

اخبـــار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران 
از افزای��ش قیم��ت مواد اولیه تولی��د نان صنعت��ی و در نتیجه احتمال 
افزایش قیمت این محصول در سال جاری خبر داد، ولی گفت که میزان 

دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست.
علیرضا مروت پور در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به اینکه قیمت تمام 
شده کاال تابع قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: در سال جاری حقوق 
کارگران حدود ۲1درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ همچنین قیمت شکر، 
روغن و مواد بهبوددهنده نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه در س��ال جاری 

چند نوبت گران شده است.
اخیرا س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم کرد 
که طبق تصمیم س��تاد تنظیم بازار نرخ ش��کر درب کارخانه از ۴0۵0 
تومان به ۶۳00 تومان افزایش یافت و به زودی س��ازمان حمایت قیمت 
بس��ته بندی های این کاال را براساس قیمت مبنای ۶۳00 تومان تنظیم 

و ابالغ خواهد کرد.
وی اف��زود: بنابرای��ن دولت به ص��رف اینکه آرد یاران��ه ای در اختیار 
تولیدکنن��دگان قرار می دهد نمی تواند قیمت را کنترل کند، اما با توجه 

ب��ه اینکه نان یک کاالی اس��تراتژیک اس��ت، قیمت آن بیش از س��ایر 
کاالهای اساسی کنترل می شود.

البته به گفته مروت پور نان صنعتی مشمول قیمت گذاری نیستند، اما 
قیمت ها کنترل می شود.

ب��ه گفته دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان کارخانج��ات نان صنعتی 
ماش��ینی ای��ران اگر دولت قیمت آرد را برای هم��ه صنوف آزاد کند در 
بازار محصول باکیفیت تر و با قیمت واقعی به دس��ت می آید و فس��اد و 

رانت ناشی از چند نرخی بودن آرد نیز از بین خواهد رفت.
به گفت��ه وی با توجه به ش��رایط فعلی ممکن اس��ت تولیدکنندگان 
قیم��ت را 1۵ تا ۲۵درصد افزایش دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت 
مش��خص نیست و بس��ته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد تولیدی و هزینه 
س��ربار آن و براساس قیمت تمام ش��ده، قیمت ها افزایش خواهد یافت. 
همچنی��ن قیمت این محص��ول در ماه های آینده ه��م قابل پیش بینی 

نیست.
چرا نان صنعتی صادر نمی شود؟

مروت پور ضمن اش��اره ب��ه اهمیت صنایع غذایی در ای��ران و با بیان 

اینک��ه به دلی��ل یارانه ای ب��ودن آرد، صادرات نان ه��ای صنعتی مجوز 
ن��دارد، تصریح کرد: ب��ا این حال ظرفیت ص��ادرات این محصول وجود 
دارد و به دلیل مجاورت با کش��ورهایی مثل عراق و افغانستان می توانیم 
فعالیت های مش��ترك در زمینه نان های صنعت��ی انجام دهیم یا دانش 
فنی خ��ود را صادر کنیم. همچنی��ن می توانیم کارخان��ه تولیدی را به 
نزدیک ترین نقطه مرزی برس��انیم و انواعی از نان های صنعتی که برای 
رس��توران ها یا برای برخی بیماری ها و رژیم های غذایی تولید می ش��ود 
احتماالً توان تولید آن در کش��ورهای همسایه  وجود ندارد صادر کنیم. 
البته امروز باالبودن هزینه حمل و نقل باعث شده تولیدکنندگان سعی 

کنند محل تولید و مصرف را به هم نزدیک کنند.
همچنین به گفته وی ماش��ین آالت ایرانی که برای تولید نان صنعتی 
و شیرینی و شکالت استفاده می شود، کیفیت قابل قبولی دارند و حتی 
در برخی کش��ورهای اروپایی و روس��یه هم از این ماشین آالت استفاده 
می شود و قابلیت خوبی برای صادرات دارند که در این زمینه باید بخش 
خصوص��ی اقدامات الزم را انجام دهد و دولت بیش��تر نقش برنامه ریزی 

دارد.

نان صنعتی گران می شود

خبرگزاری صدا و س��یما به نقل از معاون نظ��ارت بر بهره برداری 
ش��رکت آبفا استان تهران نوشت کولرهای آبی ۴00 لیتر در روز آب 
مصرف می کنن��د که این موضوع در زمان اوج مصرف، مشکل س��از 

است.
محمدرض��ا کرمی نژاد با اش��اره به اینکه با نصب س��ایبان بر روی 
کولره��ا، مصرف آنه��ا به 1۲0 تا 1۳0 لیت��ر در روز کاهش می یابد، 
افزود: هم اکنون در تهران بیش از ۳میلیون دس��تگاه کولر آبی وجود 
دارد ک��ه در زم��ان اوج مصرف بیش از ۴0 ت��ا ۵0 درصد از کل آب 

شرب تولیدشده در تهران را مصرف می کنند.
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم رعایت نکات اس��تاندارد درخصوص کولرها 
گفت: میزان مصرف کولرهای آبی از سرانه مصرف یک نفر در تهران 

بیشتر است.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا استان تهران با بیان اینکه 
امس��ال عالوه بر گرما، شیوع بیماری کرونا نیز دلیل افزایش مصرف 
آب در اس��تان و ش��هر تهران اس��ت ادامه داد: میزان مصرف آب در 
اس��تان تهران در 11 خردادم��اه از ۳ میلیون و ۶۸0 هزار مترمکعب 
عبور کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ۵0 سال گذشته یک 
رکورد است. کرمی نژاد با اشاره به اینکه مقدار آب مصرفی تهران در 
11 خردادماه در س��ال های گذشته در اوج مصرف در ماه های تیر و 
م��رداد اتفاق می افتاد، گفت: این میزان مصرف که با افزایش گرمای 
هوا اتفاق افتاد نش��ان می دهد که زم��ان اوج مصرف ۴۵ روز زودتر 

شروع شده است.

وی با بیان اینکه در اس��تان تهران س��امانه آب بسیار قوی وجود 
دارد، اف��زود: 1۸ هزار کیلومتر ش��بکه اصلی و انتق��ال، ۲ میلیون و 
۷00 هزارمترمکع��ب مخزن در اس��تان ته��ران و ۳ میلیون و ۴00 
هزار مترمکعب مخزن در ش��هر تهران ب��ه عالوه 1۵00 حلقه چاه و 
۷ تصفیه خانه آب شرب در تهران وجود دارد که می توانند آب مورد 

نیاز این استان و شهر تهران را تامین کنند.
معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت آبفا اس��تان تهران با تاکید 
بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب ش��رب گف��ت: با وجود همه این 
امکانات، اما بازهم این ش��بکه با محدودیت مواجه است و اگر میزان 
مصرف مردم از توان ش��بکه فراتر رود ممکن اس��ت با مشکل مواجه 

شویم.

دولت به تازگی تصمیم به تش��کیل ش��ورای تج��ارت گرفته که طبق 
گفته کارشناسان، این شورا نمی تواند درمانی برای مشکالت تجار باشد.

ب��ه گزارش خبرن��گار صنع��ت، تجارت و کش��اورزی گروه  باش��گاه 
خبرنگاران جوان، دولت به تازگی در راس��تای حل مشکالت موجود در 
بخش تجارت، تصمیم به تش��کیل ش��ورای تجارت خارجی در سازمان 
توس��عه تجارت گرفته است که با موافقت بس��یاری از نهاد های دولتی 
مواجه شده است. تجارت یکی از مهم ترین بخش های هر کشوری است 
که با بس��یاری از بخش های مهم دیگر همچون تولید، نیروی انس��انی و 

درآمد های کشور در ارتباط مستقیم قرار دارد.
بر این اس��اس، حمایت از تمام افرادی ک��ه در زمینه تجارت فعالیت 
دارند از مهم ترین وظایف دولت ها اس��ت، در غیر این صورت بسیاری از 

بخش های اقتصادی کشور با مشکل و اختالل مواجه می شوند.
تجارت در ایران به دلیل واردات و صادرات گس��ترده ای که به صورت 
روزانه در آن انجام می گیرد بس��یار فعال اس��ت و در میان کش��ور های 
هم��رده تقریب��ا حرف اول را می زن��د، اما این بخش نیز ک��م و بیش با 

مش��کالت متعددی روبه رو است. یکی از بزرگ ترین مشکالتی که تجار 
در کش��ور با آن مواجه اند، دش��واری در اخذ انواع گواهی و مجوز برای 

انجام امور است، که اخذ این مجوز ها هم زمانبر و هم هزینه بر است.
ب��ا این وج��ود، دولت با ایجاد انواع ش��ورا ها و کمیته ها، اخذ این گونه 
مجوز ه��ا را ب��رای تجار دش��وارتر و انگیزه ادامه فعالی��ت در بخش های 

مختلف اقتصاد را از آنها سلب می کند.
شورای تجارت سدی در برابر تولیدکنندگان و تجار

میرمحمد حش��متی، کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی در گفت و گو با 
خبرن��گار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه باش��گاه خبرنگاران جوان، 
اظهار کرد: تشکیل اینگونه شورا ها و کمیته ها در زمینه تولید و تجارت، 
نمی توان��د دردی از تجار دوا کند ضمن اینکه ممکن اس��ت در کار آنها 
تداخل ایجاد کند. وی افزود: دولت با تش��کیل انواع ش��ورا ها یک س��د 
جدی��د در راه تجارت ایجاد می کند چراکه فع��االن این حوزه در انجام 

امور خود باید از فیلتر این شورا ها و کمیته ها عبور کنند.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید راه تجارت را هموار 

س��ازد بیان کرد: دولت باید از تشکیل انواع شورا ها و کمیته ها مخصوصا 
در زمینه هایی که به بخش تولید ختم می ش��وند، خودداری کند چراکه 
در ای��ن صورت ضمن ایجاد یک مش��کل جدید ب��رای تولیدکنندگان، 
هزینه های خود را افزایش می دهد. حشمتی ادامه داد: دولت در صورتی 
ک��ه به دنبال تش��کیل ش��ورا در زمینه های تجارت و تولید اس��ت باید 
در انتخاب اعضای این ش��ورا از تولیدکنن��دگان و تجار بزرگ و باتجربه 
در زمینه ه��ای مذکور اس��تفاده کن��د همچنین بخ��ش خصوصی باید 
خروجی ه��ای این ش��ورا ها را اجرا کند. وی خاطرنش��ان ک��رد: مادامی 
ک��ه دولت در اداره این ش��ورا ها از افراد بی تجربه اس��تفاده کند و تمام 
بخش های این ش��ورا ها را زیر نظر خود بگیرد، هیچ موفقیتی برای آنها 
حاصل نمی ش��ود پس دولت باید فقط نظارت بر این ش��ورا ها را برعهده 
داش��ته باشد. این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر نیاز 
تجار و تولیدکنندگان به راهکار هایی اس��ت که رون��د امور را برای آنها 
هموار و آس��ان کند و با این وجود شورا هایی که تماما تحت نظر دولت 

باشند، عکس این عمل کرده و راه تجارت و تولید را ناهموار می سازد.

رکورد 50 ساله مصرف آب در تهران شکسته شد

اما و اگر های تشکیل شورای تجارت

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

معاون وزیر راه خبر داد
توافق با نیروی انتظامی برای جریمه 

بدهکاران آزادراه ها
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور 
از تواف��ق وزیر راه و شهرس��ازی و نیروی انتظام��ی برای جریمه کردن 
مالکان خودروی که عوارض آزادراه های الکترونیکی را پرداخت نکرده اند، 
خب��ر داد و گفت اگر این اتفاق بیفت��د و اجباری برای پرداخت عوارض 
به وجود بیاید انگیزه س��رمایه گذاران برای الکترونیکی شدن آزادراه ها 
بیشتر می شود در غیر این صورت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. 
به گزارش ایسنا، دو سال گذش��ته الکترونیکی شدن پرداخت عوارض 
آزادراه های کشور در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد که در این میان 
چهار آزادراه تهران - ساوه، قزوین - زنجان، تهران - قزوین و تهران - قم 
در اواخر سال 1۳۹۷ الکترونیکی شدند و آزادراه های دیگر نیز طی سال 
گذشته به جمع آزادراه های الکترونیکی پیوستند، اما در این میان برخی 

از رانندگان با وجود ارسال پیامک عوارض خود را پرداخت نکردند.
بهنام داوودی - مدیرکل بهره برداری آزادراه های کش��ور-  مردادماه 
س��ال گذش��ته اعالم کرد: از زمانی که سیس��تم پرداخت الکترونیکی 
ع��وارض برخی آزادراه ها که در مرحله اول و آزمایش��ی اجرایی ش��ده 
است، نه تنها میزان ترددهای صورت گرفته را به صورت کامل پیمایش 
می کنی��م بلکه به بس��یاری از اهدافی که در ابت��دای اجرای این طرح 
مدنظرمان بود نیز رس��یده ایم. اما تاکنون بیش از نیمی از کس��انی که 
از آزادراه الکترونیکی اس��تفاده کردند عوارض شان را پرداخت نکردند.   
این اتفاق همچنان ادامه پیدا کرده و کار به جایی رسید که هم اکنون 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی با وجود اینکه بای��د درصد زیادی از 
س��رمایه خود ناش��ی از راه اندازی آزادراه را از طریق عوارض به دست 
بیاورند موفق به دریافت عوارض به صورت الکترونیکی از مردم نشدند 
و به همین دیگر اس��تقبالی ب��رای ادامه این ط��رح نمی کند. خیراهلل 
خادمی - معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
اظهار کرد: براساس تفاهم نامه امضاشده وزیر راه و شهرسازی با فرمانده 
نیروی انتظامی مقرر ش��ده تا پلیس برای رانندگان بدهکار که عوارض 
الکترونیکی آزادراه شان را پرداخت نکردند پیامک ارسال کند و اگر مردم 
با وجود مهلت پلیس برای پرداخت عوارض نسبت به پرداخت آن اقدام 

نکند جریمه برای رانندگان و مالکان خودروی بدهکار در نظر بگیرند.
وی افزود:  در هفته جاری نیز جلس��ه دیگ��ری برای اجرای این 
تفاهم نامه با پلی��س داریم که امیدواریم به زودی این طرح اجرایی 

شود که تصور می کنیم تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: اگر با اجرایی شدن طرح 
پلیس و جریمه کردن مردم هم در بازگشت عوارض الکترونیکی به 
نتیجه نرس��یم سرمایه گذاران قطعا اس��تقبالی از الکترونیکی شدن 
دیگر آزادراه های کش��ور نخواهند کرد و حتی ممکن اس��ت مجبور 
ش��ویم آزادراه هایی که الکترونیکی هستند به حالت قبل برگردانیم 
بنابراین در این زمینه اس��تقبال و مش��ارکت مردم را نیاز داریم. در 
غیر این صورت طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی با مشکل 

جدی مواجه خواهند شد.

آلمان 130 میلیارد یورو برای ترویج استفاده 
از خودروهای الکتریکی اختصاص داد

دولت آلمان در راستای تشویق شهروندان به خرید خودرو برقی، 1۳0 
میلیارد یورو اختصاص داده است که شامل اعطای یارانه به خودروسازان، 
معافیت مالیاتی و نصب ایستگاه شارژ در پمپ بنزین ها می شود. به گزارش 
زومیت، دولت آلمان قصد دارد به عنوان بخش��ی از برنامه انگیزشی 1۳0 
میلیارد یورویی، در تمام پمپ بنزین های این کش��ور ایس��تگاه های شارژ 
خودروی الکتریکی نصب کند. به گزارش رویترز، این بسته انگیزشی شامل 
اعطای یارانه به خری��داران خودروهای برقی و وضع مالیات برای جریمه  

مالکان خودروهای بزرگ و شاسی بلند های آلوده کننده می شود.
طبق آمار اداره حمل ونقل موتوری آلمان، از 1۶۸،1۴۸ خودرو ثبت شده 
در ماه مه، تنها ۳/۳درصد برقی بوده اند. در سال ۲01۹، کمتر از ۲درصد 
خودروه��ای جدید ثبت ش��ده در آلم��ان، الکتریکی بودند. کارشناس��ان 
می گوین��د فروش کم خودرو برقی می تواند به دلیل نگرانی درباره  ش��ارژ 
 Quercus Real Assets آنها باشد. دیه گو بیاسی، رئیس و بنیان گذار

به رویترز گفت:
م��ا می دانیم که ۹۷درصد دالیل نخری��دن خودروهای برقی، نگرانی از 
ظرفیت پیمایش خودروی الکتریکی است. این حرکت دولت آلمان، تالش 
در جهت رفع این نگرانی قلمداد می ش��ود، زی��را همان طور که می دانید 

پمپ بنزین ها   همیشه باز هستند. 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان س��ال گذش��ته دستیابی به یک میلیون 
ایس��تگاه ش��ارژ برقی را در سراسر آلمان تا س��ال ۲0۳0 به عنوان هدف 
دولت برای ترویج اس��تفاده از انرژی های پاك اعالم کرد. با تضمین اینکه 
پمپ بنزین ها نیز بتوانند امکان شارژ خودروهای برقی را فراهم کنند، دولت 
آلمان به س��مت این هدف حرکت می کند، اما چنین اقداماتی هنوز هم 
کافی نخواهد بود. تعداد پمپ بنزین های آلمان در س��ال 1۹۶۵ حدود ۴0 
هزار واحد بود، ولی هم اکنون این کشور فقط حدود 1۵،000 پمپ بنزین 
دارد. ب��رای اینکه خرید خودروهای برقی رایج و تقویت ش��ود، آلمان به 
حداقل ۷0،000 ایستگاه شارژ معمولی و ۷،000 ایستگاه شارژ سریع نیاز 
دارد. به گزارش رویترز، خودروهایی که بیش از ۹۵ گرم دی اکس��یدکربن 
در هر کیلومتر منتش��ر می کنند، از ماه ژانویه سال ۲0۲1 شاهد افزایش 
مالی��ات وس��ایل نقلیه موتوری خواهن��د بود. باتوجه  ب��ه اینکه میانگین 
انتش��ار خودروهای آلمانی در هر کیلومتر بیش از 1۵0 گرم است، تعداد 
خودروهای زیادی با این قانون مش��مول جریمه می شوند. در ماه مه، این 
سطح به حدود 1۵۵ گرم افزایش یافت. طبق قانون جدید، هرچه خودروها 
آلوده تر باشند، جریمه های آنها افزایش خواهد یافت. دولت آلمان با هدف 
تش��ویق خریداران به خرید خودروهای الکتریکی کوچک ساخت داخل، 
مالیات بر ارزش افزوده را برای آن وسایل نقلیه از 1۹درصد به 1۶ درصد 
کاهش می دهد. به طور هم زمان، مشوق های دولت برای خودروهای برقی 
ب��ا قیمت کمتر از ۴۵،000 دالر به بی��ش از ۶،۷00 دالر افزایش می یابد. 
این یارانه در ترکیب با مش��وق ۳،۴00 دالری برای خودروسازان، قیمت 
خودروه��ای برقی را به میزان قابل توجه��ی کاهش می دهد. خودروهای 
الکتریک��ی لوکس و گران قیمت نیز تا ح��دودی از مزایای این طرح بهره 
خواهند ب��رد. در بخش دیگری از طرح دولت آلمان، میلیاردها دالر برای 
اس��قاط اتوبوس های دیزلی )متعلق به ش��بکه حمل ونق��ل خصوصی یا 

عمومی( کنار گذاشته شده است. 

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان، رئیس پلیس راهور ناجا و 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی بیانیه ای مشترك بر کنترل بازار 
خودرو و برخورد با محتکران به منظور آرامش خاطر مصرف کنندگان 
تاکی��د کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای چگونگی اقدام مشترك 
و مؤثر جهت رفع التهاب بازار خودرو و جلوگیری از انباشت و احتکار 
خودرو صف��ر کیلومتر و نحوه برخورد با متخلفین، س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به همراه پلیس راهور ناجا و سازمان 
تعزیرات حکومتی با صدور بیانیه ای مش��ترك ضمن تاکید بر ضرورت 
حفظ آرامش فضای روانی بازار نس��بت به استفاده از تمامی اختیارات 
و ضوابط و مقررات موضوعه جهت ساماندهی بازار و ناامن سازی عرصه 

فعالیت دالالن و سودجویان تاکید کردند.
در ای��ن بیانیه ب��ر نظارت های پیش��گیرانه و برخوردهای تعزیری و 
قضائی در قالب همکاری مش��ترك سه جانبه، با بهره گیری از ظرفیت 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعزیرات حکومتی 
در سراس��ر کش��ور توأم با همکاری نزدیک پلیس راهور ناجا با لحاظ 
س��ه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر 

خرید و فروش خودرو در بازار اشاره شده و در مصوبات آن آمده است 
اقداماتی از قبیل:

- اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو س��واری صفر کیلومتر 
برای نگهداری با هدف سودجویانه و داللی در سطح کلیه پارکینگ ها 
و مراکز نگهداری خودرو و اطالع رس��انی مراتب از طریق نصب پارچه 

نوشته، بنر و … در این اماکن
- کنت��رل و نظ��ارت بر عدم تحوی��ل هرگونه خودرو س��واری فاقد 
پ��الك انتظام��ی از طریق ش��رکت های خودروس��از و نمایندگی های 
ذی ربط و منوط ش��دن تحویل خودرو مش��تری ب��ه الصاق پالك بر 
روی خودرو پایش مستمر و نظارت بر جابه جایی انواع خودرو سواری 
ب��ا همکاری نیروی انتظامی و پلی��س راهور با هدف ممانعت از دپوی 
خودروهای صف��ر کیلومتر یا بدون پالك موج��ود در پارکینگ ها در 

اماکن غیررسمی با اهداف سودجویانه
- تشدید بازرسی های شناسایی اطالعات محور که طی روزهای آتی 
به ش��کل جدی در دستور کار عوامل بازرسی، تعزیرات و پلیس راهور 

ناجا قرار خواهد داشت.
همچنی��ن در ادام��ه ای��ن بیانیه آمده اس��ت: در این راس��تا ضمن 

بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها به ویژه مقامات محترم قضائی و 
نیروی انتظامی با هرگونه اقدام سفته بازی و سوداگری حسب مورد به 
عن��وان تخلف احتکار، وفق قوانین تعزیری و قضائی برخورد بازدارنده 
معمول و عوامل بازرس��ی س��ازمان های صنعت، مع��دن و تجارت در 
هم��کاری نزدیک با ادارات کل تعزی��رات حکومتی و با لحاظ اولویت، 
س��اماندهی وضعیت بازار خودرو و برخورد با تخلفات احرازی را دنبال 

خواهند کرد.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن بیانیه آم��ده: متصدی��ان پارکینگ ها و 
مراکز نگهداری خ��ودرو مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن 
هماهنگی با مالکان خودروها نسبت به تخلیه پارکینگ از خودروهای 
صف��ر کیلومتر یا فاقد پالك اقدام نمایند تا آن دس��ته از خودروهایی 
که مربوط به اش��خاص عادی بوده و برای استفاده شخصی خریداری 
ش��ده است مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف افزایش 
قیم��ت و بره��م زدن نظم و تع��ادل بازار و در نهای��ت فروش خودرو 
به قیمت های غیرمتعارف )گرانفروش��ی( و کس��ب منافع نامشروع در 
اماکن مذکور دپو ش��ده اند از طریق مجاری رس��می و قانونی به بازار 

عرضه و به فروش برسد.

در یک بیانیه مشترک مطرح شد

تاکید 3 نهاد نظارتی بر برخورد با محتکران خودرو

معاون فن��ی گمرك ایران با اعالم اینکه هن��وز تصمیمی در رابطه با 
تمدید زمان ترخیص خودروهای دپوش��ده اتخاذ و ابالغ نش��ده اس��ت، 
گفت که 11۴۸ دس��تگاهی که نیاز به تمدی��د زمان دارند، عمدتا فاقد 
ثبت س��فارش هس��تند و تا وقتی در مورد آنها اقدامی نشود عمال اتفاق 

خاصی در ترخیص این خودروها نمی افتد.
به گزارش ایسنا، بعد از موافقت هیات دولت در ۲۹ بهمن سال گذشته 
برای ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرك ها و بنادر، حدود ۵10۸ 
دس��تگاه امکان ترخیص پیدا کردند، اما با اتمام این مهلت مشخص شد 
که فقط 1۳۸۹ دس��تگاه ترخیص ش��ده و مابقی همچن��ان باقی مانده 
اس��ت. این در حالی است که گفته ش��د بخشی از این خودروهای باقی 
مانده نیازمند تمدید زمان بوده و بخش��ی دیگر در قید زمان نیستند و 
امکان ترخیص برای آنها همچنان وجود دارد. از س��ویی از آن دسته که 
نیازمند تمدید زمان بود تعدادی بدون ثبت س��فارش بوده و الزم بود تا 

وزارت صمت برای آنها اقدام الزم را انجام دهد.
اما اکنون حدود ۲0 روز از پایان زمان س��ه ماهه گذشته و  همچنان 
از س��وی وزارت صمت و یا دولت تصمیمی در رابطه با تمدید زمان این 
خودروها اعالم نشده است، در حالی که ظاهرا رایزنی هایی با دولت برای 
تمدید زمان و ایجاد س��ازوکاری در رابطه با تعیین تکلیف این خودروها 

در دستور کار قرار دارد.

پرس و جوی آخرین وضعیت ترخیص خودرهای دپوش��ده از مهرداد 
ارونق��ی -معاون فنی و امور گمرکی ایران- از این حکایت دارد که هنوز 
زمانی برای تمدید ثبت سفارش انجام نشده ولی در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه ۲۹ بهمن س��ال گذش��ته هیات وزیران 
مهلت ترخیص خودروها مشمول بند )۳( مصوبه دی ماه 1۳۹۷ بود و به 
مدت سه ماه تمدید شد، گفت: بنابراین مهلت سه ماه تعیین شده فقط 
خودروهای مش��مول این بند را شامل می شود و در دو بند دیگر مصوبه 
هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده است. ارونقی ادامه داد: بر این اساس 
خودروهای باالی ۲۵00 س��ی س��ی که مستثنی ش��ده اند، خودروهای 
مربوط به جانبازان و همچنین آنهایی که دارای پرونده قضایی که حکم 
برائت آنها صادر ش��ده است در قید زمان نبوده و امکان ترخیص بدون 

تمدید مهلت مصوبه از سوی هیات وزیران همچنان برقرار است.
وی با بیان اینکه از تعداد ۵10۸ دس��تگاهی که باقی مانده بود و باید 
طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می ش��دند 1۳۸۹ دستگاه ترخیص  شده 
و ۳۷1۹ دس��تگاه باقی مانده است، افزود: از بین خودروهای باقی مانده 
۲۴۷1 دس��تگاه هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند 

و با طی تشریفات قانونی قابل ترخیص از گمرك است.
مع��اون فنی و ام��ور گمرکی گمرك ای��ران با بیان اینک��ه از 1۲۴۸ 
دس��تگاه دیگر برای ترخیص نیازمند تمدید زمان از سوی هیات دولت 

اس��ت، افزود: از این تعداد 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش است و اگر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی برای افتتاح ثبت س��فارش این 
خودروها اتخاذ نکند درخواست تمدید زمانی، عماًل برای ترخیص کمتر 
از 1۴۸ دس��تگاه خودرو س��واری اس��ت و باز هم خودروهای فاقد ثبت 

سفارش رسوبی در گمرك و بنادر ترخیص نخواهد شد.
ماج��رای خودروهای دپوش��ده به ورود 1۲ ه��زار و ۲۶1 خودرو طی 
س��ال های گذش��ته برمی گردد که ب��ه مرور و در جری��ان تغییر ضوابط 
واردات خ��ودرو، ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات خودرو و همچنین 
تح��والت سیاس��ت های ارزی توقیف و از ترخیص آنها جلوگیری ش��د؛ 
خودروهای��ی که در بین آنها دارای پرونده قضایی، فاقد ثبت س��فارش، 
حجم موتور باالی ۲۵00 س��ی س��ی و یا سفارش آمریکا وجود دارد که 
ب��ه هر کدام از این دالیل ممنوعه بوده و امکان خروج نداش��تند. اما در 
نهایت در دی ماه 1۳۹۷ و طی مصوبه هیات دولت، مهلتی ش��ش ماهه 
در اختی��ار صاحب��ان این خودروها قرار گرفت تا با ط��ی فرآیند قانونی 
کاالی خود را ترخیص کنند ولی با پایان زمان در اردیبهش��ت 1۳۹۸، 
مشخص شد که  حدود ۷1۵۳ دستگاه ترخیص و ۵10۸ دستگاه دیگر 
در گمرك و بنادر باقی مانده است. به هر حال دیگر زمان از سوی دولت 
تمدید نشد تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران با ترخیص 

باقی مانده موافقت کرد.

پیرو جلس��ه ش��هردار تهران و مدیران ایران خودرو که با هدف تجهیز 
ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت انجام شد، خودروسازان اعالم آمادگی 
کردند تا پایان امس��ال ۸00 اتوبوس و ۳00 مینی بوس تحویل شهرداری 
ته��ران دهند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  ایس��نا، 
پیروز حناچی، شهردار تهران روز یکشنبه-1۸ خرداد-در راستای مذاکره 
برای خرید اتوبوس و توس��عه ن��اوگان حمل و نقل عموم��ی، دیداری با 
مدیران ایران خودرو داشت و در این جلسه با توصیف وضعیت شهرداری 

در حوزه حمل و نقل عمومی گفت: هشت سال است که اتوبوس جدیدی 
وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نش��ده و تالش ش��هرداری بر این 
اس��ت که هرچه زودتر اتوبوس های جدید وارد ش��بکه حمل و نقل شهر 
تهران شود. دولت هم بر این موضوع تاکید دارد که در نزدیک ترین زمان 
دست کم ۵00 دستگاه اتوبوس به سیستم حمل و نقل شهر تهران اضافه 
ش��ود. شهردار تهران افزود: در صورتی که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت 
تولی��د و تامین اتوبوس برای تجهیز ش��بکه حمل و نقل ش��هر تهران را 

داشته باش��ند، شهرداری تمایل دارد که این اتوبوس ها را از کارخانه های 
ایرانی تهیه کند اما در صورت نبود آمادگی در میان خودروسازان داخلی، 
مجبور به تالش برای واردات از کش��ورهای دیگر اس��ت و می تواند زمینه 
مذاکره س��ایر کالنشهرها با خودروس��ازان را نیز فراهم کند. بنا بر اعالم 
س��ایت شهر، در این جلسه مدیران ایران خودرو اعالم آمادگی کردند که 
در صورت همراهی ش��هرداری تهران تا پایان س��ال ۸00 اتوبوس و ۳00 

مینی بوس تحویل شهرداری تهران دهند.

آخرین خبر از خودروهای دپوشده

 بدون ثبت سفارش اتفاقی نمی افتد

جلسه شهرداری تهران با مسئوالن ایران خودرو

آمادگی تحویل ۸00 اتوبوس تا پایان سال
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ش��رکتی دانش بنی��ان از س��ال ۷0 ب��ا ه��دف تولید دس��تگاه گاز 
کروماتوگ��راف در ایران تاس��یس ش��د. این ش��رکت که رتبه س��وم 
جش��نواره خوارزمی را دریافت کرده است بعد از گذشت چندین دهه 

از تاس��یس، چند مدل از دس��تگاه های گاز 
کروماتوگراف خود را وارد بازار کرده اس��ت. 
ش��رکت دانش بنیان طیف گستر فراز در این 
۲۹ سال در زمینه تولید و طراحی تجهیزات 
آزمایش��گاهی، دس��تگاه گاز کروماتوگراف 
)GC( و هی��دروژن ژنرات��ور فعالیت کرده 
است. به گفته حمزه حیدری مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان، در این چند سال چند 
مدل از دس��تگاه های گاز کروماتوگراف شان 
وارد بازار ش��ده اس��ت. امروز هم مدل های 
-GC & ۲۵۵۲-GC( س��ری البرات��وری
۲۵۶0( و قاب��ل حم��ل )GP-Series( به 
عنوان آخرین مدل ه��ای گاز کروماتوگراف 

را به بازار عرضه کرده اند.
وی می گوی��د: هم��ه محص��والت تولیدی ش��رکت قاب��ل رقابت با 
مدرن ترین دس��تگاه های آمریکایی و اروپایی هس��تند؛. دستگاه هایی 

که ب��ا قیمت های باالیی در بازار وجود دارند. این دس��تگاه ها در بازار 
بین المللی از حدود ۲ هزار تا ۵0 هزار دالر آمریکا قیمت گذاری ش��ده 
اس��ت. مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان بی��ان  می کند: محصوالت 
م��ا می تواند جایگزین باکیفی��ت و ارزانی 
برای تولیدات مش��ابه خارجی باشد، اما به 
دلیل واردات محصوالت مش��ابه خارجی و 
اس��تفاده از دستگاه های خارجی در مراکز 
دولتی در بس��یاری از موارد نتوانس��ته ایم 

محصوالت خود را جایگزین کنیم.
ش��رکت  ای��ن  تولی��دی  محص��والت 
دانش بنی��ان در بیش��تر صنای��ع و مراکز 
تحقیقاتی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، غذا 
و دارو و صنعت قابل کاربرد اس��ت که اگر 
خرید محصوالت ایران��ی در بازار نهادینه 
ش��ود به راحتی این محص��والت می تواند 
بخش بزرگی از نیاز کش��ور را مرتفع کند. 
محصوالت این ش��رکت قابلیت صادرات به دیگر کشورها را دارد و در 
آینده ای نزدیک و با بهتر ش��دن ش��رایط بازار جهان��ی برای صادرات 

محصوالت اقدام خواهند کرد.

برنامه ش��رکت های خالق به موازات قانون حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان، س��عی کرده اس��ت تا فعاالن فناور در حوزه صنایع نرم و 
هویت س��از و علوم انس��انی را ترغیب کند تا ایده های خود را در قالبی 

نوآوران��ه و نظام مند دنب��ال کنند. اولین 
جش��نواره تقدی��ر و انتخاب ش��رکت های 
خ��الق بر این اس��اس آغاز ب��ه کار کرده 

است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
جش��نواره ش��رکت های خالق برتر، هدف 
اصلی خود را انتخاب ش��رکت های خالق 
برت��ر و تقدی��ر از آنه��ا قرار داده اس��ت. 
شرکت های خالق حاضر در این جشنواره 
توس��ط هیأت داوران منتخ��ب در حوزه 
صنایع خالق مورد قضاوت قرار می گیرند 

و از برگزیدگان تقدیر به عمل می آید.
کس��ب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی و بازی، اس��باب بازی و 
س��رگرمی از جمله بخش هایی است که شرکت های خالق فعال در آن 

می توانند در این جشنواره حضور یابند.

صنایع دیداری و ش��نیداری، میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی، طراح��ی و معماری، گیاهان دارویی و طب س��نتی، هنرهای 
تجس��می و هنرهای نمایشی و نش��ر، چاپ و یادگیری الکترونیک نیز 
دیگر حوزه های این جش��نواره را شامل 
می ش��وند. ع��الوه بر این، ش��رکت های 
خالقی ک��ه در دیگر حوزه ها نیز فعالیت 
می کنن��د در ای��ن جش��نواره پذیرفت��ه 

می شوند.
 دبیر خانه این جش��نواره اعالم کرده 
اس��ت که ارزیاب��ی و رتبه بن��دی در هر 
حوزه در میان ش��رکت های خالق فعال 
در هم��ان حوزه انج��ام خواهد گرفت و 
مالك های ارزیابی هر حوزه ممکن است 

با حوزه دیگری متفاوت باشند.
همچنی��ن ای��ن جش��نواره ع��الوه بر 
شرکت های خالق بخشی را نیز به مراکز 
همکار در زیست بوم توسعه صنایع خالق اختصاص داده است. مبادی 
شناس��ایی، رسانه های همکار، دستگاه های اجرایی همکار و کارگزاران 

از جمله این مراکز همکار محسوب می شوند.

شرکت های خالق برتر مورد تقدیر قرار می گیرندتولید گاز کروماتوگراف در کشور بومی شد

صبح دیروز س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری و 
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات توافقنامه 
راه اندازی پارك اقتصاد دیجیتال را امضا کردند تا زیس��ت بوم کس��ب وکارهای 
فناور و دانش بنیان این  حوزه بر بس��تر پارك فناوری پردیس رونق بیش��تری 
بگیرد. همچنین فضای کار اشتراکی اقتصاد دیجیتال نیز در این مراسم افتتاح 
ش��د. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در حاشیه امضای 
توافقنامه احداث پارك اقتصاد دیجیتال، این توافق نامه را بستری برای توسعه 
زیس��ت بوم کس��ب وکارهای دیجیتال دانس��ت و گفت: با ایجاد پارك اقتصاد 
دیجیتال بر بس��تر ۳0هکتاری پارك فناوری پردیس، زمینه ای فراهم می شود 
تا کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ های حوزه اقتصاد دیجیتال، فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات در کنار دیگر حوزه های فناورانه ای که در زیس��ت بوم 

پردیس رشد می کنند به توسعه و پیشرفت الزم برسند.
 احداث شهر 1000هکتاری پردیس در آینده نزدیک

ستاری از رونق زیست بوم فناورانه پردیس گفت و ادامه داد: بیش از 11هزار 
میلیارد تومان ماحصل فروش شرکت های این زیست بوم در سال گذشته بوده 
اس��ت و به زودی برنامه 1000هکتاری ش��دن پردیس و تبدیل شدن به شهر 

فناوری، محقق خواهد شد.
وی اف��زود: ه��ر روزه در این پارك فن��اوری اتفاقات خوب��ی رخ می دهد و 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های مستقر در این پارك، به طور مستمر 

موفقیت های تازه ای را رقم می زنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رونق زیست بوم اقتصاد دانش بنیان 
را ماحص��ل ن��گاه ویژه مقام معظم رهب��ری به جوانان و اقتص��اد دانش بنیان، 
همدلی و تعامل نهادهای اثرگذار در هیأت دولت، دیگر دس��تگاه ها و همراهی 
جامعه دانست و گفت: حمایت های همه جانبه رئیس جمهوری و اعضای هیات 
دولت موجب ایجاد زیس��ت بوم بس��یار خوبی برای رونق اقتصاد دانش بنیان با 
راه اندازی پارك های فناوری ش��ده که یکی از نمونه های موفق این پارك ها در 

پردیس شکل گرفته است.
س��تاری، توس��عه همکاری ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را گامی 
مه��م در رون��ق کس��ب و کارهای دانش بنیان و اس��تارت آپی فع��ال در اقتصاد 
دیجیت��ال و فض��ای مجازی دانس��ت و ادام��ه داد: جا دارد از هم��کاری وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات در حمایت از اس��تارت آپ ها و اقتصاد دیجیتال 
تش��کر کنم. وی در این برنامه ها همراه بوده و پیشگام توسعه اقتصاد دیجیتال 

هستند.
ستاری ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری ها، تحوالت خوبی در حوزه 

اقتصاد دیجیتال رخ دهد.
 »پ��ارك اقتص��اد دیجیتال« نماد همکاری زیس��ت بوم اقتص��اد دیجیتال و 

دانش بنیان
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در حاشیه 
مراسم امضای توافق نامه ایجاد پارك اقتصاد دیجیتال از رونق اقتصاد این حوزه 
فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان فصل مش��ترك تعامالت میان معاونت 
علم��ی و وزارت ارتباطات یاد کرد و افزود: پیون��دی که میان دو نهاد معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات در 
توس��عه اقتصاد دانش بنی��ان و اقتصاد دیجیتال وجود دارد، مس��تحکم بوده و 
ام��روز با تواف��ق برای ایجاد پ��ارك اقتصاد دیجیتال، این تعامل مس��تحکم تر 

می شود.
 وی ب��ا بیان اینکه همکاری ها برای ش��کل گیری پ��ارك اقتصاد دیجیتال،  
مهم ترین نماد تعامل اثرمند میان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در توس��عه اقتصاد فناوری محور اس��ت، 
ادام��ه داد:  اقتصادهایی که در ش��رایط تحریم بتوانند خود را رش��د دهند به 

پیش��رفت های ماندگار و قابل توجهی دست می یابند؛ اقتصاد دانش بنیان ایران 
نیز به کم��ک جوانان فعال و نوآور، در حوزه اقتص��اد دیجیتال و دانش بنیان، 
ش��اهد رش��د و توس��عه اس��ت. امیدواریم این همکاری ها به رونق اقتصادی و 

پیشرفت بیشتر کشور در این حوزه ها منجر شود.
 وی افزود: پاسخ فشار حداکثری، جهش تولید در کشور است تا یک جهش 
مهم را در حوزه اقتصادی رقم بزند؛ جهش��ی که مبتنی بر جوانان و براس��اس 

بیانیه گام دوم انقالب شکل می گیرد.
 وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه گام های تس��هیلگر دولت 
در دو اقتص��اد دیجیت��ال و اقتصاد دانش بنیان با تاکی��دات رئیس جمهوری و 
تالش های اثرمند معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نمود یافته است، 
اف��زود: ایجاد پارك های فن��اوری به ویژه پارك های اقتص��اد دیجیتال یکی از 
همین فعالیت هاست و پارك فناوری پردیس نمونه ای بارز از تالش های دولت 

در این راستا به شمار می رود.
 آذری جهرم��ی تعامل می��ان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را زمینه ساز رونق اقتصاد دیجیتال دانست 
و گف��ت: تصمیم بر این ش��د ت��ا در فضای ۳0 هکتاری جدی��د پارك فناوری 
پردیس، پارك اقتصاد دیجیتال احداث ش��ود. این پارك نماد همکاری اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال خواهد بود. اس��تارت آپ ها و ش��رکت های فناور 
ای��ن حوزه، آماده فعالیت در بهره برداری اولیه هس��تند و تالش می کنیم روند 

حضورشان در این بستر را سرعت ببخشیم.
 ایجاد بزرگ ترین دیتاسنتر شبکه ملی اطالعات در پارك فناوری پردیس

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات از ایجاد بزرگ ترین مرکز داده در فضای 
پارك فن��اوری پردیس خبر داد و افزود: در کنار پارك فناوری پردیس، ایجاد 
بزرگ ترین مرکز داده شبکه ملی اطالعات را در برنامه داریم که این مجموعه، 

پارك فناوری پردیس را به قطب مرکز داده کشور بدل می کند.
به گفته آذری جهرمی، فاز نخس��ت این مرکز داده در مردادماه سال جاری 
به بهره بهرداری می رس��د که ظرفیت را برای خدمات پایه شبکه ملی اطالعات 

فراهم خواهد کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه گام نخس��ت یعن��ی زیرس��اخت های الزم و گام دوم 
تس��هیلگری برای جوانان و ایجاد توانمندی در فضای مجازی است، ادامه داد: 
گام مه��م بعدی، ایجاد بازار برای این کس��ب وکارها خواهد بود که امیدوارم با 
همکاری همه دس��تگاه ها و حذف انحصار محقق ش��ود تا جوانان فناور قوت و 

قدرت را برای کشور به ارمغان بیاورند.
آذری جهرمی از تالش های معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری قدردانی 
ک��رد و افزود: مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، زحمات زیادی برای 
توسعه اقتصاد دانش بنیان کشیده اند و خالقانه و خوش فکر، زیست بوم اقتصاد 
دانش بنی��ان را رونق داده ان��د، امید دارم با همکاری میان زیس��ت بوم اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال، زمینه پیشرفت و توانمندی کشور فراهم شود.

توافقی برای رونق زیست بوم اقتصاد دیجیتال
براس��اس این موافقتنامه، پارك اقتصاد دیجیتال در زمینی به مساحت ۳0 
هکتار در ضلع شرقی پارك فناوری پردیس با هدف ایجاد مجموعه ای متشکل 
از واحده��ای فناور و نوآفرین مبتنی بر حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات و 
اقتصاد دیجیتال و ایجاد و گس��ترش امکانات تحقیقات کاربردی و توسعه ای، 
انتقال و بومی س��ازی فناوری و همچنین تولید محصوالت و خدمات با فناوری 

باال و سایر فعالیت های موردنیاز احداث می شود.
همچنی��ن کمیت��ه راهبری ب��رای تصمیم گی��ری و هماهنگ��ی در اجرای 
موضوعات این موافقت نامه، متشکل از دو نفر نماینده از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و دو نفر نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

تشکیل خواهد شد.

مهندسـی ژنتیک بخش بزرگـی از آینده  مریخ را تشـکیل خواهد داد. آیا انسـان برای 
سکونت در مریخ مجبور خواهد بود ساختار ژنتیکی خود را تغییر دهد؟

به گزارش زومیت، شـاید انسـان آینده مجبور باشـد برای سـکونت در مریخ، تغییراتی 
روی بدن خود اعمال کند. ناسـا مأموریت های سرنشـین دار به مریخ را در دهه  2030 آغاز 
خواهد کرد، اما چنین وضعیتی برای فضانوردان دشـوار خواهد بود و آنها در معرض مقدار 
زیادی پرتوهای شـدید و جاذبه کم و شـرایط نامناسب دیگر قرار خواهند گرفت. البته این 

پیشتازان باید بتوانند در شرایطی مناسب به زمین بازگردند.
شـاید داسـتان برای افـرادی که قصد بازگشـت ندارند، کمـی متفاوت باشـد. به  عقیده  
متخصصـان، اگر فضانوردان بخواهند سـالم و ایمـن روی مریخ یا هر سـیاره  دیگری غیر 
از زمیـن دائـم اقامت کنند، باید کمی سـاختار ژنتیکی خـود را تغییر دهنـد. کندا لینچ، 
اخترزیست شـناس و میکروب شناس مؤسسه  سـیاره ای و قمری در هوستون، در نشستی 

با عنوان »انتقال به مریخ؛ مشکالت مستعمره سازی فضا« می گوید:
در  صورتی  که هدف انسـان کار و زندگی و تشکیل خانواده و اقامت در مریخ باشد، شاید 
الزم باشد از مهندسی ژنتیک و دیگر فناوری های پیشرفته کمک گرفت. این فناوری ها در 
چنین وضعیتی ضرورت پیدا خواهند کرد.  امروزه، ارتقای ژنتیکی صرفا به رمان های علمی  -
تخیلی محدود نیست. برای مثال، دانشمندان در آزمایشگاه موفق شدند ژن های تاردیگرید 
را در سـلول های انسـانی وارد کنند. تاردیگریدها موجودات کوچک و سرسـختی هستند 

که می توانند حتی در فضای خأل هم دوام بیاورند. به  گفته کریسـتوفر میسـون، متخصص 
ژنتیکی دانشـکده  پزشکی ویل کرنل از دانشگاه کرنل نیویورک، سلول های مهندسی شده 
در برابر پرتوها مقاومت بیشـتری دارند. درحال حاضر، ناسا و دیگر سازمان های فضایی در 
حال بررسـی راه هایی مثل محافظ فضاپیما یا محافظـت دارویی برای محافظت فیزیکی از 
فضانوردان هسـتند؛ بنابراین، اگر ایمنی تمام معیارها اثبات شود، شاید محافظت ژنتیکی 
از فضانوردان هم چندان دورازذهن نباشـد. میسـون می گوید: دسـتکاری ژنتیکی از نظر 
اخالقـی چه پیامدهایـی دارد؟ مأموریتی طوالنی در پیش داریـم و هنوز نمی توانیم درباره  
ایمنی با اطمینان صحبت کنیم. تاردیگریدها و میکروب های اکستروموفیل )گرمادوست ها( 
ازجمله داینوکوکوس رادیودوران ها، منبعی طبیعی برای رفتارها و استعدادهای خارق العاده 

در زیست شناسی هستند. ممکن است در آینده از آنها استفاده کنیم.
فضانـوردان بـا برداشـت ویژگی هـای رفتـاری موجوداتی مثـل تاردیگریـد، می توانند 
مسـافت های دورتـری از مریخ را صفر کننـد و حتی وارد محدوده هـای خطرناک کیهانی 
شـوند. برای مثال، می توان مأموریتی سرنشـین دار به اروپا و قمر مشـتری را تدارک دید 
که اقیانوسـی زیر سطح یخی آن وجود دارد. عالوه بر این، اروپا در قلب کمربند تشعشعات 
مشـتری قرار گرفته است. میسـون می گوید: »اگر به اروپا برسیم، بدن انسان زیر بمباران 

تشعشعات قرار خواهد گرفت و اگر محافظ مناسبی نداشته باشد، مرگ او حتمی است.«
با مهندسـی ژنتیک می توان احتمال ارسـال فضانوردان به قمر اروپا را هم بررسـی کرد. 

»پارک اقتصاد دیجیتال« احداث می شود

تغییر DNA انسان؛ راه حلی احتمالی برای مستعمره سازی مریخ

دریچــه

چند س��الی اس��ت که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به دنبال 
تحقق برنامه های مرتبط با باالبردن امنیت غذا در کشور است. این مهم بارها 
از س��وی معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری هم مورد تاکید قرار گرفته 
اس��ت. همین موضوع هم ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی را بر آن 
داشت تا طی فراخوانی از همه دانش بنیان ها برای مشارکت در توسعه امنیت 

غذا دعوت کند.
ای��ن فراخوان با هدف تحق��ق اقتصاد دانش بنیان در ح��وزه امنیت غذایی 
منتش��ر شده اس��ت. قرار بر این اس��ت که دانش بنیان ها در سه حوزه زراعت 
و باغبانی، دام، طیور و آبزیان و صنایع غذایی با س��تاد توس��عه زیست فناوری 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری کنند.

دانش بنیان ها به حوزه امنیت غذایی 
ورود می کنند

سه شنبه
20 خرداد 1399

شماره 1558
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س��اخت یک دستگاه خانگی هدست نوری که به وسیله آن می توان 
اضطراب و اس��ترس را کاهش داد، یک دس��تاورد قابل توجه علمی در 

حوزه پزشکی است که فناوران جوان ایرانی کسب کرده اند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
صنای��ع و حوزه های متنوعی توس��ط س��تاد 
توس��عه فناوری ه��ای فوتونیک، لی��زر، مواد 
پیشرفته و ساخت پوشش داده می شود. این 
ستاد بخشی از توان خود را معطوف به حوزه 
پزش��کی کرده است و در این راستا طرح های 
درخشانی توسط فناوران جوان دانشگاهی به 
مرحله تجاری س��ازی رس��یده است. دستگاه 
هدست نوری تحریک سطوح مغزی با استفاده 
از LED و لیزر یکی از طرح های حمایت شده 
توس��ط این ستاد اس��ت که در صورت اجازه 
پزش��ک، می تواند به عنوان یک دستگاه قابل 

حمل در منزل مورد استفاده بیماران قرار گیرد.  مریم چناری، مدیرعامل 
شرکت نورآزما فناور در این  باره گفت: این دستگاه با تاباندن نور به سطوح 
مختل��ف مغزی می تواند در التی��ام و کاهش عارضه های مختلف مغزی و 

عصبی مفید واقع ش��ود. آلزایمر، افسردگی، اضطراب و مواردی مشابه از 
جمله بیماری هایی هس��تند که هدست نوری تحریک مغزی می تواند به 
عن��وان یک مکمل در درم��ان آنها مورد توجه کادر پزش��کی قرار گیرد. 
چناری در ادامه افزود: این دس��تگاه با یک 
چهارم قیمت مش��ابه خارجی بومی سازی 
ش��ده اس��ت و در ح��ال حاض��ر در ح��ال 
نهایی کردن آخرین تست های بالینی است. 
امیدوار هستیم با اخذ تمامی مجوزهای الزم، 
این دستگاه در سبد درمانی کشور قرار گیرد. 
مدیرعامل ش��رکت نورآزما فناور با اشاره به 
شکل گیری هس��ته های فناور در حوزه لیزر 
و فوتونیک، افزود: نمونه خانگی این دستگاه 
از فناوری LED استفاده می کند و  دستگاه 
مورد استفاده در کلینیک ها می تواند از لیزر 
اس��تفاده کند. نظر به جدید بودن این نوع 
فناوری ها، با توجه ب��ه حمایت های صورت 
گرفته توسط ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و 
س��اخت معاونت علمی، ایران توانس��ته جزو کشورهایی قرار گیرد که در 

صف اول دسترسی به این فناوری های نوظهور حوزه پزشکی قرار دارند.

محققان دانش��گاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت بتن ژئوپلیمری 
ش��دند که نس��بت به بتن معمولی دوام و اس��تحکام بیش��تری دارد. 

همچنین این نوع از سیمان جدید دوستدار محیط زیست است.
بت��ن یکی از پرمصرف تری��ن مواد پس از 
آب اس��ت و در تمام دنیا برای س��اخت آن 
از س��یمان معمولی اس��تفاده می ش��ود. از 
آنجای��ی که بتن ها  در معرض آس��یب قرار 
دارن��د، پس تولید بتنی مقاوم و بادوام یکی 

از دغدغه های این حوزه است.
 از سویی برای تولید یک تن سیمان یک 
تن دی اکس��ید کربن تولید می ش��ود و به 
شدت تولید آن برای محیط زیست به علت 
تولید گازهای گلخانه ای آس��یب زا است. به 
همین دلیل کارخانه های تولید سیمان یکی 
از صنایع آلوده کننده محیط زیست هستند.

پس محققان همواره دغدغه تولید سیمانی 
را داش��تند که این موارد را در آن رفع کنند و تحقیقات متعددی نیز 
در این زمینه انجام ش��ده اس��ت تا محصولی بادوام و دوستدار محیط 
زیس��ت تولید ش��ود. در همین زمینه نیز محققان دانش��گاه امیرکبیر 

موفق به تولید نوعی س��یمان شدند که دوستدار محیط زیست است. 
آنها در قالب یک گرنت پژوهش��ی و با پش��تیبانی صندوق حمایت از 
پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی به این موفقیت دس��ت یافتند. 
علی اکبر رمضانیان پور، مجری این گرنت 
پژوهش��ی گفت: بخش عمده ای از بتن از 
س��یمان پرتلند تهیه می شود که تولید آن 
انرژی بر اس��ت، با انجام این طرح موفق به 
تولید س��یمان نوع خاصی از سیمان برای 
تهیه بتن های ژئوپلیمری ش��دیم. این نوع 
جدی��د از س��یمان خواص بهت��ری مانند 
مقاوم��ت و دوام بیش��تر را در بتن ایجاد 

می کند.
 وی ادام��ه داد: خاك یک ماده پلیمری 
اس��ت که با استفاده از محلول هایی خاص 
و نس��بت مش��خص و افزودن آن به خاك 
این نوع از س��یمان ژئوپلیمری تولید شد. 
همچنین فرآین��د تولید نیاز به حرارت دهی ن��دارد که این خود یکی 
از مزایا اس��ت. همچنین ژئوپلیمرها چسبندگی باالتری در بتن ایجاد 

می کنند که این خود باعث کارایی بیشتر آنها می شود.

بهینه سازی پرمصرف ترین ماده پس از آب؛ بتن ژئوپلیمری تولید شدهدست تحریک مغزی برای کاهش اضطراب تولید شد

کار، جوهره زندگی و بیکاری،  آفت آن اس��ت و از این رو دولت ها همواره ایجاد 
شغل را به  عنوان یکی از اولویت های اصلی برنامه  های شان، مطرح کرده اند و با این 
باور که اش��تغال زایی، عامل مهمی در رشد و ش��کوفایی اقتصادی و رفاه عمومی 

محسوب می شود، برای تحقق آن، برنامه های گوناگونی را تدوین و اجرا می کنند.
به گزارش تسنیم اما سؤال اینجاست که آیا اشتغال زایی فقط با سرمایه گذاری های 
کالن امکان پذیر است، یا با سرمایه های اندك هم می توان در این راه قدم برداشت 
و به نتایج مطلوب رس��ید؟ به خصوص آنکه در اکثریت کش��ورها، زنان از امکانات 
کمتری نس��بت به مردان برای ایجاد اشتغال و درآمد برخوردارند و برای انتخاب 

شغل و حرفه هم، با محدودیت هایی رو به رویند.
برنامه ملی اشتغال روستایی از بهمن ماه سال ۹۶ با تلفیق منابع چهار موسسه 
عامل )بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید( 
با هدف حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 

شروع و عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه ۹۷ آغاز شد.
قرار بود این طرح که کمک به افزایش عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، حفظ 
محیط زیست و ارزش های قومی، فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت از 
اهداف اجرای آن است با پرداخت تسهیالت یارانه دار با اختصاص 1.۵ میلیارد دالر 
از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شود تا با تخصیص مرحله ای منابع این صندوق 
به چهار موسسه عامل مجری طرح و تلفیق منابع داخلی بانک ها در مجموع معادل 

ریالی 1۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری اختصاص یابد.
اما افراد زیادی در روس��تاهای محروم هس��تند که سهمی از اشتغال روستایی 
نداشته و ندارند. صفر آقاغفاری، یکی از کارآفرینانی است که صدایش خسته بود اما 
پرامید است. خسته از بی حمایتی اما امیدوار به آینده ای که برای خود ترسیم کرده 
بود. صفر آقاغفاری به رغم اینکه در روس��تای فتح مقصود نمین اردبیل موقعیتی 
برای کار نداشت ام��ا آنجا ماند تا ثابت کند به هیچ وجه حاضر به مهاجرت نیست. 
وی در آنجا کار خود را آغاز کرد و آن را گسترش داد و عالوه بر خود چهار نفر دیگر 
را نیز شاغل کرد. صفر آقاغفاری درباره کار خود توضیح می دهد: روستای ما از نظر 
مراتع، بسیار غنی است و می تواند مکان��ی مناس��ب ب��رای پرورش دام باش��د 
اما متأس��فانه به دلیل نداش��تن امکانات اولیه مانند گاز، آب لوله کشی و همچنین 
بهداشت کافی بسیاری از اهالی این روستا به ش�هرهای اطراف و ش��هرهای بزرگ 
مهاجرت کردند در صورتی که آبادانی از راه روس����تا می گذرد، اما متأس��فانه به 
ای��ن اصل توجه نمی ش��ود. وی ب��ه مش��کالت زندگی در روستای فتح مقصود 
اش��اره می کند و می افزاید: با وجود اینکه لوله کشی گاز تا ۵کیلومتری این روستا 
آمده و نزدی��ک 100نفر جمعیت دارد و در تابس��تان حتی ای��ن تعداد افزای��ش 
پیدا می کن��د، اما مردم روس��تا از نعمت آب و گاز محروم هستند و از نفت برای 
گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند. به اداره گاز هم زیاد مراجعه کرده ایم، 
ولی توجهی نمی کنند و می گویند: جمعیت روستای شما برای برخورداری از نعمت 

گاز، کمتر از حد اس��تاندارد اس��ت.
همچنین برای حل مش����کل گاز این روستا چندین بار به فرمانداری مراجعه 
کرده و نامه نوشته ایم که هیچ نتیجه ای نداشته و حتی به ما گفتند که در آن روستا 
سکونت نداشته باشید و به روستاهای نزدیک مهاجرت کنید و حتی به دلیل کثرت 

مراجعه، مدتی به ما اجازه مالقات با مس�ئولین را نمی دادند.
با ای��ن حال ما در روس����تا ماندیم و با کمک بس��یج و سپاه پاسداران نه تنها 
اشتغال زایی برای خودمان ایجاد کردیم بلکه توانستیم به صورت غیرمستقیم برای 

افراد دیگر نیز شغل ایجاد کنیم.
آقاغفاری می گوید: چندین س����ال پیش که تصمیم به اشتغال زایی گرفتیم، 
ب��ه رغم اینکه همه ب��ه ما می گفتن��د که حتی برای تحصیل فرزندان تان باید به 
روستاهای اطراف مراجعه کنید به بسیج سازندگی رفتیم و ایده خود برای اشتغال 

را شرح دادیم که مورد توجه آنها قرار گرفت.
بس��یج سازندگی سه وام 1۵میلیون تومانی، جمعاً ۴۵ میلیون تومان به ما داد 

که با استفاده از آن به شغل دامپروری مشغول شدیم. زمانی که این تسهیالت را 
دریافت کردیم حدود 10 رأس گاو گوشتی و شیری خریداری کردیم.

وی با اش����اره به تعداد اشتغال ایجادش��ده در طرح گفت: در آن زمان متوجه 
ش��دم ک��ه به تنهایی قادر به انجام امور نیس��تم و از خان��واده ام در این زمینه 
کمک گرفت��م. در همان زمان بود که به فکر تأسیس یک تعاونی خانوادگی افتادم 
و این کار را ش��ش نفره انجام دادیم. اکنون جمعاً شش نفر در این کار مش��غول 
هستیم و در برخی زمان ها کارمان آنقدر زیاد اس��ت که مجبور هستیم از کارگران 

روزمزد کمک بگیریم.
آقاغفاری به سختی های شغلش اش��اره می کند و می گوید: برخی افراد درآمد 
ای��ن صنعت را از دور هیچ مش����اهده می کنند اما واقعاً درآمدی بدون زحمت 
نیس��ت. ما ش��ش نفر از صبح تا شب مشغول کار هس��تیم و هیچ اس��تراحتی 
نداریم اما برخی افراد تنها خروجی کار را می بینن��د. زمان��ی ک��ه ما کارمان را 
آغ��از کردیم 10 رأس گاو داشتیم اما اکنون بیش از ۵0 رأس داریم ضمن اینکه 

س��االنه تعداد زی��ادی از آنه��ا به فروش می رس��د.
من عالقه زی��ادی به صنعت دامداری و دامپروری دارم، از این رو س��ختی های 
این کار برایم آسان می شود. برخی افراد تمایل دارند که در ادارات مشغول به کار 
شوند اما من معتقدم که می توان در هر جایی ب��رای خود، خانواده، روستا و شهر 
و کشور مفید بود. ما از کارمان راضی هستیم و پشیمان نیستیم که وارد این شغل 
شدیم اما متاسفانه هیچ حمایتی از مشاغل روس��تایی نمی شود، این در حالی است 
که اگر ش��غل ما در حاشیه تهران یا کالنشهرهای دیگر بود بیشتر مورد توجه قرار 
داشت اما به دلیل اینکه در یک روستای بدون امکانات است هر روز با چالش های 

جدید مواجه می شویم.
این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید می کند: مشکالت بیمه ای گریبان ما را گرفته 
اس����ت. ب��رای بیمه به س����ازمان تأمین اجتماعی مراجعه کردیم که اظه��ار 
می کنن��د همه اعضای تعاونی باید حق کارفرمای��ی را بپردازند در حالی که طبق 
قان��ون باید تنها مدیرعامل ح��ق کارفرمایی را پرداخ����ت و مابق��ی به صورت 
کارگری محاس��به شود اما سازمان تأمین اجتماعی می گوید که همه باید به یک 

اندازه ماهانه 1۵0 هزار تومان پرداخت کنند.
وی ب��ا بیان اینکه اگر از صنایع روس����تایی کش��ور حمایت شود مشکلی در 
زمینه اشتغال نخواهیم داش��ت، تصریح می کند: حمایت نکردن دولت از مشاغل 
روستایی باعث می ش��ود تا روستاها خالی از س��کنه ش��ود. م��ا چندین بار برای 
دریافت تس����هیالت کم بهره به س��ازمان های مختلف مراجعه کردیم که به در 
بس����ته خوردیم و درنهایت تس��هیالتی با نرخ های باال هم بدون تنفس دریافت 

کردیم که این موضوع شرایط کاری ما را سخت کرد.
وی گفت: از س��وی دیگر ب��رای خ��وراك دام به س����ایر دامداری های بزرگ 
سهمیه می دهند که کیلویی حدود ۵۶0 تومان اس��ت اما ما بای��د خوراك دام را 
به ص��ورت آزاد با قیمت کیلویی 1۲00 تومان تهیه کنیم، با این حال از سختی 
کار خس��ته نش��دیم و همچنان محصوال ت مان را به شهرهای بزرگی مثل تهران 

صادر می کنیم.
آقاغفاری معتقد اس��ت: اگر تولیدات ما چه از نظر ش����یر و چه از نظر گوشت 
10 برابر شود باز هم مشتری خواهیم داشت اما این کار ما نزد برخی دستگاه های 
دولتی ارزش ندارد و آنها حمایتی نمی کنند. محصوالت ما آنقدر باکیفیت است که 
از کالنشهرهای بزرگی مانند تهران سفارشات زیادی داریم. محصوالت ش��یری ما 
مس��تقیم به برخی کارخانه های لبنی منتقل می شود و از آنها محصوالت خاص 
و ارگانیک تولید می ش��ود. گوش��ت ها هم به کارخانه ه��ای پروتئینی برای تولید 
محصوالت ویژه به کار گرفته می ش��ود که با احتساب اشتغال آنها حدود 10 نفر 
به صورت غیرمستقیم مش��غول به کار هستند. امیدواریم با حمایت از اش��تغال 
روستایی دریچه ای تازه از ایجاد شغل را شاهد باشیم که این موضوع مستلزم برخی 

حمایت های دولتی با تسهیالت کم بهره اندك است.

که می توانند حتی در فضای خأل هم دوام بیاورند. به  گفته کریسـتوفر میسـون، متخصص 
ژنتیکی دانشـکده  پزشکی ویل کرنل از دانشگاه کرنل نیویورک، سلول های مهندسی شده 
در برابر پرتوها مقاومت بیشـتری دارند. درحال حاضر، ناسا و دیگر سازمان های فضایی در 
حال بررسـی راه هایی مثل محافظ فضاپیما یا محافظـت دارویی برای محافظت فیزیکی از 
فضانوردان هسـتند؛ بنابراین، اگر ایمنی تمام معیارها اثبات شود، شاید محافظت ژنتیکی 
از فضانوردان هم چندان دورازذهن نباشـد. میسـون می گوید: دسـتکاری ژنتیکی از نظر 
اخالقـی چه پیامدهایـی دارد؟ مأموریتی طوالنی در پیش داریـم و هنوز نمی توانیم درباره  
ایمنی با اطمینان صحبت کنیم. تاردیگریدها و میکروب های اکستروموفیل )گرمادوست ها( 
ازجمله داینوکوکوس رادیودوران ها، منبعی طبیعی برای رفتارها و استعدادهای خارق العاده 

در زیست شناسی هستند. ممکن است در آینده از آنها استفاده کنیم.
فضانـوردان بـا برداشـت ویژگی هـای رفتـاری موجوداتی مثـل تاردیگریـد، می توانند 
مسـافت های دورتـری از مریخ را صفر کننـد و حتی وارد محدوده هـای خطرناک کیهانی 
شـوند. برای مثال، می توان مأموریتی سرنشـین دار به اروپا و قمر مشـتری را تدارک دید 
که اقیانوسـی زیر سطح یخی آن وجود دارد. عالوه بر این، اروپا در قلب کمربند تشعشعات 
مشـتری قرار گرفته است. میسـون می گوید: »اگر به اروپا برسیم، بدن انسان زیر بمباران 

تشعشعات قرار خواهد گرفت و اگر محافظ مناسبی نداشته باشد، مرگ او حتمی است.«
با مهندسـی ژنتیک می توان احتمال ارسـال فضانوردان به قمر اروپا را هم بررسـی کرد. 

اروپا یکی از قمرهای محتمل منظومه   شمسـی برای وجود حیات فرازمینی اسـت. یکی از 
اولویت های مأموریتی ناسـا، انجام اکتشـافات رباتیک روی این قمر است. این سازمان در 
اواسـط دهـه  2020، فضاپیمایی به نـام اروپا کلیپر را پرتاپ خواهد کرد کـه با پرواز بر فراز 
اروپا، سکونت پذیری این قمر را بررسی خواهد کرد. ناگفته نماند کنگره هم دستور ساخت 

سطح نشین اروپا را به ناسا صادر کرده است.
 مهندسـی ژنتیک صرفا به فضانوردان یا اسـتعمارگران فضایی محدود نیسـت. به گفته  
لینـچ، پیشـرفت های اخیر در زمینه زیسـت ترکیبی نویدبخش آینده ای اسـت که در آن 
میکروب هـای طراح به اسـتعمارگران در محکم کردن جا پای آنهـا در مریخ کمک خواهند 

کرد. لینچ معتقد است:
با انجام برخی کارها، می توانیم در مریخ مصالحی تولید کنیم و با آن مصالح سکونتگاه های 

خود را بسازیم. تمام این احتماالت در دست بررسی قرار دارند.
برخی پژوهشـگران پیشنهاد اسـتفاده از میکروب های طراح را برای زمینی سازی مریخ 
می دهنـد تا مریخ را به جایی مسـکونی برای انسـان تبدیل کنند. این احتمال مشـکالت 
اخالقی زیادی به دنبال خواهد داشت؛ به ویژه باتوجه  به این مسئله که مریخ در گذشته های 
دور میزبان حیات بوده و امروز هم احتمال وجود حیات در دریاچه های زیرزمینی آن بسیار 
اسـت. تغییر دائمی ژنوم انسـان برای محافظت در برابر تشعشعات یا هر دلیل دیگری هم 

می تواند مشکالت اخالقی متعددی به  دنبال داشته باشد.

کارآفرینی که یک روستا را با 45 میلیون تومان احیا کرد

تغییر DNA انسان؛ راه حلی احتمالی برای مستعمره سازی مریخ

یادداشـت

تفاهم نام��ه همکاری بنیاد نخب��گان البرز و روزنامه جام ج��م البرز با هدف 
معرفی و الگوسازی نخبگان و سرآمدان شامخ استان به امضا رسید. به گزارش 
پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، نظر به تأکید مق��ام  معظم  رهبری 
)مدظله العالی( در استفاده صحیح از ظرفیت های علمی نخبگان و لزوم حرکت 
انقالبی در مس��یر رفع موانع و مش��کالت تولید دانش و جنب��ش نرم افزاری، 
تفاهم نامه ای میان بنیاد نخبگان البرز و روزنامه جام جم البرز به امضا رس��ید. 
در این تفاهم نامه که با هدف نهادینه کردن فرهنگ نخبگانی امضا شد، طرفین 
جهت برنامه ریزی برای شناسایی مستعدان، سرآمدان و نخبگان بومی استان 

البرز براساس معیارهای مصوب بنیاد ملی نخبگان همکاری می کنند.

لزوم پوشش رسانه ای موفقیت ها و 
افتخارآفرینی های نخبگان مورد تاکید قرار گرفت



اکنون کس��ب و کارها دوباره ش��روع به فعالیت کرده اند. بس��یاری 
از کس��ب و کارها در طول دوران ش��یوع ویروس کرونا فرصتی برای 
فعالی��ت و جل��ب نظ��ر مخاطب هدف نداش��تند. همین ام��ر اوضاع 
اقتصادی آنها را به ش��دت نامناسب ساخت. حال با بازگشایی دوباره 
کس��ب و کارها ش��مار قابل توجهی از کارآفرینان و صاحبان کس��ب 
و کار ب��ه دنبال طراح��ی و ارائه کمپین های بازاریاب��ی دیجیتال در 
تابستان خواهند بود. آنها باید بازگشت قدرتمندانه ای به عرصه کسب 
و کار داش��ته باش��ند. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و جبران بخش��ی از ضررهای سه ماه اخیر را نخواهند 

یافت. 
بدون تردید سرنوش��ت تمام کمپین های بازاریابی مانند هم نیست. 
ای��ن نکته در حوزه بازاریابی دیجیتال بیش از هر بخش دیگری قابل 
مش��اهده است. بسیاری از برندها علی رغم سرمایه گذاری مناسب در 
حوزه بازاریابی دیجیتال با شکس��ت مواجه می شوند. اگر کسب و کار 
ما در ش��روع دوباره فعالیت ش��رکت ها با چنین مشکلی مواجه شود، 
وضعیت کاری برای ما بیش از اندازه دش��وار می ش��ود بنابراین هدف 
اصلی ما در مقاله پیش رو بررس��ی دالیل اصلی شکست کمپین های 
بازاریابی دیجیتال خواهد بود. ما این بحث را در قالب هش��ت بخش 
مجزا مورد بررس��ی قرار می دهیم. تالش ب��رای پرهیز از هر کدام از 
چالش ها و ایرادهای مورد بحث به تاثیرگذاری هرچه بیش��تر کمپین 

شما کمک خواهد کرد. 
فقدان برنامه ریزی پیرامون کمپین برند

دلیل نخس��ت شکست کمپین های بازاریابی فقدان برنامه کاربردی 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. بدون تردید هر کاری نیازمند 
برنامه ریزی اس��ت. چالش اصلی تلقی ساده  انگارانه برخی از صاحبان 
کس��ب و کار نسبت به وضعیت فعالیت بازاریابی است. نتیجه این امر 
تولید محتوا بدون توجه به س��لیقه و نیازهای اصلی مش��تریان است. 
بی تردید مشاهده عدم عالقه مخاطب هدف برای تعامل با برند ما در 

پی تولید چنین محتواهایی طبیعی خواهد بود. 
اگر ما بدون برنامه ریزی دس��ت به فعالیت بازاریابی بزنیم، درس��ت 
مانن��د دور ریختن پ��ول خواهد بود. امروزه تیم ه��ای بازاریابی برای 
کوچک ترین فعالیت ش��ان نیز دارای برنامه مشخص هستند. بهترین 
راه��کار در این میان تالش برای اس��تفاده از داده های در دس��ترس 
پیرامون برندمان است. اطالعاتی نظیر وضعیت کنونی شرکت، سلیقه 
مش��تریان و همچنین ارزیابی فعالیت رقبا مهم ترین نقش و منفعت 

را برای ما خواهد داشت. 
برخ��ی از برندها در ح��وزه بازاریابی اهداف بس��یار بلندپروازانه ای 
طراحی می کنند. اغلب اوقات رس��یدن ب��ه چنین اهدافی غیرممکن 
است بنابراین ش��ما در زمینه طراحی اهداف باید واقع نگر باشید. در 

غیر این صورت به طور حتم با شکست مواجه خواهید شد. 
گوش ندادن به مخاطب هدف

آخرین باری که با مشتریان تان درباره یک موضوع صحبت  کردید، 
چه زمانی بود؟ بس��یاری از برندها پاس��خ مناسبی برای این پرسش 
ندارند. امروزه فاصله میان برندها و مش��تریان بسیار زیاد شده است. 
این ام��ر در کن��ار افزایش انتظار مش��تریان از برنده��ا موجب بروز 
مش��کالت عمده ای می ش��ود. ما باید همیش��ه به نظرات و ایده های 
مش��تریان احترام بگذاری��م. در غیر این ص��ورت نه تنها کمپین های 
بازاریابی ما، بلکه کل فرآیند تولید محصول نیز دچار مش��کل خواهد 

شد. 
بس��یاری از برنده��ا برنام��ه ای برای تعام��ل با مخاط��ب هدف و 
مشتریان ش��ان ندارند. همین امر فرصتی طالیی برای سایر برندها به 
منظور جلب نظر مش��تریان آنها فراهم می س��ازد. به این ترتیب آنها 
دیگ��ر توانایی فروش محصوالت ش��ان به مخاطب هدف و مش��تریان 
برندش��ان را نخواهند داش��ت. امروزه ریزش مشتریان پدیده ای رایج 
در میان کس��ب و کارها محسوب می شود. دلیل اصلی این امر فقدان 
ارتباط مناس��ب میان برندها و مش��تریان اس��ت. ام��روزه خریداران 
عالقه مند به تاثیرگذاری بر روی برندهای مورد عالقه ش��ان هس��تند 
بنابرای��ن ما باید چنین احساس��ی را در آنها ایجاد کنیم. در غیر این 
صورت تمام فرآیند بازاریابی و کس��ب و کارمان دچار مشکل خواهد 

شد. 
امروزه ایجاد ارتباط پایدار با مش��تریان کار چندان دشواری نیست. 
به لطف توس��عه شبکه های اجتماعی امکان تاثیرگذاری بسیار بیشتر 
ب��ر روی مخاط��ب هدف و ارتباط نزدیک با آنها فراهم ش��ده اس��ت 
بنابراین یکی از اهداف ش��ما در ش��بکه های اجتماع��ی باید ارتباط 
نزدیک با مش��تریان و تحلیل سلیقه ش��ان باشد. محصوالت موفق در 
زمینه فروش و بازاریابی همیش��ه از نظرات و س��لیقه مشتریان بهره 
گرفته اند بنابراین ما نی��ز در این بخش باید از تجربه برندهای موفق 

در حوزه همکاری با مشتریان استفاده کنیم. 
عدم استفاده از گونه درست کمپین دیجیتال

دس��تیابی ب��ه مخاطب هدف و ترغیب وی به س��وی خرید از برند 
نیازمند تمرین زیادی است. ایراد برخی از برندها استفاده از الگوهای 
بازاریابی دیجیتال نامناس��ب اس��ت. ش��اید در ابتدا این نکته عجیب 
به نظر برس��د، اما دلیل آن آگاهی بس��یار محدود از بازاریابی و انواع 
آن اس��ت. یکی از اش��تباهات رایج در این میان استفاده از کانال های 
ارتباطی نامناسب است. این امر شامل استفاده از شبکه های اجتماعی 

با حضور اندك مخاطب هدف برندمان است. 
همکاری میان بخش بازاریابی و توسعه و تحقیقات در اغلب برندها 
ضروری اس��ت. فقط در این صورت امکان تبدیل داده های متنوع به 
اطالعات کارب��ردی برای برندها وجود دارد. وقتی ما در ش��بکه های 
اجتماع��ی که مخاطب هدف مان در آنها حضور ندارند، فعالیت کنیم، 

شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
اگر ش��ما در زمینه ف��روش تجهیزات مربوط به برگزاری مراس��م 
عروس��ی فعالیت دارید، باید تبلیغات تان را در فضاهای متنوعی قرار 
دهی��د. اش��تباه برخی از برندها تمرکز ب��ر روی تبلیغات در گوگل با 
کلیدواژه های مش��خص اس��ت. به این ترتیب وقت��ی کاربران گوگل 
عبارت عروس��ی را جس��ت وجو کنند، تبلیغ شما برای آنها به نمایش 
درخواه��د آمد. نکته مه��م در این میان ضرورت شخصی س��ازی به 

مراتب بیشتر محتوا برای مخاطب هدف است. فقط در این صورت ما 
امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
بس��یاری از برندها نس��بت به این نکته مهم بی توجه هستند. بررسی 
مش��خصاتی نظیر س��ن و محل س��کونت افراد برای نمایش محتوای 
تبلیغات��ی اهمی��ت باالیی دارد. ام��روزه هرچه توانای��ی برندها برای 
شخصی س��ازی بهینه محتوای تبلیغاتی بیش��تر باشد، نتیجه بخشی 

بیشتری حاصل خواهد شد. 
کمپین بازاریابی ش��ما در صورت ناکامی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف فقط هزینه بیش��تر روی دس��ت تان خواهد گذاش��ت. 
ش��ما باید نس��بت به تجربه ناموفق دیگر برندها برای یادگیری نکات 
اساس��ی و اش��تباهات رایج اقدام کنید. فقط در ای��ن صورت امکان 
کاهش ضررهای احتمالی و افزایش شانس موفقیت را خواهید داشت. 

هدف گذاری نامناسب بر روی مشتریان
گاهی اوقات شکس��ت کمپین های بازاریاب��ی به دلیل هدف گذاری 
نادرس��ت بر روی مشتریان اس��ت. بدون تردید تمام مشتریان حاضر 
در یک بازار دارای ویژگی های مناس��ب برای کسب و کار ما نیستند 
بنابرای��ن ما باید دس��ت به انتخ��اب از میان انبوه مش��تریان بزنیم. 
اش��تباه نخست برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام 
مشتریان یک بازار است. آنها به این ترتیب تمام بودجه و توانایی شان 
را صرف کاری غیرممکن می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت این شیوه 
بازاریابی بسیار جذاب به نظر برسد، اما در نهایت هیچ تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف ندارد. 

امروزه هنر بازاریابی ش��امل تقسیم بندی مشتریان و انتخاب طیف 
مناس��ب برای برندمان اس��ت. بی توجهی به این نکته عواقب بس��یار 
ناگواری برای برندها در پی دارد. یکی از اتفاقات ناخوش��ایند در این 
میان ارائه محتوای نامناس��ب به مشتریان است. اگر فردی عالقه مند 
به حوزه کاری ما نیس��ت، نمایش محت��وای تبلیغاتی به وی موجب 

نارضایتی اش خواهد شد. 
امروزه ابزارهای جدید کار هدف گذاری بر روی مشتریان را ساده تر 
ک��رده اس��ت. فناوری ه��وش مصنوع��ی در بس��یاری از پلتفرم های 
بازاریاب��ی کارب��رد دارد. این امر موجب افزای��ش توانایی برندها برای 
تحلیل داده های مربوط به مش��تریان ش��ده اس��ت. نتیج��ه این امر 
تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف در مقایس��ه با شیوه های 
دیگر اس��ت. وقتی ما مشتریان عالقه مند به کسب و کارمان را داشته 

باشیم، فرآیند تاثیرگذاری بر روی آنها بسیار ساده تر خواهد بود. 
فقدان بردباری و صبر در میان برندها

اغلب اوق��ات کمپین های بازاریابی دیجیتال ب��ه دلیل عجله بیش 
از ان��دازه برنده��ا با شکس��ت مواجه می ش��ود. ب��دون تردید زمان 
مشخصی برای بازاریابی در حوزه دیجیتال وجود ندارد. نتیجه بخشی 
کمپین های مختلف در طول زمان حاصل خواهد شد، با این حال بازه 
زمانی مناس��ب برای تاثیرگذاری کمپین ها ش��امل ۶ تا 1۲ ماه است 
بنابراین اگ��ر در مدت زمانی کمتر از بازه فوق اقدام به اتمام کمپین 
کردیم، نباید انتظار نتیجه مناسبی داشته باشیم. مخاطب هدف باید 
اندکی با کمپین ما آش��نایی پیدا کند. مشاهده چند باره یک کمپین 
بازاریابی از س��وی مخاطب هدف همیشه ایده نامناسبی نیست. البته 
ش��رط مهم در این میان امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

براساس ایده های جذاب است.
بدون تردید نمایش چند باره محتوای کس��ل کننده برای مخاطب 
هدف کمترین جذابیتی ندارد بنابراین ما باید به دنبال تحلیل سلیقه 
مش��تریان و س��پس نمایش چند باره محتوای مان باشیم. نتیجه این 
امر تاثیرگذاری به مراتب بیش��تر کمپین م��ا بر روی مخاطب هدف 
است. هرچه صبر و ش��کیبایی ما در زمینه بازاریابی دیجیتال بیشتر 
باش��د، نتایج بهتری کس��ب خواهیم کرد. ایراد اصلی برندها در این 
می��ان ناتوانی برای صب��ر و تحمل در زمینه بازاریابی اس��ت. به این 
ترتی��ب آنها پس از چند هفته قصد اتمام کمپین و طراحی محتوایی 
دیگ��ر را دارند. این ام��ر مخاطب هدف را گی��ج خواهد کرد. توصیه 
نهایی م��ن در این بخش ض��رورت ارائه زمانی مناس��ب به مخاطب 
هدف برای مش��اهده محتوای مان اس��ت. پس از ۶ تا 1۲ ماه نمایش 
محتوا امکان شروع برنامه ریزی برای طراحی یک محتوای تازه وجود 

خواهد داشت. 
توجه اندک به بازخوردهای نامناسب مشتریان

ش��هرت منفی برندها در زمینه ارائه خدمات پس از فروش یا حتی 
تولی��د محصوالت به صورت نامناس��ب امر تازه ای نیس��ت. امروزه با 
توس��عه فناوری آنالین اطالع رس��انی در این باره بسیار سریع تر شده 
اس��ت بنابراین اگر محصول ما دارای عیب آشکاری باشد، به سرعت 

تم��ام افراد از آن آگاه��ی خواهند یافت. این ام��ر ضرورت عیب یابی 
محصوالت پیش از تولیدش��ان را پیش می کش��د. اگر ما توانایی ارائه 
محصوالتی با نقص اندك به بازار را نداشته باشیم، به تدریج از عرصه 
کسب و کار حذف خواهیم ش��د. بدون تردید این نکته بسیار دشوار 
و غم انگی��ز اس��ت بنابراین ما باید تمام تالش مان ب��رای تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف را به کار گیریم. 
توجه به بازخوردهای مش��تریان درباره محص��والت قبلی یا حتی 
کمپین های پیش��ین امکان صورت بندی نمونه ه��ای بهتر کمپین را 
فراهم می س��ازد. بس��یاری از برنده��ا در این میان ب��ه بخش روابط 
عمومی و خدمات مشتریان به مثابه کلید موفقیت در عرصه بازاریابی 
نگاه می کنند. آنها با تعامل مناس��ب با مشتریان امکان بهره مندی از 
صادقانه ترین توصیه ها و نظرات مش��تریان را پیدا خواهند کرد. شما 
نیز در عرصه بازاریابی باید دقیقا همین الگو را مدنظر قرار دهید. در 
غیر این صورت ش��انس چندانی برای جلب نظر مش��تریان نخواهید 

داشت. 
ام��روزه بازاره��ای مختلف پر از محصوالت بی کیفیت و نامناس��ب 
اس��ت. اگر ما در ای��ن میان محصوالت جذابی ب��رای مخاطب هدف 
داشته باشیم، سطح تاثیرگذاری به مراتب بیشتری را تجربه خواهیم 
کرد. کمپین های بازاریابی همیش��ه در پشتیبانی از محصوالت شکل 
می گیرن��د بنابرای��ن ضعف هر ک��دام از آنها بر دیگری اثر مس��تقیم 

خواهد داشت. 
بودجه اندک برای بازاریابی

اس��تفاده از بودجه ه��ای اندك ب��رای بازاریابی به هی��چ روی ایده 
مناس��بی نخواهد بود. بس��یاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به س��راغ تعیین بودجه ه��ای اندك می روند. 
اس��تدالل آنها امکان موفقیت در حوزه بازاریابی با بودجه های اندك 
است. اگرچه هنوز هم امکان موفقیت در حوزه بازاریابی با استفاده از 
ایده ه��ای جذاب وجود دارد، اما این امر به معنای عدم نیاز به بودجه 
نیس��ت. بازاریابی در تمام ش��بکه های اجتماع��ی نیازمند اختصاص 
مقدار مناسبی بودجه اس��ت. در غیر این صورت هیچ برندی توانایی 

رقابت با دیگران را نخواهد داشت. 
یک��ی از چالش های مه��م در زمینه تعیین بودج��ه بازاریابی بحث 
امکان اس��تفاده از الگوی بازاریابی ارگانیک است. این شیوه در طول 
س��ال های اخیر توجه بسیار زیادی را جلب کرده است. توصیه ما در 
این بخش ش��امل توجه ب��ه ماهیت بازاریابی ارگانیک اس��ت. برندها 
فق��ط در صورت ترکی��ب بازاریابی ارگانیک و پول��ی امکان موفقیت 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را دارند بنابراین تالش برای 
اتکای صرف بر روی بازاریابی پولی هیچ نتیجه مناس��بی برای برندها 

در پی نخواهد داشت. 
یک��ی از الگوهای محبوب در زمینه بازاریابی پولی مربوط به پرداخت 
در ازای هر کلیک اس��ت. این شیوه طرفدارهای بسیار زیادی در سراسر 
دنیا دارد. اگر ما بودجه اندکی برای اجرای این کمپین داش��ته باش��یم، 
کمپین مان به سرعت پایان خواهد یافت. همانطور که در بخش های قبلی 
بحث کردیم، دوام یک کمپین برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد بنابراین ما باید این نکته را همیشه در ذهن 
داش��ته باش��یم. منظور ما در این بخش ضرورت استفاده از بودجه های 
بسیار کالن نیست. نکته مهم استفاده از بودجه هایی مناسب با برنامه و 
اهداف برندمان اس��ت. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف را خواهیم یافت. 
دشوار ساختن فرآیند خرید

کمپین های بازاریابی تاثیرگذاری بس��یار زیادی  بر روی مشتریان 
دارن��د. این نکته در م��ورد محصوالت جذاب و کارب��ردی نیز صادق 
اس��ت. نکته مهم در این میان ساده س��ازی فرآیند خرید مشتریان از 
برندمان است. در غیر این صورت خبری از خرید مشتریان از برندمان 

نخواهد بود. 
بسیاری از برندها در فرآیند جلب نظر مخاطب هدف دشواری های 
بس��یار زیادی ایجاد می کنند. هدف نهایی اغل��ب برندها از بازاریابی 
معطوف به فروش بیش��تر است. حال اگر فرآیند فروش برند ما بسیار 
دشوار باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان از بین خواهد رفت. 
ام��روزه اغلب برندها ش��یوه های خرید محص��والت را تا جای ممکن 
ساده می کنند. همین امر آنها را قادر به تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
و فروش محصوالت متنوع می سازد. نکته مهم بعد در این میان بیان 
نکات به صورت س��اده در کمپین های بازاریابی است. برخی از برندها 
بدون هیچ دلیل مش��خصی در تالش برای اس��تفاده از اصطالح های 
دشوار در کمپین های بازاریابی ش��ان هستند. نتیجه این امر همیشه 

مواجهه با شکست در عرصه بازاریابی است. 
م��ا امروزه در دنیای پر از مفاهیم پیچیده زندگی می کنیم بنابراین 
خودمان نباید با کاربرد بی جای آنها اقدام به دش��وار ساختن فرآیند 
بازاریاب��ی کنی��م. ایراد بس��یاری از برندها ناتوانی برای ساده س��ازی 
پیام های بازاریابی ش��ان اس��ت. توصیه ما در ای��ن بخش تالش برای 
هم��کاری با برخی از بازاریاب های کارکش��ته یا حت��ی ارائه محتوای 
تبلیغات��ی به صورت آزمایش��ی به برخی از مش��تریان وفادار اس��ت. 
استفاده از بازخوردهای آنها برای بهبود کیفیت کمپین همیشه ایده 
مناس��بی محسوب می ش��ود. هرچه ما از نظرات مختلف  برای بهبود 
کیفیت کمپین مان بیش��تر استفاده کنیم، امکان تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان بیشتر خواهد ش��د. این نکته بس��تگی به میزان عالقه ما 
برای استفاده از نظرات و توصیه های دیگران در حوزه بازاریابی است. 
طراحی کمپین های بازاریابی دیجیتال یکی از س��خت ترین کارها 
در دنیای کس��ب و کار است. بسیاری از برندها در فرآیند ساماندهی 
چنین کمپین هایی با مش��کالت فراوان مواجه می شوند. هدف اصلی 
ما در این مقاله بررس��ی اشتباهات و ایرادهای اصلی برندها در زمینه 
بازاریاب��ی دیجیتال بود بنابراین ش��ما با پرهیز از چنین اش��تباهاتی 
امکان تجربه موفقیت های بیش��تر را خواهید داش��ت. نکته پایانی در 
ای��ن مقاله ضرورت کاربس��ت تمام نکات در کنار هم اس��ت بنابراین 
ش��ما باید در تالش برای پرهیز از تمام هش��ت اشتباه مورد بحث به 
ص��ورت همزمان باش��ید. همچنین برخی دیگ��ر از توصیه ها و نکات 
کاربردی نیز باید لحاظ شود. دسترسی به توصیه های بیشتر از طریق 
بررسی هرچه عمیق تر نظرات مشتریان و همچنین همکاری نزدیک 

با تیم های بازاریابی فراهم می شود. 
https://news4sanantonio.com :منبع

انتقاد ایالن ماسک از آمازون 

ایالن ماس��ک به یک��ی از چهره های جنجالی ای��ن روزها تبدیل 
ش��ده است. در کنار موفقیت های اخیر وی که بزرگترین آن ارسال 
دو فضانورد با س��فینه اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی است، وی 
اظهارنظرهای بسیار جنجالی ای داشته و بسیاری از برندها را مورد 
هدف قرار داده اس��ت. آقای ماس��ک در جدیدترین انتقاد خود به 
س��راغ آمازون و شخص جف بزوس رفته است. درواقع به عقیده او 
زمان تجزیه آمازون فرا رس��یده اس��ت و این شرکت به علت تنوع 
فعالیت های خود، به خوبی نمی تواند همه بخش ها را مدیریت کند. 
ماجرا از آنجایی ش��روع می ش��ود که فردی به نام الکس برنس��ون 
موفق نش��د تا کت��اب جدید خ��ود در زمینه وی��روس کرونا را در 
آمازون به فروش برس��اند. درواقع مدیران این س��ایت امکان انجام 
این اقدام را برای وی مهیا نکردند که با واکنش تند آقای ماس��ک 
همراه بود. در این کت��اب تئوری های جنجال برانگیزی در رابطه با 
وی��روس کرونا وجود دارد. ب��رای مثال در این کتاب برای افراد زیر 
۳0 س��ال که زمینه بیماری را ندارند، امکان ابتال به ویروس کرونا 
وجود نداشته و بزرگنمایی در این رابطه تنها سیاست های برخی از 
دولت ها محسوب می ش��ود. به همین خاطر وی در وب سایت خود 
اعالم کرده است که محتوای کتاب باعث شده است تا آمازون اقدام 
به سانس��ور و ایجاد مانع برای به فروش رس��اندن آن شده است. با 
توجه به این امر که محتوای کتاب با اظهارنظرهای آقای ماسک در 
زمینه ویروس کرونا همخوانی زیادی دارد، بدون شک این مخالفت 
به دلیل همفکری وی با نویسنده است. در این رابطه بیانیه رسمی 
آمازون اخیرا منتشر شده که براساس آن این اتفاق تنها بر اثر یک 
اش��تباه صورت گرفته و مش��کل این نویسنده به صورت کامل حل 
شده اس��ت. همچنین انتقاد ایالن ماسک نیز بی معنا و بدون تاثیر 
در این تصمیم اعالم ش��ده اس��ت. حال باید دید که آیا این انتقاد 
منجر به واکنش مس��تقیم موس��س آمازون آق��ای جف بزوس نیز 

خواهد شد؟ 
msn.com :منبع

سرمایه گذاری KFC بر روی هوش مصنوعی 

برن��د KFC در تازه ترین اقدامش برای بهبود وضعیت کس��ب و 
کار بر روی فناوری هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده است. این 
اقدام در راس��تای پیش بینی هرچه بهتر عملکرد مش��تریان و ارائه 
خدمات مناس��ب به آنها صورت گرفته اس��ت. در این مسیر منطقه 
منهتن نقطه شروع برای استراتژی تازه شرکت محسوب می شود. 

امروزه صنعت فس��ت فود دارای رقابت بسیار گسترده ای است. با 
توجه به تعطیلی اغلب رس��توران ها در دوران کرونا نیاز به ش��روع 
مج��دد کس��ب و کار در زمان��ی کوت��اه بیش از هر زم��ان دیگری 
احس��اس می ش��ود. نکته مهم در این میان تالش برای شناس��ایی 
رفتارهای مش��تریان و آشنایی با س��لیقه های تازه آنهاست. در غیر 
این صورت راه اندازی مجدد کس��ب و کار همراه با فرآیند آزمون و 

خطای گسترده ای خواهد بود. 
فن��اوری هوش مصنوعی یکی از امیده��ای اصلی برندهای فعال 
در زمینه فس��ت فود برای شناسایی هرچه سریع تر عادت های تازه 
مش��تریان است. بدون تردید س��لیقه و نحوه استفاده از محصوالت 
فست فود از سوی مش��تریان در طول دوران کرونا تغییرات بسیار 
زیادی داشته است. آگاهی از این نکات برای ساماندهی کمپین های 

بازاریابی بهتر و معرفی غذاهای تازه ضروری خواهد بود. 
اق��دام KFC در راس��تای اس��تفاده از ه��وش مصنوعی اهمیت 
س��ازگاری با شرایط تازه را نشان می دهد. بسیاری از برندها نسبت 
به این نکته توجه کافی ندارند. گام بعدی برند KFC برای توسعه 
اس��تفاده از هوش مصنوعی بازار کاناداست. به این ترتیب آنها ابتدا 
کیفیت طرح ش��ان را نس��بت به مقیاس آمریکای ش��مالی ارزیابی 

خواهند کرد. 
marketingdive.com :منبع

اقدام تحسین برانگیز الکس اوهانیان 

کشته ش��دن جرج فلوید به دس��ت پلیس نژادپرست آمریکایی 
باعث بروز اعتراض های گسترده و حتی خشونت آمیز در بسیاری از 
ایالت های آمریکا شده است. در این رابطه موسس ردیت که همسر 
مشهورترین تنیس باز سیاه پوست جهان خانم سرنا ویلیامز است در 
اقدامی تحس��ین برانگیز روش��ی جالب را برای مقابله با نژادپرستی 
انج��ام داده و با اس��تعفا از جایگاه خود، اعالم کرده اس��ت که یک 
فرد سیاه پوس��ت باید جایگزین وی شود. وی در رابطه با دلیل این 
اقدام خود، کمک برای از بین بردن فرهنگ نادرس��ت نژادپرستی 
عنوان کرده است. درواقع وی عقیده دارد که هر فردی باید در حد 
ت��وان خود در این رابطه اقدام کند تا دیگر ش��اهد چنین اتفاقاتی 
نباش��یم. همچنین این اقدام باعث خواهد شد تا وی بتواند الگوی 
خوبی برای فرزندان خود باش��د، با این ح��ال وی اقدامات خود را 
تنها به این تصمیم ش��جاعانه محدود نکرده و قرار است که تمامی 
درآمد امس��ال خود را صرف حمایت از کمپین های اعتراضی کند. 
در این رابطه آقای هافمن از دیگر افراد کلیدی شرکت اعالم کرده 
اس��ت که از این تصمیم تاثیرگذار، کامال حمایت خواهد کرد. ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که اوهانیان همراه با هافمن و ش��وارتز در 
س��ال ۲00۵ این شبکه را تاس��یس کرده اند. به همین خاطر برای 
این اس��تعفا، نظر دو نفر دیگر نیز بسیار مهم خواهد بود. حال باید 
دی��د که آیا این اقدام به یک روش در بین مدیران دیگر نیز تبدیل 

خواهد شد؟ 
techcrunch.com :منبع
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امروزه یکی از ترندهای مش��هور در زمینه برگزاری مراسم های تجاری 
مرب��وط به مدیریت همزمان چند مراس��م در کنار هم اس��ت. بس��یاری 
از برندها برای توس��عه کس��ب و کارش��ان با همکاری دیگر شرکت های 
عالقه مند اقدام به اس��تفاده از المان ه��ای جذاب برای مخاطب هدف به 
منظ��ور برگزاری مراس��م های جذاب می کنند. این نکت��ه دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. هدف ما در این مقاله بررسی شیوه های تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از طریق برگزاری مراس��م های تجاری به س��بک 

نوین است. 
ب��دون تردی��د برنامه ریزی برای مدیریت مراس��م های تج��اری دارای 
دش��واری های بس��یار زیادی است. اغلب برندها در راس��تای رونمایی از 
مراس��م های جذاب مجبور به س��رمایه گذاری هنگفتی می شوند بنابراین 
اگ��ر برنامه ریزی موردنظر موفقیت آمیز نباش��د، بخ��ش قابل توجهی از 
بودج��ه ش��رکت از بین خواهد رف��ت. نکته مهم در ای��ن میان ضرورت 
ارزیابی نکات مختلف برای طراحی مراس��م های مناس��ب اس��ت. اشتباه 
اغل��ب برندها تالش برای س��اماندهی امور به ص��ورت مرکزی از طریق 
هیأت مدیره اس��ت. ما در بس��یاری از موارد نیازمن��د کمک افراد دارای 
تخصص و حتی کارمندان شرکت مان هستیم. در غیر این صورت فرآیند 

طراحی مراسم های تجاری با دشواری بسیار زیادی همراه خواهد شد. 
ما در این مقاله هدف بررس��ی مدیریت همایش های تجاری به صورت 
همزمان با تمرکز بر جلب نظر مخاطب هدف را داریم. در ادامه برخی از 

مهم ترین نکات در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
مراسم های تجاری همزمان چیست؟

مراس��م تجاری مورد بح��ث در این مقال��ه از تعداد زی��ادی همایش 
همزمان تش��کیل می شود. این مراسم ها به طور معمول به صورت پشت 
س��ر هم در طول یک روز اجرا می ش��ود. نکته جال��ب اینکه هر کدام از 
رویداده��ای مربوط ب��ه همایش در موقعیت ه��ای جغرافیایی مختلف با 
هدف جلب نظر دامنه متنوعی از مخاطب هدف صورت می گیرد بنابراین 
طراح��ی چنین برنامه هایی از عهده یک برند خارج اس��ت. اگرچه برخی 
از برنده��ای بزرگ و بین المللی اقدام به مدیریت چنین همایش هایی به 
صورت انفرادی می کنند، اما کسب و کارهای دارای بودجه محدودتر باید 

به دنبال همکاری با دیگر برندها باشند. 
مزی��ت اصلی چنی��ن همایش هایی، علی رغم هزینه ه��ای باال، امکان 
دسترس��ی به دامنه وسیعی از مشتریان است. بدون تردید هر برند برای 
دس��تیابی به مخاطب هدف برندش باید هزینه های قابل توجهی را انجام 
ده��د. این نکته اهمیت بس��یار زیادی برای برنده��ا دارد. هرچه توانایی 
ی��ک برند ب��رای کاهش هزینه های ج��اری و بهره ب��رداری بهتر از توان 

بازاریابی اش بیشتر باشد، موفقیت نهایی بیشتری کسب خواهد کرد. 
طراحی و اجرای مراسم های تجاری همزمان

پی��ش از آنکه ما به س��راغ برگزاری چنین مراس��م هایی باش��یم، باید 
اهداف اصلی بازاریابی برندمان را مش��خص کنیم. بس��یاری از کس��ب و 
کارها پس از ش��روع فرآیند بازاریابی متوجه اهداف اصلی شان می شوند. 
این نکته اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر ما از همان ابتدا نسبت به اهداف 
اصلی برندمان آگاهی داش��ته باشیم، بسیاری از کارهای فرعی و جانبی 
را انج��ام نخواهی��م داد. این امر به معنای امکان پس انداز هرچه بیش��تر 

بودجه مان برای برنامه های اصلی خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در فرآیند طراحی مراسم های تجاری همزمان توجه 
ب��ه دلیل اصلی اجرای آنهاس��ت. هدف اصلی برند م��ا از طراحی چنین 
برنامه ای چیس��ت؟ بسیاری از برندها در پاسخ به این پرسش هیچ نکته 
قاب��ل توجهی ندارند بنابراین اغلب برندها صرفا برای جلب نظر مخاطب 

هدف به شیوه رقبا دست به چنین کار پرهزینه ای می زنند. 
پ��س از اینکه هدف اصلی برن��د ما برای بازاریاب��ی از طریق برگزاری 
مراس��م های همزمان مشخص ش��د، باید به دنبال نمونه های موفق این 
فرآیند باش��یم. ما همیش��ه امکان یادگیری نکات تازه از طریق بررس��ی 
تجرب��ه دیگر برنده��ا را خواهیم داش��ت. به عنوان مث��ال، اگر هدف ما 
برگزاری مراس��م همزمان در چهار ش��هر لندن، شیکاگو، برلین و توکیو 
اس��ت، باید طرح های قبلی برگزاری مراسم در هر کدام از شهرهای فوق 
را مورد بررس��ی قرار دهیم. همچنین باید دلیل مش��خصی برای انتخاب 
ش��هر موردنظر داشته باشیم. در غیر این صورت فرآیند اجرای مراسم با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
بس��یاری از اوقات مدیران ارشد ش��رکت ها دلیل خاصی برای انتخاب 
یک ش��هر به عنوان یکی از مراکز اصلی برگ��زاری کمپین ندارند. صرف 
حضور شمار باالیی از مشتریان در یک بازار دلیل مناسبی نیست. بدون 
شک هر برند دارای مشتریان هدف خاص خود است بنابراین ما باید در 
عمل تعداد مشخصی از مشتریان را برای کسب و کارمان انتخاب کنیم. 

این امر به تمام فعالیت های برند ما جهت خواهد داد. 
اش��تباه رایج می��ان برندها در زمین��ه بازاریابی از طریق مراس��م های 
تجاری مربوط به تفکیک اهداف محلی از بین المللی است. اگر برند ما در 
بازارهای��ی محدود فعالیت دارد، نیاز چندانی به مراس��م های همزمان در 
س��طح جهانی نخواهد داشت. با این حساب پیش از تعیین بودجه برای 
بازاریابی بین المللی به نیازهای اصلی ش��رکت تان توجه داش��ته باشید. 
ای��راد اصلی برخی از برنده��ای فعال در مقیاس محلی بی توجهی به این 
نکته مهم است. همیشه صرف هزینه های باال به معنای موفقیت در حوزه 
بازاریابی نیس��ت. تعیین هدفمند بودجه برای ام��ور بازاریابی اهمیت به 

مراتب بیشتری در این حوزه دارد. 
استفاده از داده ها برای چارچوب بندی استراتژی

امروزه تمام اقدامات برندها باید براساس داده های معتبر صورت گیرد. 
برخ��ی از برندها پیش از طراحی کمپین های بازاریابی اقدام به بررس��ی 
وضعیت بازار هدف در طول سال های گذشته می کنند. همچنین بررسی 
تغییرات سلیقه مشتریان نیز در چارچوب تحلیلی آنها جای دارد. نتیجه 

این امر امکان بازاریابی بهتر برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
اگر ش��ما نیز به دنبال اجرای مراسم های بازاریابی به صورت همزمان 
هس��تید، باید به چند نکته مهم توجه داشته باشید. نکات ذیل در قالب 
پرس��ش های کاربردی طراحی ش��ده اس��ت. پاس��خگویی به هر کدام از 
پرسش های ذیل نقش مهمی در ساماندهی کمپین بازاریابی شما خواهد 

داشت:
• مخاطب هدف برند شما چه کسانی هستند؟

• آیا برگزاری چنین مراسم هایی برای جلب نظر مشتریان هدف مفید 

خواهد بود؟
• موضوعات اصلی و محورهای سخنرانی در مراسم شما کدامند؟

• سخنران های مناس��ب برای حضور در مراسم شما شامل چه افرادی 
با کدام سطح از تخصص اند؟

• آیا برگزاری چنین مراس��می با اهداف اصلی و بلندمدت شرکت شما 
هماهنگی دارد؟

اکنون ما به برخی از پرس��ش های اساس��ی درباره ض��رورت برگزاری 
مراس��م بازاریابی پاسخ داده ایم. اکنون باید به دنبال راهکارهایی اساسی 
برای اجرای مراس��م باش��یم. اگر پاسخ شما به پرس��ش های فوق مثبت 
اس��ت، معنای آن ضرورت بازاریابی همزمان برای توسعه کسب و کارتان 
خواهد بود. نکات مطرح در ادامه این مقاله ش��ما را برای طراحی دقیق 

تمام جزییات راهنمایی خواهد کرد. 
1. بررسی داده های تاریخی برگزاری مراسم های همزمان

بدون تردید ما نخس��تین برند در زمینه برگزاری مراسم های بازاریابی 
همزمان نیس��تیم. این نکته اهمیت بس��یار زیادی برای توجه به تجربه 
س��ایر برندها دارد. برخی از کس��ب و کارها به طور مداوم در تالش برای 
طراحی مراس��م های تجاری به صورت درون س��ازمانی هس��تند. در این 
می��ان نقش اطالعات و داده های معتبر از س��ایر ش��رکت ها کامال خالی 

است. 
امروزه اتکای برنامه های شرکت بر بنیان های آماری و داده های معتبر 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. موفقیت مداوم برندهای بزرگ در مواجهه با 
کس��ب و کارهای کوچک از همین نکته ناشی می شود بنابراین شما باید 

برنامه ای دقیق برای جلب نظر مخاطب هدف داش��ته باش��ید. این امر با 
توجه به افزایش رقابت در حوزه بازاریابی اهمیت بس��یار بیش��تری دارد. 
برخ��ی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف دس��ت به تحلیل داده ها 
در مقیاس های عظیم می زنند. اگر ما در این میان نس��بت به استفاده از 
داده های معتبر بی توجه باش��یم، بخش قابل توجه��ی از اعتبار برندمان 

نابود خواهد شد. 
بررس��ی تجربه برندهای دیگر در زمینه برگزاری مراس��م های تجاری 
امکان پرهیز از اش��تباهات رایج را فراهم خواهد س��اخت. بی تردید هیچ 
مراس��م بازاریابی عاری از اشتباه نیست. نکته مهم در این میان ضرورت 
بررس��ی اشتباهات مراس��م های قبلی برای ارائه کیفیت برتر به مخاطب 

هدف است. 
برخی از برندها در زمینه برگزاری مراس��م های تجاری سابقه طوالنی 
دارن��د. اس��تفاده از تجربیات قبلی برای بهبود س��طح اجرای مراس��م ها 
ضروری اس��ت. هرچه تجربه یک برند در برگزاری مراس��م های بازاریابی 
بیش��تر باش��د، توانایی باالتری ب��رای جلب نظر مخاط��ب هدف خواهد 
داش��ت. این نکته در تحلیل نهایی برای تعامل با مخاطب هدف اهمیت 

حیاتی دارد. 
2. توجه به بخش توسعه و تحقیقات

اگر ش��ما زمان و مناب��ع کافی در اختیار دارید، ت��الش برای تعامل با 
مخاطب هدف ایده بس��یار مناس��بی خواهد بود. برخی از برندها دارای 
بخش توس��عه و تحقیقات نیس��تند. توصیه ما در این مورد تالش برای 

راه اندازی این بخش، دست کم برای مراسم، است. 
اگر ش��ما بودج��ه و زمان کافی برای ایجاد تیم توس��عه و تحقیقات را 
ندارید، تالش برای همکاری با برخی از برندهای دیگر یا حتی آژانس های 
بازاریابی مناسب خواهد بود. همکاری میان برندها همیشه شانس تولید 
محتوای جذاب تر و جلب نظر مخاطب هدف در مقیاس��ی وسیع تر را به 
همراه دارد. نکته مهم در این میان هماهنگی میان اهداف برند ما و سایر 
برندهای همکار است. در غیر این صورت جدال های بسیار زیادی بر سر 

جهت دهی و تعیین اهداف اصلی مراسم به وجود خواهد آمد. 
3. تعیین اهداف اصلی

پس از آنکه ش��ما اطالعات موردنیاز برای ساماندهی کمپین تان را به 
دس��ت آوردید، باید به دنبال تعیین اهداف اصل باش��ید. شاید این نکته 
جای تعجب داش��ته باش��د. بس��یاری از برندها پیش از طراحی مراسم  
به س��راغ تعیین اهداف می رون��د، اما ما در این مقال��ه تعیین اهداف را 
در مرحله س��وم قرار داده ایم. نکته مهم در ای��ن بحث مربوط به تعیین 
اه��داف براس��اس اطالعات و داده های معتبر اس��ت. امروزه بس��یاری از 
برندها اهداف بس��یار بلندپروازانه ای برای مراسم های تجاری شان تعیین 
می کنند. بدون تردید دستیابی به اهداف بیش از اندازه ایده آل غیرممکن 
است. بنابراین ما باید براساس امکانات موجود و در دسترس برندمان به 

تعیین اهداف بپردازیم. 
برخ��ی از اهداف مهم برای فعالیت برندها در قالب پرس��ش های ذیل 

مورد بررسی قرار گرفته است:
• آیا شما قصد توسعه قلمرو برندتان را دارید؟

• شاید شما در تالش برای رونمایی از محصول تازه برندتان هستید؟
• آیا شما از وضعیت تعامل برندتان با مشتریان هدف ناراضی هستید؟ 
بس��یاری از برندها برای دس��تیابی به یکی از س��ه هدف فوق اقدام به 
برگزاری مراس��م های بازاریابی می کنند بنابراین شما پیش از اجرای هر 
مراس��می باید نس��بت به اهداف اصلی آنها آگاهی داشته باشید. در غیر 
این صورت امکان فعالیت مناسب برای برند موردنظر فراهم نخواهد شد. 

4. تعیین محل های برگزاری مراسم
پس از آنکه اطالعات مناس��ب فراهم ش��د، ما به بررسی اهداف اصلی 
پرداختی��م. این نکت��ه پایان ماجرای بازاریابی ب��رای جلب نظر مخاطب 
هدف نیست. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بازاریابی در الگوی 
مورد بحث مبتنی بر اجرا در موقعیت های مکانی مختلف اس��ت بنابراین 

ما باید موقعیت های مکانی مناسب را نیز انتخاب کنیم. 
ما در بخش های قبلی به بس��یاری از نکات مهم برای انتخاب موقعیت 
مکانی مناس��ب برای اجرای کمپین اشاره کردیم. مهم ترین نکته در این 
میان توجه به سطح اصلی نیاز برندمان است. برخی از برندها بدون نیاز 
ب��ه حضور در ب��ازاری خاص اقدام به بازاریاب��ی در آنجا می کنند. نتیجه 
چنی��ن کاری صرف بخش قاب��ل توجهی از بودجه برند ب��دون هرگونه 

نتیجه بخشی موثر است. 
5. آماده سازی محتوای مراسم

مراس��م های تجاری همیش��ه همراه با س��خنرانی های مختلف است. 
اس��تفاده از کارش��ناس های مناس��ب و کارآفرینان برتر موجب افزایش 
اعتبار مراس��م خواهد ش��د. بسیاری از مراس��م های تجاری بزرگ مانند 
س��خنرانی های TED به دلیل حضور کارآفرینان بزرگ مورد س��تایش 
جهانی قرار می گیرند بنابراین ما نیز باید در حد توان مان از سخنران های 

حرفه ای استفاده کنیم. 
تنها نکته مهم در انتخاب س��خنران ها مربوط به شخصیت شان نیست. 
ما باید برنامه دقیقی برای محتوای ارائه ش��ده نیز داش��ته باشیم. اشتباه 
برخی از برندها در زمینه برگزاری مراسم تجاری ارائه آزادی عمل بسیار 
زیادی به سخنران هاس��ت. به این ترتیب م��ا در نهایت کنترل و هدایت 
مراس��م را از دس��ت می دهیم. بدون تردید آزادی عمل سخنران ها ایده 

بدی نیست، اما باید در تعامل با هدایت بحث از سوی ما باشد. 
تعیین محورهای اصلی س��خنرانی از س��وی برندهای مجری مراس��م 
ضروری اس��ت. این نکته امکان دستیابی به اهداف اصلی برند را افزایش 
خواهد داد. گاهی اوقات برندها به اش��تباه در مس��یر بازاریابی به س��راغ 
اس��تفاده از ش��یوه های بازاریابی اش��تباه براس��اس ارائه اختی��ار تعیین 
موضوعات س��خنرانی به کارآفرینان مهمان می رون��د. توصیه ما در این 
بخش هم اندیش��ی با تمام مهمان های برنامه ب��رای تعامل بهتر در قالب 

برنامه ای مناسب است. 
6. توجه به بازاریابی برای مراسم

هیچ مراس��م تجاری بدون بازاریابی مناس��ب برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف توانایی موفقیت را ن��دارد. امروزه ابزاره��ای بازاریابی در مقیاس 
جهانی توسعه بسیار زیادی پیدا کرده اند بنابراین ما باید استفاده مناسبی 
از آنها داش��ته باش��یم. توصیه ما در این بخش اس��تفاده از ش��بکه های 

اجتماعی برای افزایش جلب نظر مخاطب هدف به مراسم برندهاست. 
ام��روزه اغلب مردم دنیا در ش��بکه های اجتماع��ی عضویت دارند. این 
ام��ر پلتفرم های اجتماعی بزرگ را بدل ب��ه گزینه ای جذاب برای تعامل 
با آنها می س��ازد. اختصاص مقدار مشخصی از بودجه بازاریابی برند برای 
حضور در ش��بکه های اجتماعی ایده بس��یار مناسبی خواهد بود. شما به 
این ترتیب امکان جلب نظر شمار باالیی از کاربران پیش از اجرای مراسم 

را خواهید داشت. 
یک��ی دیگر از راهکارهای مناس��ب برای جلب نظ��ر مخاطب هدف به 
مراس��م های برند شامل بازاریابی ایمیلی اس��ت. این نکته برای یادآوری 
زمان برگزاری مراسم اهمیت بسیار زیادی دارد. ایراد برخی از برندها در 
زمینه بازاریابی ناتوانی برای اطالع رس��انی به مخاطب هدف است. به این 
ترتیب در زمان برگزاری مراسم شمار بسیار اندکی از مخاطب های هدف 
در مراس��م حاضر خواهند ش��د. استفاده از س��رویس های ایمیلی امکان 

تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف را افزایش می دهد. 
۷. ارزیابی میزان موفقیت کمپین 

برگزاری مراس��م های بازاریابی و تجاری حساس��یت های بسیار زیادی 
دارد. سرنوش��ت برندها در اغلب موارد بستگی به میزان موفقیت شان در 
زمینه اجرای مناس��ب مراسم ها دارد بنابراین ش��ما در صورت برگزاری 
نامناسب مراس��م با انتقادهای فراوانی مواجه خواهید شد. توصیه اصلی 
م��ا در این بخش ارزیابی همزمان مراس��م ها در زمان برگزاری و پس از 
آن است. به این ترتیب ما امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 

را خواهیم داشت. 
اس��تفاده از تجربیات مربوط به شکس��ت در کمپین های قبلی همیشه 
شانس طراحی مراسم های بهتر را افزایش می دهد. در اینجا بازهم بحث 
اهداف اصلی برند از برگزاری مراس��م ها مطرح می ش��ود. ما باید آگاهی 
دقیقی از نحوه ارزیابی اهداف مان داش��ته باش��یم. اگر اهداف برند ما از 
طریق بازاریابی مراس��م محور تحقق نیافته باش��د، باید دلیل این امر به 
خوبی روش��ن ش��ود. در غیر این صورت احتمال تکرار شکست در آینده 

نیز وجود خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها نس��بت ب��ه ارزیابی م��داوم کمپین ش��ان و میزان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بی توجه هستند. نتیجه این امر تکرار 
اش��تباه های اساسی و همچنین از دست دادن ش��مار باالیی از مخاطب 
هدف است. ش��ما به سادگی به کاربس��ت برخی از تکنیک های ارزیابی 

وضعیت کمپین امکان پرهیز از چنین اتفاقاتی را خواهید داشت. 
نکات کلیدی

بدون تردی��د برگزاری مراس��م های تجاری مزیت های بس��یار زیادی 
برای برندها دارد. نکته مهم در اینجا اس��تفاده از تکنیک های مهم برای 
طراحی اس��تراتژی برگزاری مراسم هاست. در غیر این صورت ما توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف را نخواهیم یاف��ت. هدف اصلی ما 
در مقاله کنونی بررس��ی برخی از مهم ترین ش��یوه های طراحی و اجرای 
مراس��م های تج��اری و بازاریابی ب��ود. انتخاب نهایی در م��ورد برگزاری 
چنین مراس��م هایی به صورت انفرادی یا با همکاری چند برند بس��تگی 
به منابع در دس��ترس برند ش��ما خواهد داش��ت. اکنون تمام جزییات و 
اطالع��ات موردنیاز برای برنامه ریزی در زمینه اجرای مراس��م در اختیار 
شما قرار دارد. از این مرحله به بعد شما باید در مورد اجرای کمپین تان 

تصمیم گیری کنید. 
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بازاریابی دیجیتال با محوریت امنیت سایبری

بازاریاب��ی دیجیتال در برنامه بس��یاری از برندها جای دارد. 
امروزه اغلب برندها در تالش برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر 
بر روی حوزه بازاریابی دیجیتال هس��تند. دلیل این امر حضور 
گسترده کاربران در فضای آنالین محسوب می شود. نکته مهم 
در این میان توجه به بحث امنیت س��ایبری اس��ت. بسیاری از 
برندها در فرآیند جلب نظر مخاطب هدف از بحث های امنیتی 
غافل می شوند. ش��اید در نگاه نخست این نکته بیش از اندازه 
وسواس گونه به نظر برسد، اما تاثیرگذاری قابل توجهی بر روی 

فعالیت برندها دارد. 
براس��اس گزارش موسس��ه Finance Online تا س��ال 
۲0۲1 مقدار خسارت های امنیتی در فضای آنالین به بیش از 
۶ میلیارد دالر خواهد رس��ید. نکته جالب اینکه چنین آماری 
فقط مربوط به حوزه تجاری اس��ت، با این حساب برندها باید 
برنامه دقیقی برای مقابله با خس��ارت های ناشی در این حوزه 

داشته باشند. 
متاس��فانه مقدار هزینه ه��ای موردنیاز ب��رای تامین امنیت 
س��ایبری برندها در آینده افزایش خواهد یافت. اگر شرکت ها 
همچنان نس��بت به مسائل امنیتی س��ایبری بی توجه باشند، 
احتمال وقوع خسارت های جبران ناپذیر افزایش خواهد یافت. 
هدف م��ا در این مقال��ه بررس��ی تاثیر رعایت ن��کات امنیت 
س��ایبری بر روی بازاریابی دیجیتال است. به این ترتیب شما 
توانای��ی تاثیرگ��ذاری بس��یار بهتری ب��ر روی مخاطب هدف 

خواهید داشت. 
امنیت سایبری چیست؟

بحث از امنیت س��ایبری بدون تعری��ف دقیق آن غیرممکن 
اس��ت. امروزه مردم برداشت های بسیار متنوعی از این موضوع 
دارند بنابراین ما باید به طور روشن به تعریف محدوده های این 
امر بپردازیم. براساس تعریف های معتبر از سوی کارشناس های 
امنیت سایبری این مفهوم فرآیند حفاظت از رایانه ها، سرورها 
و داده ها در برابر حمالت س��ایبری اس��ت. هدف نهایی در این 
فرآیند جلوگیری از درز اطالعات مهم شرکت به بیرون است. 
ما در ادامه مقاله کنونی به برخی از نکات مهم برای بازاریابی 
بهتر با توجه به مقوله های امنیتی خواهیم پرداخت. کاربس��ت 
همزم��ان تمام ای��ن نکات ضری��ب امنیتی فعالی��ت بازاریابی 

برندتان در فضای آنالین را به شدت افزایش خواهد داد. 
امنیت اینترنتی

اس��تفاده از اتصال ه��ای اینترنت��ی مطمئن ب��رای بازاریابی 
اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها همکاری مش��خصی با 
یک اپراتور اینترنت دارند بنابراین اس��تفاده از سایر اتصال های 

برای بارگذاری محتوای آنالین غیرضروری خواهد بود. 
اطمینان از امنیت اپلیکیشن ها

استفاده از اپلیکیشن های مختلف بر روی گوشی های هوشمند 
برای ویرایش محتوا امر رایجی محس��وب می شود. نکته مهم در 
ای��ن میان توجه به امنیت س��ایبری برندمان در تعامل با چنین 
نرم افزارهای��ی اس��ت. بس��یاری از اپ های ناش��ناخته در فضای 
آنالین نوعی بدافزار محسوب می ش��وند بنابراین استفاده از آنها 
امکان دسترس��ی هکرها ب��ه اطالعات مهم ش��رکت را افزایش 
می دهد. توصیه اساس��ی م��ا در این بخش اس��تفاده از اپ های 
معتبر و دانلودش��ان از پایگاه های معتبر است. در غیر این صورت 

ریسک های امنیتی برای برندتان پیش خواهد آمد. 
امنیت اطالعات

ذخیره سازی اطالعات ش��رکت باید در سرورهای مطمئن و 
امن صورت گیرد. برخی از شرکت های بزرگ دارای سرورهای 
اختصاصی هستند. توصیه ما در این مورد همکاری با تیم های 
امنیتی برای افزایش ضریب ایمنی سرورهاس��ت. هر س��روری 
امکان مواجهه با حمالت س��ایبری را دارد. نکته مهم همکاری 
تیم های امنیتی حرفه ای و ماهر برای کاهش درز اطالعاتی در 

پی چنین حمالتی است. 
اعتب��ار کنونی بس��یاری از برندها به دلیل توانایی ش��ان در 
زمین��ه حفاظت از اطالعات مش��تریان اس��ت. اگ��ر اطالعات 
مشتریان مورد سرقت قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اعتبار 
برندها نابود می شود بنابراین شما برای ادامه فعالیت و تعامل با 

مخاطب هدف نیز باید به این نکته توجه داشته باشید. 
افزایش سطح آگاهی کارمندان

بس��یاری از حمالت س��ایبری ب��ه دلیل س��هل انگاری های 
کارمن��دان در زمینه بارگذاری محتوای بازاریابی یا دیگر انواع 
اطالعات در فضای آنالین روی می دهد. توصیه اساسی ما برای 
ش��ما تالش برای همکاری با موسس��ه های امنیتی به منظور 
ارتقای س��طح دانش کارمندان از حوزه امنیت سایبری است. 
امروزه بس��یاری از برندها با مش��کالت امنیتی دست و پنجه 
نرم می کنن��د. بهره مندی از کارمندان حرفه ای و دارای دانش 
تخصصی در زمینه بازاریابی برای بهبود سطح بازاریابی شرکت 

امری ضروری محسوب می شود. 
امروزه تیم های بازاریابی بسیار زیادی توانایی تولید محتوای 
ج��ذاب را دارند. با این حال تع��داد بازاریاب های آگاه از نکات 
امنیت سایبری به شدت کم است. ما باید برای موفقیت هرچه 
بیش��تر در این حوزه اقدام به اس��تفاده از دوره های آموزشی و 

همچنین مصاحبه با بازاریاب ها پیش از استخدام کنیم. 
افزایش شهرت شرکت در پی رعایت نکات امنیت 

سایبری
امروزه بس��یاری از برندها دارای شهرت های جهانی هستند. 
چنین برندهایی به طور معمول اطالعات بس��یار گس��ترده ای 
از مش��تریان در اختیار دارند. نکته مهم در این میان حفاظت 
از اطالع��ات موردنظر در برابر حمالت آنالین اس��ت. این امر 
اعتبار و ش��هرت برندها را به ش��دت افزایش می دهد. یکی از 
برندها بس��یار معتبر در ای��ن زمینه اپل اس��ت. آنها در طول 
دهه های متمادی به طور مداوم اطمینان مش��تریان در زمینه 
حفظ اطالعات ش��ان را کس��ب کرده اند. این امر مزیت رقابتی 

قابل توجهی برای چنین برندی محسوب می شود. 
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 B2B درس های آمازون برای کسب و کارهای

امروزه آمازون یکی از غول های مهم در عرصه خرده فروشی 
و بازاریابی محس��وب می شود. س��طح گستردگی ترافیک این 
سایت در سال گذشته موجب ش��روع ارائه خدمات تبلیغاتی 

از سوی آنها شد. 
به ای��ن ترتیب برندها ب��رای تبلیغ محصوالت ش��ان امکان 
هم��کاری تبلیغاتی با آم��ازون را دارند. بی تردی��د انتقادها و 
نارضایتی های بس��یار زیادی از ش��یوه فعالی��ت آمازون وجود 
دارد. برخی از انتقادها مربوط به سطح فعالیت آمازون و ضربه 

به کسب و کارهای کوچک است. 
برخی دیگر نی��ز مربوط به تعامل نامناس��ب تیم مدیریتی 
آم��ازون با کارمندانش اس��ت. صرف نظ��ر از انتقادهای مورد 
بحث، وضعیت برند آمازون در طول سال های متمادی بیانگر 
ثبات آنها در عرصه خرده فروشی آنالین است. هدف اصلی ما 
در مقاله کنونی بررس��ی درس های تجربه آمازون برای کسب 

و کارهای B۲B است. 
1. ارائه خدمات مشتریان باکیفیت

یکی از نکات مهم برای موفقیت در زمینه کس��ب و کارهای 
B۲B ارائ��ه خدمات مش��تریان باکیفیت اس��ت. وقتی ما در 
این س��طح مش��غول به فعالیت هس��تیم، امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��دت دش��وار خواه��د بود. دامنه 
 B۲B وس��یع گزینه های در دسترس برای مشتریان در حوزه
ریس��ک ها بس��یار زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد. ما با ارائه 
خدمات مشتریان باکیفیت امکان پرهیز از ریزش مشتریان را 

خواهیم داشت. 
تجرب��ه آمازون در این زمین��ه بیانگر موفقیت آنها در زمینه 
حفظ مشتریان شان است. امروزه آمازون دارای دامنه وسیعی 
از مش��تریان وفادار اس��ت. بخ��ش قابل توجهی از س��ود این 
شرکت نیز معطوف به همین مشتریان وفادار است. هر برندی 
که قصد موفقیت در زمینه خرده فروش��ی را داشته باشد، باید 
ب��ه جلب مداوم رضایت مش��تریان از طری��ق خدمات جانبی 
توج��ه کند. در غی��ر این صورت امکان فعالیت مناس��ب را از 

دست می دهد. 
2. ساده سازی فرآیند دسترسی مخاطب به برندمان

هر برن��دی با ارائه راهکاری منحصر به فرد پا به عرصه کس��ب و 
کار می گذارد. نکته مهم در این میان تاکید بر روی دسترسی ساده 

مخاطب به برندمان است. 
ای��ن امر از طری��ق بازاریابی و تبلیغات مناس��ب در ش��بکه های 
اجتماع��ی و موتورهای جس��ت وجو صورت می گی��رد. امروزه کمتر 
کسب و کاری بدون استفاده از الگوهای تبلیغاتی امکان موفقیت در 

عرصه کسب و کار را دارد. 
 B۲B یکی از تجربه های منفی در زمینه کس��ب و کارهای
مربوط به واگذاری مشتریان به رقبا به خاطر ناتوانی در زمینه 
ارائه اطالعات مناسب است. ما همیشه باید اطالعات موردنیاز 
مشتریان را در اختیار داش��ته باشیم، بنابراین پیش از شروع 
فعالیت در حوزه کس��ب و کار نس��بت به گردآوری اطالعات 

موردنیاز مطمئن شوید. 
3. ارائه اطالعات عمیق درباره محصوالت

معرفی محصوالت برای خرده فروش��ی اهمیت باالیی دارد. 
بس��یاری از کاربران فقط به خاطر مش��اهده محتوای جذاب 
آمازون درباره محصوالت مختلف به س��ایت آن س��ر می زنند. 
هرچه توضیحات ما درباره محصوالت مختلف بیش��تر باش��د، 
شانس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داشت. 
همکاری ب��ا برنده��ای تولیدکننده محصوالت ب��رای ارائه 
اطالع��ات مناس��ب ب��ه مش��تریان گزینه منطقی محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها در این زمینه همکاری نزدیکی 
با خرده فروش��ی ها دارند. تنها نکته مهم در این میان ضرورت 
برقراری برخی تماس ها با مش��تریان اس��ت. به این ترتیب ما 
امکان کس��ب موفقیت بهینه در تعامل با مش��تریان از طریق 

ارائه اطالعات کاربردی را خواهیم داشت. 
4. همکاری با رقبا در صورت نیاز

گاهی اوق��ات ورود به یک بازار تازه دش��واری های بس��یار 
زیادی دارد. 

آمازون برای توسعه جهانی کسب و کارش اقدام به همکاری 
با بس��یاری از ش��رکت های مختلف کرده است. این امر شامل 
هم��کاری با برخی از رقبای مس��تقیم نیز هس��ت. ما باید در 
همکاری ب��ا دیگر برندها منافع بلندمدت م��ان را مدنظر قرار 
دهی��م. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف به 

صورت کاربردی فراهم نخواهد شد.
برندهای��ی نظیر آمازون از ابت��دا در بازارهای جهانی حضور 
نداش��ته اند. این فرآیند به صورت خرد و اندك در طول زمان 
ش��کل گرفته است بنابراین عجله بیش از اندازه برای ورود به 

بازارهای مختلف نامناسب خواهد بود. 
5. تمرین برای ادامه نوآوری

بازاریابی و خرده فروش��ی همیش��ه پیون��د تنگاتنگی با هم 
داشته اند. 

ای��ن نکته مربوط ب��ه ارائه خدمات مختل��ف و متنوع برای 
سهولت خرید مش��تریان نیز می شود. نکته مهم در این میان 
توجه به تداوم نوآوری های برندمان است. بسیاری از کسب و 
کارها در ابتدای ورود به یک بازار نوآوری های بس��یار جالبی 
دارند، با این حال پس از گذش��ت اندك زمانی دیگر خبری از 

نوآوری های موردنظر نیست. 
این امر تاثیر بسیار منفی بر روی ذهنیت مشتریان از برندها 
خواهد داشت. توصیه ما در این بخش تقلید از فرآیند توسعه 

آمازون است. 
آنها در طول زمان به صورت تدریجی خدمات هرچه بیشتر 
و نوآورانه تری به مش��تریان ارائه کردند. این امر امکان تداوم 
حض��ور آنها در بازاره��ای مختلف را فراهم ک��رد. اگر چنین 
نوآوری های��ی نبود، آم��ازون هرگز امکان ت��داوم فعالیت در 

بازارهای مختلف را پیدا نمی کرد.
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ویروس کرونا با تمامی مشکالتی که به وجود آورده است، مزیت هایی 
را نیز داش��ته که از جمل��ه آنها می توان به فرصتی ب��رای تجدید قوای 
طبیعت و رسیدن به پیشرفت سریع اشاره کرد. درواقع تصور این امر که 
تقریب��ا تمامی برندها از طریق دورکاری فعالیت کرده و فروش اینترنتی 
در صدر قرار گیرد، پیش بینی ای محس��وب می ش��د که برای تحقق آن 
به هفت س��ال زم��ان نیاز بود، ب��ا این حال این ویروس باعث س��رعت 
بخش��یدن به این مسئله شده است. در این رابطه آینده نگری به یکی از 
موضوعات مهم تبدیل شده و بسیاری از افراد نسبت به جهان پساکرونا 
اظهارنظرهایی را مطرح کرده اند، با این حال ما در این مقاله قصد داریم 
که پا را فراتر گذاش��ته و بخشی از جهان را در ۵0 سال آینده به تصویر 
بکش��یم. اگر شرایط کس��ب  و کار در 100 سال گذشته را مورد تحلیل 
قرار دهید، متوجه این امر خواهید شد که بسیاری از فرصت های شغلی 
آن زمان، اکنون دیگر وجود نداشته و به صورت کامل از بین رفته است. 
حتی در چند س��ال اخیر نیز ش��اهد نمونه هایی از این اتفاق بوده ایم. به 
همین خاطر طبیعی اس��ت که برخی از ش��غل های رایج حال حاضر تا 
۵0 سال آینده به صورت کامل از بین برود. در این رابطه نگاهی به آنها 

خواهیم داشت. 
1-راننده تاکسی

اگرچه هم اکن��ون در مراحل اولیه اتومبیل های خودران قرار داریم، با 
این حال این تکنولوژی بدون ش��ک تا ۵0 س��ال آینده به نقطه ایده آل 
رس��یده و امکان استفاده آن توسط تمامی افراد مهیا خواهد شد. تحت 
این ش��رایط طبیعی اس��ت که ناوگان حمل و نقل عمومی شاهد هوش 
مصنوعی به جای راننده باشد. این مسئله از چند نظر بسیار مهم است. 
نخس��ت آنکه دیگر شاهد درگیری بین راننده و مسافران نخواهیم بود و 
همه چیز مطابق خواس��ت مشتری می شود و میزان تصادف ها نیز عمال 
به صفر می رس��د. این امر به معنای آن اس��ت که مس��افر با س��هولت و 
امنیت باالتری مواجه خواهد بود. همچنین پیش بینی می ش��ود که تنها 
تاکس��ی های اینترنتی وجود داش��ته باش��د. این نکته را فراموش نکنید 
که به صورت کامل ش��غل رانندگی از بین خواهد رفت. به همین خاطر 

شاهد این مسئله در اتوبوس، قطار و مترو نیز خواهیم بود. 
۲-پست 

درواقع اگرچه صنعت پست نابود نخواهد شد، با این حال دیگر شاهد 
حض��ور افراد در بخش-های مختل��ف آن خصوصا تحویل کاال نخواهیم 
بود. این مسئله به صورت کامل به ربات ها واگذار می شود. این امر باعث 
می ش��ود تا امنیت محصوالت نیز افزایشی چشمگیر پیدا کرده و شاهد 
س��رعت باالتری در تحویل باش��یم. در حال حاضر نیز شاهد استفاده از 

پهباد و ربات در برندهایی نظیر آمازون هستیم. 
۳-خلبان 

خلبان ها نیز از جمله افرادی  محس��وب می-ش��وند که در ۵0 س��ال 
آینده ش��غل خود را از دس��ت خواهند داد. این اق��دام به صورت کامال 
بی نقص، توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. درواقع در حال حاضر 
نیز امکان پرواز خودکار، در اکثر هواپیماها وجود داش��ته و تا ۵0 س��ال 
آینده، این وضعیت به حدی پیش��رفت خواهد کرد که همه چیز توسط 
هوش مصنوعی انجام خواهد ش��د، با این حال تنها شغل خلبانی از بین 
نرفت��ه و این وضعیت ب��رای بخش های مرتبط نظی��ر مهمانداری، افراد 

حاضر در فرودگاه و برج مراقبت نیز خواهد بود.  
۴-جوابگوی تلفن

در ح��ال حاضر تنه��ا بخش اولیه ش��ماره تماس برنده��ا، به صورت 
خودکار اس��ت. پس از آن مش��تری به صورت مستقیم با افراد حاضر در 
هر بخش، صحبت خواهد کرد. این مسئله در ۵0 سال آینده به صورت 
کامل به صورت خودکار انجام شده و هوش مصنوعی تمامی نیازها را با 
سرعتی فوق العاده انجام خواهد داد. این مسئله در هزینه های شرکت ها 
بسیار تاثیرگذار بوده و باعث می شود تا امکان پاسخ سریع در هر زمانی 

از شبانه روز مهیا باشد. 
۵-نقشه بردار

اگرچه ابزارهای مختلفی در حال حاضر برای نقشه برداری وجود دارد، 
با این حال استفاده از آنها توسط فردی متخصص انجام می شود. در ۵0 
س��ال آینده ابزارها به حدی پیشرفته خواهند شد که تمامی اقدامات را 
به صورت کامل انجام داده و باعث می ش��ود که هر فرد تنها نیاز خود را 
مطرح کند. به همین خاطر حتی ممکن اس��ت دیگر شاهد تدریس این 

حرفه نباشیم. درواقع در ۵0 سال آینده هر فردی که دستگاه های الزم 
را تهیه کرده باشد، یک نقشه بردار خواهد بود. 

۶-مامور راهنمایی و رانندگی 
ای��ن وظیفه به صورت کامل به پهبادها و ربات ها واگذار خواهد ش��د. 
درواق��ع حتی ممکن اس��ت که این اتفاق برای نی��روی پلیس نیز اتفاق 
بیفت��د. این امر می تواند باعث ش��ود تا دیگر ش��اهد خش��ونت ماموران 
و تکرار حادثه هایی نظیر کش��ته ش��دن جرج فلوید نباش��یم. تحت این 
شرایط طبیعی است که دیگر افرادی به عنوان مامور پارکینگ استخدام 

نشوند.  
۷-تعمیرکار 

تمامی وس��ایل در جهان ۵0 س��ال آینده به حدی پیشرفته خواهند 
بود که سیس��تم عیب یاب خودکار داش��ته و این امر باعث می ش��ود که 
حتی افرادی که اصال فنی نیس��تند، با انجام اقداماتی که بیان می شود، 
به س��ادگی تمامی مشکالت و نقص ها ر ا برطرف کنند. همچنین دیگر 
ش��اهد مامورانی ب��رای خواندن ع��دد کنترها برای تعیی��ن رقم قبض 
نخواهیم بود و این امر به سیستم های خود دستگاه واگذار خواهد شد. 

۸-کارگر معدن 
همه ما با این جمله مشهور مواجه شده ایم که سخت ترین شغل دنیا، 
کار در معدن اس��ت. در واقع در کنار حجم کار، س��المت این افراد نیز 
در معرض تهدید جدی قرار دارد. به همین خاطر طبیعی اس��ت که در 
جهان ۵0 س��ال آینده، مس��ئله ایمنی تمامی اف��راد، اولویت باالتری را 
پی��دا کرده و این اقدامات به ربات ها واگذار ش��ود، ب��ا این حال این امر 
نیز طبیعی اس��ت که گرایش جهانی به س��مت انرژی و منابع جایگزین 
خواهد بود. به همین خاطر شاهد کاهش شدید نیاز به کار در این بخش 

نیز خواهیم بود. 
۹-مهندس کامپیوتر 

تا ۵0 س��ال آینده تکنولوژی به حدی پیشرفت خواهد کرد که دیگر 
رایانه ها خود قادر به تحلیل و انجام اقدامات مورد نیاز خواهند بود. تحت 
این ش��رایط دیگر کار با این دستگاه ها بی معنا بوده و تنها کافی است تا 
خواس��ته خود را به صورت ش��فاهی مطرح کنید. همچنین تایپ کردن 

نیز دیگر به صورت کامل از بین می رود. 
10-کارگر رستوران 

هر اقدامی در رس��توران از آش��پزخانه تا تحویل غذا، توس��ط ربات ها 
انج��ام خواهد ش��د. این امر کمک می کند که ش��اهد کیفیت یکس��ان 
خدمات در سراس��ر جهان باش��یم، با این حال تردیدهایی در این رابطه 
وجود دارد. درواقع برخی از افراد بر این باور هس��تند که اگر ربات ها به 
صورت کامل قادر به آش��پزی خواهن��د بود، دیگر چه دلیلی وجود دارد 
که فردی به رس��توران مراجعه کند. درواقع تنها کافی اس��ت تا یکی از 
این ربات ها را در آش��پزخانه خود داش��ته باشد، با این حال برخی دیگر 
نیز بر این باور هستند که قیمت باالی چنین ربات هایی، باعث می شود 

تا همچنان صنعت رستوران داری به قوت خود باقی بماند. 
11-دامدار

دامداری تا ۵0 س��ال آینده به صورت کامل صنعتی خواهد ش��د. در 
این رابطه پیش بینی می ش��ود که گرایش به گیاه خ��واری افزایش پیدا 
کرده و تولید گوش��ت به علت تاثیرات زیست محیطی و افزایش گرمای 
زمین، دیگر به مانند سابق طرفدار نداشته باشد. ذکر این نکته ضروری 
است که نه تنها دامداری، بلکه پرورش حیوانات نیز از بین خواهد رفت. 
با این اقدام ش��اهد کاهش شیوع بیماری های مشترك انسان و حیوانات 
خواهی��م بود. همچنین ای��ن موضوع می تواند به معن��ای پایان تجارت 
حیوانات باش��د. نکته مهم دیگر این اس��ت که مسئله فوق برای صنعت 

کشاورزی نیز رخ خواهد داد. 
1۲-داور 

در هر ورزشی داوری به علت این امر که با خطای انسانی همراه است، 
با اعتراض هایی همراه بوده و تکنولوژی VAR باعث شده است تا درصد 
اشتباهات تا حد زیادی کاهش پیدا کند، با این حال در ۵0 سال آینده 
در راستای به صفر رساندن احتمال خطا و عدم کاهش سرعت بازی ها، 
هم��ه چیز ب��ه تکنولوژی واگذار خواهد ش��د. درواق��ع دوربین  و هوش 
مصنوعی، نقش داور را ایفا خواهد کرد. با این حال هنوز مشخص نیست 
که کدام ورزش، پتانس��یل میزبان نخستین بازی بدون داور خواهد بود، 
با این حال شانس ورزش های تک نفره و دو نفره، طبیعتا بیشتر است.

1۳-عکاس 
اگرچه عکاس��ی و فیلمب��رداری در ح��ال حاضر یک حرفه پولس��از 
محس��وب می ش��ود. با این ح��ال تا ۵0 س��ال آینده میزان پیش��رفت 

دس��تگاه های عکاس��ی و فیلمبرداری به حدی ب��اال خواهد رفت که هر 
فردی ق��ادر خواهد بود تا با باالترین کیفی��ت کار کند. همچنین دیگر 
نیازی به ویرایش وجود نداشته و تمامی تغییرات به دلخواه شما توسط 

خود دستگاه انجام خواهد شد. 
1۴-وکیل 

وکال نیز تا ۵0 سال آینده وجود نداشته و هوش مصنوعی قادر خواهد 
بود تا تمامی مش��کالت حقوقی ش��ما را در کمترین زمان برطرف کند. 
این امر به معنای پایان کار دادگاه و مش��اهده قاضی نیز اس��ت. درواقع 
دیگ��ر زمان افراد برای رفع مش��کالت حقوقی تلف نش��ده و همه چیز 
توسط هوش مصنوعی انجام می شود. در این رابطه حتی حسابداری نیز 

وضعیت مشابه را پیدا خواهد کرد. 
1۵-پزشک 

تمامی حوزه های پزش��کی، به ربات ها واگذار خواهد ش��د. برای مثال 
تمامی عمل ها بدون درصدی خطا، توس��ط این افراد انجام می شود. این 
امر می تواند باعث ش��ود تا هزینه های درمان��ی، کاهش پیدا کند. برای 
مثال در حال حاضر هر یک از متخصصین، رقم های خاص خود را دارند، 
با این حال این مسئله برای ربات ها وجود نداشته و آنها سطحی یکسان 
را ارائه خواهند کرد. همچنین خس��تگی برای آنه��ا بی معنا بوده و این 
امر باعث می ش��ود تا امکان خدمت رسانی شبانه روزی و کار در بدترین 

شرایط آب وهوایی نیز میسر باشد. 
1۶-مترجم

در جه��ان ۵0 س��ال آینده، یادگی��ری زبان به ام��ری بی معنا تبدیل 
خواهد ش��د. درواقع تکنولوژی به حدی پیش��رفته می ش��ود که ش��ما 
می توانید س��ریعا جمالت را به زبان خ��ود دریافت کرده و صحبت های 
خ��ود را مطرح کنی��د. این امر با کیفیتی فوق الع��اده و حتی با تفکیک 

لهجه ها خواهد بود. 
1۷-کارمند بانک 

در جهان آینده ش��اهد هیچ کارمندی نخواهیم بود و این مسئله تنها 
به بانک ها محدود نمی ش��ود. درواقع دورکاری به ش��یوه اصلی فعالیت 
تبدیل شده و عمال دیگر نیازی به حضور در بانک وجود نخواهد داشت. 
به همین خاطر حتی ممکن اس��ت شاهد عدم وجود شعبه های مختلف 

باشیم. 
1۸-فروشنده 

در جهان آینده هیچ فردی به عنوان فروش��نده فعالیت نخواهد کرد. 
درواقع پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که بیش از ۹0درصد خریدها به 
صورت اینترنتی انجام شود. در کنار این موضوع باقی نیاز برندها، توسط 

ربات ها انجام می شود. 
1۹-آهنگ ساز

تا ۵0 سال بعد شما تنها کافی است تا متن خود را بخوانید تا ابزارهای 
ساخت موسیقی، بهترین آهنگ را برای شما انتخاب کنند. همچنین در 

مجالس و مهمانی ها نیز شاهد دی-جی نخواهیم بود. 
۲0-نجار 

تمامی مراحل س��اخت انواع وس��ایل چوب��ی از مرحله قطع درخت تا 
اقدامات جزئی، به صورت کامل توس��ط ربات ها انجام داده خواهد شد، 
با این حال برخی نظریه ها حاکی از آن اس��ت که دیگر از چوب استفاده 
نشده و هیچ درختی قطع نخواهد شد. در هر صورت، دیگر شاهد چنین 

شغلی نخواهیم بود. 
۲1-کتابدار

در کتابخانه ها و کتاب فروش��ی ها افرادی حضور دارند که شما را برای 
رس��یدن به کتاب مدنظر خود، راهنمایی می کنند. با این حال در آینده 
ربات ها این اقدام را انجام خواهند داد، با این حال برخی از افراد عقیده 
دارن��د ک��ه با توجه به این امر که در جهان آین��ده درخت قطع نخواهد 
ش��د، دیگر ش��اهد کتاب های چاپی نیز نبوده و هم��ه چیز الکترونیکی 
می شود. تحت این شرایط دیگر کتابخانه و کتابفروشی فیزیکی، بی  معنا 

خواهد بود. 
اگرچ��ه تمامی ای��ن م��وارد کامال جذاب هس��تند، ب��ا این حال 
دغدغه های��ی نیز وج��ود دارد. درواقع با حذف این مش��اغل، ممکن 
است شاهد بیکاری گسترده نیز باشیم که خود چالشی جدی خواهد 
بود. با این حال اگر این روند، مس��یر طبیعی خود را طی کند، بدون 
ش��ک فرصت وفق داده شدن با ش��رایط جدید وجود خواهد داشت. 
درواقع قرار نیس��ت که تمامی این تغیی��رات دقیقا پس از پایان ۴۹ 

سال آینده، رخ دهد. 
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تبریز – ماهان فالح: پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
اس��تاندار و مسئوالن دستگاه های اجرایی اس��تان، تعدادی از نمایندگان 
مجلس، مسئوالن دستگاه قضایی، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تبریز و تشکل های فعال بخش خصوصی برگزار شد. 
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای گفت وگو، مسائل 
و مش��کالت مربوط به تأمین نهاده های دامی و برخی مواد اولیه تولید و 
همچنین مشکالت ناشی از شیوع کرونا در بخش های تولیدی و خدماتی 
و راهکارهای جبران آس��یب های واردش��ده مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. در این جلس��ه همچنین 1۵ نفر از چهره های برجسته بخش های 
دولتی، خصوصی و نهادهای مردمی که در رزمایش کمک مؤمنانه و کمک 
به خانواده های نیازمند آسیب دیده از کرونا مشارکت فعال داشتند، از سوی 
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی و نماینده ولی فقیه در استان مورد تجلیل و 

قدردانی قرار گرفتند.
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی: ش��ورای گفت وگو در جهت 

عملی کردن جهش تولید تالش کند
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی در این جلس��ه توجه به رونق 
تولید را دغدغه همیشگی رهبر معظم انقالب در نام گذاری سال ها در یک 
دهه اخیر عنوان کرد و گفت: رهبر انقالب با مالحظه ظرفیت های بالقوه 
اقتصاد ایران، امسال هم شعار جهش تولید را مطرح کردند. حجت االسالم 
سیدمحمدعلی آل هاشم افزود: کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت واردات 
و خروج شرکت های بزرگ از بازار ایران به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش 
ارزش پ��ول ملی از جمله دالیلی اس��ت که توجه به بخش تولید را بیش 
از پیش ضروری می س��ازد  . وی، حمایت از صنایع پایین دستی، بازتوزیع 
حمایت های دولتی به بخش تولید، اس��تفاده از روش های نوین تولیدی و 
تکمیل زنجیره ارزش داخلی را از مهم ترین راهکارهای تحقق شعار جهش 
تولید برش��مرد و ابراز امیدواری کرد اعضای ش��ورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی استان در جهت عملی کردن این راهکارها تالش کنند.
واردات برخ��ی اقالم خاص نظیر نهاده های دام��ی در اختیار چند نفر 

خاص است

 اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ه��م دوگانگی و تضاد در سیاس��ت های 
اقتص��ادی را از موانع اصلی رون��ق تولید عنوان کرد و گفت: تمرکزگرایی 
و عدم واگذاری اختیارات به اس��تان ها از دیگر مشکالت این بخش است. 
دکتر محمدرضا پورمحمدی با انتقاد از انحصاری بودن واردات نهاده های 
دامی و برخی اقالم خاص، اظهار داشت: این موضوع را بارها تذکر داده ایم، 
اما هنوز اتفاقی نیفتاده اس��ت و متأسفانه واردات برخی اقالم خاص نظیر 
نهاده های دامی در اختیار چند نفر خاص اس��ت. وی افزود: در ش��رایطی 
که برخی افراد با اس��تفاده از ارز دولتی اقدام به واردات نهاده ها می کنند، 
به تولیدکنندگانی که بدون درخواست ارز، قصد واردات دارند مجوز داده 
نمی شود که این دوگانگی و تضاد در اجرای سیاست ها مانع مهمی بر سر 
راه تولید است. پورمحمدی با تأکید بر اینکه انحصار در واردات نهاده های 
دامی باید رفع ش��ود، افزود: موضوع منطقه ای شدن صدور مجوز واردات 
را به مراجع تصمیم گیر پیش��نهاد و تحق��ق آن را پیگیری خواهیم کرد. 
اس��تاندار آذربایجان شرقی همچنین از همکاری و تعامل سیستم بانکی 
استان با بخش تولید قدردانی کرد و گفت: بانک ها انصافاً همکاری خوبی 
با تولیدکنندگان داش��ته اند؛ اما برخی از موارد در اختیار بانک های استان 

نیست. 
پورمحمدی با اش��اره به تصمیمات دولت ب��رای حمایت از واحدهای 
تولیدی آسیب دیده از کرونا، گفت: افزایش رسته های شغلی آسیب دیده، 

بخش��ودگی جرایم بانکی و معافیت های مالیاتی پیش��نهادهای ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اس��تان اس��ت که به ستادهای ملی 
اعالم خواهد شد.  وی همچنین نسبت منابع و مصارف بانک های دولتی 
اس��تان را قابل قبول دانست و گفت: نس��بت مصارف به منابع بانک های 
خصوصی استان کمتر از سه درصد است که این نسبت باید اصالح شود. 
یوسف داودی، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی و نماینده مردم 
سراب در مجلس شورای اس��المی نیز در این جلسه آمادگی نمایندگان 
استان را برای پیگیری حل مشکالت بخش خصوصی استان اعالم کرد و 

گفت: با تمام وجود در خدمت فعاالن بخش تولید هستیم.
امنیت سرمایه گذاری، خصوصی س��ازی واقعی و همراهی نظام بانکی؛ 

الزامات اساسی جهش تولید
س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز، اس��کو و آذرشهر 
هم امنیت س��رمایه گذاری، خصوصی سازی واقعی و همراهی نظام بانکی 
را الزامات اساسی جهش تولید عنوان کرد و گفت: حمایت واقعی از بخش 
خصوصی در رفع انحصار اس��ت و این موضوع از سوی نمایندگان مجلس 
پیگیری خواهد ش��د.  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
تبریز هم در تشریح عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان در سال ۹۸، گفت: در سال گذشته ۹ جلسه این شورا برگزار شد 
که ۴۵ مصوبه ملی و ۵۲ مصوبه استانی داشت.  یونس ژائله گفت: انتقال 
س��پرده های مردم به بانک های خصوصی به استان از جمله مصوبات این 
ش��ورا در سال گذش��ته بود که منجر به ابالغ مصوبه ملی مبنی بر جذب 
۵0 درصد از منابع این بانک ها در اس��تان ش��د. وی با بیان اینکه برخی 
از مصوبات نیز به دلیل ش��رایط اقتصادی و ش��یوع بیم��اری کرونا اجرا 
نش��د، افزود: ایجاد پنجره واحد س��رمایه گذاری با هدف تسریع در صدور 
مجوزه��ا یکی از این مصوبات بود که امس��ال اجرای آن در ۵ اس��تان از 
جمله آذربایجان شرقی الزامی شده است. ژائله همچنین معوقات بانکی، 
کمبود نقدینگی، قطع زنجیره تأمین و کاهش ظرفیت تولید به دلیل عدم 
تأمین مواد اولیه را از جمله مهم ترین مشکالت بخش تولید پس از شیوع 
بیماری کرونا اعالم کرد و خواس��تار حمای��ت دولت از واحدهای تولیدی 

آسیب دیده از کرونا شد.

صفهان – قاسم اسد: درهشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اس��تان اصفهان مقرر شد به منظور کمک به 
واحدهای تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری کنسرسیوم بانکی در حدود 

اختیارات استان تشکیل شود. 
به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفه��ان عباس رضایی، 
استاندار اصفهان در این جلسه ضمن اشاره به گزارش عملکرد مقایسه 
ای شورای گفتگوی استان ها در سال ۹۸ از سوی وزارت کشور، عملکرد 
شورای گفتگوی استان اصفهان را مطلوب دانست و از اعضاء تشکر نمود.  
وی تشکیل کمیته های کارشناسی شورا را در ایفای نقش اصلی استان 

اصفهان به عنوان استانی تاثیرگذار، مهم ارزیابی کرد.
 رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه پنجره واحد کس��ب و کار در راس��تای دستور مقام 
معظم رهبری ایجاد ش��ده است ، خواستار تشکیل تیمی از سوی اداره 

کل امور اقتصادی و دارایی استان و استفاده از پتانسیل های موجود در 
اتاق بازرگانی و دیدگاه های کارشناسی پارلمان بخش خصوصی اصفهان 

به منظور راه اندازی دومین پنجره واحد کسب و کار کشوردر اصفهان 
ش��د.  رضایی در ادامه با تاکید بر اینکه کرونا را تمام شده تلقی نکنید 
و هنوز وارد دوران پساکرونا نشده ایم، تحقق ایمنی جمعی برای بهبود 
وضعیت موجود را بسیار مهم دانست و خواستار به روز شدن مطالعات 
این حوزه برای کاهش حداکثری تبعات این ویروس مهلک شد.  وی در 
ادامه بر لزوم افزایش تعامل و ارتباط دستگاه های اجرایی استان اصفهان 

با وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی تاکید کرد. 
رضایی از س��فر قریب الوقوع سرپرس��ت وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت به اصفهان و طرح مش��کالت صنوف مختلف استان با وی خبر 
داد.  اس��تاندار اصفهان در ادامه به معرفی طرح هایی با قابلیت جذب 
س��رمایه گذار پرداخت و گفت: اجرای این طرح ها نه تنها برای سرمایه 
گذار ارزش افزوده خواهد داش��ت بلکه برای پیشرفت استان نیز مفید 

خواهد بود. 

بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیریت شهری بایستی با تمام 
تالش زیرساخت های مسیر رشد و شکوفایی بندر بوشهر را فراهم نماید.

مهندس فردین خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر و شهردار 
منتخب به همراه حسین محمدی سرپرست معاونت امور عمرانی و حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری و همراهان از چگونگی روند اجرایی پروژه های 
عمرانی بازدید نموده و ضمن رصد پیشرفت این پروژه ها موارد الزم را در 
اجرای آنها متذکر شدند. به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر در ابتدای این بازدید که از تقاطع 
غیر همسطح شهید سردار سلیمانی  بعمل آمد حسین محمدی سرپرست 
معاونت عمرانی در خصوص چگونگی کمی و کیفی نحوه اجرای پروژه ها 
و هماهنگی های الزم با پیمانکاران و مشاوران طرح و نظارت الزم بر حسن 
اجرای کار و موانع احتمالی که می تواند در کاهش سرعت پروژه ها تأثیر 

گذار باشد و همچنین نکات فنی توضیحاتی ارائه دادند . مهندس فردین  
خورشیدیان در این بازدید با توجه به نقش تردد و ساماندهی وسائط نقلیه 

در شهر بوشهر و اینکه به دلیل موقعیت خاص اقتصادی یک شهر  مسافر 
پذیر می باشد خواستار تسریع در اتمام پروژه تقاطع غیر همسطح شهید 
سردار س��لیمانی به همراه رعایت نکات فنی و استانداردهای الزم شدند. 
وی با اش��اره به این که بوش��هر به عنوان یک قط��ب اقتصادی  بزرگ در 
کشور محسوب می شود یادآور شد مدیریت شهری بایستی با تمام تالش 
زیرساخت های مسیر رشد و شکوفایی بندر بوشهر را فراهم نماید. ایشان 
در ادامه عنوان نمودند تعهد پیمانکار در این خصوص دقت و تس��ریع در 
اجرای پروژه بوده و شهرداری نیز به نوبه خود تالش می کند موانع موجود 
در س��ر راه پیشرفت اجرای پروژه ها را نیز با همکاری دستگاه های ذیربط 
حل نماید. وی تأکید داش��ت بازدید ها به صورت  مستمر و منظم انجام 
خواهد ش��د و از همه ت��وان خود برای بهره ب��رداری در کوتاهترین زمان 

استفاده خواهیم کرد.

قزویـن - خبرنگار فرصت امروز: بیش از یک میلیارد 
و هش��تصد میلی��ون کیلووات س��اعت ان��رژی ناخالص در 
فروردین و اردیبهش��ت امسال از س��وی واحدهای نیروگاه 

شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت مدیری��ت تولید برق 
ش��هید رجایی، در فروردین و اردیبهش��ت سال جاری، یک 
میلی��ارد و هش��تصد و هجده میلیون و هفتصد و بیس��ت و 
ش��ش هزار کیلووات س��اعت انرژی الکتریک��ی ناخالص در 
واحدهای س��یزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری 

تحویل ش��ده اس��ت. از این میزان انرژی، هش��تصد و چهل 
و هش��ت میلی��ون و چهارصدو چهار هزار کیلووات س��اعت 
انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و نهصد و هفتاد 
میلیون و س��یصد و بیست و دو هزار کیلووات ساعت انرژی 

در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
نیروگاه ش��هید رجای��ی با دارا ب��ودن 1۳ واحد بخاری و 
س��یکل ترکیبی و تولید ساالنه حدود 1۲ میلیارد کیلووات 
س��اعت انرژی، برق ۴ درصد از نیاز مص��رف کنندگان این 

انرژی را در کشور تامین می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: جلسه ستاد خرید گندم در سال زراعی 
جاری رو ز س��ه ش��نبه 1۳ خرداد ماه با حضور فرماندارشهرستان،معاون 
فرمانداری،نمایندگان دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری،مدیر مالی 
اداره کل غله و بازرگانی استان ، مدیر جهاد کشاورزی و رییس اداره صمت 
در محل فرمانداری شهرستان آشتیان بر گزار شد . در ابتدای این نشست 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آشتیان با تسلیت ایانم ارتحال ملکوتی امام 
خمینی )ره( ضمن تشکر از حضور اعضا گفت: در سال زراعی جدید بیش از 
۲۸ هزار هکتار ازاراضی شهرستان زیر کشت گندم دیم قرار دارد و به لطف 
خداوند انتظار سال پر محصولی را انتظار داریم. وی با اشاره به نظارت های 
مستمر و کارشناسی های و اقدامات فنی و ترویجی از شروع سال زراعی از 
جمله اجرای طرح ارتقای امنیت غذایی ، پایش های آفات و بیماری های 

مزارع به خصوص سن غالت که گامی موثر در راستای جهش تولید خواهد 
بود پیش بینی تولید بیش از ۳0هزار تن گندم را خواهیم داشت. همچنین 

با توجه به افزایش نرخ خرید نسبت به سال گذشته استقبال کشاورزان از 
تحویل محصول خود به مراکز خرید را خواهیم داش��ت. در ادامه فرماندار 
شهرستان آشتیان ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده بخش کشاورزی 
همت کلیه دست اندر کاران بخش تولید و خرید را به تسهیل در امر خرید 
و ذخیره سازی محصول استراتژیک گندم در سیلوی شهرستان را خواستار 
شد . مهندس جهان میرزایی اضافه کرد شهرستان به جهت فعالیت های 
زراعی و دام وطیور پتانسیل خوبی داشته و بایستی بهره برداری مناسب با 
توسعه کشاورزی نوین جز اهداف و سیاست های کاری مجموعه باشد . در 
این جلسه از بر گزیدگان جشنواره ملی زنجیره گندم ،آرد، نان آقایان عارف 
بهمنی به عنوان سیلودار برتر و محمود شاکری به عنوان کشاورزپیشرو در 

تولیدو تحویل محصول گندم به مراکز خرید دولتی تقدیر شد.

استاندار آذربایجان شرقی: 

دوگانگی و تضاد در سیاست های اقتصادی از موانع اصلی رونق تولید است

درهشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد:
تشکیل کنسرسیوم بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری استان

بازدید شهردار منتخب بندر بوشهر از روند اجرایی پروژه های عمرانی

در 2 ماهه سال جاری محقق شد،
تولید بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

جلسه ستاد خرید گندم در سال زراعی جاری در شهرستان آشتیان بر گزار شد 

دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد  :
بستری شن تعداد 5۸ بیمار مشکوک به کرونا

ساری – دهقان : ظرف ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۵۸ بیمار مشکوك 
به کرونا بر اس��اس تش��خیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش 
دانش��گاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند  ظرف 
همین مدت تعداد ۶۶ نفر از افراد مشکوك بستری شده ، از بیمارستان 
ها مرخص شدند و  تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند 
داد. ه��م اکن��ون ۲۷۷ نفر بیمار مش��کوك به وی��روس کرونا با عالئم 
تنفسی حاد مشکوك به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز 
بس��تری هس��تند. تاکید می گردد مردم و اصناف در راس��تای کاهش 
انتقال ویروس کرونا در مازندران ، فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی را با حساسیت 
بیش��تری رعایت کنند. رعایت فاصله فیزیکی، اس��تفاده از ماس��ک، ضدعفونی دائم سطوح، شستشوی 
دس��ت ها هر یک ساعت یکبار، پرهیز از س��فر های غیر ضرور از مهمترین راه های پیشگیری از ابتال به 

کرونا است.

ارسال الکترونیکی قبوض مشترکین برق منطقه ای خوزستان
اهـواز – شـبنم قجاوند: مدیر دفتر خدمات مش��ترکین و وصول درآمد ش��رکت ب��رق منطقه ای 

خوزستان از ارسال الکترونیکی صورتحساب های برق مشترکین این شرکت خبر داد.
کیوم��رث زمان��ی گفت : با برنامه ریزی های انجام ش��ده در اواخر س��ال ۹۸ و اخذ اطالعات پس��ت 
الکترونیکی رس��می مشترکین جهت دریافت صورتحس��اب ها، اولین قبوض صادره سال ۹۹ مشترکین 
برق منطقه ای خوزس��تان بصورت الکترونیکی برای آنها ارس��ال شد. وی با بیان اینکه برای اطمینان از 
دریافت صورتحس��اب ها به موازات آن قبوض مربوطه به صورت پس��تی نیز ارس��ال شده است، تصریح 
کرد: بزودی و در س��ال جاری امکان دسترس��ی به قبوض از طریق پورتال ش��رکت فراهم و رقم بدهی 
صورتحس��اب های صادره بصورت پیامک نیز برای نمایندگان معرفی شده مشترکین ارسال خواهد شد 
و پس از اجرایی شدن مراحل مذکور، ارسال پستی قبوض نیز به طور کامل حذف می شود. مدیر دفتر 
خدمات مش��ترکین و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای خوزستان توسعه دولت الکترونیک و کاهش 
زمان ارسال قبوض تمامی مشترکین از یک هفته به یک ساعت را از مزایای این طرح برشمرد و افزود: 
کاهش نیاز به مراجعه حضوری و خطرات ناشی از آن جهت پرسنل شرکت )بخصوص در شرایط انتشار 
کرونا(، افزایش وصول درآمد به دلیل تس��ریع در ارسال قبوض و آگاهی مشترکین از بدهی خود جهت 

پرداخت، استفاده بهینه از نیروی انسانی و صرفه جویی در مصرف کاغذ دیگر مزایای این طرح است.

مجموع مشترکین گاز در گیالن به یک میلیون و 100 هزار مشترک رسید 
رشت – علی قلی پور: در اردیبهشت امسال بیش از ۴ هزار و دویست مشترك به جمع مشترکین 

گاز طبیعی در گیالن افزوده شده است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از جذب ۴ هزار و دویست و سی مشترك جدید در 
اردیبهش��ت امس��ال خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته بیش از ۶۸ درصد 
رشد داشته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: با جذب این تعداد 
مش��ترکین جدید، مجموع مشترکین گاز طبیعی در گیالن به باالی یک میلیون و یکصد هزار مشترك 
رس��یده است.مهندس اکبر اظهار داشت: خوش��بختانه با گازرسانی گسترده به اقصی نقاط استان، همه 
ش��هرها و دو هزار و ۳۵ روس��تای استان برخوردار از گاز می باشند و متوسط بهره مندی گاز مشترکین 
گیالنی به باالی ۹۸ درصد رس��یده اس��ت.وی با اش��اره به افزایش تعداد مشترکین گاز طبیعی بر لزوم 
توجه بیش��تر به موضوع آموزش و اش��اعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: 
این ش��رکت با همکاری نهادهای مختلف نظیر اس��تانداری، صدا و س��یما و همچنین ارتباط مستمر با 
اصحاب محترم رسانه تمام تالش خود را در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف گاز به کار بسته است.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن در خاتمه از همه مشترکین گاز درخواست نمود تا با رعایت نکات 

ایمنی، شرکت گاز را در زمینه ارائه خدمات هرچه بهتر یاری نمایند.

ایمن سازی تقاطع ها و ایجاد سه دوربرگردان در محور ایالم – مهران 
در حال انجام است

ایالم - منصوری: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از تعریض 
و بهس��ازی ۶ کیلومتر از مس��یر مهران – دهلران و مهران – صالح آباد به منظور ایمن سازی تقاطع ها 

و ایجاد سه دوربرگردان در این مسیر چهارخطه که با نصب نیوجرسی جداسازی شده است خبر داد.
محمدرضا رضایی اظهار داشت: این پروژه به منظور باال بردن ضریب ایمنی راهها و سهولت در تردد و 

همچنین دسترسی کاربران جاده ای به اماکن و اراضی طرفین جاده دردستور کار قرار گرفت.
 وی اعتب��ار هزینه ش��ده در اجرای این پروژه را ۵0 میلیارد یال عن��وان کرد و افزود: عملیات خاکی 
پروژه بصورت امانی و توسط اکیپ های راهداری شهرستان مهران انجام و عملیات تعریض پل ها و اجرای 

عملیات تکمیلی الیه های روسازی توسط پیمانکار اجرایی می شود.

گاز سوز کردن رایگان خودروهای عمومی
شـاهرود - حسین بابامحمدی: مدیر ش��رکت ملی فرآورده های 
نفتی منطقه شاهرود از آغاز ثبت نام جهت گاز سوز کردن خودروهای 
عمومی بصورت رایگان خبر داد. دکتر علی اکبر عربعامری با اش��اره به 
اجرایی ش��دن مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از تولید کارخانه 
 ، GCR.niopdc.ir ای گف��ت:  ثب��ت نام و نوبت ده��ی در س��ایت
ب��ه جهت دوگانه س��وز کردن  1۴۶۴000 خودروی باری و مس��افری 

عمومی آغازشده است

حمایت کارکنان دیبا از 200 کودک بی سرپرست
همدان - فاطمه صنیعی وحید: مدیرعامل تولیدی پوش��اك شرکت دیبا با 
اشاره به حمایت کارکنان این مجموعه از ۲00 کودك بد سرپرست و بی سرپرست 
گفت: با اجرای این طرح می خواهیم کمکی برای تامین حداقل معیش��ت زندگی 
این افراد باشیم و با ایجاد انگیزه در بین کارکنان فضایی محیا کنیم تا به همنوع 
خود کمک کنند هرچند در نگاه اول شاید این مبالغ ناچیز باشد، اما وقتی جمع 
شود رقم آن چشمگیر خواهد شد. مدیرعامل تولیدی پوشاك شرکت دیبا با اشاره 
به حمایت کارکنان این مجموعه از ۲00 کودك بد سرپرست و بی سرپرست گفت: 
با اجرای این طرح می خواهیم کمکی برای تامین حداقل معیشت زندگی این افراد 
باشیم و با ایجاد انگیزه  در بین کارکنان فضایی محیا کنیم تا به همنوع خود کمک کنند هرچند در نگاه اول شاید این 
مبالغ ناچیز باشد اما وقتی جمع شود رقم آن چشمگیر خواهد شد. وی افزود: در این خصوص مذاکراتی با کمیته امداد شد 
تا افراد از طرف آن ها معرفی شوند و برای هر کارمندشرکت دیبا مشخص شود که حامی چه کسی خواهدشد.  لطفی با 
اشاره به اینکه برای شروع این امر خیر هر یک از عزیزان با مبلغ پایه کمک می کنند خاطرنشان ساخت: کارکنان می توانند 
با رضایت خودمی سقف کمک را افزایش دهند. وی با اشاره به اینکه بعد از اعالم ایده از سوی شرکت با استقبال کارکنان 
روبه رو شدیم تصریح کرد: امید است با اجرایی شدن این طرح بتوانیم از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست حمایت کرده 
و الاقل دغدغه  ی این عزیزان را در خصوص تحصیل را بر طرف کنیم.  مدیرعامل تولیدی پوشاك شرکت دیبا گفت: عالوه 
بر مجموعه دیبا با تولیدکنندگان دیگر در تعامل هستیم تا آن ها نیز از این طرح حمایت کنند، به فرض مثال اگر مجموعه 
دیبا لباس این عزیزان را تامین کرد، مجموعه های دیگر در تهییه کیف و کفش یا دیگر ملزومات آنان را یاری کنند. رضا 
لطفی افزود: با توجه به فعالیت 1۸ ساله تولیدی دیبا در حال حاضر ۲00 نفر به طور مستقیم و ۸00 نفر به طور غیرمستقیم 
با مجموعه همکاری می کنند، و این طرح تا زمانی که مجموعه دیبا در حال فعالیت باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.
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حتی اگر مدیرعامل ش��رکت را تاسیس کرده باشد، این ِسَمت، تنها 
یک عنوان باشکوه برای کسی است که بر کار تعداد انگشت شماری از 
کارکنان نظارت می کند. آیا بیشتر مدیران عامل فقط کالس می گذارند؟ 
مش��اور مدیریت اس��تیو توبک به طور قطع این طور فکر می کند. وی 
در یکی از مقاالت قدیمیش به نام »چرا بیش��تر مدیران عامل شیادند« 
از تمایل بس��یاری از مردم به دادن عنوان مدیرعامل به خودشان ابراز 

تاسف می کند. وی می نویسد:
 ش��اید من کمی ش��وخی می کنم اما خودتان می دانید در مورد چه 
چیزی حرف می زنم. موقعیتی که قبال نش��ان دهنده  یک مدیر سازمان 
واقع��ی ب��ا تیمی اجرای��ی، یک هی��أت مدیره، رئیس یک س��ازمان و 
مس��ئولیت های خیلی زیاد بود امروزه توس��ط هر کس با شغل آزاد یا 
کسی که فقط فکر می کند ایده  اقتصادی خوبی دارد، ربوده شده است.

 اکنون س��وال این اس��ت که: یک مدیرعامل چ��ه موقع مدیرعاملی 
»واقعی« است؟ در اینجا برخی از ویژگی های آنها را شرح می دهیم.

م��ن معتقدم ک��ه کار مدیرعامل وقتی ش��روع می ش��ود که تعداد 
کارکنان شرکت به حدود ۲0 نفر برسد. تا قبل از آن این شغل بیشتر 
شبیه نقش یک مدیر محصول است. مدیران عامل در این مرحله سعی 
می کنند که یک محصول مناس��ب را توس��عه دهند و مقداری درآمد 

کس��ب کنند. موقعیت واقعی مدیرعامل وقتی ش��روع می شود که یک 
س��ازمان کامل با تمام توابع اصل��ی اش وجود دارد. این گذار معموال با 
۲0 تا ۳0 کارمند ش��روع می ش��ود و وقتی این تعداد به ۵0 نفر برسد 

یک نقش تمام وقت مدیرعاملی وجود دارد.
در ای��ن مرحله، یک مدیرعامل بای��د اقدامات با ظرفیت فردی خود 
همانن��د نوش��تن کد، فروش، توس��عه  کپی و ... را متوق��ف کرده و به 
رهبر کل س��ازمان تبدیل شود. این امر مستلزم مسئولیت های کلیدی 

مدیرعامل است:
• ایجاد و داشتن یک دید کلی

• اتخاذ تصمیمات تاثیرگذار بر توابع چندگانه
• عرضه منابع موردنیاز سازمان

• ساختن یک فرهنگ و ارائه عملکرد
برخ��ی معتقدند که ب��ه منظور درجه بندی س��ازمان، مدیر ان عامل  
موس��س باید در برخی نقاط با مدیران عامل حرفه ای جایگزین شوند. 
من الزاما با این نظر موافق نیس��تم چراکه مراحل مختلف یک سازمان 
نیازمند مهارت های متفاوتی اس��ت، موس��س های ش��رکت می توانند 
جهش بیابند و این افراد معموال بهترین ش��خص برای رش��د سازمان 

هستند.

ی��ک کارآفرین که دارای مهارت  های الزم برای تاثیرگذاری بر ۵0 تا 
100 نفر اس��ت مطمئنا می تواند به عن��وان مدیرعامل باقی بماند و با 
این سمت انطباق یابد. بسیاری از مدیران عامل موسس، سازمان خود 
را رهبری می کنند مثل مارك زاکربرگ، لری الیس��ون، بیل گیتس یا 

جف بزوس.
بزرگترین عاملی که مشخص می کند که یک موسس خاص می تواند 
مدیرعام��ل دائمی باش��د یا نه این اس��ت که آی��ا وی می تواند از یک 
متخصص به یک تعمیم دهنده تبدیل ش��ود یا نه. بس��یاری از مدیران 
عامل به محدوده  آسایش خود باز می گردند؛ حوزه  تخصصی ای که در 
آن به عنوان یک عامل فردی سرآمد هستند و سایر بخش های کسب 
و کار را نادی��ده می گیرند. آنها از به کارگیری یک رویکرد متعادل در 

سراسر طیف کسب و کار عاجزند.
دو پس زمینه  ش��ایع در مراحل اولی��ه مدیرعاملی، فروش یا فناوری 
اس��ت. کس��انی که نمی توانند مدیرعامل موفقی شوند افرادی هستند 
که زمان زی��ادی را صرف یک حوزه  خاص می کنن��د. برای مثال آنها 
تم��ام زم��ان خود را ص��رف تالش برای ف��روش یا عقد ی��ک قرارداد 
بزرگ می کنند و به اندازه کافی به س��ایر حوزه های کسب و کار توجه 

نمی کنند.

اگر یک مدیرعامل بیش��تر وقت خود را صرف یک نقش خاص کند 
نق��ش مدیرعاملی خود را تضعی��ف می کند و نمی تواند به طور صحیح 
ب��ا چالش های منحصر ب��ه فرد مقابله کرده یا هیأت رئیس��ه را راضی 
نگه دارد. جیم شلکس��ر نویس��نده  کتاب »مدیران عامل موفق تنبلند« 
می گوی��د که مدیران عامل باید راه��ی برای خروج از این انحصار نقش 
ی��ا حالت بازیکن��ی بیابند. آنها باید با اس��تعداد خ��ود نقش یک فرد 

مشارکت دهنده را در سیستم ایفا کنند.
همانطور که توباك در مقاله اش می نویسد:

 مدیر ارش��د اجرایی یک عنوان احمقانه نیست. یک شغل واقعی است. 
یک کار حقیقی، یک حرفه  واقعی و نیازمند تجربه  گسترده، دانشی وسیع 

و تالشی طاقت فرسا برای رسیدن به اوج دنیای سازمان است
 به هر حال اگر ش��ما مدیرعامل ش��ده اید یا آرزوی مدیرعامل شدن 
را دارید، نباید آن را دس��ت کم بگیرید. درك مسئولیت های منحصر به 
فرد نقش مدیرعامل در اولویت اس��ت. یکی دیگر از کلیدهای موفقیت 
این است که همواره در حال یادگیری باشید. برخی از بهترین مدیران 
عامل کس��انی هستند که دائما در حال افزودن به دانش و مهارت های 

خود در راه خدمت به سازمان شان هستند.
entrepreneur/ucan :منبع

اص��ال جای تعجب نیس��ت که تع��داد کمی از رهب��ران، این اصول را 
تمرین می کنند؛ چراکه اغلب، برداشت اشتباهی از آنها صورت می گیرد.

حتم��ا می دانید که تواضع و فروتنی، یکی از صفاتی اس��ت که وجود 
آن در مدیران و رهبران کاری بس��یار حائز اهمیت اس��ت، اما این لغت 
در اف��راد مختلف، اث��رات متفاوتی دارد، بنابرای��ن در اکثر مواقع، تصور 
اش��تباهی از آن ص��ورت می گیرد. برخی تص��ور می کنند که تواضع در 
مدیران، به معنای عدم اعتماد به نفس یا ترسو بودن است. برخی نیز بر 
این باورند که نگرش نرم این صفات اخالقی باعث می شود که در سختی 

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

ای��ن لغت ب��رای اولین ب��ار در کت��اب Good to Great نوش��ته 
جی��م کالینز، توجه بس��یاری را به خود جلب ک��رد. کالینز دریافت که 
در وج��ود برخی رهب��ران، ترکیب متناقضی از اراده حرفه ای ش��دید و 
فروتن��ی ش��خصی مفرط دیده می ش��ود. ای��ن افراد با لغ��ت »فروتن« 

توصیف می ش��وند؛ نیروی ع��زم و اراده این افراد می توان��د تمرکز را از 
مسائل حاشیه ای برداشته و آن را روی مسائل بااهمیتی که به شناخت 
همکاری دیگران منجر می شود، قرار دهد. آنها با استفاده از این روحیه 

می توانند به طور مستمر به نتایج موردنظر خود برسند.
برونا مارتینوزی، مدیر Clarion Enterprises و نویس��نده کتاب 
The Leader as a Mench می گوید: »به همان آدمی تبدیل شوید 

که دیگران می خواهند از او پیروی کنند.«
در ادامه با پنج عادت رفتاری آش��نا می ش��وید که فروتنی را در افراد 

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

اجازه دهید که س��ایر افراد نیز در معرض توجه و تماشای عموم قرار 
بگیرند. به یاد داش��ته باش��ید که قدرت رهایی  س��ازی وی��ژه ای در این 

استراتژی نهفته است.
۲. سه لغت جادویی

برای رس��یدن به نتایج بهتر و دستیابی سریع تر به آنها از این عبارت 
استفاده کنید: »حق با شماست.«

۳. کنترل رفتار خود را از دست ندهید
اگر به اش��تباه در مس��یر موعظه کردن دیگران افتاده اید و یا اینکه به 
دیگ��ران می گویید که دقیقا چ��ه کارهایی را انجام دهند، پس وقت آن 
فرا رسیده که رفتار خود را زیر ذره بین قرار دهید. آیا تحمیل عقیده و 
نقطه نظر خودتان باعث نادیده گرفتن مصلحت و احتیاط نخواهد شد؟ 
فکر نمی کنید که اصالح رفتار دیگ��ران به نوعی بازتاب دهنده نیازهای 

خود شماست؟
۴. از همتایان خود نتایج را بپرسید

آی��ا از نتایج عملکرد خود در مس��یر رهبری بی اطالع هس��تید؟ پس 
بپرس��ید. برای پرسیدن س��وال »عملکرد من چگونه است؟« به تواضع 

نیاز دارید و حتی برای شنیدن پاسخ نیز باید تواضع به خرج دهید.
۵. یک نمونه را برای خود در نظر بگیرید

برای ترغیب ش��دن ب��ه انجام تمرین های تواضع، هی��چ راهی بهتر از 
تمرین آنها وجود ندارد. هر زمان که اعتبارات به دست آمده در موفقیت 
را با دیگران به اشتراك بگذارید، در واقع این اخالق را تقویت کرده اید.

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

اعتماد به نفس متقابل می شود.
مسلط شدن به فروتنی، مزایای رقابتی شفاف و روشنی را دربر دارد.
INC/ucan :منبع 

 5عادت رفتاری رهبران موفق؛ این عادت ها برخالف چیزی هستند که تصور می کنید

وقتی یک مدیرعامل واقعی می شوید که سازمان تان مهم تر از عنوان شغلی تان باشد
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 استارت آپ ها چطور از پیشنهادات مشاوران کاربلد
استفاده می کنند؟

خیلی از افرادی که س��ابقه کاری باالیی دارند، مهارت های خود را به  عنوان مش��اور در اختیار 
اس��تارت آپ ها قرار می دهند، اما تنها ش��رکت های بزرگ از خدمات مش��اوران بهره می برند. به 
ندرت پیش می آید کس��ب و کارهای کوچک و اس��تارت آپ ها به دنبال مش��اوره گرفتن از افراد 

حرفه ای باشند. اکنون قصد داریم روش هایی برای ارائه مشاوره به استارت آپ ها بیان کنیم.
مش��اور، فرد کاربلدی اس��ت که می تواند گزارش تهیه کند، ارائه  خوبی داشته باشد و اعضای 
هی��أت مدی��ره را به انجام کاری مجاب کن��د. به دلیل اینکه اس��تارت آپ ها در ابتدای کار خود 
کارمندان زیادی ندارند و هر روز مشکالت جدیدی جلوی شان ظاهر می شود؛ تمایل چندانی به 

استفاده از خدمات مشاوران متخصص ندارند.
مارتین زویلینگ، مؤس��س و مدیرعامل ش��رکت مشاوره به اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای 
نوپاس��ت. او چند سال قبل در شرکت IBM کار می کرد و تجربیات ارزشمندی به دست آورده 
اس��ت، اکنون به عنوان مش��اور در استارت آپ های س��یلیکون ولی فعالیت دارد، اما بعد از مدتی 
دریافت آنها خیلی به دنبال مشاور نیستند و حتی از کسانی که مدت زیادی در کسب و کارهای 
بزرگ فعالیت داش��ته  اند فاصله می گیرند. اس��تارت آپ ها به دنبال اس��تخدام افرادی هستند که 
بتواند چالش های جدید کس��ب و کار را برای ش��ان حل کند. زویلینگ تجربه  کافی در مدیریت، 
بازاریاب��ی و س��رمایه گذاری دارد و در نظر دارد به جای مش��اوره دادن، خدم��ات چالش برانگیز 
بیش��تری به کس��ب و کارها ارائه دهد. افراد زیادی هس��تند که می خواهند از دنیای کس��ب و 
کارهای بزرگ بیرون بیایند و روانه دنیای استارت آپ ها شوند. در ادامه  مقاله، مواردی را معرفی 

می کنیم که به ملحق شدن شما به دنیای استارت آپ ها کمک می کند.
مشغول آزادکاری شوید

آزادکاری یا فعالیت با قرارداد پیمانی نیازمند نقش اجرایی به جای نقش مش��اوره ای اس��ت. 
استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک همیشه نیاز به مدیر اجرایی موقت دارند. فرد متخصصی 

که به دنبال شغل هایی با قرارداد طوالنی مدت نیست، اصطالحاً آزادکار نامیده می شود.
در هر کاری که مهارت دارید، خود را متخصص بنامید

اینکه خود را به  عنوان متخصص بازاریابی، طراحی یا مدیر پروژه معرفی کنید برای فعالیت به 
 عنوان مشاور کافی نیست. متخصصان کسانی هستند که کارهای مفید انجام می دهند نه اینکه 
تنها به دیگران پیشنهاد بدهند. پس فعالیت بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشید تا به 

 عنوان فردی فعال در حوزه  کاری خود شناخته شوید.
برای ارائه گزارش از اعداد و ارقام استفاده کنید

قراردادها و توافقات آن در مدت زمان مش��خص نوش��ته می ش��وند. پس همیش��ه کاری که 
می توانید در مدت زمان مشخص انجام دهید را در نظر بگیرید؛ مثاًل فردی که به  عنوان بازاریاب 
فعالیت دارد، باید بگوید در پروژه های قبلی چه تعداد مش��تری را از طریق تبلیغات وارد س��ایت 
کرده و چند نفر از بازدیدکنندگان از سایت خرید کرده اند. ارائه  پیشنهاد برای بهبود فرآیند کار 

کافی نیست و باید همراه با اعداد و ارقام باشد.
فعالیت خود را به بخشی از شرکت محدود نکنید

رهبری کردن در یک ش��رکت تنها به ش��غل های مهم محدود نیست بلکه تمام مراحل را دربر 
می گیرد. آزادکارها می توانند میزان حقوق درخواس��تی خود را براساس خدماتی در نظر بگیرند 

که برای هر بخش از شرکت انجام می دهند.
کسب و کارها را به  عنوان مشتری در نظر بگیرید

معموالً فرد مش��اور به عنوان یک متخصص همه کاره معرفی می ش��ود، اما وقتی که کس��ب و 
کار به  عنوان مش��تری لحاظ ش��ود، نظرش اهمیت بیشتری خواهد داشت. چنین رابطه ای تمام 
جنبه های موردنیاز چون اعالم رضایت، تاییدکردن و پیشنهاددادن مشاور به دیگر کسب و کارها 

را شامل می شود.
از تمام مدل های ارتباطی استفاده کنید

خیلی از مش��اوران تنها از یک روش ارتباطی اس��تفاده می کنند و برنام��ه  زمانی مرتبی برای 
صحبت با مش��تریان خود دارند. ش��اید این روش در گذش��ته جواب می داد، اما امروزه راه های 
بیش��تری برای برقراری ارتباط وجود دارد. ایمیل، پیامک، تلفن و شبکه های اجتماعی از جمله 
راه های ارتباطی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. پس خود را به یک روش محدود نکنید 

و از روشی استفاده کنید که مشتریان دوست دارند.
از مدل های جدید کسب و کار استفاده کنید

اگر مش��تری می خواهد فرآیندها را به طور غیررس��می انجام دهد، باید خود را با شرایط وفق 
دهی��د؛ در غیر این صورت همانند فردی جدا از فرهنگ س��ازمانی اس��تارت آپ به نظر خواهید 
رس��ید. اگر کارمندان استارت آپ در شهر یا کش��ورهای دیگر هستند، باید براساس روش کاری 

آنها عمل کنید نه اینکه از آنها بخواهید استراتژی شان را به خاطر شما تغییر دهند.
به جای پیشنهاددادن، نتیجه ارائه بدهید

تنها ارائه  پاورپوینت به  عنوان نتیجه  یک کار ش��ناخته نمی ش��ود. اگر مش��تری به خدمات و 
پشتیبانی نیاز دارد، باید کاری تحویل دهید که شامل خدمات سفارشی سازی شده، پیاده سازی 
ش��ده و آموزش آنها باش��د. پس تنها ارائه  پیشنهادات ساده هیچ فایده ای نخواهد داشت. یادتان 
باش��د هر فرد آزادکار به تنهایی یک برند اس��ت و نمی تواند از اعتبار نام ش��رکت استفاده کند. 
راه اندازی یک وب س��ایت حرفه ای، فعالیت در ش��بکه های اجتماعی و ش��رکت در کنفرانس ها 
راهی جدید برای تبلیغات و ایجاد ارتباط با دیگران اس��ت و خودتان باید به دنبال تبلیغ کردن 

خودتان باشید.
امروزه تعداد اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک رو به فزونی است و فرصت زیادی برای 
ارائه  خدمات مش��اوره به ش��رکت های بزرگ وجود دارد، اما یادتان نرود استارت آپ ها و کسب و 
کارهای کوچک به دنبال استخدام افرادی هستند که بخشی از کار را به عهده بگیرند، نه اینکه 
فقط چند پیش��نهاد ساده و مفید ارائه دهند. کار کردن در کسب و کارهای نوپا تجربیات جالب 

و ارزشمندی به دنبال دارد.
inc/ucan :منبع

تبلیغـاتخالق

کس��ی تا به حال اقرار نکرده اس��ت که از موفقیت می ترسد 
ام��ا به  عنوان ی��ک کارآفرین این ترس را در همه جا مش��اهده 
کرده ام. ممکن است شما نیز در اطراف خود این ترس را مشاهده 
کرده باشید بنابراین چگونه می توان رفتارهای موفقیت گریزی را 
شناس��ایی کرد؟ و اگر این رفتارها را در خود مشاهده می کنید، 

چگونه می توانید با این ترس مقابله کنید؟ 
رفتارهای موفقیت گریزانه مردم:

• پروژه های خود را به اتمام نمی رس��انند )هم در منزل و هم 
در محل کار(.

• بیشتر از آنچه عمل کنند، حرف می زنند.
• چندین پروژه را در آن واحد انجام می دهند و در هیچ کدام 

از این پروژه ها به طور کامل تمرکز نمی کنند.
• هدف ها و نگرش های شان نسبت به چندین سال پیش تغییر 

نمی کند.
• خود را دست کم می گیرند.

• به آسانی حواس شان پرت می شود.
• همیشه به این فکر می کنند که به اندازه  کافی خوب نیستند.
• زمانی که در مرز رس��یدن به موفقیت هستند، همه چیز به 

هم می خورد.
اگر از موفقیت می ترسیم چه کار کنیم؟

در هن��گام ت��رس از موفقیت مس��ئله این نیس��ت که ش��ما 
نمی خواهید موفق شوید، بلکه آن را می خواهید و برای آن سخت 
تالش می کنید اما حقیقت این است که: اگر موفقیت برای شما 
به س��ادگی اتفاق نمی افتد، پس به صورت ناخودآگاه بخشی از 
ش��ما موفقیت را نمی خواهد. ضمیر ناخودآگاه شما ۹۵درصد از 
اعمال شما را کنترل می کنند، بنابراین توجه به آن حائز اهمیت 

است.
۳ ترس ناخودآگاه مربوط به موفقیت که ممکن اس��ت با آن 

مواجه باشید و راه حل های آن 
1. ترس از مادی ظاهر شدن

»رد شدن یک شتر از سوزن آسان تر از واردشدن یک شخص 
ثروتمند به پیشگاه خداوند است.«

»افراد ثروتمند طمع کار هستند.«
»بخشیدن بهتر از گرفتن است.«

جمله های ذکرشده مادی بودن افراد موفق و ثروتمند را نشان 
می دهد.

رابطه  ما با معنویت و پول رابطه ای پیچیده است.
در حقیق��ت پ��ول مانند یک مظهر اس��ت؛ نم��اد چیزی که 
می خواهی��م و چی��زی ک��ه نمی خواهیم، چیزی که به دس��ت 

می آوریم و به دس��ت نمی آوریم، چیزی که می بخش��یم و نگه 
می داریم، چیزی که برای داش��تنش هر کاری انجام می دهیم و 
کاری انجام نمی دهیم. به طور خالصه، پول با درستی و صداقت 

ما رابطه ای پیچیده دارد.
خودفروخته بودن، بیش از حد بلندپرواز بودن، خودخواه بودن، 
سطحی نگر بودن، تعدادی از برچسب هایی هستند که ما از آنها 
ترس داریم زیراکه باعث بد جلوه دادن ما در میان مردم می شوند.

 راه حل
شما نمی توانید همه را راضی نگه  دارید، مهم نیست که چقدر 
خوب یا مهربان هس��تید همه از ش��ما خوش شان نخواهد آمد؛ 
در ع��وض بر اینکه در خدمت چه کس��ی و چ��را در خدمت او 
هس��تید، تمرکز کنی��د این افراد می توانند در خانه، در کس��ب 
و کار یا در جامعه ش��ما باشند. مش��خص کنید که چه چیزی 
از خود را می خواهید به دیگران ببخش��ید. عش��ریه یک تمرین 
معنوی اس��ت که بس��یاری از افراد موفق آن را دنبال می کنند 
که در آن درصدی از درآمد خود که معموال 10درصد اس��ت را 
به یک سازمان مذهبی یا خیریه می بخشند. شما هم می توانید 
عش��ریه ای از زمان و انرژی خود را به اف��راد دیگر بدون در نظر 

گرفتن چیزی در ازای آن، اختصاص دهید.
به عبارت دیگر، با بخش��ش به صورت منظ��م، کمال خود را 

حفظ کنید.
2. ترس از  به چشم آمدن

ترس از به چش��م آمدن می تواند ش��ما را به زان��و در بیاورد. 
در گذش��ته، من ایده های درخشان بس��یاری داشتم که به من 
کمک می کرد به صورت آنالین بیش��تر به چش��م بیایم، اما من 
هیچ ک��دام از آنها را عملی نکردم. دلیلش هم این بود که من به 
خ��ود می گفتم که من این همه توجه را نمی خواهم یا این همه 

کار سخت ارزش تالش را ندارد.
اما حقیقت ماج��را این بود که من نگران خارق العاده ش��دن 
بودم. همرنگ جامعه ش��دن آسان اس��ت، که این امر به معنای 
طردنش��دن یا نگران نبودن در مورد احتمال اینکه کسی از شما 

احساس نارضایتی کند، خواهد بود.
راه حل

ای��ن نقل قول از ماریان ویلیامس��ون را بخوانید. هر بار که این 
متن را بخوانید حس خواهید کرد که به تازگی تحصیل کرده اید.

 عمیق ترین ترس، ناکافی بودن مان نیست. عمیق ترین ترس ما 
این است که ما بیش از اندازه قدرتمند هستیم. تاریکی وجود ما را 
نمی ترساند بلکه این نور وجود ماست که باعث ترس مان می شود. 
ما از خودمان می پرسیم، من که هستم که بتوانم، بااستعداد، زیبا 

و افس��انه ای باشم؟ اما واقعا شما چه کسی نیستید؟ شما جزوی 
از وجود خداوند هستید. اینکه شما نقش ناچیزی در دنیا داشته 
باشید بی معناست. هیچ نکته مثبتی در مورد کوچک کردن خود 
برای اینکه دیگران احس��اس ناامنی نکنند، وجود ندارد. ما همه 
باید همانند کودکان بدرخشیم. ما متولد شدیم تا با جالل خداوند 
که درون ماس��ت آشنا شویم. این شامل تعدادی از ما نمی شود 
بلکه همه ما را شامل می شود و وقتی بگذاریم که نور درون مان 
بدرخش��د، به صورت ناخودآگاه به دیگران نیز اجازه درخش��ش 
می دهیم. با آزادس��ازی خود از ترس های مان به صورت خودکار 

حضورمان دیگران را نیز از ترس های شان آزاد می کند.
 تکنیک ه��ای فراوانی وجود دارند ک��ه می توانید برای مقابله 
با ترس به چش��م آمدن از آن اس��تفاده کنید. یکی از روش های 
مورد عالقه  من اس��تفاده کردن از کلمه  »اگرچه« اس��ت. کافی 
است بگویید »اگرچه )موقعیت و احساس خود را بگویید( حاضر 
هستم/خوش��حال هستم که )احساس��ی که می خواهید داشته 
باش��ید بیان کنید(« برای مث��ال: »اگرچه باید در مقابل کالس 
صحبت کنم و احس��اس شرمندگی می کنم، حاضر هستم یک 

سخنرانی عالی ارائه بدم و احساس خوبی داشته باشم.«
3. ترس از تغییر

تغییر یک پدیده  طبیعی و بخش��ی از زندگی است. هیچ چیز 
ثابت باقی نمی ماند. موفقیت به صورت ذاتی به این معناست که 
باید چیز متفاوتی را تجربه کنید، چیزی که در گذشته نداشته اید. 
موفقیت به این دلیل که شما در حال ورود به منطقه ای ناشناخته 
هستید می تواند ترسناك باشد. تصور کنید که در تمام زندگی تان 
اضافه وزن داشته اید، الغر بودن برای اولین بار در زندگی چگونه 
خواهد بود؟ زمانی که الغر ش��دید چگونه باید لباس بپوش��ید؟ 
چگونه باید رفتار کنید؟ با چه کسانی می توانید معاشرت کنید؟

تغییر می تواند شگفت انگیز یا کالفه کننده و یا رهایی بخش یا 
ترسناك باشد، اما همچنین اجتناب ناپذیر نیز است.

راه حل
اگ��ر تغییر اجتناب ناپذیر باش��د )که هس��ت(، بنابراین اولین 
کاری که باید انجام دهید این اس��ت که بدانید واقعا چه چیزی 
را می خواهید. زندگی که خواهان آن هس��تید را توصیف کنید 
و بدون هیچ قضاوتی، آن را در کاغذی یادداش��ت کنید. اکنون 
می توانید با به اش��تراك گذاشتن نگرش زندگی خود با شخصی 
که او را دوست دارید و به او اعتماد دارید، پیوستن به گروهی که 
هدف یکسانی دارند، گرفتن یک مربی و یا خواندن کتابی مربوط 

به هدف تان حمایت کسب کنید.
Lifehack/ucan :منبع

اگر از موفقیت می ترسید این کارها را انجام دهید
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