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آیا می توان از نظام های یارانه ای دیگر به  جای پرداخت یارانه نقدی در ایران استفاده کرد؟

بن بست یارانه نقدی
فرصت امروز: طرح هدفمندس��ازی یارانه ها و ماجرای پرداخت یارانه های نقدی از همان ابتدا با کاس��تی های مختلفی دس��ت به 
گریبان بود و هنوز با گذشت نزدیک به یک دهه، دامن این طرح را رها نکرده است؛ چنانکه با رشد هرچه بیشتر تورم و ثابت ماندن 
عدد یارانه نقدی در طول سالیان، این طرح نه تنها گرهی از مشکالت دهک های پایین درآمدی نمی گشاید که پرداخت ماهانه آن 
در حال حاضر با توجه به تنگنای درآمدی دولت بیش از پیش مشکل ساز شده است. در این میان راه حل چیست؟ آیا دولت باید 
همچنان به پرداخت یارانه به صورت نقدی و مستقیم آن ادامه دهد یا می توان منابع این طرح را که تاکنون 113 دوره آن به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز شده، به روش های دیگری صرف حمایت از طبقات نیازمند جامعه کرد؟ بررسی ها نشان می دهد، یارانه ها از 
جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت هاست که در بسیاری از کشورها به شکل های مختلف و برای حمایت از تمامی بخش های اقتصاد 
از قبیل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت می شود. مطابق ماده یکم از موافقتنامه یارانه ها در قوانین سازمان تجارت جهانی، 
»اگر دولت یا یک رکن درون قلمرو اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی کند، به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک 

مالی شود، یارانه اعطا شده است.« هم ترین اهداف پرداخت یارانه را می توان در تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع...

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره جاماندگان سهام عدالت

تا پایان امسال 5۰ شرکت خصوصی 
بورسی می شوند
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اقتصاد جهانی دوران پساکرونا را چگونه تجربه می کند؟

تصور جهان پس از کرونا

زنانی با دغدغه کارآفرینی
چرا تنوع در تیم کارمندان مهم است؟

تکنیک هایی برای دورکاری موفق 
نقش بازاریابی عصبی در برندینگ

خرید تیک تاک طرح جدید مایکروسافت 
یکه تازی هوآوی در بازار چین

۸ تا 1۶
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ویلیام انگلیش، یکی از 
مخترعان ماوس کامپیوتر در 

سن ۹1 سالگی درگذشت

یادداشت
در نسبت 

 مشروطه خواهی
و توسعه اقتصادی

ش��اید  را  مش��روطه  انق��الب 
بتوان بزرگترین تحول سیاس��ی و 
اجتماعی ایران در س��ده های اخیر 
امروز دانس��ت؛ دس��تاوردهایی  تا 
ک��ه برخ��ی از آنها تاکن��ون برای 
ای��ران و ایرانی باقی مانده اس��ت 
و  داده  دس��ت  از  را  برخ��ی  و 
اما محص��ول و میراث  وانهاده ایم، 
گرانقدر، مش��روطیت است. عمده 
ای��ن دس��تاوردها همچ��ون قانون 
اساس��ی، قانونمندی، تفکیک قوا، 
تحزب، انتخابات و دیگر مولفه های 
دموکراس��ی و جامع��ه مدنی را به 
اجمال، توس��عه سیاس��ی می توان 
خواند. با این حال، نقش و جایگاه 
انقالب مش��روطه در ساحات دیگر 
توسعه همچون توس��عه آموزشی، 
فرهنگ��ی و اقتص��ادی را نیز که تا 
اندازه بس��یار زی��ادی مغفول واقع 
شده است، نباید از یاد برد. در این 
نوشته، نسبت و تعامل مشروطیت 
ط��ور  ب��ه  و  اقتص��اد  س��احت  و 
مش��خص، بازتاب انقالب مشروطه 
در عرص��ه توس��عه اقتص��ادی به 

اجمال بررسی می شود.
ای��ران ت��ا اواخر عص��ر قاجار به 
رغم برخی تح��والت و اصالحاتی 
ک��ه از اوایل این دوران به دس��ت 

اف��رادی  و  ش��اهزادگان 
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در حالی که در چند دهه اخیر معموال یک رابطه معکوس بین قیمت جهانی طال و مس برقرار 
بوده است، در سال جاری میالدی تحوالت ناشی از پاندمی کرونا، این رابطه را به هم زده و مدتی 

است که طال و مس به طور هم زمان در حال فتح قله های جدید هستند.
به گزارش »اکونومیست«، در دهه های گذشته معموال یک رابطه معکوس بین قیمت مس و 
قیمت طال در بازارهای جهانی وجود داشته است، یعنی وقتی قیمت یکی از آنها در حال افزایش 
بوده، کاهش قیمت دیگری امری کامال محتمل قلمداد می شده است. به  عنوان مثال، قیمت طال 
در زمان بروز رکود اقتصادی افزایش می یابد، زیرا سرمایه گذاران به دنبال یک پناهگاه امن برای 
سرمایه گذاری می گردند. در مقابل، قیمت مس به دلیل افت فعالیت های تولیدی و ساخت وساز 
کاهش پیدا می کند، اما گاهی اوقات اتفاقات غیرمنتظره ای رخ می دهد که باعث می شود قیمت 

مس و طال برخالف روال معمول، در جهتی یکسان حرکت کند.
قیمت مس در بازارهای جهانی که در اواخر ماه مارس )اوایل فروردین( کف 30ماهه خود را 
لمس کرده بود، اکنون با بیش از 40درصد افزایش نسبت به آن زمان به مرز 6 هزار و 500 دالر 
در هر تن رسیده است. از سوی دیگر، قیمت طال که هفته گذشته رکورد تاریخی خود را شکست، 
در آستانه عبور از مقاومت 2 هزار دالری قرار دارد؛ اتفاقی که ممکن است همین هفته رخ دهد 
و کار به پایان سال )طبق پیش بینی قبلی کارشناسان( نکشد. در حالی که جهان همچنان اسیر 
کروناست و اقتصاد اغلب کشورها همچنان نامطمئن و متزلزل به نظر می رسد، سرمایه گذارانی 

که روی طال و مس شرط بندی کرده اند، نشان داده اند که به فرمول موفقیت دست یافته اند. روند 
صعودی کنونی در بازار طال از اواخر سال 2018 یعنی زمانی که شیپور جنگ تجاری بین آمریکا 
و چین به صدا در آمد و چش��م انداز اقتصاد جهانی را تیره کرد، آغاز ش��د. از طرفی کاهش نرخ 
بهره در آمریکا نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت این کشور را کاهش داد و باعث شد که 
طال در بازارهای جهانی بیشتر بدرخشد. قیمت طال که قبل از آن چند سالی راکد مانده بود، از 
نوامبر 2018 )آبان 1397( تا اواخر 2019 حدود 25درصد رشد کرد و به 1515 دالر رسید. اما 
تبعات اقتصادی بحران کرونا، قیمت طال را به سمت قله های جدید سوق داد. سرمایه گذاران به 
دلیل ترس از طوالنی شدن بحران به بازار طال روی آوردند تا همچون گذشته، امنیت را در این 
بازار جست وجو کنند. در شش ماهه نخست امسال صندوق های سرمایه گذاری دارای پشتوانه طال 
40 میلیارد دالر در بازارهای سهام جهان نقدینگی جذب کردند که این رقم یک رکورد تاریخی 
است. در این مدت شاخص ارزش دالر آمریکا نیز کاهش یافته و این مسئله باعث شده که خرید 
طال برای دارندگان سایر ارزهای معتبر جهانی ارزان تر تمام شود و در نتیجه تقاضای آنها برای 
طال افزایش یابد. »فدرال رزرو« )بانک مرکزی آمریکا( پس از آغاز بحران کرونا طی چند مرحله 
نرخ بهره پایه را به صفر تقلیل داد و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش موارد ابتال که می تواند 
روند بازگشت اقتصاد این کشور به وضعیت عادی را دچار اختالل کند، افزایش مجدد نرخ بهره 
پایه امری غیرمحتمل است. ماه گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که در این شرایط 

حتی به افزایش نرخ بهره پایه فکر هم نمی کند. از طرفی اقتصاد چین به عنوان اولین کشوری که 
درگیر کرونا شد، در مسیر بهبود سریع گام برمی دارد. چین بزرگترین بازار خرده فروشی طال در 

جهان است و افزایش تقاضای طال در این کشور به افزایش قیمت جهانی طال کمک می کنند.
س��قوط و صعود قیمت مس در سال جاری میالدی داستان جالب تری است! قیمت مس در 
بازارهای جهانی از اوایل ژانویه تا اواسط مارس )اواسط دی تا اواخر اسفند 1398( به دلیل شیوع 
کرونا در چین )که به تنهایی حدود نیمی از مصرف مس جهان را به خود اختصاص داده است( 
بیش از 25درصد کاهش یافت، اما در ادامه چین موفق شد زودتر از سایر کشورها شیوع کرونا 
را تا حد زیادی کنترل کند و این موفقیت باعث شد که روند بهبود اقتصاد این کشور نیز زودتر 
آغاز ش��ود. اخیرا »گروه خدمات مالی و بانکداری سیتی گروپ« گزارش داد که تقاضای مس در 
چین طی ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 5.5 درصد افزایش یافته که این میزان رشد 

تقاضا، دست کم در دو سال اخیر یک رکورد محسوب می شود.
در حالی که س��رمایه گذاری در چین برای خروج کامل از بحران کرونا همچنان با س��رعت 
خوبی ادامه دارد، قاره آمریکا هنوز با بحران کرونا درگیر است. آمریکای جنوبی اکنون به کانون 
اصلی شیوع کرونا در جهان بدل شده و از آنجا که کشورهای آمریکای جنوبی سهم قابل توجهی 
از معادن مس جهان را در اختیار دارند، عرضه مس در بازارهای جهانی بر اثر ش��یوع گس��ترده 
کرونا در این کش��ورها محدودتر شده اس��ت. برخی معادن مس در کشور پرو تعطیل شده اند و 

در شیلی )بزرگترین تولیدکننده مس جهان( نیز اغلب شرکت های تولیدکننده مس با ظرفیت 
کمتری مشغول فعالیت هستند. از طرفی خطر اعتصاب کارگران معادن در این کشورها وجود 
دارد و این مسئله نیز تهدیدی جدی برای عرضه جهانی مس به شمار می رود. مشخص نیست 
که افزایش قیمت مس به دلیل بهبود سرمایه گذاری در بزرگترین مصرف کننده این فلز )چین( 
و درگیر بودن بزرگترین عرضه کنندگان آن )شیلی و پرو( با بحران کرونا، چه مدت ادامه خواهد 
یافت. البته موتور س��نتی بازار مس یعنی »رشد اقتصاد جهانی« این روزها خوب کار نمی کند. 
افزای��ش موارد ابتال به کووی��د-19 در قاره آمریکا یا دیگر نقاط جهان می تواند تقاضا برای لوازم 
خانگی، خودرو و س��ایر کاالهای وابسته به مس را کاهش دهد.  با این حال، جف کوری، رئیس 
بخش تحقیقات کاالهای خام در شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس معتقد است 
که با توجه به توافق رهبران اروپایی بر سر اتخاذ محرک های اقتصادی جدید و احتمال افزایش 
سرمایه گذاری دولت های اروپایی در حوزه هایی مانند شبکه های توزیع برق و مزارع خورشیدی 
که نیاز به حجم عظیمی از انواع فلزات دارند، افزایش تقاضای مس از سوی این کشورها محتمل 
خواهد بود. از طرفی این اقتصاددان انگلیس��ی-آمریکایی معتقد است که عواملی مانند تضعیف 
دالر و نرخ های بهره پایین که به نظر می رسد دست کم تا پایان سال جاری میالدی برقرار باشند، 
به رش��د قیمت طال کمک خواهد کرد و بدین ترتیب رشد هم زمان قیمت طال و مس می تواند 

همچنان ادامه پیدا کند.

پاندمی کرونا باعث ش��ده تا اقتصاد جهانی با باالترین نرخ از زمان رکود بزرگ دهه 1930 
تاکنون س��قوط کند. از سوی دیگر، احتمال دور شدن دنیا از دیدگاه های جهانی سازی، اتفاق 
دیگری است که در پی این همه گیری انتظار می رود رخ دهد. حال که نزدیک به شش ماه از 
اپیدمی کرونا گذشته، این سؤال مطرح شده است که آینده جهانی سازی چگونه خواهد بود؟ آیا 

باید منتظر مرگ جهانی سازی باشیم، یا اینکه ساز و کار آن تغییر خواهد کرد؟
به گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«، ریش��ه اصلی دیدگاه جهانی س��ازی در زنجیره عرضه 
جهانی اس��ت؛ زنجی��ره ای که زمینه را ب��رای برقراری ارتباط بین تولیدکنن��دگان کاالها در 
کشورهای مختلف دنیا فراهم می کند. این تولیدکنندگان از کاالهای واسطه ای بسیار پیچیده 
و تخصصی یا نهاده های اولیه ای که تنها توس��ط یک کش��ور خاص تولید می ش��ود، استفاده 
می کنند. به همین دلیل است که بسته شدن مرزها و توقف پروازها باعث شد تا اختالل بزرگی 
در زنجیره عرضه کاالها در دنیا ایجاد شود و تولید بخش بزرگی از محصوالت در دنیا کاهش 

یابد و یا متوقف شود.
البته از ابتدای س��ال 2020 اقتصاد دنیا در شرایط شکننده و سختی قرار داشت. بسیاری 
معتقد بودند که کاهش تنش در روابط تجاری آمریکا و چین به دنبال امضای فاز اول توافق 
تجاری می تواند باری از دوش اقتصاد دنیا بردارد، ولی همه گیری کرونا این امید را از بین برد و 
باعث شد تا نه تنها کارخانه های تولیدی دو کشور، بلکه کارخانه های تولیدی تمامی کشورهای 
دنیا تعطیل شوند و عرضه کاالهای مختلف از جمله کاالهای میانی، کاالهای تمام شده و حتی 

مواد اولیه و نهاده های تولیدی مختل شوند.
در مبحث جهانی سازی، نقش چین اهمیت زیادی دارد، زیرا این کشور دومین اقتصاد بزرگ 
دنیاس��ت و سهم باالیی در تجارت جهانی دارد بنابراین مطالعه وضعیت این کشور در جریان 
بحران اخیر می تواند تصویری از وضعیت تجارت دنیا و تأثیر اپیدمی بر دیدگاه جهانی س��ازی 

داشته باشد.
* نقش پررنگ چین در اختالل زنجیره عرضه کاال

چین نقش مهمی در اختالل زنجیره عرضه کاالها داشت. به گفته مرکز آمار چین، ارزش 
صادرات این کشور در دو ماه اول سال 2020 حدود 17.2 درصد نسبت به سال قبل کاهش 
یافت، در حالی که واردات این کشور تنها 4 درصد کمتر شد. بررسی ها نشان داد تغییر میزان 
تجارت چین با برخی از بازارها بیشتر بوده است. به عنوان مثال، در دو ماه اول امسال تجارت 

چین با کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا کاهش زیادی یافت، به گونه ای که در متون تخصصی 
از فروپاش��ی روابط تجاری چین با اروپا و آمریکا صحبت می شود. در این بازه زمانی، صادرات 
چی��ن به اروپا 29.9 درصد کاهش پیدا ک��رد و وارداتش از این منطقه با افت 18.9 درصدی 
همراه بود. از طرف دیگر، صادرات چین به آمریکا در دو ماه اول امس��ال 27 درصد نس��بت به 

مدت مشابه پارسال کاهش یافت و وارداتش از این کشور هم افت 8 درصدی را تجربه کرد.
یک دلیل مهم برای این افت شدید صادرات چین به اروپا و آمریکا را می توان در وابستگی 
کارخانه های چینی به نهاده ها، کاالهای واس��طه ای و تکنولوژی های وارداتی از اروپا و آمریکا 
دانس��ت. کارخانه های تولیدی چین در صورتی می توانند با ظرفیت کامل کار کنند که روابط 
تجاری منظم و مناسبی با کشورهای غربی داشته باشند و کاالهای موردنیاز خود را از آمریکا 

و اروپا وارد کنند. اگر در این مسیر اختالل ایجاد شود، تولید در چین هم متوقف می شود.
در میان کاالهایی که در جریان بحران کرونا با باالترین افت تجارت در چین روبه رو شدند 
می توان به چهار دسته اشاره کرد. دسته اول رآکتورهای هسته ای هستند که سهم باالیی در 
تجارت چین داش��تند و در س��ال 2020 هم صادرات و هم واردات آنها به چین کاهش یافت. 
دومین دس��ته ماشین آالت الکترونیکی هس��تند که برای فعال ماندن کارخانه های صنعتی و 
تولیدی در چین ضروری بودند و کاهش چش��مگیر واردات آنها باعث ش��د اختالل جدی در 

عملکرد کارخانه های این کشور ایجاد شود.
تجارت انواع پالس��تیک هم در جریان همه گی��ری کرونا در چین کاهش یافت، یعنی هم 
محصوالت پالستیکی صادراتی این کشور کاهش یافت و هم واردات محصوالت و فرآورده های 
پالستیکی به این کشور کمتر شد و در نهایت تجارت مواد شیمیایی آلی هم با شدت زیادی 
کاه��ش یافت. این کاالها دربردارنده ش��ماری از کاالهای واس��طه ای هس��تند که در تولید 
محصوالت مختلف در چین استفاده می شوند. در شرایط عادی این کاالها در سیستم تجاری 
جهانی که سیستمی درهم تنیده و پیچیده است به راحتی مبادله می شود و همین تجارت آزاد 
که ش��اید ریشه اصلی دیدگاه های جهانی سازی باشد، باعث شده چین بتواند به قطب بزرگ 

تولیدی جهان تبدیل شود.
* بی ثباتی و نااطمینانی در مورد آینده جهان

برای اینکه بزرگی ش��وک واردش��ده به زنجیره عرضه کاالها در چین را درک کنیم، باید 
تصویر درس��تی از دامنه روابط تجاری و اقتصادی پکن با دیگر کشورهای دنیا داشته باشیم. 

»مرکز مطالعاتی لوید« در این مورد نوشت: »در سال 2019 آمریکا باالترین وابستگی تجاری 
را به چین داشته و بعد از آن هفت کشور اروپایی و ژاپن قرار دارند. در اوایل سال جاری نقش 
کشورهای اروپایی در توازن تجاری چین بیشتر شد و سهم آنها در کاالهای وارداتی به چین و 

محصوالت صادراتی این کشور افزایش یافت.«
با افزایش بحران کرونا و ش��یوع این ویروس در تمامی کشورها، بیشترین کاهش صادرات 
چین در بخش کاالهای سرمایه ای نظیر رآکتورهای هسته ای، کاالهای واسطه ای مانند سنگ 
آهن و کاالهای نهایی مانند مبلمان مشاهده شد. بیشترین میزان آسیب در کاالهای وارداتی 
چین در بخش کاالهای واسطه ای از قبیل مواد شیمیایی آلی اتفاق افتاد که باعث شد بسیاری 
از کارخانه های صنعتی این کشور تعطیل شوند و توان ادامه کار نداشته باشند. از طرف دیگر، 
توقف واردات کاالهای سرمایه ای از قبیل ماشین آالت الکترونیکی هم باعث شد تا کارخانه های 
زیادی تعطیل شوند. همچنین واردات سنگ های گران قیمت و فلزات هم در جریان همه گیری 
کرونا به چین کاهش یافت. در شرایط فعلی یکی از بزرگ ترین معضالت، افت تقاضاست که با 
تداوم بحران کرونا هر روز بیشتر می شود و چین هم تأثیر این مسئله را بیش از دیگر کشورها 
حس می کند. با وجود اینکه خبرها از فعالیت کارخانه های تولیدی چین خبر می دهد، کاهش 
واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و حتی کاالهای سرمایه ای به این کشور باعث شده تا 
عمال تولیدی در این کش��ور انجام نشود. در این شرایط است که ما شاهد تعطیلی کارخانه ها 
و کسب و کارهای کوچک و متوسط در چین هستیم و آنچه باقی مانده، کارخانه های بزرگ 

دولتی است که با بودجه های کالن و حمایت های مالی دولت کار می کنند.
معضل دیگری که در چین مشاهده می شود، کاهش میزان سرمایه گذاری است و این مسئله 
هم ریشه در بی ثباتی و عدم اطمینان در مورد آینده دنیا دارد. آمارهای دولتی چین نشان داد 
در فاصله ماه های فوریه و مارس امسال شمار مؤسسات تجاری خارجی که در چین تأسیس 
شده اند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24.4 درصد کاهش یافت. از طرف دیگر 12 هزار 
موسسه ای که در سال های قبل تأسیس شده بود هم تعطیل شد و این مسئله اقتصاد چین 

را با چالش تازه ای روبه رو کرد.
* وقتی جهانی سازی نمی میرد و زنده می ماند

در این ش��رایط است که بس��یاری از فعاالن اقتصادی و سران سیاس��ی کشورها در مورد 
ضرورت کوتاه تر کردن زنجیره عرضه کاالها صحبت می کنند. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون 

اروپا اخیرا گفت که اتحادیه اروپا برای تأمین کاالهای موردنیاز خود به چند کشور وابستگی 
زیادی دارد و باید این وابس��تگی کاهش یابد. از طرف دیگر، رئیس جمهوری فرانس��ه هم بر 
ضرورت افزایش سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در قاره سبز به منظور تولید سهم زیادی از 

مایحتاج منطقه در داخل اتحادیه صحبت کرد.
حال سؤال این است که آیا این دیدگاه ها به معنای پایان عصر جهانی سازی است؟ آیا از این 
پس دنیا به سمت تولید تمامی کاالهای خود در خاک کشورها پیش می رود و تجارت جایگاه 
خود را در اقتصاد دنیا از دست می دهد؟ پاسخ قطعی به این سؤال منفی است. جهانی سازی 
یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم بود و باعث شد تا اقتصاد جهانی رونق زیادی 
را تجربه کند. جهانی سازی فرصت رشد را در اقتصاد دنیا فراهم کرد و به کشورها امکان داد 
به جای تولید انواع کاالها، روی تولید شمار محدودی از کاالها تمرکز کنند، اما نتیجه اصلی 
این مباحث را می توان ایجاد تعریف تازه ای از زنجیره عرضه کاالها دانست که باعث می شود 
تا کشورها برای تأمین محصوالت خود به کشورهایی روی بیاورند که فاصله فیزیکی کمتری 
با آنها دارند. این تغییر بزرگی است که می تواند ساز و کار فعالیت های اقتصادی را نیز در دنیا 
تغییر دهد. مسئله دیگر این است که زنجیره عرضه کاالها در دنیا برمبنای بهره وری طراحی 
ش��ده است. کشورها و شرکت ها کاالهای موردنیاز خود را از کارخانه هایی خریداری می کنند 
که باالترین کیفیت را با پایین ترین قیمت عرضه کنند و این اصل اقتصادی به هیچ عنوان قابل 
تغییر نیست. یعنی اگر چین برای کشوری در دورترین فاصله ممکن از آن بتواند این خدمت 
را ارائه کند، بدون شک محصول از چین خریداری می شود بنابراین مادامی که کسب حداکثر 
س��ود و بهره وری مدنظر باش��د، تجارت با روند قبلی ادامه پیدا می کند و حتی اگر دولت ها و 
کش��ورها تمایل به تغییر اصول جهانی س��ازی داشته باشند، اقتصاد این تغییر را نمی پذیرد و 

جهانی سازی زنده می ماند.
ب��ا وجود اینک��ه نمی توان بحران بعدی اقتصاد دنیا را پیش بینی ک��رد، ولی می توان راهی 
برای مقابله با آن برمبنای تجربه فعلی اقتصاد دنیا پیش��نهاد کرد. مطالعات نش��ان داده که 
قابل اعتمادترین و کارآمدترین روش��ی که می تواند مانع از آس��یب پذیری زیاد اقتصاد دنیا در 
برابر بحران ها بشود، این است که شبکه ای قدرتمند از همکاری های بین المللی ایجاد شود. در 
صورتی که کشورها در مقابله با بحران ها، همکاری داشته باشند، می توانند بر مشکالت فائق 

آیند و چالش ها را برطرف کنند.

گزارش »اکونومیست« از همسویی قیمت طال و مس به  واسطه بحران کرونا

کرونا چطور طال و مس را همگام کرد؟

پاندمی کرونا باعث عقب نشینی دنیا از اصول جهانی سازی می شود؟

پوست اندازی جهانی سازی

محسن مدیرشانه چی
استاد علوم  سیاسی دانشگاه مشهد



فرصت امروز: همه به روزهای پس��اکرونا امید بس��ته اند؛ روزهایی که 
س��رانجام ویروس کووید-19 از زندگی مان بیرون رفته است و ما بدون 
نگرانی از اپیدمی می توانیم دوباره زندگی عادی خود را از س��ر بگیریم، 
اما س��ؤال این اس��ت که چقدر این اتفاق محتمل است؟ چقدر احتمال 
دارد که ما همانند س��ال 2019 و قبل از ش��یوع کرون��ا زندگی کنیم، 
تفریح کنیم و آزادانه به سفر برویم؟ آیا شیوع کرونا سبک زندگی ما را 
برای همیشه تغییر داده اس��ت؟ آیا روزهای پساکرونایی در راه است یا 
اینک��ه ما باید با زندگی با کووید-19 ع��ادت کنیم و با آن خو بگیریم؟ 
اینها مهمترین س��واالتی است که این روزها مطرح می شود و پاسخ آنها 

می تواند به ما در برنامه ریزی آینده کمک کند.
»مجم��ع جهانی اقتصاد« برای یافتن پاس��خ این س��ؤاالت به س��راغ 
نیل فرگوس��ن، اقتص��اددان مط��رح آمریکایی رفت. فرگوس��ن یکی از 
شناخته ش��ده ترین دانش��مندان دنی��ا در حوزه تاریخ اقتصاد اس��ت. او 
هم اکنون در دانش��گاه های هاروارد و اس��تنفورد آمریکا مشغول به کار 
است و ش��غل اصلی خود را مطالعه در مورد عملکرد اقتصادی کشورها 
در جریان بحران ها می داند. او اولین کسی بود که در اوایل شیوع کرونا 
در چین در مورد پاندمی ش��دن این ویروس در دنیا هش��دار داد و آن 
را حاصل پدیده جهانی س��ازی و توسعه حمل و نقل جهانی دانست که 
باعث می ش��ود تا هر ویروس��ی امکان انتقال به دورتری��ن نقاط دنیا را 

داشته باشد.
* اقتصاد جهانی با سرعت باال احیا نمی شود

او در پاس��خ به این س��ؤال که دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود و ما 
بایس��تی خود را برای چه ش��رایطی آماده کنیم، به »وب س��ایت مجمع 
جهان��ی اقتص��اد« گفت: »دنیای پس��اکرونایی وجود ن��دارد. ما باید به 
زندگ��ی با ای��ن ویروس عادت کنی��م و خطر ابتال ب��ه آن را برای خود 
و اطرافیان مان به حداقل برس��انیم. همان طور که دوره پس��اایدز وجود 
نداش��ت و دوره پس��ا آنفلوآنزا در دنیا تجربه نشد. مردم با وجود اطالع 
در م��ورد احتمال ابتال به ویروس آنفلوآن��زا یا ابتال به ویروس HIV به 
زندگی عادی خود ادامه می دهند و ش��مار زیادی هم در اثر ابتال به این 
ویروس ها هر س��اله جان شان را از دست می دهند. ویروس کرونا مهمان 

ناخوانده دنیای ماست و ما باید با این مهمان زندگی کنیم.« 
این پیش بینی تلخ از کس��ی که شغلش را بررسی بحران های تاریخی 
دنی��ا و تأثیر آنها روی اقتصاد و زندگ��ی مردم می داند، می تواند درهای 
تازه ای را به روی ما بگش��اید و حتی دید واقعی تری در مورد اثرات این 
بح��ران روی اقتصاد، زندگی و آینده ما ایجاد کند. فرگوس��ن همچنین 
پیش بینی رش��د اقتصادی V ش��کل دنیا به معنای رشد سریع اقتصاد 
دنیا بعد از پایان همه گیری و از میان برداش��ته ش��دن محدودیت ها را 
اشتباهی بزرگ می داند و می گوید: »در نتیجه همه گیری ویروس کرونا 
ما س��خت ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میالدی 
را تجرب��ه کردیم. از نظر من، این رکود از تمامی رکودهای تجربه ش��ده 
در تاریخ بزرگ تر اس��ت و حتی رکود بزرگ دهه 1930 هم در مقایسه 
با وضعیت کنونی چندان بزرگ نبود. هم اکنون نرخ بیکاری به س��طحی 
باالتر از دهه 1930 رس��یده اس��ت. این اتفاق ظرف چن��د هفته افتاد، 
درحالی که در دهه 1930 چندین س��ال طول کشید تا بیکاری افزایش 
یابد. رکود کنونی س��ریع ترین، عمیق ترین و آسیب رس��ان ترین رکودی 
اس��ت که دنیا به خود دیده است و بدون شک خارج شدن از این رکود 

هم به زمان زیادی نیاز دارد.«

او به تجربه بحران مالی س��ال 2008 اش��اره کرد و گفت: »در س��ال 
2008 دنیا با بحران مالی روبه رو ش��د و رکودی را تجربه کرد که بسیار 
ضعیف تر و کوچک تر از رکود کنونی بود، اما همان زمان هم شش سال 
طول کشید تا اوضاع اقتصادی دنیا عادی شود. بررسی تحوالت تاریخی 
در اقتصاد جهانی نش��ان می دهد رشد سریع اقتصاد بعد از تجربه رکود، 
غیرممکن اس��ت و این پروسه بسته به زیرساخت های موجود در اقتصاد 

نیاز به زمان زیادی دارد.«
این اقتصاددان برجس��ته سپس به این نکته اش��اره کرد که دنیا باید 
از تجرب��ه پاندمی ه��ای قبلی درس بگیرد تا بتواند آینده را به درس��تی 
پیش بین��ی کند. به اعتقاد او، یک��ی از درس های مهمی که از پاندمی ها 
می توان گرفت، این اس��ت که پاندمی ها اغلب دو س��ال طول می کشد و 
در تمامی موارد قبلی، س��ه موج داش��ته اس��ت. همین مسئله می تواند 
میزان اثرگذاری بحران را نش��ان دهد. دومین درس��ی که از پاندمی ها 
می توان گرفت این اس��ت که اغلب پاندمی ها آس��یب زیادی به اقتصاد 
وارد می کنند و بازس��ازی اقتصاد بعد از آنها زمانبر است. با وجود اینکه 
سیاس��ت های مال��ی و پولی مختلف��ی در دنیا برای مقابل��ه با وضعیت 
اقتصادی ایجادشده اس��تفاده می شود و ارزش مالی تزریق ها به اقتصاد 
دنیا به باالترین س��طح از جنگ جهانی دوم تاکنون رس��یده است، ولی 
باید در نظر داش��ت که بحران پیچیده تر از آن است که تنها با ابزارهای 

مالی کنترل شود. 
* دنیا بدون واکسن کرونا به شرایط عادی بازنمی گردد

برخ��ی بحران کنونی را ب��ا جنگ جهانی دوم مقایس��ه می کنند، اما 
واقعیت این است که پاندمی یک جنگ نیست. در جنگ ها افراد زیادی 
که اغلب مردان هس��تند، برای جنگ اعزام می ش��وند و افراد بیش��تری 
در پش��ت جبهه برای تأمین تجهیزات جنگ��ی و مایحتاج اقتصادی به 
کار گرفته می ش��وند، اما پاندمی ش��رایط کامال متفاوت��ی دارد. تمامی 
کارخانه ها تعطیل اس��ت و حتی با بسته های حمایتی از اقتصاد و تولید 
ه��م چرخ های تولید به کار نمی افت��د. پاندمی را می توان یک نوع رکود 
دانست؛ رکودی که می تواند بدنه اقتصاد را ویران کند و زیرساخت هایی 

را که سال ها برای ساخت آن زمان صرف شده است، نابود کند.
مس��ئله دیگر این اس��ت که اصال بازگش��تی در کار نیس��ت. احیای 
صنعت توریسم یا افزایش پروازهای بین المللی حتی در صورت برداشته 
ش��دن موانع نیازمند ایجاد اطمینان در مردم در مورد سالمت ش��ان در 
حین پرواز اس��ت و چه کس��ی می تواند این تضمین را بدهد؟ بنابراین 
تا زمانی که واکس��ن و درمانی برای کرونا کش��ف نشود، احیای صنعت 
حمل و نقل هوایی یا صنعت توریس��م غیرممکن است. عدم احیای این 
دو صنعت می تواند مانعی در مس��یر رش��د اقتصادی دنیا و بازگشت به 
وضعیتی که قبل از پاندمی داشت، باشد. شما می توانید به مردم بگویید 
که تعطیلی فعالیت های اقتصادی به پایان رس��یده اس��ت و باید به سر 
کارش��ان بازگردند، ولی نمی توانید به آنها بگویید که در فروش��گاه های 
بزرگ خرید کنند یا به س��ینما بروند، زیرا آنها از انجام این کارها پرهیز 
خواهند کرد و رفتار عقالیی انس��ان اقتضا می کند که خود را در معرض 

خطر و آسیب قرار ندهد.
فرگوس��ن معتقد اس��ت که پاندمی اخیر نش��ان داد جهانی سازی در 
س��طحی که وجود دارد، باعث افزایش آسیب پذیری اقتصادها می شود. 
او گفت که »نقطه اوج جهانی س��ازی را می توان در سال 2006 میالدی 
دی��د. در آن س��ال دنیایی درهم تنی��ده وجود داش��ت و همین درهم 

تنیدگی و تالش برای کس��ب حداکثر سود به هر قیمتی زمینه را برای 
بح��ران س��ال 2008 در آمریکا و س��رایت آن به دیگر کش��ورها فراهم 
کرد. جهانی س��ازی آس��یب پذیری اقتصادها در برابر شوک های خارجی 
را افزایش می دهد، زیرا دیگر هیچ کش��وری، کش��ور خارجی محسوب 
نمی ش��ود و تولید در داخل کشور کامال وابس��ته به عملکرد و وضعیت 
اقتصادی دیگر کشورهاس��ت. بعد از بحران س��ال 2008 بود که زمینه 
برای روی کار آمدن دولت های پوپولیستی مانند دولت ترامپ در آمریکا 
فراهم ش��د و افزایش تعرفه های تج��اری و حمایت از اقتصاد داخلی در 

برابر تولیدات و تجارت خارجی در این دولت ها مطرح شد.«
اما فرگوس��ن در مورد اینکه آیا ما در حوزه جهانی سازی به وضعیتی 
که در س��ال 2019 میالدی داش��تیم، برمی گردیم، گف��ت: »زمانی که 
س��ؤال می ش��ود آیا ما به وضعیت س��ال 2019 برمی گردیم یا نه، این 
فرضیه وجود دارد که ویروس کرونا مهار می ش��ود و دنیا به مس��یر قبل 
بازمی گردد. من معتقدم که عقبگردی در راه نیست و پساکرونایی وجود 
ندارد. ما باید با این ویروس زندگی کنیم و بدون شک دیگر به روزهای 

قبل بازنخواهیم گشت.«
* درس هایی که از همه گیری ویروس کرونا گرفتیم

اما این ویروس درس هایی هم به ما داد. اول اینکه کشورهای کوچک 
نظیر ک��ره جنوبی، تای��وان و نیوزیلند در مقابله با وی��روس موفق تر از 
کش��ورهای بزرگی مانند آمریکا عمل کردند. برای کشوری مانند آمریکا 
بس��تن مرزها به روی افرادی که در کش��ورها یا ایالت های دیگر زندگی 
می کنند، کارغیرممکنی است، در حالی که کشورهای کوچک به راحتی 
آن را اجرا و ویروس را کنترل کردند. دومین مس��ئله، جنگ س��رد بین 
آمریکا و چین است که از یک سال قبل شروع شده و االن به اوج خود 
رس��یده اس��ت. در جریان این همه گیری رابطه آمریکا و چین سردتر از 
قبل ش��د و جنگ تجاری به اوج خود رس��ید، ام��ا آنچه بیش از جنگ 
تجاری برای اقتصاد دنیا آسیب رسان است، جنگی است که در سال های 
آتی در دنیای تکنولوژی درمی گیرد و می تواند رش��د اقتصادی جهان را 

بیش از پیش مختل کند.
باید در نظر داش��ت که زندگی اجتماعی در دنیا در حال تغییر است، 
دیگر از سفرهای مکرر تجاری خبری نخواهد بود و استفاده از تکنولوژی 
جدید و اپلیکیش��ن هایی مانند زوم می تواند جایگزین سفرها شود. این 
مس��ئله تا اندازه ای برای دنیا مفید اس��ت، زیرا کاهش سفرهای هوایی 
می تواند باعث کاهش انتشار کربن و بهبود محیط زیست شود. از طرف 
دیگر، افراد رابطه خود را با اعضای خانواده تقویت می کنند و بیش��ترین 
زمان خود را با آنها می گذرانند و بخش��ی از مش��کالت اجتماعی هم از 
این طریق حل می ش��ود. انسان ها همچنین تا اندازه زیادی ریسک پذیر 
هستند و بدون شک نگرانی از وجود ویروس باعث نمی شود تا مردم در 
محافل پرجمعیت شرکت نکنند یا مهمانی نروند. البته این اتفاق ظرف 

چند ماه آینده خواهد افتاد.
به هر حال باید پذیرفت که کرونا دنیا را با تحوالت زیادی روبه رو کرد 
و س��اختارهایی که پیش تر داش��تیم، به طور کامل از بین خواهد رفت. 
تعریف زندگ��ی اجتماعی تغییر می کند و روابط ش��کل تازه ای به خود 
می گیرد. نحوه کار کردن و حتی تفریح و س��فر هم تغییر می کند و این 
مس��ئله به تدریج ما را از دنیایی که قبل از اپیدمی کرونا می شناختیم، 
دور می کن��د و به دنیای جدیدی روان��ه می کند که کامال با قبل تفاوت 

دارد.

اقتصاد جهانی دوران پساکرونا را چگونه تجربه می کند؟

تصور جهان پس از کرونا

وقتی اپیدمی کرونا ش��روع ش��د، همه امیدوار بودیم که فناوری ما را 
از بیماری نجات می دهد. تصور می کردیم که کارهایی همچون شس��تن 
دس��ت ها و پوشیدن ماس��ک ها کامال موقتی است و هوش مصنوعی در 
نقش یک قهرمان ظاهر ش��ده و وی��روس کرونا را از پای درمی آورد، اما 

حقیقت چیز دیگری بود.
به گزارش »خبرآنالین« از »Thenextweb«، دانش��مندان در ماه های 
اولیه ش��یوع کرونا توضیح دادند که هوش مصنوعی می تواند در شناسایی 
افراد مبتال، ایجاد مدل های پیش بینی کننده وضعیت ویروس و کنترل آن 
کم��ک کند. آنها معتقد بودند که با اس��تفاده از هوش مصنوعی می توانند 
دست این ویروس را کوتاه کرده و جامعه بشری را نجات دهند، اما پس از 
گذشت ماه ها، هنوز نتوانسته ایم زندگی روزمره مان را بدون نگرانی از ابتال به 
بیماری از سر بگیریم. برای درک اینکه واقعا چرا هوش مصنوعی نتوانست 
به ما کمک کند،  باید بررسی کنیم که چه چیزی اشتباه پیش رفته است. 
اما می توان گفت که اعتیاد بیش از حد ما به فناوری هوش مصنوعی، ما را 

به خطای محاسباتی انداخته است.  
* شناسایی بیمار: شناسایی بیمار با استفاده از هوش مصنوعی، قولی 
ب��ود که جامعه فناوری به م��ردم داده بود. محققان می گفتند که هوش 
مصنوعی عالوه بر شناسایی افراد بیمار و ناقل ویروس، می تواند بهترین 
روش ه��ای دوری از بیماران را هم پیش��نهاد دهد، ام��ا نه تنها بیماران 

به خوبی ردیابی نش��دند، بلکه هرچه به تعداد مبتالیان اضافه می ش��ود، 
توانایی هوش مصنوعی هم کمتر می شود.

* مدل س��ازی پیش بینی کننده: توانایی دیگر هوش مصنوعی، قدرت 
پیش بینی آن بود، اما متاسفانه مدل سازی یک بیماری دنیاگیر نمی تواند 
دقیق انجام شود. شما نمی توانید به یک شبکه عصبی براساس اطالعات 
اپیدمی های گذش��ته آموزش دهید، زیرا این ویروس جدید ویژگی های 
جدیدی دارد و مدل س��ازی ها با حدس و گمان انجام می شود. مدل های 
هوش مصنوعی نمی توانند بهتر از حدس و تخمین های ما عمل کنند و 
آنها فقط به ما نمای کوچکی از تصویر کلی را نشان می دهند. 80درصد 
اف��راد مبتال به کرونا بدون عالمت هس��تند و هوش مصنوعی نمی تواند 

آینده این بیماری را بررسی کند.
* آزمای��ش: در مورد آزمایش ها چطور؟ آیا هوش مصنوعی توانس��ته 
آزمایش های کرونا را راحت تر و سریع تر انجام دهد؟ باید گفت که هوش 
مصنوعی انجام خیلی از فعالیت ها را در جامعه پزش��کی آسان تر کرده، 
ام��ا نه به آن روش��ی که تصور می کنیم. هیچ روب��ات آزمایش کننده ای 
وجود ن��دارد که بتوانید به راحتی نمونه ای از خون تان را به آن بدهید و 
به س��رعت آزمایش را انجام دهد و با نشانگر »سبز« یا »قرمز«، وضعیت 
ما را نش��ان دهد. هوش مصنوعی نتوانس��ته راه حلی اساس��ی که بازی 
مرگبار ویروس کرونا را تغییر دهد، ارائه کند و دنیا همچنان با مش��کل 

بیماری زایی این ویروس مواجه است. برنامه های هوش مصنوعی بهترین 
کاری که فعال می توانند انجام دهند، کمک به پرستاران است که به طور 
خودکار ایمیل های شان را مرتب کنند یا چراغ های راهنمایی و رانندگی 
ب��ه خودروهای اورژان��س و آمبوالنس ها در عبور س��ریع کمک کنند و 

کارهایی از این قبیل.
* درمان: هوش مصنوعی در دوران اپیدمی می تواند در مرتب کردن کارها 
موثر باشد اما نمی تواند واکسن تولید کند. محققان امید داشتند که هوش 
مصنوعی می تواند ترکیبات شیمیایی مناسبی برای درمان هر بیماری بیابد، 
اما در حال حاضر فقط می تواند توالی مناسب پروتئین ها را بیابد یا تشخیص 

دهد که یک ویروس قاتل کرونا چگونه جهش می یابد.
علی رغم اینکه سال گذشته محققان شرکت گوگل و ناسا اعالم کردند 
که به برتری کوآنتومی دست یافته اند اما ما هنوز به »الگوریتم های مفید 
کوآنتومی« دس��ت نیافته ایم. این موضوع هنوز رخ نداده و دانش��مندان 
به سختی فراوان در حال تولید واکسن کرونا هستند. در واقع، در زمان 
صلح و آرامش، هر س��الحی می تواند بهترین راه حل به حس��اب آید اما 
زمانی که به مرحله آزمایش می رس��د، نش��ان می دهد که با مش��کالت 
متعددی همراه است. فناوری هنوز نمی تواند به ما در مهار کرونا کمک 
کند و تنها روشی را که فعال می توانیم از آن مطمئن باشیم، همین زدن 

ماسک، شستن دست ها و رعایت فاصله گذاری است.

چرا هوش مصنوعی نتوانست ما را از اپیدمی کرونا نجات دهد؟

کرونا علیه هوش مصنوعی

نگاه

آیا تصور پساکرونا با سلطه تکنولوژی ترسناک است؟
کرونا، تکنولوژی و زندگی پس از کرونا

واقعیت جهان پیشین ما از ماه فوریه )بهمن( سال 2020 تغییر کرد. 
ویروسی کوچک و مهیب، دنیایی را که می شناختیم، درنوردید و آن را 
کامال دگرگون کرد. س��المت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی 
کشورهای درگیر کووید-19 قرار گرفت و خانه ها به سنگر شهروندان 
تبدیل ش��د. سپس با گذر از ش��وک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به 
زندگی از طریق فضای مجازی مطرح شد؛ دانش آموزان، دانشجویان 
و کارمندان از طریق مانیتورها به کالس درس و محل کار بازگشتند 
و حتی مش��کالت س��المت نیز ترجیحا ابتدا از راه دور بررسی شد و  

بیمارستان ها در مرحله بعد و در صورت تجویز پذیرای آن شدند.
در همه این روزها و ماه ها، تکنولوژی به سان منجی وارد عمل شده 
و ام��کان برگزاری کالس های آنالی��ن، ویدئوکنفرانس ها، دورکاری و 
سفارش مایحتاج روزمره را برای انسان های چپیده در پستوی خانه ها 
فراهم کرده است. در این مدت که میلیون ها نفر کار و درآمدشان را از 
دست دادند، شرکت های بزرگ بخش تکنولوژی سود فراوانی به جیب 
زدند و »سیلیکون ولی« بیش از پیش قدرت یافت. در این بین، سوال 
این است که این شرکت ها تا کجا قرار است از این موقعیت ویژه بهره 

ببرند؟ یک پاسخ بسیار محتمل است: برای همیشه! 
روزنام��ه »گاردی��ن« چندی پیش در گزارش��ی مفصل به موضوع 
قدرت گرفتن چهره هایی مانند اریک اشمیت مدیرعامل سابق گوگل 
و بیل گیتس مدیرعامل سابق مایکروسافت پرداخت. اینها کسانی اند 
که به قول »گاردین« همواره در تالش بودند تا بگویند هیچ مشکلی 
نیس��ت که تکنولوژی نتوان��د آن را حل کند و حاال بهترین موقعیت 
زندگی ش��ان را یافته اند تا با اصرار بر لزوم مجازی شدن تمامی ارکان 
زندگ��ی، ایده های خود را برای خلق جهانی بر پایه هوش مصنوعی و 
تکنول��وژی عملی کنند. خالصه ای از گ��زارش »گاردین« را در ادامه 

می خوانید.
همه  چیز از نیویورک آغاز می شود

»چهارشنبه، ششم مه در جریان گزارش روزانه کرونای اندرو کومو، 
فرماندار نیویورک، برای لحظاتی آن چهره اندوهگینی که هفته هاست 
بر صفحه تلویزیون های ما نقش می بندد، ردی از لبخند از خود نشان 
داد. فرماندار به سرعت حرف می زد: »ما آماده ایم، هرچه داریم سر میز 
آورده ایم. ما نیویورکی هستیم، یعنی شوخی نداریم و بلندپروازیم. ما 
می دانیم که تغییر نه تنها قریب الوقوع است بلکه اگر درست بازی کنیم 

این تغییر می تواند دوست ما باشد.«
بهانه این موج مثبت هایی که ارس��ال ش��د، دی��دار ویدئویی اریک 
اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل بود که به صورت تصویری به جلسه 
روزانه فرماندار پیوست تا اعالم کند قرار است ریاست پنلی را برعهده 
بگی��رد که کارش برنامه ریزی دوباره برای ایال��ت نیویورک در دوران 
پساکرونا است؛ با تاکید بر اینکه فناوری قرار است در تمامی جنبه های 
زندگی مدنی ادغام ش��ود. اشمیت گفت: »اولین اولویت کارهایی که 
می خواهیم انجام دهیم بر سالمت از راه دور )Telehealth(، آموزش 
از راه دور و پهنای باند اس��ت. باید به دنبال راه حل هایی باش��یم که 
همین حاال قابلیت ارائه داشته باشند و از تکنولوژی برای بهتر کردن 

وضعیت استفاده کنیم.«
تنها یک روز قبل از آن، فرماندار نیویورک، ش��راکت مشابه دیگری 
را با بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای توس��عه »یک سیستم آموزشی 
هوشمندتر« اعالم کرده و به گیتس لقب »دوراندیش« داده بود. کومو 
گفت: »پاندمی لحظه ای در تاریخ به وجود آورده اس��ت که ما را قادر 
س��اخته تا ایده های گیتس را در واقعیت اجرا کنیم و توسعه بدهیم. 
چه دلیلی برای این همه ساختمان و کالس های درس فیزیکی هست، 

وقتی این همه تکنولوژی در اختیار داریم؟«
این آینده ای اس��ت که در آن خانه های ما قرار نیس��ت دیگر کامال 
فضای شخصی باشند، بلکه با وجود اتصال پرسرعت دیجیتال تبدیل 
می شوند به مدرسه های مان، مطب دکترمان، باشگاه ورزشی مان و اگر 
دولت حکم کند، زندان مان. البته برای بس��یاری از ما، قبل از پاندمی 
هم خانه ها حکم محل همیش��گی کار و محل تفریح و س��رگرمی را 
داش��تند، اما در آینده ای که به سرعت س��اخته می شود، تمامی این 

جریان ها شتاب گسترده ای می گیرند.
پیش از اینکه آمریکایی ها با خطر کرونا آش��نا ش��وند، اشمیت به 
ش��دت مشغول البی کردن و برگزاری کمپین های عمومی برای جلو 
بردن ایده جامعه ای بود درس��ت مانند آنچه در سریال »آیینه سیاه« 
دیدیم و کوم��و به او کمک کرد تا به این ایده پروبال بدهد. در مرکز 
این چشم انداز، ایده ادغام یکپارچه دولت با تعداد معدودی از غول های 
»س��یلیکون ولی« نشسته است؛ با مدرسه های دولتی، بیمارستان ها، 
مطب های پزش��کان و پلیس و ارتش��ی که همگی )ب��ا قیمتی باال( 
برون س��پاری شده اند و اس��اس بس��یاری از آنها توسط شرکت های 

تکنولوژی خصوصی بنا شده است.
سوی تاریک و روشن تکنولوژی

اشتباه نشود! تکنولوژی قطعا نقشی کلیدی در نحوه حفاظت ما از 
س��المت عمومی در ماه ها و سال های پیش  رو دارد. سوال اینجاست: 
آیا تکنولوژی هم مشمول مقررات و نظارت عمومی خواهد بود یا اینکه 
تحت تاثیر شور »موقعیت استثنایی« از اینها معاف می شود؟ آیا این 
ش��بکه ها و داده های ما واقعا باید در دستان بازیگران خصوصی مانند 
گوگل و آمازون و اپل باش��ند؟ اگ��ر بودجه عمومی بخش عمده این 
زیرساخت ها را تامین می کنند، آیا کنترل آنها هم باید عمومی باشد؟ 
اگر اینترنت برای زندگی مان این قدر اساس��ی است )که البته هست( 

باید با آن به عنوان ابزاری غیرانتفاعی برخورد کرد؟
فناوری ابزار قدرتمن��دی در اختیار ما می گذارد، اما همه راه حل ها 
هم فناورانه نیستند. مشکل برون سپاری تصمیمات کلیدی در مورد 
چگونگی بازس��ازی ایالت ها و ش��هرها به مردانی مانند بیل گیتس و 
اشمیت این است که اینها کسانی هستند که عمرشان را صرف تبلیغ 
این موضوع کرده اند: »هیچ مشکلی نیست که تکنولوژی نتواند آن را 

حل کند.«
برای آنها و بسیاری دیگر در »سیلیکون ولی«، پاندمی یک موقعیت 
طالیی است که نه تنها مورد قدردانی قرار بگیرند، بلکه تفاوت و قدرتی 
را به دست بیاورند که تاکنون فکر می کرده اند غیرعادالنه از آنها دریغ 
شده اس��ت.  همچنین یکی از دغدغه های مهم، مقوله امنیت است. 
این همان اتفاقی است که در چین رخ داد؛ کشوری که پیشرفته ترین 
سیستم نظارتی و ش��بکه ای عظیم از دوربین های مداربسته را برای 
کنترل اوضاع در اختیار دارد بنابراین این نوع از یکی ش��دن دولت و 
ش��رکت های خصوصی تکنولوژی شاید در ابتدا به نفع حفظ سالمت 

اجتماعی باشد، اما بازی قرار نیست همین جا پایان یابد.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت ام��روز: ط��رح هدفمندس��ازی یارانه ها و ماج��رای پرداخت 
یارانه های نقدی از همان ابتدا با کاس��تی های مختلفی دست به گریبان 
بود و هنوز با گذش��ت نزدیک به یک دهه، دامن این طرح را رها نکرده 
است؛ چنانکه با رشد هرچه بیشتر تورم و ثابت ماندن عدد یارانه نقدی 
در طول س��الیان، این طرح نه تنها گرهی از مش��کالت دهک های پایین 
درآمدی نمی گش��اید که پرداخت ماهان��ه آن در حال حاضر با توجه به 
تنگنای درآمدی دولت بیش از پیش مشکل ساز شده است. در این میان 
راه حل چیس��ت؟ آی��ا دولت باید همچنان به پرداخ��ت یارانه به صورت 
نقدی و مستقیم آن ادامه دهد یا می توان منابع این طرح را که تاکنون 
113 دوره آن به حساب سرپرس��تان خانوارها واریز شده، به روش های 

دیگری صرف حمایت از طبقات نیازمند جامعه کرد؟
بررس��ی ها نش��ان می دهد، یارانه ها از جمله ابزاره��ای مهم حمایتی 
دولت هاس��ت ک��ه در بس��یاری از کش��ورها ب��ه ش��کل های مختلف و 
ب��رای حمایت از تمامی بخش ه��ای اقتصاد از قبی��ل تولیدکنندگان و 
مصرف کنن��دگان پرداخت می ش��ود. مطاب��ق ماده یک��م از موافقتنامه 
یارانه ها در قوانین سازمان تجارت جهانی، »اگر دولت یا یک رکن درون 
قلمرو اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی کند، به نحوی که موجب 

نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود، یارانه اعطا شده است.«
* نظام یارانه ای و انواع آن در کشورهای جهان

مهم تری��ن اهداف پرداخت یارانه را می توان در تخصیص بهینه منابع، 
ثبات اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد جست وجو کرد. بررسی تجربیات 
کش��ورها در پرداخت انواع یارانه ها نش��ان می دهد که اکثر کشورها در 
برنامه های توس��عه اقتصادی خود به اقش��ار آس��یب پذیر مصرف کننده 
جامعه که در واقع، ش��کننده ترین قشر در فرآیند توسعه هستند، توجه 

ویژه ای دارند.
سیس��تم یاران��ه ای در کش��ورهای مختلف ب��ا درجه توس��عه یافتگی 
متف��اوت، از گوناگونی زی��ادی برخوردار اس��ت. »یارانه ه��ای نقدی«، 
»یارانه های کاالیی«، »یارانه بهداش��تی« و دیگ��ر انواع مختلف یارانه ها 
ه��ر یک به نوبه خود به ش��یوه های مختلفی پرداخت می ش��وند. یارانه 
نقدی عمدتا به دو ش��یوه »مستقیم« و »مش��روط« پرداخت می شود؛ 
پرداخ��ت یارانه نقدی به کمک واریزی به دهک ه��ای پایین جامعه در 
قالب پول نقد گفته می شود که در صورت فقدان این گونه پرداخت های 
نق��دی دچار فقر و تنگدس��تی خواهند ش��د. این  سیس��تم امروزه در 

بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در سوی مقابل، در سیستم 
پرداخت های نقدی مش��روط، یارانه به صورت مش��روط در اختیار افراد 
دهک پایین جامعه قرار می گیرد و جامعه هدف نیازمند بایس��تی مبلغ 
مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه سرمایه انسانی فرزندان همانند 
حضور در مدرس��ه یا اس��تفاده منظم از خدمات بهداشتی پیش گیرنده 
کنن��د. همچنین دو روش مهم پرداخت یارانه دیگر که در بس��یاری از 
کش��ورها مورد استفاده قرار می گیرد، روش PRAF )یارانه ای که صرفا 
ب��ر بهبود تغذیه، بهداش��ت و آموزش خانواده های فقی��ر تمرکز دارد( و 
روش PATH )یاران��ه ای که به صورت خاص بر حوزه تامین مس��کن 

تمرکز دارد( است.
* از یارانه تغذیه، بهداشت و آموزش تا یارانه مسکن

ب��ه عنوان مث��ال، در ط��ول دهه 1990 می��الدی، گون��ه خاصی از 
برنامه های بازتوزیع درآمدی در کش��ورهای در حال توس��عه پیاده شد 
ک��ه می توان به روش های PRAF در هندوراس، PATH در جامائیکا 
و  PRS در نیکاراگوئه اش��اره کرد. روش PRAF نوعی از یارانه اس��ت 
که صرفا بر بهبود تغذیه، بهداش��ت و آموزش خانواده های بس��یار فقیر 
تمرکز دارد و به همین دلیل به »برنامه اختصاصی خانوار« مشهور است. 
امروزه در کش��ور توسعه یافته ای به مانند ایلینوی ایاالت متحده آمریکا 
نی��ز از روش PRAF به منظور پرداخت یارانه در حمایت از انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده می شود. روش PATH نیز به  طور خاص بر حوزه 
تامین مس��کن تمرک��ز دارد. در این روش خانوارها متناس��ب با میزان 
درآمد اجاره پرداخت می  کنند. همچنین منطقه مس��کن هر خانوار نیز 
متناس��ب با میزان درآمد تعیین می گ��ردد. از این روش برای اولین بار 
در کش��ور فرانسه استفاده ش��د. روش PRS نیز با تمرکز بر محصوالت 
کش��اورزی که مصرف عمومی باالیی دارند، سیستم یارانه مرتبط با این 
موضوع را پیاده کرد. از روش PRS در کش��ور پاکستان تا سال 2013 
اس��تفاده می گردید. این روش با ه��دف حمایت از تولید داخلی به اجرا 

گذاشته شد.
معم��وال پرداخت ه��ای نقدی نس��بت به پرداخت ه��ای کاالیی کمتر 
س��ازماندهی قیمت ه��ا را مختل می کنند و عالوه ب��ر آن دامنه انتخاب  
افراد را نیز افزایش می دهند. این یارانه ها کمتر در کش��ورهای در حال 
توس��عه دیده می ش��ود و در صورت وجود بخش اندک��ی از کل مقادیر 
یارانه کش��ورها را ب��ه خود اختصاص می دهند. این در حالی اس��ت که 

یارانه نقدی در کش��ورهای در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط 
از س��طح باالیی برخوردار هس��تند. با توجه به مختصات ساختاری ویژه 
بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه، استفاده از برنامه های بیمه های 
اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی پیشنهاد نمی شود، اما نکته مهم 
در این بین، نحوه توزیع یارانه است، زیرا در اکثر کشورها یارانه تنها به 
دهک های پایین پرداخت می شود، نه اینکه به حساب بخش گسترده ای 
جامعه واریز ش��ود؛ اتفاقی که متاس��فانه سال هاس��ت در کشورمان به 

اشتباه دنبال می شود.
* پیشنهاد یارانه مشروط به جای پرداخت نقدی یارانه

پرداخ��ت یارانه ه��ای نق��دی ب��ه منظور اج��را و هدفمن��دی نیاز به 
زیرس��اخت های اطالعات وس��یعی دارد که این اطالعات در کشورهای 
درحال گذار و توس��عه یافته بیش از کش��ورهای کمتر توسعه یافته و در 
حال توس��عه اس��ت. عالوه بر فقدان اطالعات قابل دسترس درخصوص 
فراه��م بودن طرح های کمکی، ناکارآم��دی دولت و محدودیت ظرفیت 
س��ازمانی در مدیریت برنامه های کمک اجتماع��ی نیز مزید بر علت در 
پایین بودن سطح یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.

در ای��ن می��ان، »موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی« به 
عنوان بازوی پژوهش��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش��ی با 
عنوان »بررس��ی ان��واع یارانه ها و ابزارهای آن در کش��ورهای مختلف«، 
پیش��نهاد یارانه مشروط را داده اس��ت. به گفته این موسسه مطالعاتی، 
»جهت جلوگیری از آث��ار تورمی و همچنین مدیریت چرخه اقتصادی، 
پرداخت ه��ای نقدی در کش��ور باید مش��روط ش��ود. به عب��ارت دیگر، 
چگونگی خرج آن برای افراد دریافت کننده تعیین ش��ود. عالوه بر این، 
انتخاب یارانه نقدی صرفا زمانی آثار مثبت توزیع درآمدی خواهد داشت 
که اطالعات از وضعیت دهک های مختلف درآمدی کامل و کافی باشد، 
وگرن��ه تاثیری مح��دود در بهبود توزیع مجدد درآمدی خواهد داش��ت 
که هدف اساس��ی هدفمند کردن یارانه ها اس��ت. به نظر می رسد بتوان 
با تغییر در مدل حکمرانی آثار مثبت ناش��ی از هدفمندکردن یارانه ها را 
افزایش داد، به این صورت که با مدیریت مخارج به جای مدیرت منابع 
درآم��دی )یا حداقل افزایش وزن توجه به  مدیریت مخارج(، نه تنها بار 
هزین��ه ای پرداخت نقدی دولت کاهش یافته، بلکه با گام های به مراتب 
آرام تر و مطمئن تری به س��مت واقعی ک��ردن قیمت ها ) افزایش درآمد 

دولت( پیش رفت.«

آیا می توان از نظام های یارانه ای دیگر به  جای پرداخت یارانه نقدی در ایران استفاده کرد؟

بن بست یارانه نقدی
یادداشت

در نسبت مشروطه خواهی و توسعه اقتصادی

انق��الب مش��روطه را ش��اید بت��وان بزرگترین تحول سیاس��ی و 
اجتماعی ایران در سده های اخیر تا امروز دانست؛ دستاوردهایی که 
برخی از آنها تاکنون برای ایران و ایرانی باقی مانده است و برخی را 
از دست داده و وانهاده ایم، اما محصول و میراث گرانقدر، مشروطیت 
اس��ت. عمده این دس��تاوردها همچون قانون اساس��ی، قانونمندی، 
تفکیک قوا، تحزب، انتخابات و دیگر مولفه های دموکراسی و جامعه 
مدنی را به اجمال، توس��عه سیاس��ی می توان خوان��د. با این حال، 
نقش و جایگاه انقالب مش��روطه در س��احات دیگر توسعه همچون 
توسعه آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را نیز که تا اندازه بسیار زیادی 
مغفول واقع ش��ده اس��ت، نباید از یاد برد. در این نوش��ته، نسبت و 
تعامل مشروطیت و ساحت اقتصاد و به طور مشخص، بازتاب انقالب 

مشروطه در عرصه توسعه اقتصادی به اجمال بررسی می شود.
ای��ران تا اواخر عصر قاجار به رغم برخی تحوالت و اصالحاتی که 
از اوایل این دوران به دست شاهزادگان و افرادی چون عباس میرزا 
و قائم مقام و امیرکبیر صورت گرفت، جامعه ای س��نتی با اقتصادی 
ایستا و عمدتا متکی به بخش کشاورزی بود. دو ساحت دیگر اقتصاد 
ش��امل صنعت و تجارت از یک سو بر اثر بی نظمی، ناامنی و فقدان 
زیرساخت های الزم و از دیگر سو ناشی از فقدان هر گونه چارچوب 
و برنامه ای در این س��احت ها، کم و بی��ش در بوته تعلیق و تعطیل 
واقع شده بود. امتیازات و انحصارات به برخی دولت ها و کمپانی های 
خارجی عمدتا در مس��یر اس��تخراج و غارت منابع و عواید کش��ور 
عمل می کرد و حتی اداره عایدات و گمرکات کش��ور یا در دس��ت 
بیگان��گان بود و ی��ا بی صاحب و بالتکلیف رها ش��ده بود. در غیاب 
دولتی توانمند و مس��ئول و در نبود کمترین نقش برای مردمی که 
رعیت محسوب می ش��دند، نه اقتصاد متمرکز و دولتی و نه اقتصاد 
آزاد و فعالی��ت بخش خصوص��ی به ویژه در صنعت و تجارت چندان 
معنایی نمی یافت. ش��اید بیشترین نقش را در این نقیصه به فقدان 
قان��ون و نهادهای متولی رس��می در همه ش��ئون از جمله اقتصاد 

بتوان نسبت داد.
پیروزی انقالب مشروطه، پیروزی مردم و اصناف و اقشار گوناگون 
مردمی بود. مش��روطیت، رابطه حاکمان و مردم را به گونه ای برابر و 
متعادل و با حقوق و وظایفی متقابل تنظیم کرد. این مهم در قالب 
میثاقی ملی به نام قانون اساس��ی ش��کل گرفت و رس��میت یافت. 
مجلس برخاس��ته از انقالب مشروطه )چه در دوره اول تقنینیه که 
صنف��ی و دو مرحله ای بود و چه در ادوار بعدی( برای همه مردم و 
صنوف گوناگون، جایگاهی رس��می و مؤثر قائل شد. این امر، هم در 
تقنین و سیاس��ت گذاری و نظارت بر همه شئون سیاست و اقتصاد 
کش��ور و هم از طری��ق تعیین قوه مجریه در م��وارد اجرایی تحقق 
یافت. در عرصه اقتصاد در واقع، دست اندرکاران و صاحبان هر صنف 
و ه��ر بخش از قلم��رو فعالیت های اقتصادی، از سیاس��ت گذاری تا 
اجرای سیاس��ت ها چرخ راکد اقتصاد کش��ور را به دست گرفتند و 

به راه انداختند.
قانون اساسی دست کم در 8 اصل، نظر و نظارت نمایندگان مردم 
را بر همه وجوه داخلی و خارجی اقتصاد کش��ور تضمین کرد. اصل 
18 به تس��ویه امور مالیه، ج��رح و تعدیل بودج��ه، تغییر در وضع 
مالیات ه��ا و رد و قبول عوارض و فروع��ات و همچنین ممیزی های 
جدی��ده مربوط بود. در اصل 19 به اص��الح امور مالیاتی و در اصل 
20 به انتقال یا فروش قس��متی از عایدات یا دارایی دولت پرداخته 
ش��د. اصل 23 به تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی و اصل 24 
ب��ه اعط��ای امتیازات )انحص��ار( تجارتی و صنعت��ی و فالحتی و ... 
تخصیص یافت. در اصل 25 استقراض دولتی و در اصل 26 ساختن 
راهه ای آهن یا شوس��ه موردنظر بود. قانون مقرر می داشت که همه 
این امور باید به تصویب وکالی ملت برس��د. بدین ترتیب، افزون بر 
توجه به بسیاری از امور مغفول در عرصه اقتصاد، آن دسته از شئون 
اقتصادی نیز که پی��ش از آن بی هیچ نظم و ترتیب یا ضابطه ای در 
ید بی کفایت مع��دودی از قدرتمداران جاه��ل و ناکارآمد داخلی و 
برخی از افراد و کمپانی های خارجی بود، به خود مردم و نمایندگان 
آنها در دو قوه مقننه و اجرائیه س��پرده شد؛ اعم از صاحبان حرف و 
صنوف دست اندرکار و بخش اجرایی حکومت با نظارت وکالی ملت.
اگرچ��ه آش��فتگی های اواخر عصر قاج��ار، منازعات مجلس��یان 
و دولتی��ان، درگیری ه��ای اح��زاب در بی��رون و درون مجل��س، 
تجزیه طلبی ه��ا و واگرایی ه��ا، تبع��ات جنگ جهانی اول و اش��غال 
بخش هایی از کشور، مجال چندانی برای تداوم و تعمیق تصمیمات 
و تالش ه��ا در عرصه اقتصاد و توس��عه اقتص��ادی فراهم نیاورد، اما 
این امر پس از کودتای س��وم اس��فندماه و تثبیت اوضاع کش��ور در 
دوران س��لطنت رضاش��اه پهلوی تحقق یافت و به توسعه اقتصادی 
در مقیاسی گسترده و فراگیر انجامید. توسعه اقتصادی عصر پهلوی 
اول هرچند آمرانه و تحکم آمیز و در غیاب توس��عه سیاسی و جامعه 
مدنی و با حذف بخش��ی از دس��تاوردهای مشروطه صورت گرفت، 
اما تحقق آرمان ها و برنامه های ملیون و مش��روطه خواهان ایران در 
عرصه پیش��رفت کشور و رشد و توس��عه اقتصادی بود که برخی از 
رجال وطن پرست و کاردان بر بنیاد نظمی قانونی و فرصت هایی که 

انقالب مشروطه و قانون اساسی به وجود آورد، بنا نهادند.
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محسن مدیرشانه چی
استاد علوم  سیاسی دانشگاه مشهد

در حالی که این روزها اغلب مستاجران در تکاپوی دریافت وام ودیعه 
اجاره مس��کن هس��تند، فرآیند رهن، اجاره و خرید مس��کن در مناطق 
ش��مالی ش��هر تهران و برخی از شهرهای کشور به ش��کل دیگری رقم 
خورده اس��ت و زمزمه هایی مبنی بر خرید و ف��روش و اجاره امالک به 

دالر در این مناطق به گوش می رسد.
به گزارش خبرآنالین، از س��ال گذش��ته تاکنون زمزمه هایی مبنی بر 
معامالت مس��کن به دالر در مناطق ش��مالی پایتخت به گوش می رسد 
و بررس��ی های میدانی انجام شده حکایت از افزایش معامالت مسکن به 
دالر در یک سال اخیر دارد؛ درحالی که در سال گذشته رهن و یا اجاره 
مس��کن به دالر توسط اتباع خارجی در کشور صورت می گرفت، امسال 
این ش��یوه از رهن و اجاره به ش��هروندان ایرانی نیز سرایت کرده است 
و در برخی از مناطق ش��مالی ش��هر تهران همانند نیاوران، آجودانیه و 

فرمانیه معامالت این چنینی به وفور دیده می شود.
* مشاوران امالک درباره اجاره دالری چه می گویند؟

در ای��ن ب��اره، یک فعال حوزه امالک و مس��کن در ش��مال تهران به 
خبرنگار ما گفت: »امالکی که به این ش��یوه مورد معامله قرار می گیرند 
معم��وال متراژی باالی 100متر دارند و در مناطق ش��مالی تهران واقع 
شده اند و در دسته امالک لوکس قرار می گیرند و مبله هستند؛ از نمونه 
امالکی که به این ش��یوه مورد معامله ق��رار گرفته اند می توان به منزل 
سرکنس��ولگر یکی از کشورهای آسیای میانه در آجودانیه اشاره کرد که 
با متراژ 180 متر ماهیانه 800 دالر اجاره داده شده است؛ در میان سایر 
امالکی که به این ش��یوه معامله ش��ده اند، می توان به ملکی 100 متری 
در خیابان باهنر تهران با عمر بنا 8 سال اشاره کرد که به قیمت ماهانه 

4هزار دالر اجاره شده است و این ملک با مبلغ یک میلیارد تومان رهن 
و ی��ا ماهانه 50 میلیون توم��ان اجاره برای ش��هروندان ایرانی در فایل 

مشاوران امالک بارگذاری شده است.«
در ای��ن میان اما امالکی در مناطق ش��مالی ته��ران برای اجاره فایل 
ش��ده اند که فقط ب��ه اتباع خارجی اجاره داده خواهند ش��د که در این 
می��ان می توان به ملک��ی 160 متری با عمر بنای 20 س��ال در منطقه 
فرمانیه تهران اش��اره کرد که با مبلغ ماهانه 800 دالر برای اجاره فایل 
شده است. همچنین ملک دیگری با وسعت 60 متر در خیابان دزاشیب 
منطقه یک با عمر بنای 30 س��ال به مبلغ ماهانه 500 دالر فایل ش��ده 
اس��ت. البته خبرهایی در مورد خرید و ی��ا رهن ملک در تهران به دالر 
منتشر نشده است و معامالتی که تاکنون در بازار مسکن تهران صورت 
گرفته اس��ت، در زمینه اجاره مسکن بوده است، اما زمزمه هایی از خرید 
و فروش ملک در ش��هرهای جنوبی تهران و جزیره کیش به دالر نیز به 

گوش می رسد.
همچنی��ن گزارش های میدان��ی حکایت از کاهش تع��داد متقاضیان 
رهن کامل مس��کن در بازار تهران دارد و بنابر گفته مش��اوران امالک، 
رش��د بازارهای موازی س��رمایه را از بازار رهن مسکن خارج کرده است 
و متقاضیان��ی که تاکنون مایل به رهن مس��کن بوده ان��د اکنون به بازار 
اجاره روی آورده اند و مابقی س��رمایه خ��ود را در بازار بورس، طال و ارز 
س��رمایه گذاری کرده اند؛ این اتفاق در حالی افتاده اس��ت که طی چند 
ماه اخیر تعداد متقاضیان خرید مس��کن به ش��دت افزایش یافته است. 
به عبارت دیگر، تقاضا برای خرید مس��کن در حالی افزایش یافته است 
که فروش��ندگان طی چند هفته اخیر فایل های خود را از دفاتر مش��اور 

ام��الک خارج کرده ان��د و مگر با مبالغی باالتر از ن��رخ مصوب حاضر به 
فروش امالک خود نمی شوند.

* تقاضا در بازار مسکن پایتخت به چه شکل است؟
طی چن��د ماه اخیر با توجه ب��ه روی آوردن متقاضیان به بازار اجاره 
مس��کن قیمت ها در این بازار رشد چش��مگیری داشته است و درنتیجه 
رش��د چشمگیر قیمت مس��کن طی چند ماه اخیر نرخ رهن مسکن نیز 
به ش��دت افزایش یافته است، به گونه ای که یک واحد لوکس نوساز در 
منطق��ه ازگل تهران با متراژ 150 متر ب��ه قیمت یک میلیارد تومان به 
رهن می رسد؛ رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران طی چند ماه 
اخیر به حدی بوده اس��ت که میانگین قیمت مس��کن نوساز در نیاوران 
تهران به متری 83 میلیون تومان رس��یده است و برای رهن یک واحد 
150 متری نوساز در این منطقه باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان 

هزینه کرد.
افزایش قیمت ها تنها در مناطق ش��مالی تهران چشمگیر نبوده است 
بلکه در مناطق ش��رقی و یا شمال شرقی نیز بازار شاهد رشد چشمگیر 
قیمت مسکن بوده است به گونه ای که نرخ رهن یک واحد 100 متری 
س��ه ساله در پاس��داران تهران 600 میلیون تومان اعالم شده است و یا 
نرخ رهن یک واحد 70 متری در دولت با عمر بنا 20 سال 350 میلیون 
تومان اعالم ش��ده اس��ت. در حالی که طی چند ماه اخیر خریداران به 
مناطق 5 و 3 تهران کوچ کرده بودند طی چند هفته اخیر بازار ش��اهد 
هجوم خریداران و معامله گران امالک به مناطق ارزان تر و جنوبی ش��هر 
تهران اس��ت و در میان ام��الک مناطق جنوبی ته��ران حجم تقاضا به 

سمت واحدهای کم متراژتر و نقلی تر حرکت کرده است.

اجاره دالری واحدهای مسکونی در شمال تهران حقیقت دارد؟

جابه جایی مرزهای الکچری نشینی

86073381

چهار شنبه
15 مرداد 1399

شماره 1598



 بانک پاسارگاد پیشرو
در انجام مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف بخش های اقتصادی در کشور 
است که با انجام این وظیفه می توانند در آبادانی کشور نقش مهمی 

داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مس��ئولیت اجتماعی یک چارچوب 
و محدوده  اخالقی اس��ت که در آن وظایف مختلفی که تمامی آنها 
دارای منافع برای جامعه هس��تند، برعهده فرد، سازمان و یا نهادی 
خاص گذاش��ته می ش��ود. این مفهوم به  ص��ورت دقیق تر به معنای 
انجام وظایف اجتماعی به وسیله  تک تک افراد جامعه است. استفاده 
از لفظ مس��ئولیت  اجتماعی نش��ان می دهد که هر فرد، س��ازمان و 
نهادی در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را 

در حفظ این تعادل به صورت مشخص بپذیرد و ایفا کند.
البته در اکثر جوامع این مفهوم یک حوزه قانونی الزام آور نبوده و 
بیشتر در حوزه  اخالق مطرح می شود. در جوامع بیشتر توسعه یافته 
که در چارچوب اخالق، وظایف فردی دارای اهمیت بیشتری است، 
مس��ئولیت اجتماعی مفهومی اجباری و البته پذیرفته ش��ده توسط 
اکثر افراد جامعه دارد، اما در سایر جوامع که از نظر سطح فرهنگی 
دارای فقر هستند، چنین مس��ئولیت هایی معنای خاصی نداشته و 
کمتر کسی خود را ملزم به انجام و رعایت آنها می داند. بانک ها نیز 
به  عنوان یک س��ازمان دارای وظایف اجتماعی هس��تند. انجام این 
وظایف حوزه های بس��یاری را دربر می گیرد. یک��ی از این حوزه ها، 

ساخت و سازهای بناهای عمومی را دربر می گیرد.
بان��ک  پاس��ارگاد با اعتق��اد ب��ه مس��ئولیت های اجتماعی خود، 
رویک��ردی متعال��ی به کس��ب و کار را همواره مدنظر ق��رار داده و 
مجموع��ه اس��تراتژی ها و سیاس��ت های کالن بان��ک در حوزه های 
گوناگون مشتریان، س��هامداران، همکاران، جامعه و... در چارچوب 
این نگاه مس��ئوالنه تنظیم شده  اس��ت. این بانک بخش اعظمی از 
بودجه  تبلیغاتی خود را جهت ساخت مدارس آسیب دیده در مناطق 
س��یل زده صرف کرده  اس��ت. عالوه بر این بانک  پاسارگاد به  صورت 
پیوسته اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای را در بخش های 
مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و نیز اعطای کمک های 
انسان دوس��تانه و خیرخواهانه با هدف مش��ارکت سازنده در توسعه 

اجتماعی به انجام می رساند.
در همین راس��تا این بانک 15 کتابخانه در مناطق محروم ساخته 
 اس��ت. ای��ن کتابخانه ها در مناطق کمتر توس��عه یافته اس��تان های 
هم��دان )7 واحد(، اردبی��ل )5 واحد(، کهگیلوی��ه و بویراحمد )2 
واحد( و لرستان )1 واحد( ساخته شده اند. بانک  پاسارگاد با نگاهی 
مسئوالنه نس��بت به هم وطنان و آینده سازان کشور، در امر ساخت 
مدارس آس��یب دیده ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل و همچنین 
س��اخت مدارس در نقاط محروم کش��ور اقدامات ارزشمندی انجام 
داده  اس��ت. این بانک تعداد 25 مدرس��ه در مناطق مختلف کشور 
از جمله مناطق آس��یب دیده ناش��ی از سیل س��اخته   است که یا به 
اتمام رس��یده اند و یا در مراحل نهایی س��اخت هستند. این مدارس 
در اس��تان های لرستان )12 واحد(، گلس��تان )3 واحد(، خوزستان 
)4 واحد(، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان رضوی، البرز، 

سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی ساخته  شده اند.
بانک  پاس��ارگاد در حوزه ارتقای ش��رایط بهداش��ت و درمان نیز 
اقدامات بس��یار خوبی انجام داده و یا در دس��ت اقدام دارد. ساخت 
یک مرکز بهداش��ت در بخش جوش��ین ش��هر ورزقان در اس��تان 
آذربایجان شرقی و همچنین برنامه  ساخت 7هزار تخت بیمارستانی 
در مناطق مختلف کش��ور نمونه ای از این برنامه ها هس��تند. اولین 
پروژه  از س��اخت بیمارستان ها توس��ط این بانک در شهر قم، تحت 
عنوان شهرک س��المت خاتم در حال اجراست که با بهره برداری از 
آن ب��ا آخرین امکانات و تجهیزات روز در عرصه  پزش��کی، خدمات 

بسیار پیشرفته ای در حوزه سالمت به مردم ارائه خواهد شد.
ایجاد و نهادینه س��ازی فرهنگ غنی توجه به دردها و مش��کالت 
جامعه و انجام مس��ئولیت  اجتماعی در بسیاری از بخش های کشور 

علی الخصوص بانک  پاسارگاد حالت نهادینه به خود گرفته  است.

قیمت دالر اندکی افزایش یافت
آرامش در بازار طال و سکه

تحوالت بازار طال در چهاردهمین روز مردادماه نشان می دهد که 
رش��د قیمت جهانی طال متوقف ش��ده و به موازات آن بازار سکه و 

طال نیز آرامشی نسبی را تجربه کرد.
طبق اعالم اتحادیه صنف فروش��ندگان و س��ازندگان طال، 
جواهر، نقره و س��که تهران، قیمت هر قطعه سکه طالی تمام 
به��ار آزادی ط��رح جدید روز سه ش��نبه با 100 ه��زار تومان 
کاهش نس��بت به روز دوش��نبه به قیمت 11 میلیون و 200 
هزار تومان معامله ش��د. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
به قیمت 10 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. نیم سکه 
5 میلی��ون و 570 ه��زار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 200 
هزار تومان و هر قطعه س��که ی��ک گرمی یک میلیون و 730 
هزار تومان تعیین قیمت ش��د. همچنین یک گرم طالی خام 
18عی��ار نیز به ارزش یک میلی��ون و 80 هزار تومان فروخته 
ش��د و هر مثقال طال نیز با بهای 4میلیون و 680 هزار تومان 
به فروش رس��ید. بهای انس جهان��ی نیز به قیمت یک هزار و 

975 دالر معامله شد.
همچنین بازار ارز در روز گذش��ته شاهد افزایش قیمت بود و  هر 
دالر دی��روز ب��ه بهای 22 هزار و 300 توم��ان و هر یورو به نرخ 26 

هزار و 100 تومان به فروش رسید.
به��ای خرید و فروش هر دالر آمریکا در تابلوی صرافی های بانکی 
برای پنجمین روز پیاپی شاهد افزایش بود و به نرخ 22 هزار و 300 
تومان فروخته ش��د. همچنین بهای خرید دالر در این صرافی ها نیز 
افزایش��ی 100 تومانی داش��ت و به قیمت 20 ه��زار و 400 تومان 
معامله ش��د. تابلوی صرافی ها برای ف��روش یورو هم افزایش قیمت 
300 تومانی را نش��ان دادند و به��ای آن را  26 هزار و 100 تومان 
ثبت کردند.  بهای خرید یورو نیز افزایش��ی 500 تومانی داش��ت و 
24 ه��زار و 200 توم��ان معامله ش��د. بر این اس��اس فاصله قیمت 
خری��د و فروش دالر و ی��ورو در این صرافی ها ب��ه عدد یک هزار و 

900 تومان رسید.

بانکنامه

فرصت امروز: وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا چهار ماهه اول امس��ال 13 
ه��زار و 700 میلیارد تومان عرضه اولیه در بازار س��رمایه صورت گرفته 
اس��ت، از واردشدن 50 ش��رکت خصوصی به بورس تا پایان سال جاری 
خبر داد. فرهاد دژپس��ند در نود و هفتمین نشس��ت شورای گفت وگوی 
دول��ت و بخش خصوصی، به عملکرد مثب��ت در مقررات زدایی و بهبود 
کس��ب و کار اش��اره کرد و گفت: »توانستیم در سایه همکاری حکومت 
ب��ا بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی در اجرای  قانون رفع موانع 
تولید، پنجره واحد فیزیکی ش��روع کس��ب وکار را راه اندازی کنیم. این 
پنجره واحد ابتدا در تهران راه اندازی و سپس در هفته گذشته در چهار 
اس��تان دیگر عملیاتی شد و طبق برنامه، 12 اس��تان در هفته دولت و 

مابقی استان ها نیز تا پایان مهرماه به سرانجام خواهد رسید.«
او با اش��اره به افزایش عرضه اولیه در بازار س��رمایه ادامه داد: »یکی 
از اقداماتی که با هم��کاری موثر بخش خصوصی در جهت تعمیق بازار 
س��رمایه اجرا می ش��ود، افزایش عرضه اولیه اس��ت. در این راس��تا این 
آمادگی وجود دارد که تا پایان س��ال 50 شرکت خصوصی را در بورس 

پذیرش کنیم.«
13 هزار و 700 میلیارد عرضه اولیه در 4 ماهه اول

وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه »در چهار ماه اول امس��ال 13 هزار و 
700 میلی��ارد تومان عرضه اولیه در بازار س��رمایه داش��ته ایم، در حالی 
که این رقم برای کل س��ال 1398 حدود 5 هزار و 300 میلیارد تومان 
بوده اس��ت«، گفت: همچنین در هفته گذشته برای اولین بار دو عرضه 
اولی��ه در بورس و اوراق بهادار ایران داش��تیم و ان ش��اءاهلل این روند را 

ادامه خواهیم داد.
دژپس��ند با بیان اینکه »افزایش شناوری س��هام شرکت های بورسی 
دیگر شاخص مورد توجه دولت است«، افزود: »بنابراین تالش ما بر این 
است شرکت هایی که در بورس پذیرش می شوند و یا در حال حاضر در 

بورس حضور دارند، به افزایش شناوری سهام شان اقدام کنند.
او دلیل افزایش شناوری سهام شرکت های بورسی را مصوبه دولت در 
این زمینه دانست و گفت: »خوشبختانه در این ارتباط یک مصوبه بسیار 
مهم از دولت گرفته ایم که تمام ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی را مکلف کرده اس��ت، درصد ش��ناوری سهام خود در بورس 
را حداق��ل به 25درصد افزایش دهند ک��ه یکی از دالیلی که این روزها 
ش��اهدیم میزان ش��ناوری ها افزایش پیدا کرده ب��ه دلیل همین مصوبه 

است.«

به گفته وزیر اقتصاد، »یک الیحه دوفوریتی به مجلس شورای اسالمی 
داده شده که امیدواریم طی همین هفته، دوفوریت آن به تصویب برسد 
و آن این اس��ت که شرکت هایی که افزایش سرمایه بدهند و سهامداران 
فعلی آنها هم از حق تقدم خودش��ان صرف نظر کنند، معادل 20درصد 

افزایش سرمایه آنها مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.«
دژپس��ند توصیه ای هم برای خریداران س��هام در بورس داش��ت و با 
اع��الم اینکه »اول مهرماه چندین صندوق پروژه مش��تمل بر پروژه های 
دولتی و خصوصی فعال خواهند ش��د«، گفت: »توصیه ما به کسانی که 
می خواهند به عنوان خریدار س��هام در بورس حضور پیدا کنند، جدای 
از اینکه به نهاد ناظر سازمان بورس اطمینان داشته باشند این است که 
اصل »مطالعه، مش��اوره و معامله« را فراموش نکرده و چه برای ورود و 

چه برای خروج از بازار، هیجانی تصمیم گیری نکنند.«
وزیر اقتصاد در انتها درباره جاماندگان س��هام عدالت نیز گفت: »این 
موضوع هم از نظر فنی امکان پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر 
پوش��ش داده ش��ده اند، ضمن اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این 
کار را انج��ام دهیم محدودیت داری��م، زیرا آن زمان این حجم واگذاری 

نشده بود.«
آخرین خبرها از سامانه »رهسا« و شروع به کار آن

همچنین حس��ین س��الح ورزی، قائم مقام دبیر ش��ورای گفت وگوی 
دول��ت و بخ��ش خصوصی درباره نود و هفتمین نشس��ت این ش��ورا و 
مباح��ث آن، به عرضه50 بنگاه خصوصی در بورس اش��اره کرد و گفت: 
»در این نشس��ت به وضعیت پذیره  نویس��ی شرکت ها و بنگاه های بخش 
خصوصی در بورس اش��اره شد و مقرر گردید تا پایان امسال 50 شرکت 

بخش خصوصی در بورس پذیرش شوند.«
نایب رئی��س اتاق ای��ران با اش��اره به نتیجه نشس��ت قبلی ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم نامه ای بین شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حس��ابداران رسمی و 
اتاق ایران س��خن گفت و اینک��ه در آن تفاهم نامه به ایجاد پنجره واحد 
برای ورود ش��رکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه تأکید شده بود. 
س��الح ورزی درباره س��امانه »رهسا« و ش��روع به کار این سامانه گفت. 
»راه اندازی سامانه رهسار حاصل توافق وزارت اقتصاد، اتاق ایران، جامعه 
حسابداران رس��می ایران، بورس و فرابورس ایران است؛ در این سامانه 
وضعی��ت بنگاه ها بررس��ی و در نحوه ورود به بورس فرآیندها تس��هیل 

می شود.«

به گفته س��الح ورزی، »اقدام الزم برای طراحی و پیاده س��ازی درگاه 
واحد و نظارت بر آن با هدف پوش��ش کامل مس��یر تأمین مالی از محل 
بازارهای س��رمایه در یک س��امانه واحد بر عهده اتاق ایران بوده که در 
حال حاضر 99 ش��رکت در آن اطالعات مالی خ��ود را پر کرده اند؛ 40 
تماس مش��اوره ای با این س��امانه گرفته  شده و 238 ثبت نام انجام  شده 
است. این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و پایش تأمین مالی 
شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از محل بازارهای سرمایه و بدهی 
کشور با تمرکز بر بازارهای زیر نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

و فرابورس است.«
سالح ورزی با بیان اینکه »قرار است کل این سامانه با سامانه فرابورس 
یکپارچه ش��ود«، ادامه داد: »مقرر شد برای احراز هویت بنگاه ها با ثبت 
اس��ناد همکاری ش��ود. همچنین قرار اس��ت پنل فرابورس در س��امانه 

»رهسا« آماده شود و بعد به کنشگران این حوزه تبیین شود.«
نحوه تأمین مالی طرح های نیمه تمام از بازار سرمایه

او همچنین درباره نحوه تأمین مالی طرح های نیمه تمام از منابع بازار 
س��رمایه در این نشست گفت: »برآورد مالی این طرح ها در سال 1397 
حدود 800 هزار میلیارد تومان بوده که با قیمت فعلی متفاوت اس��ت؛ 

از طرفی یک چهارم این طرح ها برای بخش خصوصی جذابیت دارد.«
س��الح ورزی درب��اره تکمیل پروژه های نیمه تم��ام و روش های تأمین 
مال��ی ای��ن پروژه ها نیز اف��زود: »این پروژه ها از دو طری��ق مدل تأمین 
ملی صندوق پروژه و شرکت سهامی عام می توانند تأمین مالی شوند.«

او همچنی��ن در مورد مدیریت صن��دوق و نحوه حفظ اعتماد عمومی 
اضاف��ه کرد: »وزیر اقتصاد تأکید کرده که اگر در این کارگروه 10 پروژه 
ب��ه انجام برس��د که در قالب صن��دوق پروژه تأمین مالی ش��ود اقدامی 
مناسب و مؤثر است. قرار شد برای شناسایی این پروژه ها با وزارت نیرو 
و وزارت راه و شهرس��ازی همکاری شود و پروژه های متوسط شناسایی 

شود.«
قائم مقام دبیر ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به نحوه 
ورود همه شرکت ها از شرکت های زیانده تا استارت آپ ها و شرکت های 
پیمانکاری به بورس و اس��تفاده از بازار س��رمایه اشاره کرد و گفت: »هر 
کدام از ش��رکت ها بعد از ارزیابی در تابلوی مخصوص به خود باید ارائه 
شوند؛ البته در هیچ جای دنیا هم شرکت های زیانده در تابلوی اول ارائه 
نمی ش��ود. در مجموع، باید کار پذیرش شرکت های بخش خصوصی در 

بازار سرمایه سریع تر انجام شود و موانع از سر راه برداشته شود.«

متقاضیان دریافت تس��هیالت کمک ودیعه اجاره مس��کن که با ارسال 
پیامک درخواست خود را رزرو کرده اند از ساعت 11 روز سه شنبه 14 مرداد 
تا 20 مرداد براساس آخرین رقم سمت راست کد ملی خود باید به سامانه 

طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کنند.
پیرو ثبت نام پیامکی برای پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مسکن به 
مس��تاجران، الزم اس��ت به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام، متقاضیانی که 
به صورت پیامکی برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند با توجه به 
آخرین رقم سمت راست کد ملی از ساعت 11 صبح روزهای مشخص شده 
با مراجعه به س��امانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطالعات موردنیاز 

اقدام کنند.
براس��اس اعالم معاونت مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی، 14 

مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »4« است، 15 
مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »2و 3« است، 
16 مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »1« است، 
17 مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »5«، »6« 
و »7« اس��ت، 18 مرداد متقاضیانی که آخرین رقم س��مت راست کد ملی 
آنها »0«، »8«، »9« اس��ت، و 20 مرداد کلیه متقاضیان جامانده نسبت به 
ثبت نام در س��امانه اقدام کنند. بنابر این گزارش، تسهیالت مرابحه خرید 
کاال و خدم��ات یا هم��ان وام کمک ودیعه اجاره به می��زان 50، 30 و 15 
میلیون تومان، مدتی قبل در س��تاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. 
سود این تسهیالت 13درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است 
که در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله 

دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را 
پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را س��ه ساله دریافت 
کنند و در مدت 36 ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مس��تاجران در 
تهران ماهانه 540 هزار تومان، کالنشهرها 320 هزار تومان و سایر شهرها 

160 هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
 بنابر اع��الم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرک��زی، پرداخت این 
تس��هیالت به محض اعالم مشخصات افراد واجد ش��رایط از سوی وزارت 
راه و شهرس��ازی آغاز خواهد شد. برای دریافت این تسهیالت 2 میلیون و 
220 هزار نفر ثبت نام کرده اند که در این مرحله به یک میلیون خانوار وام 
پرداخت می شود. وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده اگر منابع وجود داشت 
و توانستیم افراد بیشتری را پوشش دهیم این کار را گسترش خواهیم داد.

بازار مس��کن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی سهامداران و خرید و 
فروش اوراق، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ با این حال اعمال محدودیت 

برای معامالت اوراق وام مسکن به کاهش قیمت »تسه« منجر شد.
به گزارش ایس��نا، بازار مسکن طی هفت ماه گذشته تحت تاثیر رشد 
ش��اخص بورس و انتقال نقدینگی از این بخش به بخش مسکن با رشد 
معامالت و به تبع آن قیمت مواجه شده، به طوری که در تیرماه 1399 
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 20 میلیون و 910 هزار تومان 
در ه��ر متر مربع رس��ید. معام��الت نیز 14 هزار و 47 فقره ش��د که از 
رش��د 30درصد و 193درصد به ترتیب نسبت به خرداد امسال و تیرماه 

پارسال حکایت داشت.
از طرف دیگر برخی س��هامداران غیرحرفه ای با خرید و فروش اوراق 
تس��هیالت مسکن ش��رایط افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ 

تا جایی که در روزهای گذش��ته متوس��ط قیمت تسه 83 هزار تومان و 
برخی نمادهای اوراق تس��هیالت مس��کن به کانال 90 هزار تومان وارد 
ش��د، اما با ایجاد محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت 
زمان انقضا و همچنین تعیین چهار ماهه حداقل مدت زمان انتظار، نرخ 
اوراق تسهیالت مسکن روند معکوس گرفته و هم اکنون میانگین قیمت 

آن 65 هزار و 600 تومان است.
عمده تری��ن دلیل��ی که از آن به عن��وان عامل افزای��ش قیمت اوراق 
تس��هیالت مس��کن در روزهای اخیر یاد می ش��د انجام معامالت اوراق 
و عرض��ه اوراق از س��وی افرادی بود که فق��ط در قیمت های باال حاضر 
به عرضه اوراق بازار ش��ده بودند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا 
حاض��ر به خرید اوراق با قیمت باالتر ش��دند. ش��اید با ای��ن انگیزه که 
همزمان با س��ایر بازارها و سایر س��هم ها قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

ه��م در آین��ده افزایش یاب��د و بتوانند از این طریق س��ود قابل توجهی 
کس��ب کنن��د. قیمت وام مس��کن در حالی رش��د پیدا کرد ک��ه بنا به 
گفته محمدحس��ن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تغییر 
محسوس��ی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تس��هیالتی از سوی 
متقاضیان صورت نگرفته اس��ت. او همچنین اعالم کرد: بانک مسکن با 
هماهنگی فرابورس محدودیت  هایی برای معامالت اوراق وام مس��کن در 
نظر گرفته اس��ت که هدف از اعمال این محدودیت ها جلوگیری از رشد 
افسارگسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازی و 
سوداگری است. به گفته مرادی، این محدودیت ها شامل محدودیت در 
س��قف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق 
و محدودیت ه��ای معامالتی اوراق به لحاظ تعیی��ن حداقل مدت زمان 

انتظار )چهار ماهه( از زمان خرید تا فروش اوراق است.

عقب نشینی بورسی ها از وام مسکن

متقاضیان تا 2۰ مردادماه فرصت دارند

ثبت نام اینترنتی وام اجاره مسکن شروع شد

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره جاماندگان سهام عدالت

تا پایان امسال ۵۰ شرکت خصوصی بورسی می شوند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اطالعیه عرضه نخستین ملک در بورس کاال منتشر شد
شروع عرضه امالک در بورس

پس از سال ها بحث عرضه امالک و مستغالت در بازار سرمایه که 
طی س��ال های قبل به راه اندازی بازار فرعی بورس کاال منجر ش��د، 

سرانجام اطالعیه عرضه نخستین ملک در بورس کاال منتشر شد.
براساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور کلیه بانک ها و موسس��ات اعتباری موظف شدند 
بخش��ی از اموال خود اع��م از منقول، غیرمنقول و س��رقفلی را که 
به تملک آنها و ش��رکت های تابعه آنها درآمده اس��ت و به تشخیص 
ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازاد 
اس��ت، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر اس��تفاده از سازوکار 

بورس کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
در همین راس��تا، ش��رکت عمران ش��هر جدید پردی��س پس از 
پذیرش یک باب واح��د تجاری در بورس کاالی ایران، این واحد را 
در تاری��خ 29 مردادماه جاری ب��ه ارزش پایه بیش از 10 میلیارد و 

639 میلیون ریال در بازار فرعی عرضه می کند.
براساس اطالعیه صادره از سوی بورس کاالی ایران و ارزیابی های 
صورت گرفته کارش��ناس رسمی دادگستری، یک باب واحد تجاری 
)مغازه( واقع در محله 1 فاز 2 پردیس و به مساحت 17.16 مترمربع 
مورخ 29 مردادماه س��ال جاری از سوی شرکت عمران شهر جدید 
پردی��س برای فروش روی تابلوی فرعی بورس کاالی ایران می رود. 
همچنین مهلت واریز بخش نقدی 10 روز کاری بعد از تاریخ معامله 
تا پایان ساعت اداری و مهلت سپردن چک های اقساط دو روز کاری 

بعد از واریز بخش نقدی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
14۰ شرکت جدید آماده ورود به بورس می شوند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اینکه در چهار ماه نخست 
امسال، 100 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده 
اس��ت، افزود: 140 ش��رکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن 
فرآیند پذیرش هس��تند. به گزارش سنا، حس��ن قالیباف اصل با بیان 
اینکه سال گذشته در چهار ماه ابتدایی 30 هزار میلیارد تومان تامین 
مالی انجام ش��ده بود، گفت: بدین ترتیب امسال تامین مالی به وسیله 

بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است.
او با اش��اره به هدف گذاری های انجام شده، رونق بازار ثانویه به بازار 
اولیه و تولید هدایت می شود، افزود: هفته گذشته شورای عالی بورس، 
سقف صندوق های س��رمایه گذاری را از 10 به 30 هزار میلیارد تومان 
افزایش داد که به این ترتیب هم دولت در انتشار اوراق و هم شرکت ها 

می توانند از این منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشته یک عرضه اولیه در روزهای 
چهارشنبه  انجام می شد، گفت: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر شد و 
این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته 
بس��یار بیشتر اس��ت و به طور نمونه کل سال گذش��ته 5 هزار و 300 
میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد،  در حالی که در چهار ماه نخست 
امسال ارزش عرضه های اولیه از 13 هزار و 700 میلیارد تومان گذشت.

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از ابتدای س��ال 
اقدام های زیادی را برای تسهیل حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه 
و تامین مالی آنها انجام داده ایم، افزود:  امس��ال س��ران سه قوه مصوبه 
خوبی در این باره داش��تند. از جمله مالیات ش��رکت هایی که امس��ال 
وارد بورس می ش��وند، دوباره بررسی نمی شود که انتظار می رود بخش 

خصوصی از این امکان به خوبی استفاده کند.
قالیباف اصل توضیح داد: اکنون 90 شرکت در فرابورس و 50 شرکت 
در بورس اوراق بهادار تهران در فرآیند پذیرش قرار دارند، ضمن اینکه 
امسال بیشترین فعالیت در بازار سرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز 

شده است.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص ب��ورس تهران در چهاردهمی��ن روز مردادماه 
مجددا به مدار رش��د بازگشت و پس از روند نزولی روز دوشنبه با رشد 
ی��ک ه��زار و 698 واحدی در ارتف��اع یک میلی��ون و 995 هزار واحد 
ایس��تاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار و 739 واحد افزایش به 
527 هزار و 618 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 141 
واحد رش��د به 346 هزار و 338 واحد رسید. شاخص بازار اول 8هزار و 
801 واحد کاهش و ش��اخص بازار دوم 44 ه��زار و 327 واحد افزایش 
داشت. شاخص فرابورس نیز نزدیک به 63 واحد افزایش داشت و کانال 
21 ه��زار و 77 واحد را نمایش داد. در معامالت روز سه ش��نبه بیش از 
13 میلیارد و 9 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 246 
هزار و 609 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه چندرشته ای صنعتی 
در معامالت این روز همچون روز دوش��نبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 668 میلیون و 250 هزار برگه سهم به ارزش 

27 هزار و 316 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها باعث رشد شاخص بورس شدند؟

در معامالت چهاردهمین روز مردادماه، نمادهای سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با 4 هزار و 660 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 4هزار و 640 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 
یک هزار و 916 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک 
ه��زار و 504 واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( ب��ا یک هزار و 115 
واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاسار( با یک هزار و 103 واحد، سرمایه  گذاری 
صندوق بازنشس��تگی )وصن��دوق( با 786 واحد، س��رمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی )وبانک( با 664 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با 

625 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 3هزار و 
956 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 2 هزار و 903 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با 2هزار و 660 واحد، سایپا )خساپا( با یک هزار و 38 
واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با یک هزار و 328 واحد، گروه مپنا 
)رمپن��ا( با یک هزار و 255 واحد و معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( 
ب��ا یک هزار و 212 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با یک هزار و 99 
واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با 740 واح��د، بانک صادرات ایران 
)وبصادر( با 702 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 697 واحد 

تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نمادهای سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، بانک 
صادرات ایران، پاالیش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، 
بانک پارس��یان و کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران ازجمله نمادهای 
پربیننده بورس بودند. گروه چندرش��ته ای صنعتی نیز در معامالت روز 
سه شنبه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 668 
میلیون و 250 هزار برگه س��هم به ارزش 27 هزار و 316 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 63 واحد افزایش داش��ت و بر روی 

کان��ال 21 ه��زار و 77 واحد ثابت ماند. در این ب��ازار 2 میلیارد و 366 
میلیون برگه س��هم به ارزش 92 هزار و 847 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای پتروش��یمی م��ارون )م��ارون(، س��رمایه گذاری صبا تامین 
)صب��ا(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، بانک دی )دی(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، صنایع ماش��ین های 
اداری ایران )مادیرا(، اعتباری ملل )وملل(، س. توس��عه و عمران استان 
کرم��ان )کرمان( و نی��روگاه زاگرس کوث��ر )بزاگرس( بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نمادهای سنگ آهن 
گهرزمی��ن )کگهر(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی 
تندگویان )ش��گویا(، فوالد هرم��زگان جنوب )هرم��ز(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وه��ور(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان( و گروه توس��عه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه 

بودند.
پیش بینی سمت و سوی بورس در ادامه تابستان

ش��اخص بورس در حالی کانال 2 میلیون واحدی را فتح کرده اس��ت 
که برخی از تازه واردان بازار سرمایه تصور می کنند این حرکت صعودی 
بورس همچنان ادامه خواهد داشت و شاخص کل پس از عبور از کانال 
2 میلی��ون واحد، می تواند در کوتاه مدت تا کانال 3 میلیون واحدی نیز 
رش��د کند، در حالی که چنین موضوعی از نگاه کارشناس��ان، منطقی و 

شدنی نیست.
در ای��ن زمینه، علی موالیی کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ا بیان اینکه 
رون��د معامالت بورس هم اکنون منطقی به نظر می رس��د، به ایرنا گفت: 
روند نزولی که بازار در حال تجربه اس��ت، نمی توان آن را اصالح شدید 
نام گذاری کرد، زیرا ش��اخص بورس با تغییر چندانی همراه نش��ده و تا 
قب��ل از ورود به کانال 2 میلیون واحد بیش��تر از کان��ال یک میلیون و 
900 ه��زار واحد کاهش پیدا نکرد. چنانچه پایین ترین حد از ش��اخص 
ب��ورس اواخر تیرماه ب��ه عدد یک میلیون و 800 هزار واحد ورود کرد و 
اکنون در کانال یک میلیون و 900 هزار واحد شاهد اصالح چندانی در 

معامالت بورس نیستیم.
موالیی با اش��اره به اینک��ه با توجه به حج��م ورود نقدینگی به بازار، 
اصالح چندان ش��دیدی نمی تواند روند معام��الت بورس را تهدید  کند، 
ادام��ه داد: بان��ک مرکزی با وجود آنکه تدابیر درس��ت و حرفه ای اتخاذ 
کرده، قیمت دالر از کف کانال 20 هزار تومان پایین تر نیامده و تاکنون 
در کاه��ش قیمت ها برای ورود به کانال قیمتی کمتر از 20 هزار تومان 
موف��ق نبوده اس��ت. اکنون ب��ا دالر 20 هزار تومان، ش��اخص بورس 2 
میلیون تا 2 میلیون و 100 هزار واحد، عدد قابل قبولی به نظر می رسد 
و با توجه به انتظار تورمی دالری در ذهن سرمایه گذاران، شاخص بورس 
مستعد رشد بیشتری است و سیگنال های منعکس شده از بازار موازی، 

این موضوع را تقویت می کنند.

به گفته وی، اصالحی که از اواخر ماه گذش��ته در بازار ش��روع ش��د، 
نش��أت گرفته از خبرهای مبنی بر کاهش قیمت دالر تا کانال 18 هزار 
تومان بود که این موضوع زمینه ایجاد ترس و وحشت را در بازار و بین 
فعاالن بازار ایجاد کرد. رخ دادن چنین موضوعی از همان ابتدا به دلیل 
اینکه نفعی برای شرایط کالن اقتصادی کشور، صادرکننده، دولت، بانک 

مرکزی و فعاالن بازار ندارد، بعید به نظر می رسید.
او با بیان اینکه بهترین حالت این است که دالر در کانال قیمتی 20 تا 
22 هزار تومان خود را تثبیت کند، گفت: چنانچه دالر در این محدوده 
قیمتی با نوس��ان 10درصدی در حرکت باشد، شاخص به مرور خود را 
در ع��دد کانال 2 میلیون و 2 میلیون و 200 هزار واحد به ثبات خواهد 
رساند و از آن به بعد آماده صعود برای حرکات بعدی بورس خواهد شد. 
پیش بینی ش��ده بازار به لحاظ منطقی به آرامش برس��د و می توان وارد 
دورانی ش��د که فعاالن بازار بدون هیجان به سمت سهم هایی بروند که 

به لحاظ بنیادی با وضعیت خوب و از ارزش واقعی خود جا مانده اند.
بورس وابستگی بسیار زیادی به نرخ دالر دارد

موالیی معتقد است: اکنون با برخی از سهم ها در بازار روبه رو هستیم 
که کمتر از ارزش ذاتی معامله می شوند و از قابلیت های بسیاری زیادی 
برای رش��د برخوردارند، بنابراین ممکن است این سهم ها در آینده بین 
لیدرهای بازار تلقی شوند، اما این مستلزم دور شدن هیجانات و ورود به 

یک فرآیند آرامشی در بازار است.
وی ب��ا بیان اینکه بازار اکنون برای ثبات بر روی ش��اخص 2 میلیون 
واح��د و اعداد باالت��ر از آن با برخی از مش��کالت همراه اس��ت، گفت: 
شاخص 2 میلیون واحدی برای بازار به عنوان مانعی تبدیل شده که به 

آسانی توانایی پرش از آن را ندارد.
این کارش��ناس با تاکید بر اینکه بازار وابستگی بسیار زیادی را به نرخ 
دالر دارد، افزود: چنانچه ش��اخص بورس احس��اس کند دالر در کانال 
20 ت��ا 22 هزار تومان تثبیت می ش��ود، ضمن عبور دوباره از ش��اخص 
2میلی��ون واحد، بر روی  کانال 2میلی��ون و 200 هزار واحد خود را به 

ثبات خواهد رساند.
به عقیده موالیی، موضوعی که اکنون در بازار مطرح است، فقط عبور 
از ش��اخص 2میلیون واحد نیست، بلکه مس��ئله اساسی در این زمینه، 

تثبیت بر روی این کانال است که بسیار اهمیت دارد.

شاخص بورس تهران در چهاردهمین روز مردادماه به مدار صعود بازگشت

حرکت بورس بر مدار رشد
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رشد 15درصدی تولید طالی سرخ در راه است
عضو ش��ورای مل��ی زعفران گفت با توجه به افزایش س��طح زیرکش��ت 
زعفران پیش بینی می ش��ود که تولید این محصول 10 تا 15درصد افزایش 
یابد. علی حس��ینی، عضو ش��ورای مل��ی زعفران در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از ثبات قیمت طالی س��رخ در ب��ازار خبر داد و گفت: 
هم اکن��ون حداق��ل نرخ هر کیل��و زعفران 6 میلی��ون و 500 هزار تومان و 

حداکثر 10 تا 10 میلیون و 500 هزار تومان است.
او افزود: با توجه به ش��یوع ویروس کرون��ا و کاهش قدرت خرید خانوار، 

بازار داخلی و صادراتی زعفران در رکود به سر می برد.
حس��ینی با اش��اره به اینکه صادرات زعفران کماکان ادام��ه دارد، بیان 
کرد: با توجه به گس��ترش ویروس کرونا، روند صادرات این محصول نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل کند اس��ت و با این وجود نمی توان انتظار رشد 
صادرات را داشت. عضو شورای ملی زعفران درباره آینده تولید زعفران بیان 
کرد: با توجه به افزایش س��طح زیرکشت زعفران، تولید محصول همه ساله 
10 ت��ا 15درص��د افزایش می یابد و به طور کلی تا ورود به فصل برداش��ت 

نمی توان ارزیابی دقیقی از میزان تولید داشت.
حس��ینی در پای��ان با تاکید بر این مس��ئله که رقم تولی��د زعفران باید 
محرمانه باشد، تصریح کرد: محرمانه بودن رقم تولید زعفران به نفع کشور 
است چراکه س��ودجویان با سوءاستفاده از انبوه زعفران در کشور به دنبال 
خرید محصول با قیمت نازل هس��تند، در حالی که هیچ کش��وری قادر به 

رقابت با زعفران تولیدی ایران از لحاظ کیفیت و قیمت نیست.

دالل بازی به قیمت میوه هم رسید!
علی رغم ش��رایط مس��اعد تولید و فراوانی عرضه، قیمت میوه در س��ایه 

کمبود نظارت و تعدد واسطه ها و دالالن باالست.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی 
کشور، در فصول مختلف ش��اهد تنوع اقالم میوه با کیفیت باال هستیم که 
قابل قیاس با تولید دیگر کش��ورها نیس��ت. حال و هوای این روزهای بازار 
نش��ان می دهد که علی رغم ش��رایط مساعد تولید و اذعان مسئوالن مبنی 
ب��ر فراوانی عرض��ه، قیمت محصوالت باغی در بازار باالس��ت که هر یک از 
فروش��ندگان دالیل خاصی برای این گرانی ها مطرح می کنند. بس��یاری از 
مس��ئوالن بر این باورند که وجود واس��طه ها و دالالن و نبود زنجیره تولید 
علت اصلی اختالف چش��مگیر قیمت از مزرعه تا بازار است که متولیان امر 
بای��د راه چاره ای برای این موضوع بیندیش��ند چراک��ه کمبودی در عرضه 
هیچ یک از اقالم وجود ندارد. س��ید جعفر حس��ینی، مش��اور ارش��د نظام 
صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کش��اورزی با انتقاد از اختالف چش��مگیر قیمت از مزرع��ه تا بازار اظهار 
کرد: علی رغم  افزایش هزینه های تولید و خرید نهاده های کش��اورزی اعم 
از س��م، ک��ود، بذر ب��ا دالر و فروش با ریال، کش��اورزان س��ودی از فروش 
محصول عایدشان نمی شود. وی افزود: با وجود افزایش هزینه های کارگری 
و استحصال آب و همچنین تورم باال که تولیدات بخش کشاورزی را تحت 
تاثیر خود قرار داده اس��ت، اما به دلیل فاصله چش��مگیر قیمت میوه از باغ 
تا بازار ناش��ی از وجود واس��طه و دالالن متعدد، عم��ال هزینه های تولید با 
درآم��د فروش محصوالت همخوانی ندارد. حس��ینی خام فروش��ی و فضای 
داللی را یکی از علت های اصلی زیان کش��اورزان دانس��ت و گفت: با وجود 
آنکه کش��اورزان امکانات سردخانه، سورت، بسته بندی و فرآوری را ندارند، 
چ��اره ای جز عرضه محصوالت به ص��ورت خام ندارند که همین امر موجب 

شده سود چندانی از حیث فروش محصول عایدشان نشود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: دولت برای 
حذف دالالن اضافه و واس��طه های غیرضرور باید برنامه ریزی کند تا باغدار 

بتواند محصولش را به طور مستقیم در بازار عرضه کند.
ب��ه گفته وی، وجود واس��طه ها و دالالن متعدد در بازار موجب ش��ده تا 
محصول به طور مس��تقیم از باغدار به مصرف کننده نرس��د، در حالی که با 
حذف دالالن  اضافه امکان مدیریت این موضوع وجود دارد. حس��ینی ادامه 
داد: طب��ق قانون انتزاع مدیریت بازار محصوالت کش��اورزی برعهده وزارت 
جهاد بود که با حذف این قانون، وزارت صمت باید مدیریت بازار را بر دست 
بگیرد تا محصوالت کش��اورزی با قیمت مناس��ب به دس��ت مصرف کننده 
برس��د و همواره ش��رایط بازار به گونه ای نباش��د که سودی عاید کشاورز و 

مصرف کننده نشود و تنها دالالن و واسطه ها از آشفتگی بازار سود ببرند .
مجتبی ش��ادلو، نایب رئی��س اتحادیه باغداران ته��ران در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا مالک 
اصلی تعیین قیمت در بازار به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به اختالف 
چش��مگیر قیم��ت از مزرعه تا بازار انتظ��ار می رود که مس��ئوالن با ایجاد 

برنامه ریزی مناسب، شفافیت قیمت را به بازار بازگردانند.
وی افزود: برنامه چشم انداز 20 ساله مبنی بر توسعه باغات نشان می دهد 
که هنوز به س��قف تولید مدنظر نرس��یدیم  که اگر برنامه ریزی مدونی برای 
این امر صورت نگیرد، اس��تراتژی و چش��م انداز سیاس��ت درستی در قبال 

تضامین الزم توسعه باغات نداریم.

پیش بینی دمای باالی نرمال در برخی استان ها 
 پاییز امسال دیر از راه می رسد

رئیس مرکز خشکس��الی کش��ور گفت طی دو تا سه هفته آینده، دما در 
برخی نقاط کش��ور باالت��ر از نرمال خواهد بود. اح��د وظیفه، رئیس مرکز 
خشکس��الی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت بارش کش��ور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار مجموع بارش کشور از 
ابتدای سال زراعی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد کاهش 

و نسبت به دوره بلندمدت 29درصد رشد داشته است.
او با اشاره به اینکه در فصل تابستان بارش قابل مالحظه ای نداریم، افزود: 
با توجه به آنکه تا پایان س��ال زراعی زمان زیادی باقی نمانده است، از این 
رو کم بارش��ی اس��تان های کهگیلویه و بویراحم��د و چهارمحال و بختیاری 

جبران نمی شود.
وظیفه درباره آخرین وضعیت دمای کش��ور بیان کرد: طی دو هفته اخیر 
دمای هوا 2 درجه باالتر از نرمال بوده اس��ت و همواره پیش بینی می ش��ود 
که طی دو هفته آینده در مناطق جنوبی و شرقی، دما باالتر از نرمال و در 

مناطق شمال و شمال غرب دما کمتر از نرمال خواهد بود.
رئیس مرکز خشکس��الی کش��ور با اش��اره به اینکه وضعیت دما تا 2 - 3 
هفته آینده ثابت اس��ت، بی��ان کرد: طی هفته های آت��ی بی هنجاری قابل 

توجهی از لحاظ دمایی نداریم.
او در پای��ان ب��ارش در س��ال زراعی جدی��د را پیش بینی ک��رد و گفت: 
مدل های اقلیمی نشان می دهد که در سال زراعی جدید، پاییز کمی دیرتر 

آغاز می شود که در این شرایط کم بارشی در سال جدید خواهیم داشت.

اخبـــار

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت وقتی ش��یر خش��ک در انبار بماند 
و صادر نش��ود، کارخانه تولیدکننده شیر خشک نیز شیر دامدار را پس 
می زند و تا زمانی که مازاد محصوالتش به فروش نرود، از دامدار ش��یر 

خریداری نمی کند و این در نهایت به ضرر دامداران است.
س��عید سلطانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در برنامه چهارم، 
پنجم و ششم توسعه باید سرانه مصرف لبنیات هر فرد در سال به 160 
کیلوگرم می رس��ید که هنوز این مهم محقق نش��ده اس��ت، اظهار کرد: 
برای جمعیت 83 میلیون نفری ظرفیت تولید بیش از 13.5 میلیون تن 
شیر داریم. یعنی ظرفیت تولید باالست اما تمام این ظرفیت فعال نشده 

است، زیرا عرضه و تقاضا برابر نیست.
وی ادامه داد: به دالیل مختلف فرهنگی و اقتصادی نتوانس��تیم مردم 

را با اهمیت لبنیات آش��نا کنیم، به طوری که حاضر هستند برای مواد 
غذای��ی فاقد ارزش غذایی هزینه کنند ولی ای��ن هزینه را برای لبنیات 
نکنن��د. مدیرعام��ل اتحادیه دامداران با بیان اینک��ه در حال حاضر 11 
میلیون تن ش��یر در کش��ور تولید می شود، گفت: از این 11 میلیون تن 
شیر تولیدش��ده در کشور، یک میلیون تن به صورت فرآورده های لبنی 
از کش��ور خارج می شود. ما به 24 کشور صادرات داریم. این صادرات از 

عراق و افغانستان گرفته تا کانادا و فرانسه انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه نیاز ساالنه کشور به شیرخشک 60 تا 70 هزارتن 
اس��ت، اظهار کرد: بهترین راه برای نگهداری طوالنی مدت مازاد ش��یر 
تبدیل کردن شیرخام به شیرخشک است، اما سوال اینجاست که وقتی 
محصولی تولید می شود و نیاز داخل کشور را پوشش می دهد چرا مازاد 

آن نباید صادر ش��ود؟ سلطانی اضافه کرد: 55 هزارتن شیرخشک تولید 
ش��ده و برای ذخایر استراتژیک به 15 هزارتن ش��یر خشک نیاز داریم 
بنابرای��ن  35 هزارتن شیرخش��ک در انبارها به ص��ورت مازاد می ماند. 
وقتی ش��یر خش��ک در انب��ار بماند و صادر نش��ود در نتیج��ه کارخانه 
تولیدکننده ش��یر خشک نیز ش��یر دامدار را پس می زند و تا زمانی که 
مازاد محصوالتش به فروش نرود از دامدار شیر خریداری نمی کند و این 

به ضرر دامداران است.
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران در پایان گفت: کس��انی که واحدهای 
دامداری تاس��یس کرده اند از بانک ها وام گرفته اند و تمام زندگی ش��ان 
را پای این کار گذاش��ته اند اگر نتوانند ش��یرخام تولیدشده را به فروش 

برسانند دچار ضرر و زیان می شوند.

عدم صادرات شیرخشک به ضرر دامداران 

ظرفیت تولید ۱۳.۵ میلیون تن شیر داریم

در بهار امس��ال از بین 10 محصول منتخب معدنی، ش��ش محصول 
رش��د تولید و چهار محصول دیگر نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 

افت تولید داشتند.
به گزارش ایس��نا، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت نش��ان می دهد ک��ه از 10 محص��ول منتخب معدنی 
مورد بررس��ی قرار گرفته در این گزارش، طی س��ه ماهه نخس��ت سال 
ج��اری، تولید ف��والد خام و محص��والت فوالدی، کاتد مس، س��یمان، 
ش��مش آلومینیوم و آلومینا میزان تولیدشان نسبت به سه ماهه ابتدایی 
س��ال گذش��ته رشد کرده و این در حالی اس��ت که شیشه  جام، ظروف 
شیش��ه ای، کنس��انتره زغال س��نگ و ظروف چینی، میزان تولیدش��ان 
کاهش یافته اس��ت. بر این اس��اس، شمش آلومینیوم در مدت مذکور با 
رشد 46.3 درصدی بیش��ترین درصد رشد را داشته است. در سه ماهه 
ابتدایی امس��ال تولید این محصول معدنی 95 هزار تن بوده اس��ت، در 
حالی که در مدت مش��ابه سال گذش��ته 65 هزار تن شمش آلومینیوم 

تولید شده است.

پس از آن س��یمان با 10درصد افزایش تولید نسبت به سه ماهه اول 
س��ال گذش��ته که 14 هزار و 868 تن تولید شده بود، در سه ماهه اول 

امسال میزان تولید خود را به 16 هزار و 353 تن رسانده است.
ف��والد خام نیز در فصل بهار امس��ال نزدیک به 6میلیون و 970 هزار 
تن تولید ش��ده است که نسبت به 6میلیون و  426 هزار تن تولیدشده 

در مدت مشابه سال گذشته رشد 8.5درصدی داشته  است.
پس از آن آلومینا و کاتد مس نیز به ترتیب 2.3درصد و 2.1درصد در 
س��ه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 
تولید داشته اند. در فصل بهار سال 1398 آلومینا 61 هزار و 400 تن و 
کاتد مس 68 هزار و 200 تن تولید ش��ده بودند که این ارقام در فصل 
بهار امس��ال به ترتیب به 62 هزار و 800 تن برای آلومینا و 69 هزار و 
600 تن برای کاتد مس رس��یده است. براس��اس این گزارش، کمترین 
رشد تولید نیز مختص محصوالت فوالدی است که از 5 میلیون و 388 
هزار تن تولیدش��ده در س��ه ماهه ابتدایی سال گذش��ته به 5 میلیون و 
485 هزار تن در مدت مش��ابه امسال رسیده و رشد 1.8درصدی داشته 

است. در مقابل ظروف چینی 31درصد، شیشه جام 17.1درصد، ظروف 
شیش��ه ای 10.6درصد و کنسانتره زغال س��نگ 4.4درصد کاهش تولید 
را در فصل بهار س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 

کرده اند.
در مدت مذکور س��ال جاری، 9 ه��زار و 300 تن ظروف چینی تولید 
ش��ده اس��ت که نس��بت به 13 هزار  و 400 تن تولیدشده در سه ماهه 

ابتدایی سال گذشته، 31درصد افت تولید داشته است.  
همچنین شیشه جام نیز در مجموع از 271 هزار و 800 تن تولیدشده 
در بهار 98 به 225 هزار و 200 تن در بهار س��ال جاری و میزان تولید 
ظروف شیش��ه ای نیز از 142 ه��زار و 500 تن به 127 هزار و 500 تن 

در بهار امسال رسیده اند.
کنس��انتره زغال سنگ نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری 340 هزار 
و 100 تن تولید ش��ده است که نشان از افت 4.4درصدی این محصول 
معدنی نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته دارد، چراکه در سه ماهه 

ابتدایی سال 98 از این محصول 355 هزار و 800 تن تولید شده بود.

ش��انزدهمین جلس��ه هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی قم در سال 99 با 
حضور اعضا در محل س��الن جلس��ات اتاق بازرگانی به ریاست ابوالفضل 

خاکی تشکیل شد.
مهن��دس ابوالفضل خاکی در این جلس��ه با تقدیر از حمایت های اتاق 
ای��ران برای تکمی��ل س��اختمان جدیداالحداث، گزارش��ی از این روند 
ارائ��ه نمود و ابراز امیدواری ک��رد اجرای این پ��روژه بتواند محدودیت 
فعالیت  های تجاری و اش��تغال زایی ب��رای فعاالن اقتصادی را با توجه به 

موقعیت استراتژیک خود رفع کند.
 رئیس اتاق بازرگانی قم درخصوص بخشنامه بانک مرکزی و برخورد 
ب��ا بدهکاران ارزی و موضع اتاق ای��ران مبنی بر لغو و تعلیق کارت های 
بازرگان��ی بیان کرد: پیش از این کمیته ای تح��ت عنوان پایش تجارت 
ب��ا حضور س��ه  مجموعه ش��امل بانک مرک��زی اتاق بازرگان��ی ایران و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تش��کیل ش��د که پیشنهادات خوبی در 
آن جلس��ات ارائه ش��ده بود اما  بعد در کمیته ه��ای تخصصی پاالیش 
این پیش��نهادات موجب آن ش��د که تصمیمات متغیری گرفته شود و 

نارضایتی تجار و فعاالن اقتصادی را به همراه داشته باشد.
وی همچنی��ن مصوبه اخیر کمیته پایش تعهدات ارزی اتاق بازرگانی 
قم، مبنی بر تصمیم گروهی ارز واردکنندگان از طریق ارز صادرکنندگان 
که در رشته های صنعتی مختلف تهاتر خواهد شد را به نظرخواهی اعضا 
گذاشت که این موضوع مخالفت اکثریت اعضا را به همراه داشت و مقرر 

شد بقیه مصوبات برای تصمیم گیری به مرکز ارسال گردد.
 خاک��ی گفت: کرونا ام��روز در حوزه بازرگانی آس��یب های جدی به 
بدنه اقتصاد وارد کرده اس��ت از یک س��و بسته شدن مرزهای زمینی از 
جمله مرزهای کش��ورهای عراق، افغانستان، ترکیه و همچنین مرزهای 

هوایی به ویژه ترکیه، گرجس��تان و امارات موجب شده تا سودجویان به 
دنبال افزایش قاچاق برخی کاالهای اساسی و لوازم بهداشتی با توجه به 
سیاست های برخی از کش��ورهای همسایه در افزایش ذخیره سازی این 

محصوالت باشند که امیدواریم این موضوع محقق نگردد.
 ابوالفضل خاکی کاهش و توقف صادرات محصوالت در نتیجه کاهش 
تولی��د، کاه��ش نیروی انس��انی و تعطیلی موق��ت کارخانه ها را معضل 
جدی امروز جوامع دانس��ت و خواستار حمایت های دولت در تصمیمات 

اقتصادی خود از واحدهای تولید شد.
وی گف��ت: امیدواریم ک��ه غلبه بر این ویروس بتواند مس��یر طبیعی 
بازار را به خود برگرداند چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در جهان 
داشته باشد،  جریان نقدی آتی بنگاه ها و سودآوری شان را به طور کلی 

از بین می برد.

رشد تولید ۶ محصول از 1۰ محصول منتخب معدنی

تالش قاچاقچیان برای سوءاستفاده از عدم صادرات به کشورهای همسایه

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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قسطی شدن جریمه شامل خودروهای دارای 
پرونده قضایی نمی شود

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان هم��دان گفت طرح 
ترخیص خودرو و قس��طی کردن جریمه خودروهای دارای خالفی 
باالی یک میلیون تومان ش��امل وسایل نقلیه دارای دستور قضایی 
توقیف، نمی ش��ود. سرهنگ علی فکری روز سه شنبه در گفت و گو 
با ایرنا، افزود: براس��اس ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
خودروه��ای دارای خالفی باالی یک میلیون تومان باید برای تردد 
ابتدا جریمه خود را پرداخت کنند در غیر این صورت، خودرو توسط 

عوامل پلیس راهور توقیف و راهی پارکینگ می شود.
وی اضافه کرد: در این راستا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
هنگام مواجهه با خودروهای دارای خالفی باال و اس��تعالم وضعیت 
آنان از س��امانه پلیس، نس��بت به توقیف این وسایل نقلیه و انتقال 
آن به پارکینگ اقدام می کنن��د. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
اس��تان همدان اظهار داشت: با توجه به قرار داشتن در دهه والیت، 
تدابیری اتخاذ ش��د تا مالکان این قبیل خودروها و موتورسیکلت ها 
بدون پرداخت کل جریمه بتوانند وس��یله نقلیه خود را از پارکینگ 
ترخیص کنند که این اقدام عیدی پلیس به مردم اس��ت. س��رهنگ 
فک��ری ادامه داد: این طرح همزمان ب��ا دهه والیت به منظور جلب 
رضایت مردم و جلوگیری از انباشت و رسوب خودرو و موتورسیکلت  

در پارکینگ ها آغاز شد و تا پایان مرداد امسال ادامه دارد.
وی گف��ت: رانندگان��ی که به عل��ت ناتوان��ی در پرداخت جریمه 
نمی توانستند خودروی خود را از پارکینگ ترخیص کنند با استفاده 
از ای��ن فرصت می توانند خودرو را تحویل گرفته و جریمه آن را در 

چند قسط تا پایان سال پرداخت کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان همدان اظهار داش��ت: 
این قبیل رانندگان می توانند با اس��تفاده از اینترنت یا با مراجعه به 
کافی نت ها نس��بت به پرداخت اقس��اط اقدام و میزان قسط و تعداد 
اقس��اط را خودش��ان انتخاب کنند. س��رهنگ فکری اظهار داشت: 
چنانچ��ه راننده ای پس از ترخیص وس��یله نقلیه از پارکینگ مجدد 
اقدام به انجام تخلف حادثه س��از کند، دوباره خودروی وی توقیف و 
راهی پارکینگ می شود و مجدد مشمول این بخشودگی نمی شود.

جای خالی تضمین خودروسازان در 
قیمت گذاری

 آیا عرضه خودرو در بورس کاال به کاهش قیمت کمک می کند؟
در حال��ی نماین��دگان مجلس به دنبال کنت��رل قیمت خودرو از 
طریق عرضه در بورس کاال هستند که به گفته کارشناسان تا زمانی 
که عرض��ه خودرو افزایش نیابد و قیمت ها دس��توری باش��د حتی 

بورس کاال هم نمی تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ش��بکه اطالع رسانی راه دانا، پس از 
افزایش یکباره نرخ ارز در سال 97 صنعت خودروسازی که روزهای 
آرامی را می گذراند به یکباره افسار پاره کرد به طوری که این روزها 
بعد از گذش��ت دو س��ال دیگر نمی توان قیمت خودروها را کنترل 
کرد. ش��رایط نابس��امان صنعت خودروسازی در کش��ور به گونه ای 
اس��ت که حتی برخی از فضاهای رس��انه ای موجب ش��ده است تا 
تغییر ناگهانی وزیر س��ابق صمت را نیز به این اوضاع نسبت دهند و 
حتی وزرای اسبق صنعت نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند. 
وضعی��ت قیمت خودرو در ب��ازار آزاد به گونه ای اس��ت که هر روز 
باید منتظر قیمت های جدید بود و این ش��رایط موجب ش��ده است 
تا امید به خرید خودرو برای قش��ر متوس��ط جامعه تقریبا به صفر 
برسد. از س��وی دیگر وضعیت قیمت گذاری خودرو در کارخانه نیز 
با ش��رایط پیچیده ای رو به رو شده به طوری که سازمان حمایت از 
مصرف کننده قیمت گذاری خود رو را در دستور کار خود قرار داد اما 
ش��ورای رقابت این قیمت ها را نپذیرفت و مجددا این شورا اقدام به 
قیمت گذاری کرد. شرایط قیمت گذاری خودرو در کارخانه ها نیز به 
گونه ای است که هر سه ماه باید منتظر تغییر قیمت ها بود. مسئوالن 
هر دو خودروس��ازی بزرگ کشور نیز شیوه های جدید فروش را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند به طوری که یک باره تحویل خودرو 
با قیمت قطعی برای س��ه ماه آینده اس��ت یک بار نیز بدون قیمت 
قطعی و با حداقل واریزی برای تحویل در 12 تا 16 ماه آینده است 
با این ش��رایط نی��ز نمی توان امیدوار به کاه��ش نرخ قیمت خودرو 
در بازار آزاد بود زیرا که کش��ور ساالنه نیازمند یک میلیون و 200 
تا 300 هزار خودرو اس��ت و این رون��د تولید خودرو هرچند که به 
گفته مس��ئوالن این دو کارخانه تولید خودرو در سال جاری نسبت 
به س��ال قبل افزایش یافته اس��ت ولی نمی توان��د قیمت خودرو در 
بازار آزاد را کاهش دهد. کارشناس��ان و صاحبنظران صنعت خودرو 
معتقدن��د پیش نیاز کنترل قیمت خ��ودرو کنترل نرخ ارز و تورم در 
کش��ور اس��ت و تا این مهم محقق نش��ود نمی توان انتظار داشت تا 
قیمت خودرو ثابت باقی بماند، اما با این ش��رایط نمایندگان مجلس 
یازدهم به دنبال راهکاری هستند که بتواند دست دالالن را از بازار 
کوتاه کند و به قیمت خودرو یک ثبات ببخش��ند. راهکاری که آنها 
پیش��نهاد داده اند عرضه خودرو در بورس کاال اس��ت، عرضه خودرو 
به این روش س��والی را مط��رح می کند که آیا ای��ن روش می تواند 
در مقایس��ه روش فعلی یعنی قیمت گذاری دستوری توسط شورای 
رقابت نتایج بهتری را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در پی 
داش��ته باشد یا خیر؟ همچنین این پرسش پیش می آید که تکلیف 
قید و بندهای کمی و کیفی  قیمت گذاری خودرو چه خواهد ش��د؟ 
در پاسخ به این پرسش، موافقان ورود خودرو به بورس کاال معتقدند 
در پس این اتفاق، ورودی نقدینگی خودروس��ازان افزایش می یابد و 
این موضوع می تواند روی کیفی��ت خودروها نیز اثر مثبتی بگذارد. 
ب��ه گفته آنه��ا، ورود خودرو به بورس کاال از ناحیه مس��ائل کیفی، 
ضرری را متوجه مش��تریان نخواهد کرد. موافقان و مخالفان عرضه 
خ��ودرو در بورس کاال بر س��ر یک موضوع اتفاق نظ��ر دارند و آن، 
کش��ف قیمت یا تک نرخی شدن خودروهای داخلی است. تقریبا دو 
ماه و نیم پیش بود که خبر رسید پیشنهاد عرضه خودرو در بورس 
کاال به رئیس جمهوری ارائه شده است. آنطور که احمد نعمت بخش 
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم کرد، »در صحبت های مطرح 
شده با رئیس جمهوری، انجمن پیشنهاد داده که با توجه به حمایت 
دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان 
ه��م به ب��ورس کاال ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس 

عرضه کنند.«

کاکایی کارش��ناس بازار خودرو با بیان اینکه قیمت های فعلی در بازار 
خ��ودرو برمبنای ارز 17 هزار تومانی اس��ت، می گوید با توجه به رش��د 
قیم��ت دالر، بهای خودرو هم در ماه های آینده با ش��یب مالیمی روند 

صعودی به خود می گیرد.
همزمان با تعطیالت تابس��تانه نارنجی پوش��ان ج��اده مخصوص قیمت 
خودرو در بازار س��ر به فلک گذاش��ته اس��ت. حاال پژو 206 تیپ 2 حدود 
170 میلی��ون تومان و تیپ 5 ه��م 202 میلیون توم��ان در بازار معامله 
می شود. پژو 405 تنها 3 میلیون تومان تا رسیدن به 150 میلیون تومان 
فاصله دارد. سمند ال ایکس هم حدود 148 میلیون تومان در بازار قیمت 
خورده اس��ت. ال 90  و اس��تپ وی که عرضه آن به ش��دت کاهش یافته 
رشد بیشتری نسبت به سایر خودروها تجربه کرده و به ترتیب حدود 250  
و 390 میلیون تومان در بازار فروخته می ش��ود. البته امیرحس��ن کاکایی 
کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که رشد قیمت خودرو به صورت 
آرام باز هم ادامه خواهد داشت. او به بازار می گوید که افزایش قیمت دالر 
با کمی  تاخیر روی قیمت محصوالت صنعتی می نش��یند. حاال که کاهش 
قیمت دالر به زیر 20 هزار تومان دیگر بعید به نظر می رس��د، قیمت ها در 
بازار خود را با دالر 20 هزار تومان تطبیق می دهد. به گفته او در صورتی 
که روند روبه رش��د بهای دالر باز هم ادامه داشته باشد باز هم شاهد رشد 
آرام قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. قیمت های فعلی که در بازار اعالم 

می شود برمبنای دالر 17 هزار تومانی است چراکه افزایش قیمت دالر به 
س��رعت خود را در صنعت نشان نمی دهد. به همین دلیل شاید خریداری 
وجود نداشته باشد، اما با توجه به اینکه امیدی به افت قیمت دالر نیست، 

باز هم بهای خودرو تغییر می کند.
حقوق به ریال، خرید به دالر

س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اما دلیل گرانی 
را کمب��ود عرض��ه و البته کاه��ش ارزش پول ملی می دان��د، او در این 
ب��اره به بازار می گوید: از دو هفته اخی��ر تاکنون نیز قیمت خودروها در 
بازار روند افزایش��ی داش��ته و از آنجا که عرضه به بازار به میزان کافی 
نیست، دارندگان و فروشندگان خودرو تعیین کننده قیمت خودرو بوده 
و قیمت ه��ا را در بازار تعیین می کنند. از طرفی خریداران هم که نگران 
رش��د قیمت ها هس��تند به  این قیمت های غیرمنطقی تن می دهند. به 
گفته او، بس��یاری از فروش��ندگان قیمت خ��ودرو را مدام با قیمت دالر 
مقایس��ه می کنن��د. چرا باید در کش��وری که مردم آن ب��ه ریال حقوق 
می گیرن��د قیمت محص��والت برمبنای دالر تعیین ش��ود و کوچکترین 

تغییر در بهای این ارز قیمت سایر کاالها را تحت تاثیر قرار دهد.
تولید خودرو قفل می شود

برخ��ی از مس��ئوالن می گویند که ب��ا وجود رش��د قیمت ها خریدی 
و فروش��ی در ب��ازار صورت نمی گی��رد، اما فعاالن ب��ازار از روزهای داغ 

معامالت خودرو خبر می دهند. امیرحس��ن کاکایی کارش��ناس صنعت 
خودرو که معتقد اس��ت روند روبه رش��د قیمت خودرو در بازار باز هم 
ادامه خواهد داشت، می گوید: قیمت های فعلی که در بازار اعالم می شود 
برمبنای دالر 17 هزار تومانی است چراکه افزایش قیمت دالر به سرعت 
خ��ود را در صنعت نش��ان نمی دهد. ب��ه هر حال  افزای��ش بهای ارز تا 
روی قیمت صنایع مختلف بنش��یند کمی  زمان می برد. بنابراین ش��اید 
خریداری وجود نداش��ته باشد اما با توجه به اینکه امیدی به افت قیمت 

دالر نیست، باز هم بهای خودرو تغییر می کند.
او ادامه می دهد: پیش بینی بعدی من این اس��ت که تولید در مرحله 
بع��دی قفل کند. چراکه همزمان با افزایش قیمت ارز قیمت محصوالتی 

همچون فوالد و مس هم مدام در حال افزایش است.
قیمت تیبا 2 مرز 110 میلیون تومان و تیبا معمولی 97 میلیون را هم 
رده ک��رده و خودرویی همچون دنا پالس به قیمت 265 میلیون تومان 
معامله می شود. هم اکنون پارس تیو فایو 212 میلیون، دنا معمولی 224 

میلیون تومان و جک s5 هم 570 میلیون تومان قیمت خورده است
اما در حالی قیمت خودرو در بازار سر به فلک گذاشته که قرار بود با 
اعالم قیمت های جدید کارخانه، بازار فقط مجاز به افزایش 10درصدی 
قیمت ها نس��بت به کارخانه باشد، اما به نظر می رسد این ابالغیه ها تنها 

در حد حرف بوده و بازار مسیر خود را طی می کند.

خودرو بازهم گران تر می شود

 قیمت گذاری خودرو براساس دالر ۲۰ هزار تومانی

س��ه روز دیگر، دو س��االنه تحریم صنعت خودرو تمام می شود و این 
صنعت س��ومین س��ال از اعم��ال محدودیت های بین الملل��ی را تجربه 
می کند. دوس��ال پیش هم��راه با نق��ض برجام توس��ط رئیس جمهور 
ایاالت متح��ده آمری��کا، تحریم ه��ا علیه اقتص��اد ایران آغاز ش��د. این 
در ش��رایطی اس��ت که صنعت خودرو در خط مق��دم محدودیت های 

بین المللی دونالد ترامپ قرار گرفت.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری پدال نی��وز، هرچند ای��ن صنعت به  طور 
مش��خص طعم تلخ تحریم ها را در س��ال های 92-91 چشیده بود، اما 
همراه با موج دوم تحریم ها از 16 مرداد 97، تولید خودرو با چالش های 
اساس��ی مواجه ش��د. پیش از این تصور می ش��د که خودروس��ازان با 
پشت سرگذاش��تن تحریم ه��ای اولیه و کس��ب تجربه ب��رای مقابله با 
محدودیت های بین المللی، با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی از موج 
دوم تحریم ها پذیرایی خواهند کرد، این در شرایطی است که با گذشت 
دو س��ال از اعمال این محدودیت ها، نتیجه عکس این تصور هم اکنون 
آش��کار شده اس��ت. هرچند تحریم های اولیه و ثانویه از لحاظ شدت و 
حدت چندان با یکدیگر قابل مقایس��ه نیس��تند، اما خودروسازان در هر 
دو کارنامه موفقی نداش��تند. آنچه مش��خص اس��ت در هر دو تحریم، 
خروج ش��رکای خودروساز اولین ضربه را به زنجیره خودروسازی کشور 
وارد ک��رده اس��ت. در تحریم های اولیه پیش از اع��الم محدودیت های 
بین المللی علیه صنعت خودرو کش��ور، ش��رکت پژو فرانس��ه به عنوان 
قدرتمندترین و پرسابقه ترین ش��ریک خودروسازی، به واسطه شریک 
آمریکایی خود به سرعت ایران را ترک کرد و به دنبال آن دیگر شرکای 
اروپایی و آس��یایی )به جز رنو( نیز با تبعیت از تحریم های آمریکا علیه 

ایران، از خودروسازی کشورمان خارج شدند.
در تحریم های ثانویه نیز ش��رکای زنجیره خودروس��ازی به سرعت از 
ایران خارج ش��دند با این تف��اوت که چینی ها نیز ش��رکای اروپایی و 

آس��یایی را همراهی کردند. آنچه مش��خص اس��ت در تحریم سال های 
92-91 چینی ها به س��رعت جایگزین آس��یایی ها و اروپایی ها ش��دند 
و به واس��طه خودروس��ازان این کش��ور، خطوط تولید خودرو در ایران 
همچنان به تولید ادامه داد. با این حال به دلیل شدت تحریم های ثانویه 
و گس��ترش منافذ تحریمی، چینی ها هم مجبور به ترک ایران ش��دند، 
اما نبود قطعه در خطوط تولید به واس��طه اعمال تحریم ها بزرگ ترین 
چال��ش صنع��ت خ��ودروی کش��ورمان در دو دوره محدودیت ه��ای 

بین المللی بوده است.
قطعاتی که از س��وی ش��رکای خارجی تامین یا با واس��طه به کشور 
وارد می ش��د اما با تحریم ها، دیگر ام��کان حضور در خطوط تولیدی را 
نداش��تند که همین مس��ئله در کنار توقف تولید خودروهای مونتاژی 
منجر به کاهش چش��مگیر تیراژ ش��د به طوری که تیراژ تولید خودرو از 
حدود 5/ 1 میلیون دستگاه در سال 1396 به حدود 820 هزار دستگاه 
در س��ال 1398 کاهش پیدا ک��رد. بدین ترتیب همراه ب��ا افت تولید، 
چالش های خودروس��ازی کش��ور یک به یک آشکار ش��د به طوری که 
هم اکنون این چالش ها به بحرانی تبدیل ش��ده که رهایی از آن سخت 
و ناممکن به نظر می رس��د. همانطور که مش��خص است صنعت خودرو 
همچون اقتصاد کش��ور در دو س��ال گذشته در اثر تحریم ها از اساس و 
پایه تضعیف شده اس��ت. هرچند این صنعت به واسطه دولتی بودن از 
ابتدا نیز ریشه محکمی نداش��ت اما حاال با محدودیت های بین المللی، 
آین��ده نامطمئنی پی��ش رو دارد. این صنعت سال هاس��ت که از ناحیه 
نبود اس��تراتژی ضربه خورده و حاال نیز همراه با اعمال محدودیت های 

بین المللی استراتژی یا برنامه مشخصی برای مقابله با آن ندارد.
همراه با روی کار آمدن دونالد ترامپ و پیش بینی بازگشت تحریم ها 
تصور بر این بود که سیاست گذار خودرویی با کسب تجربه تحریم های 
اولیه خودرو، استراتژی مشخصی برای تحریم های ثانویه چیده، این در 

شرایطی است که با گذشت دو سال هیچ چینش از پیش تعیین شده ای 
برای خودروس��ازی کش��ور دیده نمی ش��ود. نبود برنامه ریزی یا حتی 
پیش بین��ی درس��ت از وضعیت اعمال تحریم ها ت��ا آنجا پیش رفت که 
خودروس��ازان به پیش فروش محصوالت مونتاژی پرداختند که شریک 
خارج��ی گرداننده خط تولید آن ب��ود. نتیجه آن نیز تعهد یک میلیون 

خودرویی بود که خودروساز قادر به تحویل آن نبود.
اما در البه الی نبود اس��تراتژی در دوران تحریم، خودروسازان نسبت 
ب��ه محدودیت های اولی��ه )92-91( اقداماتی ب��رای حفظ حیات خود 
انج��ام دادن��د. هرچند این اقدامات دیرهنگام ص��ورت گرفته اما در در 

صورت اجرا می تواند کمی از بار خودروسازی کشور بکاهد.
 اقداماتی برای مقابله با تحریم

آنچ��ه مش��خص اس��ت بین نق��ض برج��ام و بازگش��ت تحریم های 
صنع��ت خودرو فاصله ش��ش ماهه ای ایجاد ش��د. در این فاصله اگرچه 
خودروس��ازان بدون پیش بینی از عواقب تحریم مش��غول پیش فروش 
محصوالت خود بودن��د اما ظاهرا وزارت صمت با بررس��ی کمبودهای 
خودروسازی به تشکیل کمیته هایی برای تداوم تولید خودرو در کشور 
پرداخته اس��ت. یکی از اقدامات این وزارتخانه درخواس��ت نقدینگی از 
بانک مرکزی برای خرید قطعات موردنیاز یک س��اله بوده است. آنطور 
که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن قطعه سازان به خبرنگار ما می گوید 
خودروس��ازان یک میلی��ارد و 300 میلیون دالر درخواس��ت نقدینگی 
جه��ت تامین کس��ری قطعات در خط��وط تولید ک��رده بودند که در 
نهایت بانک مرکزی با 800 میلیون دالر موافقت می کند. بدین ترتیب 
خودروس��ازان با نقدینگی تامین ش��ده از سوی بانک مرکزی تا قبل از 
اعمال تحریم صنعت خودرو، قطعه موردنیاز را خریداری می کنند. این 
در شرایطی است که مشکالت با اتمام قطعات خریداری شده در خطوط 

تولید آغاز می شود.

عض��و هی��ات مدیره انجمن صنای��ع همگن گف��ت امیدواریم که این 
پیش بینی ها اش��تباه باشد اما اگر قرارداد میان ایران و چین منعقد شود 

صنعت خودروی کشور محکوم به فنا خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش نیوز، این 
روزه��ا صحبت های زیادی درباره همکاری بلندمدت میان ایران و چین 
می ش��ود اما هنوز جزییات دقیقی از آن منتش��ر نشده است. قاعدتا اگر 
این همکاری صورت گیرد احتماال تاثیراتی روی صنعت خودروسازی و 
قطعه س��ازی ایران نیز خواهد داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع با 
مه��دی مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن به گفت و گو 

نشستیم.
مطل��ب زاده ابتدا اظهار ک��رد: ما در مورد هیچ ق��راردادی حتی پژو-
س��یتروئن و رن��و نیز اطالعاتی نداش��تیم و یک عده ق��رارداد می بندند 
و جزیی��ات آن را در اختی��ار انجمن ه��ای تخصص��ی نمی گذارند. هنوز 
هیچ کس��ی اطالع��ی از قرارداد ایران و چین ندارد. متاس��فانه چینی ها 
تکنول��وژی را وارد یا کپ��ی می کنند و آنها کارخانجات و صنعت خود را 
می خواهن��د رونق دهند در نتیجه کمکی به ما نخواهند کرد. مگر اینکه 
قرارداد س��فت و س��خت محکمی باشد که بتوان از آن بهره برد البته به 
نظر می رس��د این قرارداد سیاس��ی و اجتماعی اس��ت. منافع صنعت ما 
مطمئنا در نظر گرفته نش��ده ضمن اینکه چینی ها سال ها در ایران کار 

کردند اما داخلی سازی خاصی انجام ندادند.

فروش محصول بدون داخلی سازی
وی اف��زود: چینی ها فقط در ایران محص��ول فروختند بنابراین ایران 
به یک بازاری تبدیل می ش��ود که خودروسازی های داخلی تعطیل شود 
ام��ا آنها خودروهای خود را به فروش برس��انند. همه قطعات به صورت 
CKD وارد می ش��ود و هیچ ساخت داخلی در خودروهای چینی وجود 
ندارد. به نظر می رسد که یک فاجعه بزرگی در راه است و تهدید اساسی 
برای کل صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی وجود دارد. امیدواریم که 
این پیش بینی ها اش��تباه باش��د اما این قرارداد اگر منعقد شود صنعت 

خودروی کشور محکوم به فنا خواهد بود.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن در رابطه با ش��رایط فعلی 
قطعه س��ازان گفت: در حال حاضر وضعیت قطعه سازان مثل سابق است 
و االن اتفاقی که افتاده رونق تولید وجود دارد، اما آهنگ برگش��ت پول 
به سمت قطعه سازان بسیار آهسته است. مطالبات از خودروسازان باالی 
30 هزار میلیارد تومان است. آن 5 هزار میلیارد تومانی که تزریق شد، 
یکی از خودروس��ازان به قطعه س��ازان پرداخت کرد ام��ا دیگری پول را 
صرف کارهای خود کرد. قیمت خودرو در حال افزایش اس��ت و جامعه 
نیز می گوید خودرو گران ش��ده است. اما از طرفی قیمت مواد اولیه باال 
رفته ولی قیمت محصول را می خواهند به صورت دستوری اعالم کنند.

آماری متفاوت از اختالف قیمت کارخانه و بازار
مطلب زاده در ادامه به نکته مهمی اش��اره کرد و گفت: س��ال گذشته 

اخت��الف قیمت کارخانه و ب��ازار 50 هزار میلیارد توم��ان بود. این رقم 
به دس��ت دالالن و واس��طه های خودرو ش��د و در مقابل همین مقدار 
خودروس��ازان زیان کردن��د. در نتیجه وقتی خودروس��از زیان می کند 
توانایی پرداخت مطالبات قطعه س��ازان را نخواهد داشت. ما در یک لوپ 

رو به زیان در سراشیبی زیاد در صنعت خودرو و قطعه قرار گرفتیم.
مشکالت تخصیص ارز

ای��ن فعال صنعت قطعه س��ازی درخصوص وضعی��ت تخصیص ارز به 
تولیدکنن��دگان گفت: قطعه س��ازان از ارز با منش��أ صادراتی اس��تفاده 
می کنن��د البت��ه در چن��د روز گذش��ته گفته ش��د ک��ه ارز نیمایی به 
تولیدکنندگان داده می ش��ود اما هنوز از آن خبری نیست. همه در صف 
تخصیص ارز هستند ولی االن ارز صادراتی را می گیریم که باالتر از نرخ 
موجود در بازار آزاد است. پیدا کردن ارز صادراتی نیز که به یک معضل 

تبدیل شده است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که واردات ماشین آالت قطعه سازی 
انجام می ش��ود؟ اظهار کرد: واردات ماش��ین آالت با این نرخ ارز به هیچ 
وجه صرف نمی کند. یک دس��تگاه ماشین سازی 3 میلیون یورو است و 
قیمت آن بس��یار باال خواهد بود. اکثر ماشین آالتی که در قطعه سازی ها 
اس��تفاده می شود اکثرا خارجی است اما قدیمی هستند. هزینه تعمیر و 
نگهداری بسیار س��نگین است و قطعات آن نیز همه خارجی و وارداتی 

است.

موج دوم تحریم ها با صنعت خودرو ایران چه کرد؟

قرارداد ایران و چین به نفع صنعت خودروسازی است؟
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کسب و کارامـروز۸

فراخوان »شناس��ایی و جذب طرح های فناورانه حوزه معدن و متالورژی 
کشور« منتشر شد تا فناوران مستقل و شرکت های دانش بنیان دارای ایده 
در این حوزه شناس��ایی ش��وند و از آنها برای رفع نیازه��ا و ارتقای فناوری 

صنایع کمک گرفته ش��ود. به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، ب��ا توجه به وجود 
نیازه��ا و چالش های مختلف در حوزه معدن و 
متالورژی برای جست وجوی پاسخ های فناورانه، 
س��تاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیش��رفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری فراخوانی منتشر کرده است. 
براساس این فراخوان، شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور فعال در این حوزه می توانند طرح های 
مختل��ف خ��ود را ارس��ال کنن��د. در نهایت با 
توجه به مالک ها و ش��اخص های تعیین شده، 
طرح های منتخب حمایت می شود. شرکت های 

توانمند و فعال، ایده ها و طرح های مختلفی دارند که برای رسیدن به مرحله 
تجاری س��ازی، نیازمند حمایت و بسترسازی هستند. برای ایجاد جهش در 
راه اندازی خطوط تولید و سرعت بخش��ی به تولید محص��والت فناورانه در 

رش��ته های معدن و و متالورژی، طرح های مختلف تا مرحله صنعتی سازی 
مورد حمایت قرار می گیرند. رفع نیازهای بالفعل و بالقوه صنعت و بنگاه های 
صنعتی بزرگ، توس��عه و بهینه س��ازی محص��والت و فرآیندهای موجود و 
جدید از جمله دیگر اهداف این طرح اس��ت. 
ستاد توسعه فناوری  های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیشرفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، این ط��رح را با همکاری 
یک ش��تاب دهنده تخصصی ح��وزه معدن، 
صنایع معدنی و مواد پیشرفته )شتاب دهنده 
صدر فردا( اجرایی می کند. شناسایی و جذب 
و حمایت از طرح ه��ای فناورانه حوزه معدن 
و متالورژی می تواند به اس��تفاده از توانمندی 
متخصصان ب��رای رفع نیازه��ا و چالش  های 
فناورانه موجود در صنایع  معدن و متالورژی 
کشور منتهی ش��ود. از فناوران و شرکت های 
دارای پتانس��یل بالق��وه و بالفع��ل در صنایع 
معدن و متالورژی دعوت می شود، حداکثر تا 15 شهریورماه سال جاری، از 
طریق تکمیل فرم اولیه شناسایی طرح های فناورانه حوزه معدن و متالورژی 

کشور، در این طرح مشارکت کنند.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر به 
یزد از ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در شهرک صنعتی این استان 
بازدید کرد. س��تاری در این بازدید به نگاه ایجادش��ده در این اس��تان 

ب��رای ایجاد ارزش افزوده از دانش اش��اره 
ک��رد و آن را عام��ل رش��د و پیش��رفت 
س��ریع استان دانس��ت.  در بخش نخست 
این س��فر، فناوران ش��هرک صنعتی یزد 
میزبان س��تاری ش��دند و دس��تاوردهای 
خ��ود را نمایش دادند. س��تاری در جمع 
این فناوران گفت: در این سفر برنامه های 
متعددی برای گس��ترش و توسعه فعالیت 
فع��االن زیس��ت ب��وم فن��اوری و نوآوری 
استان دنبال می ش��ود. اتفاقات بزرگی در 
راه اس��ت و جهتگیری اس��تان به سمت 
اقتصاد دانش بنیان نیز با س��رعت در حال 
انج��ام اس��ت. موضوع مهمی که رش��د و 

پیش��رفت را برای یزد به همراه دارد.  مع��اون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری به گردش مالی ش��رکت های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: 
شرکت های دانش بنیان نیازمندی های عجیبی مانند فضای کار ندارند، 

محیط زیست را آلوده نمی کنند و ارزش آنها به دانشی است که تولید 
می کنند. این دانش زمانی که روی یک ماده اولیه قرار می گیرد ارزش 
اف��زوده باالیی ایجاد می کند. مواردی که ب��رای جوانان تحصیلکرده و 
خصوصا در بحث اش��تغال زایی آنها مهم 
اس��ت. این نگاه در استان یزد نیز شکل 
گرفته است و قطعا اتفاقات خوبی را رقم 
می زند. س��تاری همچنین افزود: استان 
ی��زد ظرفیت باالی��ی در بح��ث اقتصاد 
دانش بنی��ان دارد. همدل��ی مس��ئوالن، 
و  خصوص��ی  بخ��ش  س��رمایه گذاران 
مردم برای توس��عه ای��ن اقتصاد یکی از 
مزیت های اس��تان اس��ت. آنها در تالش 
هس��تند، تم��ام امکان��ات در اختیار را 
متمرکز کنند تا این اقتصاد داخل استان 
رش��د کند.  رئیس س��تاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان همچنین بیان کرد: 
ای��ن موضوع مس��ئولیت ما را س��نگین تر می کند تا بیش��تر در حوزه 
توس��عه زیرساخت ها س��رمایه گذاری کنیم. در این س��فر تصمیماتی 
گرفته می شود که در حوزه زیرساخت ها و حمایت از شرکت ها است.

ستاری: ارزش افزوده حاصل از دانش اتفاقات بزرگی را در یزد رقم می زنددانش بنیان های حوزه معدن و متالورژی فراخوانده شدند

از آنج��ا که تحول دیجیتالی به  عنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراس��ر جهان 
شناخته می شود، بررسی برخی از چالش ها و فرصت های اساسی که مشاغل فعال در این 

حوزه با آن روبه رو هستند، در درجه اهمیت قرار دارد.
به گزارش مهر، از این رو گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی 
به بررس��ی نظرات ربیع دبوس��ی که از وی به عنوان یکی از برجسته ترین کارشناسان 

دیجیتال خاورمیانه نام برده می شود پرداخته است.
انقالب دیجیتالی در مقیاس جهانی رخ داد

بی ش��ک انقالب دیجیتال در مقیاس جهانی رخ داده است و در این میان این سوال 
مطرح می شود که شرکت ها و کسب و کارها چگونه می توانند از این فرصت بدیع برای 
رسیدن به پیش��رفت اس��تفاده کنند؟ فناوری اینترنت راه و روش کار، زندگی، بازی و 
یادگیری ما را تغییر داده است. قدرت و فراگیری اینترنت، امکان انجام بهتر و سریع تر 
اغل��ب فعالیت ها را به ما داده اس��ت. کامپیوترها، تلفن های هم��راه، خانه ها، خودروها، 
لباس ها، کسب وکارها و حتی شهرها همه در حال اتصال به شبکه جهانی هستند. انقالب 
دیجیتال این پتانس��یل را دارد که بازارها را س��ریع تر از هر نیرویی در تاریخ تغییر دهد 
و در این میان، سازمان هایی که حرکت به سمت تحوالت شغلی دیجیتال را در برنامه 
کالن خود ندارند، بی شک دچار نوعی عقب ماندگی خواهند شد و آنهایی که به جریان 
دیجیتال سازی پیوس��ته اند، جریان های جدید درآمدی و توسعه تجاری بی سابقه ای را 

تجربه می کنند.
انقالب دیجیتال مشاغل را کارآمدتر می کند

در این شرایط هنگامی که روند دیجیتالی شدن کامل شود و فناوری مسئولیت اکثر 
کارها را از مردم بگیرد، شرکت ها و مؤسسات باید در مورد چگونگی دستیابی به موفقیت 
در مقیاس کالن تجدیدنظر کنند. دیجیتالی ش��دن پتانس��یل الزم را برای ایجاد تأثیر 
پایدار و مثبت در هر حوزه ای از جامعه دارد. دیجیتالی شدن، در اصل فرآیند برنامه ریزی 
و در نهایت ساختن یک اکوسیستم پیشرفته و پیچیده برای فناوری اطالعات است که 
امکان اتصال، بهره وری و امنیت بیش��تر را فراهم می کند و از این طریق تأثیر مثبت به 
وجود می آورد. با انقالب دیجیتال مشاغل کارآمدتر می شوند؛ مصرف کنندگان تصمیمات 
آگاهانه تری می گیرند و با روشن شدن تأثیر واقعی فناوری، کل صنایع تغییر می کنند. 
به این ترتیب از مراقبت های بهداشتی گرفته تا حمل ونقل و دیگر حوزه های حیاتی، به 
سمت روش های دیجیتالی حرکت کرده و ساده سازی فرآیندها به حذف ناکارآمدی ها و 

ایجاد تجربیات بهتری برای بیماران، مسافران و عموم مردم می انجامد.
استراتژی شرکت ها برای بقا در عصر دیجیتال

بی ش��ک، س��ازمان ها و ش��رکت ها ب��رای تطبی��ق کامل ب��ا تح��والت دیجیتال به 
استراتژی هایی نیاز دارند. موسسه گارتنر در سال 2015 پیش بینی کرده بود که تا پایان 
س��ال 2020، بیش از 75درصد از شرکت های جهان به فعالیت در زمینه های دیجیتال 
روی می آورند یا در فرآیند تغییر س��ازوکار خود خواهند بود. حال پس از گذش��ت پنج 
سال درحالی که بسیاری از سازمان ها طرح های تحول شغلی به سمت دیجیتالی شدن 
را برنامه ریزی یا در دست اجرا دارند اما پیشرفت موجود با شتاب پیش بینی شده انطباق 
ندارد. بسیاری از کارشناسان، علت این امر را ضعف شرکت ها در تغییر راهبردها و کمبود 
تخصص می دانند. در عصر حاضر، تقریباً همه بازارها و بخش های صنعتی در حال گذار 
از عصر اطالعات به عصر دیجیتال هستند و سرعت تحوالت بیش از گذشته شده است. 
همه کشورها، شهرها و شرکت ها به این درک رسیده اند که برای بقا و شکوفایی در این 

دوره جدید باید متحول شوند.
این انتقال به عصر دیجیتال مس��تلزم تغییرات گس��ترده در زمینه فناوری، مدیریت 
س��ازمانی، فرهنگی و فراتر از آن است. س��ازمان ها باید برای ورود به عرصه رقابت و بقا 
جس��ور و شجاع باشند. اکنون بیش از هر زمان دیگری سازمان ها باید فرصت های الزم 
برای دیجیتالی ش��دن را در راستای اهداف ش��ان، به  کار گیرند. سرعت گرفتن فرآیند 
دیجیتال س��ازی و به روزرسانی، زیرس��اخت های حیاتی، افزایش تولید ناخالص داخلی 
کش��ورها، کاهش هزینه ها و ایجاد شغل را سبب می شود و این امکان را فراهم می آورد 
تا گروه های جدید و متنوعی از کارآفرینان خوش فکر، مشاغل تازه ای را در اقصی نقاط 

جهان ایجاد کنند. این امر، از س��وی دیگر امکان دسترس��ی و فرصت های بیشتر برای 
آموزش حرفه های مبتنی بر فناوری به عالقه مندان در سراس��ر جهان را محیا می سازد 
و نتیجه این امر چیزی جز کاهش عمق شکاف توسعه یافتگی کشورها و افزایش سطح 
رقابت میان آنها نیست. از این رو داشتن یک اکوسیستم دیجیتال مناسب و درست برای 

دستیابی به هر یک از این موارد ضروری خواهد بود.
مزایای دیجیتالی شدن و اتصال چیست

س��ازمان ها و ش��رکت های بزرگ به منظور آماده س��ازی خود برای پذیرش تحوالت 
دیجیتال، باید استراتژی تجاری و فناوری اطالعات خود را متحول کنند، همه سیستم ها 
و فعالیت های خود را به صورت یکپارچه به اینترنت و جریان دیجیتال متصل س��ازند 
و پذی��رای آنالیز و تحلیل کارشناس��ان حوزه فناوری اطالعات باش��ند. از س��وی دیگر 
باید فناوری های خود را به روز و کارآمد نگه دارند و س��رمایه گذاری کافی و اس��تفاده از 
متخصصان را مدنظر قرار دهند. در پایان این فرآیند، مزایای دیجیتالی شدن و اتصال، 
بیش ازحد تصور خواهد بود. بهره وری اقتصادی بیش ازپیش، تجربیات بهتر در زمینه ارائه 
خدمات، استفاده بهینه از دارایی ها و چشم انداز شفاف از تجارت آینده، از جمله این مزایا 
هس��تند. با این وجود، کارشناسان معتقدند که مهم ترین عامل به تعویق افتادن تحقق 
این امر، کمبود نیروی متخصص حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در مقیاس جهانی 
است و تنها راه عبور از این چالش جذب و آموزش تعداد بیشتری از افراد در رشته های 

مربوط به این زمینه است.
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط، برای دستیابی به مزایای شغلی که از طریق 
دیجیتالی شدن حاصل می شود، به زیرساخت های شبکه ای قابل اتکا و ایمن نیاز دارند. 
آنها باید شبکه های پراکنده و ناهمگون خود را همگرا کرده و با استفاده از تجزیه وتحلیل 

داده های پیشرفته، شیوه های نوین رشد و توسعه را در پیش گیرند.
پتانسیل شرکت های خاورمیانه برای ایجاد اکوسیستم هوشمند

در این میان بررسی ها نشان می دهد که شرکت های خاورمیانه برای ایجاد اکوسیستم 
هوش��مند از طریق دیجیتال سازی زیرساخت ها، پتانس��یل فوق العاده ای دارند. در این 
مقطع تاریخی، گرچه نیاز به تحول اجباری و مزایای آن بسیار آشکار هستند، اما مسیر 
به هیچ وجه هموار نیست. سازمان ها در پی بهبود سودآوری و کاهش هزینه های خود و 
همچنین حرکت پرشتاب به سمت استقرار خدمات جدید هستند. شرکت های کوچک 
و متوس��ط برای اینکه بتوانند سرعت کسب وکار را افزایش دهند باید راه حل هایی برای 
مدیریت و ذخیره داده ها پیدا کنند. شرکت ها با اتکا به فناوری هایی چون اینترنت اشیا 
و هوش مصنوع��ی، می توانند انتظار بهره وری عملیاتی بیش��تر، بهبود امنیت، افزایش 
کارآمدی نظام توزیع، کنترل اطالعات، تصمیم گیری س��ریع، فرصت های شغلی جدید 
و درآمدهای بیش��تری را داشته باشند. فناوری اطالعات از جهت فعال کردن داده های 
عملی، ایجاد ارتباطات و درآمدهای جدید برای سازمان های سراسر منطقه خاورمیانه، در 
کانون توجه قرار گرفته است. با این وجود با توجه به ادامه سرمایه گذاری های شرکت های 
کوچک و متوسط در فناوری های آینده، بی شک پیامدهای این اقدام، تحول آمیز خواهد 
بود. ش��رکت هایی که دیجیتالی می شوند به دلیل گش��ودن دریچه جریان های جدید 
درآمدی، ارائه خدمات بهتر و ایجاد مدل های عملیاتی جدید که کارایی و ارزش باالیی 
دارند، در موقعیت بهتر و متمایزی نس��بت به رقبا، قرار خواهند گرفت. درنهایت اینکه 
برای حرکت س��ریع تر و کارآمدتر در عصر انقالب دیجیتال، شرکت ها باید تمرکز خود 
را روی تج��ارت در زمینه های ارتباطات، فضای ابری، رس��انه های اجتماعی، جمع آوری 
داده ها و تحلیل اطالعات، معطوف کنند. اگر شرکت ها از این بسترهای هوشمند استفاده 
نکنند توانایی حرکت آنها با س��رعت، مقیاس و امنی��ت الزم کاهش می یابد. تحول در 
همه صنایع با ش��تاب در حال پیگیری است و موفقیت در این مقطع حساس تاریخی 
به توانایی ش��رکت ها در ایجاد تحول دیجیتالی و انطباق با س��اختارهای جدید فناوری 

اطالعات بستگی دارد.
فرصت های دیجیتالی شدن بسیار زیاد است، اما این فرصت ها به دلیل کمبود جهانی 
نیروی کار متخصص فعال در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات محدود هستند و حل 

این بحران، تربیت نیروهای فنی خبره در این بخش را می طلبد.

ویلی�ام انگلیش که با هم�کاری داگالس انگلبارت ماوس کامپیوت�ر را اختراع کرده بود، 
پنجم مردادماه امسال در سن ۹1 سالگی بر اثر نارسایی تنفسی درگذشته است.

به گزارش زومیت، یکی از افرادی که نقش بس�یار مهم�ی در ایجاد رابط کاربری امروزی 
رایانه های ش�خصی داش�ته، به  تازگی درگذشته است. رس�انه نیویورک تایمز در گزارشی 
اختصاصی از درگذش�ت ویلیام انگلی�ش در روز 2۶ جوالی 2۰2۰ )5 مرداد 13۹۹( به  دلیل 

»نارسایی تنفسی« خبر می دهد. انگلیش هنگام درگذشت، ۹1 سال سن داشت.
ویلی�ام انگلیش در انس�تیتوی تحقیقاتی دانش�گاه اس�تنفورد، در هم�کاری با داگالس 
انگلبارت موفق ش�د نخستین ماوس کامپیوتر را تولید کند. در سال 1۹۶۸ رویدادی تحت 

عن�وان Mother of All Demos برگ�زار ش�د که ویدئوی آن در اینترنت قابل مش�اهده 
اس�ت. این ویدئو بس�یاری از مفاهیمی را تش�ریح می کرد که در دهه های پیش رو قرار بود 
به رایانه های ش�خصی اضافه شوند. از بین این مفاهیم می توانیم به رابط کاربری گرافیکی، 

ویرایش متن به  صورت آنالین، تماس ویدئویی و لینک های هایپرتکست اشاره کنیم.
بس�یاری از تاریخ دانان از داگالس انگلبارت به عنوان ایده پرداز اصلی تولید ماوس سخن 
ب�ه  میان می آورند؛ ب�ا این حال انگلیش جزو معدود کس�انی بود که می توانس�ت به  خوبی 
ایده ها را درک کند و از اس�تعداد الزم برای تبدیل ک�ردن این ایده ها به واقعیت برخوردار 
ب�ود. پ�س از اینکه انگلب�ارت طرح ماوس را کش�ید، انگلیش توانس�ت آن را به محصولی 

بررسی استراتژی کسب وکارها برای بقا در عصر دیجیتال

ویلیام انگلیش، یکی از مخترعان ماوس کامپیوتر در سن ۹۱ سالگی درگذشت

دریچــه

ثبت نام برای حضور در س��ومین دوره وبینارهای آموزش��ی مالکیت فکری آغاز ش��د. این 
دوره ها با همکاری کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود. ثبت نام برای اعضای هیات علمی، دانشجویان 
و پژوهشگران وزارت بهداشت آغاز شده است. در این دوره 16 وبینار برگزار می شود و محور 
آنها حوزه س��المت اس��ت. آش��نایی با مباحث مالکیت فکری، پتنت ابزاری برای حفاظت از 
فناوری های نوآورانه، ثبت اختراعات حوزه س��المت، جس��ت وجوی پتنت، آش��نایی با پایگاه  
patentscope، آشنایی با پایگاه Lens، گیاهان دارویی و دانش سنتی، مسیر ملی حفاظت 
از اختراعات، مس��یرهای حفاظت از اختراعات در خارج از ایران، معرفی س��ازمان ها و دعاوی 
حقوق��ی، معرفی کان��ون پتنت ایران و نحوه ثبت درخواس��ت در پرتال کانون پتنت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موضوعاتی است که در این رویداد به آن پرداخته می شود.

پژوهشگران قوانین مالکیت فکری را 
می آموزند

چهار شنبه
15 مرداد 1399

شماره 1598
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پایگاه داده های علمی گیاهان دارویی برای دسترس��ی بیشتر محققان، 
دانشمندان و پژوهش��گران حوزه گیاهان دارویی با حمایت ستاد توسعه 
عل��وم و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری راه اندازی ش��ده است. در 
ح��ال حاضر بی��ش از 7500 گونه گیاهی در 
کش��ور وجود دارد که حداقل 1700 گیاه به 
عنوان گونه دارای خاصیت دارویی تشخیص 
داده ش��ده اند. ب��رای تقوی��ت رویکرد علمی 
در حوزه گیاهان داروی��ی و طب ایرانی، یک 
پایگاه داده های علمی در حوزه گیاهان دارویی 
راه  اندازی شده اس��ت. این پایگاه علمی برای 
محققان و پژوهش��گران امکان جست وجو از 
زوایای��ی مختلف را فراه��م می کند. محققان 
می توانند در این پایگاه داده براساس اسم، نوع 
و ویژگی های فیزیکی گیاه دارویی جست وجو 
کنند. همچنین براساس توزیع جغرافیایی گیاه 

دارویی نیز امکان جست وجو فراهم شده است. در »پایگاه داده ویژگی های 
فیزیک و شیمیایی مواد موثره موجود در گیاهان دارویی زیست بوم ایران« 
مق��االت معتبر علمی مربوط به هرگونه گیاه��ی و مواد موثره درون آن و 

تحقیقات انجام گرفته حول محور این گیاه دارویی وجود دارد.
ب��ا راه اندازی فاز دوم این پایگاه داده، اطالعات 100 گیاه دارویی در 
این پایگاه مرجع علمی بارگذاری می شود. ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاه��ان داروی��ی و طب س��نتی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای 
جهت ده��ی به تحقیقات علم��ی، گیاهان 
دارویی دارای ارزش افزوده اقتصادی باالتر 
را در اولوی��ت ق��رار داده اس��ت و مقاالت 
علم��ی مرتبط ب��ا این گیاه��ان در حجم 
گسترده تری در دسترس پژوهشگران قرار 
خواه��د گرفت. برای غنای علمی بیش��تر 
این پایگاه داده، کمیته ای علمی متش��کل 
از گیاه شناسان تراز اول کشوری، محققان 
و شیمیدان ها، از سوی ستاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انتخاب می ش��ود تا بر کار این پایگاه داده نظارت کنند. همچنین قرار 
است تا کمیس��یونی بر معادل سازی فارس��ی نام های گیاهان دارویی 

ایرانی نظارت کند.

نشست تخصصی نرم افزار ایران و اروپا با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مردادماه س��ال 
جاری برگزار ش��د. در این نشس��ت که به صورت تخصصی در حوزه های 

هوش مصنوعی، هوش تج��اری، کالن داده و 
نرم افزارهای سازمانی برگزار شد، 26 شرکت 
دانش بنی��ان یا فناور نرم اف��زاری ایرانی و 27 
ش��رکت نرم اف��زاری اروپایی در کش��ورهای 
ه��دف مش��ارکت داش��تند. این نشس��ت به 
صورت آنالین و به مدت س��ه روز برگزار شد. 
در این نشس��ت فشرده سه روزه، 135 جلسه 
رودرروی تخصصی بین طرفین برگزار ش��د. 
برای آماده س��ازی ش��رکت های ایرانی حاضر 
در این نشس��ت، طی یک کمپ آماده سازی 
یک ماهه، تالش ش��د ش��رکت های ایرانی با 
توان بیشتر و آمادگی کامل نسبت به قوانین، 
استانداردها و شرایط کسب وکار در کشورهای 

مقصد حضور یابند. طی این کمپ، شرکت توسعه صادرات و توانمندسازی 
ریتون به عنوان کارگزار صادراتی همکار با مرکز تعامالت بین المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدام به برگزاری چهار 

کارگاه آماده سازی تخصصی کرد. کارگاه های »محتوای حرفه ای«، »کارگاه 
 ،»)ILIA Academy رفت��ار حرفه ای در تعامالت بی  الملل )با همکاری
»کارگاه نگاه��ی به صنعت IT در آلم��ان«، »فرصت ها و چالش ها برای 
شرکت های ایرانی )با همکاری اتاق بازرگانی 
و صنایع ایران و آلمان(« و »کارگاه برگزاری 
ی��ک نشس��ت تج��اری حرف��ه ای« ب��رای 
آماده سازی ش��رکت های ایرانی برگزار شد. 
همچنین برای این نشس��ت، تعاملی خوب 
با بدن��ه دولتی کش��ورهای مخاطب برقرار 
ش��د تا ابع��اد کاری و فرصت ه��ای موجود 
برای ش��رکت های مقابل تش��ریح شود. این 
کار کمک می کند تا ش��رکت های خارجی 
یاد بگیرند براس��اس قوانین کشورهای فوق 
و ب��ه دور از قوانین غیررس��می آمریکایی با 
شرکت های ایرانی مذاکره کنند. تا جایی که 
در روزهای برگزاری نشست سه توافق شروع 
همکاری بین طرفین شکل گرفت و نیز مذاکره جزییات کاری بین بیشتر 
ش��رکت های ایرانی و اروپایی آغاز شد تا زمینه های همکاری و استفاده از 

فرصت های موجود بین طرفین اجرایی شود.

دانش بنیان ها بازار اروپا را شناختندپایگاه داده های علمی گیاهان دارویی راه اندازی شد

اخب��اری غیررس��می از تصمیم س��افت بانک برای ف��روش یا عرضه 
عمومی هلدینگ آرم به  گوش می رس��د، اما برای این تصمیم س��ود و 

زیان هایی می توان متصور بود؟
آرم )ARM( طراحی هسته  پردازنده  مرکزی است که هلدینگ آرم 
طراحی کرده و از سال 2016 کامال به شرکت ژاپنی سافت بانک تعلق 
داشته  اس��ت. پردازنده های گوشی هوش��مند یا تبلت شما احتماال از 

معماری ARM بهره می برد.
نام س��افت بانک را شاید شنیده باش��ید. این شرکت صاحب تمام یا 
بخش��ی از بسیاری از شرکت های حوزه  فناوری و انرژی است. در سال 
2012، این شرکت اپراتور اسپرینت )Sprint( را خرید و درحال حاضر 
پس از ادغام اس��پرینت و تی موبایل )T-Mobile(، صاحب 24درصد 
س��هام تی موبایل آمریکا اس��ت. همچنین در سال 2017، این شرکت 
بوس��تون داینامیکس را از گوگل خرید و با س��رمایه گذاری در شرکت 
امالک WeWork متحمل خطر بزرگی ش��ده اس��ت. س��افت بانک 
صاحب بس��یاری از شرکت ها است، اما به  نظر می رسد که این شرکت 

قصد دارد آرم را بفروشد.
الزم اس��ت بدانید که این موضوع همچنان شایعه و سافت بانک این 
موضوع را رسما اعالم نکرده است، اما وال استریت ژورنال می گوید این 
ش��رکت به دنبال فروش هلدینگ آرم به شرکت دیگر یا عرضه  عمومی 
س��هام آن اس��ت. هر کدام از این تصمیم ها می تواند ب��ه تغییراتی در 

فناوری درون گوشی های هوشمند منجر شود.
ARM چیست؟

آرم )ARM( مخف��ف Advanced RISC Machine ش��رکتی 
است که پردازنده  های مرکزی طراحی می کند و معماری پردازنده های 
آن با همین نام ش��ناخته می شوند. هدف این قسمت نه تشریح کامل 
معماری آرم، بلکه ارائه  کلیتی از آن اس��ت. هر پردازنده از درگاه هایی 
منطقی س��اخته ش��ده اس��ت و برنامه ریزی خاص خود را برای درک 
و تفس��یر دس��تورالعمل های گوناگون دارد. نرم افزار نوشته می شود تا 
پردازنده با این دس��تورالعمل ها داده ها را پردازش و فرامین را به سایر 
قطعات الکترونی��ک مانند کنترلرهای حافظه و پردازنده های گرافیکی 
و دس��تگاه های ارتباطی مانند چیپ های مودم یا بی س��یم توزیع کند. 
برای آگاهی بیشتر از این معماری، می توانید این مقاله را مطالعه کنید.
ARM معماری متفاوتی از معماری X86 دارد که در پردازنده های 
شرکت هایی مانند اینتل و AMD استفاده می شود. شرکت هایی مانند 
کوالکام و مدیاتک این معماری را برای ساخت پردازنده هایی با کارایی 
چش��مگیر و مص��رف انرژی اندک به منظور اس��تفاده در گوش��ی های 
هوشمند الیسنس کرده اند.ARM قلب تپنده بسیاری از دستگاه های 

قابل حمل امروزی است.
مزایای تغییر مالکیت آرم

بس��یاری از مردم س��افت بانک را ش��رکت فناوری می دانند، اما این 
موضوع کامال درس��ت نیست. س��افت بانک، تنها گروه هلدینگی است 
که شرکت های فناوری را برای س��ود خود می خرد و می فروشد. البته 
این موضوع بدان معنا نیس��ت که س��افت بانک شرکت ناموفقی است یا 
هیچ خالقیتی ندارد. س��رمایه گذاری های درخورمالحظه مالی و شروع 
ایده ه��ای جدید به  دنبال مالکیت و تزریق حجم زیادی از پول حاصل 
می شوند. سافت بانک سرمایه گذاری عمده در شرکت های فناوری است 
و بدون وجود آن، بسیاری از این شرکت ها امروز حتی وجود نداشتند.
اگر س��افت بانک قصد داشته  باشد س��هام آرم را عرضه  اولیه  عمومی 
کن��د یا کل آن را بفروش��د، رگوالتورها به هر ش��رکتی اجازه  خرید و 

کنترل این ش��رکت را نخواهند داد. این بدین معنا اس��ت که کوالکام، 
سامس��ونگ، گوگل و اپل نمی توانند هلدینگ آرم را تصاحب یا کنترل 
کنند. این موضوع برای شرکت هایی مانند مدیاتک و برادکام و انویدیا 
هم صادق است. در این  میان، شرکت های دیگری هستند که می توانند 
با تصاحب آرم به صحنه بازار فناوری وارد ش��وند. ش��رکت هایی مانند 
بوئین��گ یا جنرال الکتری��ک نه تنها امکان ارائه  بودج��ه موردنیاز برای 
ادامه  فعالیت آرم را دارند بلکه می توانند با گس��ترش این شرکت، آرم 
را وارد عرص��ه  GPUها و مودم های5G کنند. برای حفظ پیش��رفت 
در دنی��ای فناوری رقابت حیاتی اس��ت. اینت��ل در برابر AMD، اپل 
در برابر مایکروس��افت و... تنها دلیل تولید و بهبود محصوالتی هستند 
که روزمره از آنها بهره می بریم. پرواضح اس��ت که برنده  نهایی مس��یر 

پر پیچ و خم و پیچیده  رقابت شرکت های فناوری کاربران هستند.
معایب تغییر مالکیت آرم

آرم در ح��وزه  موبای��ل رقیبی ن��دارد و پردازنده نمی فروش��د، بلکه 
معماری پردازنده می فروش��د و درحال حاض��ر، تقریبا بدون رقیب کل 
ب��ازار پردازنده ه��ای موبایل را در دس��ت دارد. ف��روش هلدینگ آرم 

تغییری در این روند ایجاد نخواهد کرد.
همان طورکه اش��اره کردیم، رقاب��ت به بهبود محص��والت و ایده ها 
کمک می کند. احتماال هر شرکتی که هلدینگ آرم را بخرد یا با خرید 
بیش��ترین درصد سهام جای خود را در هیأت مدیره  این شرکت محکم 
کند، از وضعیت فعلی ش��رکت راضی باشد و توجهش از بهبود فناوری 
موجود به اس��کناس های فعلی شرکت معطوف شود. این تقریبا همان 
اتفاقی اس��ت که از سال 2016 و پس از مالکیت سافت بانک برای این 

شرکت افتاده  است.
این موضوع هم مطلوب اس��ت و هم نامطلوب، اما بیش��تر نامطلوب 
اس��ت. هیچ گاه نباید مالکیت گ��وگل یا کوالکام ب��ر طراحی معماری 
پردازنده های گوش��ی های هوشمند را شاهد باشیم. شاید فکر کنید که 
مالکیت این ش��رکت ها اتفاق خوش��ایندی است، اما فقط جای این دو 

شرکت را با اپل و مدیاتک عوض کنید تا متوجه نکته شوید.
هر ش��رکتی که با هدف رش��د بازار فعلی خود به تصاحب هلدینگ 
بیندیش��د، نمی توان��د و نباید این کار را انجام ده��د و رگوالتوری نیز 
ای��ن موض��وع را تأیید نخواه��د کرد. ش��رکت هایی مانن��د بوئینگ و 
جنرال الکتریک می توانند آرم را بخرند و با تزریق پول به آن، به حوزه 
جدی��دی از کس��ب و کار وارد ش��وند، اما احتمالی وج��ود دارد که این 
اتفاق هرگز نیفتند. حقیقت تلخ این اس��ت که ش��رکت ها یا گروه های 
س��رمایه گذاری برای کس��ب درآمد به تصاحب آرم عالقه مند هستند. 
این به معنای بودجه  کمتر تا فراتر رفتن دخل از خرج و آغاز سوددهی 
اس��ت. در دنیای��ی رؤیایی، ما اپل و گ��وگل و مایکروس��افت را تصور 
می کنیم که با همکاری یکدیگر و خرید آرم به آن میلیاردها دالر برای 
خل��ق ایده های جدید تزریق می کنند، اما در دنیای واقعی، هر کدام از 
این ش��رکت ها برای کسب برتری مالی و اس��تراتژیک به تصاحب آرم 

فکر خواهند کرد.
ش��اید بهترین انتخاب س��افت بانک ب��رای نگه��داری مالکیت آرم، 
س��رمایه گذاری بیش��تر و امید به س��وددهی بیش��تر آتی خواهد بود. 
س��افت بانک قبال همین سیاس��ت را در اس��پرینت با س��رمایه گذاری 
میلیارده��ا دالر و ایجاد ش��بکه LTE ملی اجرا ک��رده  بود. درنهایت، 
تم��ام این حرف ها هنوز ش��ایعه بوده و باید منتظ��ر تصمیمات آینده  

سافت بانک باشیم.
ANDROID CENTERAL/zoomit :منبع

عن�وان Mother of All Demos برگ�زار ش�د که ویدئوی آن در اینترنت قابل مش�اهده 
اس�ت. این ویدئو بس�یاری از مفاهیمی را تش�ریح می کرد که در دهه های پیش رو قرار بود 
به رایانه های ش�خصی اضافه شوند. از بین این مفاهیم می توانیم به رابط کاربری گرافیکی، 

ویرایش متن به  صورت آنالین، تماس ویدئویی و لینک های هایپرتکست اشاره کنیم.
بس�یاری از تاریخ دانان از داگالس انگلبارت به عنوان ایده پرداز اصلی تولید ماوس سخن 
ب�ه  میان می آورند؛ ب�ا این حال انگلیش جزو معدود کس�انی بود که می توانس�ت به  خوبی 
ایده ها را درک کند و از اس�تعداد الزم برای تبدیل ک�ردن این ایده ها به واقعیت برخوردار 
ب�ود. پ�س از اینکه انگلب�ارت طرح ماوس را کش�ید، انگلیش توانس�ت آن را به محصولی 

واقعی تبدیل کند. در ویدئوی س�ال 1۹۶۸ که در حقیقت به رویدادی ویژه مربوط می شود، 
انگلبارت بود که مفاهیم مختلف آینده صنعت رایانه های ش�خصی را به نمایش گذاش�ت؛ با 

این حال انگلیش در پشت پرده مشغول انجام کارهای اصلی بود.
دی�دن میراث برجای مانده از ویلیام انگلیش کار س�ختی نیس�ت. امروزه نمایش�گرهای 
لمس�ی به  مفهومی بس�یار عادی تبدیل شده اند و میزان اس�تفاده از آنها روزبه روز بیشتر 
می شود. بسیاری از قابلیت هایی که انگلیش و انگلبارت آنها را پیش بینی کردند در جاهایی 
نظیر Xerox PARC استفاده شدند و بهبود پیدا کردند. قابلیت های موردبحث توانستند 

به بسیاری از محصوالتی که امروزه استفاده می کنیم وارد شوند و همچنان باقی بمانند.

فروش آرم؛ تصمیم سازنده سافت بانک یا خطایی هولناک؟

ویلیام انگلیش، یکی از مخترعان ماوس کامپیوتر در سن ۹۱ سالگی درگذشت

یادداشـت

»اس��تارت آپ ها« عنوان کتابی است کاربردی و علمی که به قلم »سیدرضا 
حس��ینی« نوشته شده و راهنمایی ارزش��مند برای عالقه مندان به این حوزه 
است. این کتاب 109 صفحه ای با شمارگان یک هزار نسخه از سوی نشر جهاد 
دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسیده و با  قیمت هر جلد 40 هزار تومان 

در کتابفروشی ها عرضه شده است.
مطالب این کتاب در پنج فصل با عناوین کارآفرینی و استارت آپ، بازاریابی 
و ف��روش، دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و برندینگ ارائه ش��ده که هر بخش 
ح��اوی نکات مهمی اس��ت که می تواند فع��االن و عالقه من��دان این حوزه را 

کمک رسانی کند.

 کتاب »استارت آپ ها«
منبعی علمی و کاربردی



اخی��را تحقیق��ات مبتنی بر عکس برداری از مغ��ز مانند اف ام آر آی، 
نش��ان داده وقتی مصرف کننده ارتباط نزدیکی با برند احساس می کند، 
بخش های اینس��وال در مغزش فعال می شود. اینسوال چین خوردگی های 
عمیق مغز انسان اس��ت که وظیفه مدیریت هیجانات و رفتار مبتنی بر 
آن مانند دوستی، دعوا، عشق، فقدان عاطفی و احتیاط را برعهده دارد. 
همچنین بر عملکرد شناختی انسان از محیط پیرامونش تاثیرگذار است.

تکنیک ه��ای بازاریابی عصبی نش��ان می دهد که وقت��ی افراد درباره 
برندهای مورد عالقه خود صحبت می کنند، مراکز احس��اس خوش��ی و 
لذت در مغزش��ان فعال می ش��ود. بازاریابی عصبی برای ش��ناخت بهتر 
مصرف کننده کاربرد بسیار خوبی دارد. مغز انسان پیچیدگی  های خاصی 
دارد. بازاریابان تا حدودی از این پیچیدگی ها مطلع هس��تند. مطابق با 
نظریه مغز سه گانه، مغز انسان از سه الیه تشکیل شده است که هر الیه 

نقش متفاوتی را در رفتار او ایفا می کنند.
1. پایین ترین س��طح، مغز خزنده نام دارد. این مغز، قدیمی ترین نوع 
مغز اس��ت ک��ه تقریبا در همه حیوانات وج��ود دارد. مغز خزنده، برخی 
رفتاره��ای غریزی و پایه ای مانند محافظت از خود، جنگجویی، ترس از 
محیط های ناش��ناخته، تولید مثل، مدیریت انرژی بدن را برعهده دارد. 

برخی رفتارهای انس��ان نتیجه وجود این مغز اس��ت مانند مبارزه بر سر 
قدرت، پایبندی به عادات و رس��وم، احترام ب��ه بزرگ ترها، فریب دادن 
دیگ��ران و تقلید. در حقیق��ت این مغز به دنبال اس��تفاده از رفتارهای 
کلیش��ه ای اجدادمان اس��ت. تا به ح��ال دقت کرده اید ک��ه احتماال از 
فروش��گاه هایی خرید می کنید که پدر و مادرتان همیش��ه از آنجا خرید 
می کردند و احتماال در دوران کودکی ش��ما را همراه خودش��ان به آنجا 
می بردند؟ تمایل به تقلید در انس��ان ها، ناشی از وجود مغز خزنده است. 
پژوهش��گران حتی تمایل مشتریان به وفاداری به برندها و فروشگاه ها را 

ناشی از فعالیت مغز خزنده می دانند.
2. دومین س��طح، مغز پس��تاندار است. مغز پس��تاندار نسبت به مغز 
خزنده، تکامل بیش��تری یافته است و بیشتر در پستانداران وجود دارد. 
وظیفه اصلی این مغز، مدیریت رفتار اجتماعی انسان هاست. در حقیقت 
هیجان��ات مثبت و منفی انس��ان  ها توس��ط این الیه کنترل می ش��ود. 
ش��ش هیجان اصلی انسان شامل خوش��حالی، ناراحتی، ترس، تعجب، 
نف��رت و خش��م در این الیه قرار دارن��د. مغز پس��تاندار تقریبا در همه 
تصمیم گیری های مصرف کننده دخیل است. این مغز تمایل به لذت های 

لحظه ای دارد و به فکر آینده نیست.

3. سومین سطح، مغز انسان است. از این سطح به عنوان مغز منطقی 
هم یاد می ش��ود. این مغز تقریبا در اکثر حیوانات وجود ندارد یا بس��یار 
ضعیف است. در حقیقت تفاوت انسان ها و حیوانات در این سطح شکل 
می گیرد. مغز انس��ان می تواند مسائل را دسته بندی کرده و راه حل یابی 
کند. به همین دلیل انسان می تواند برای کارهای خود برنامه ریزی کرده 
و زم��ان را مدیریت کند. همچنین ارتباطات کالم��ی، تفکر، یادگیری، 
حافظه مصرف کننده در این الیه قرار دارند. اس��تفاده از این مغز، انرژی 
زیادی از انس��ان می گیرد. همچنین عدم اس��تفاده از آن باعث تنبلی و 

کندی مغز می  شود.
بسیاری از بازاریابان صرفا به مغز منطقی مصرف کننده توجه می کنند. 
یادتان باش��د انس��ان ها همیش��ه به صورت منطقی تصمیم نمی گیرند. 
اثرگذاری روی مغزهای الیه پایین تر، باعث افزایش اثربخش��ی تبلیغات 
شما می شود. انسان ها همیشه به هیجانات خود اعتماد دارند. هیجانات 
هیچ وقت انسان ها را گول نمی زنند. این هیجانات همه جای دنیا یکسان 
بوده و نوعی زبان مش��ترک اس��ت. مثال لبخند زدن در همه جای دنیا 

معنای یکسانی دارد.
hormond :منبع

ب��رای ی��ک بازاریابی تجرب��ی موفقیت آمی��ز »ارتباط��ات و تعامالت 
محکم تر، بازگش��ت بهتر س��رمایه بازاریابی و تاثیر بیشتر کسب و کار« 
باید س��ازمان خود را برای ادغام و عجین ش��دن با این استراتژی و اجرا 

کردن هفت مرحله خاص آماده کنید.
مرحله 1. شناسایی حوزه محدوده خود

اولین مرحله، محدودس��ازی تمرکز بازاریابی خود بر حوزه و محدوده 
کلیدی اس��ت که از آن به عن��وان پلتفرمی برای مش��ارکت و برنامه ها 
اس��تفاده خواهید کرد. ش��ما باید در حوزه تان نام برند خود را با منافع، 
احساس��ات و جمعیت مش��تریان تان هماهنگ سازید. برای مثال، حوزه 
برند اتومبیل لوکس��ی مانند لکسوس را می توان زندگی مرفه، سرگرمی 
و رفاه عنوان کرد. حول همین حوزه اس��ت که برند با جس��ت و جوی 
مراس��می مانند جش��نواره غذا و نوش��یدنی بر تالش های تجربی خود 
تمرکز می کند و می تواند حضوری تاثیرگذار و چش��مگیر داش��ته باشد؛ 
حضوری که برای این برند مهم و معتبر اس��ت. البته تجربی بودن برند 
صرفا معادل حضور نیست بلکه حضور برند باید مراسم را بهبود بخشد، 

درک رویداد را افزایش دهد و درک برند یا شرکت شما را ارتقا دهد.
مرحله 2. یافتن و هم ترازسازی شرکا

زمان��ی ک��ه حوزه خود را تعیی��ن کردید، نوبت ب��ه ارزیابی و انتخاب 
ویژگی های همکارانی می رس��د که با آنها کار خواهید کرد تا برنامه های 
تجربی خود را تهیه و اجرا کنید. اگر در حمایت از مراس��م موجود روی 
شما سرمایه گذاری خواهد ش��د اطمینان حاصل کنید که در مذاکرات 
خواهید توانس��ت مشارکت خود را چنان سطح بندی کنید که سناریوی 
برد- برد ایجاد کند. هدف شما باید فراتر رفتن از خرید فضا یا قرارگیری 

لوگو باشد.
مرحله 3. انتخاب سازمان مناسب

از آنج��ا که بازاریابی تجربی بخش های در حال تغییر زیادی دارد این 
احتمال هست که برای اجرای چند یا همه عناصر برنامه با چند شریک 
سازمانی کار کنید. ممکن اس��ت یک آژانس تبلیغاتی داشته باشید که 
کمپین های اس��تراتژی برند و آگاهی برگزار کند یا صاحب یک شرکت 
روابط عمومی باشید که دست به تبلیغات بزند. شاید هم مالک آژانسی 

باش��ید که استراتژی رسانه اجتماعی شما را مدیریت کند یا آژانسی که 
به برنامه ریزی برای مراسم و تهیه تدارکات می پردازد. حتی امکان دارد 
مالک چند آژانس باش��ید که طیف گس��ترده ای از خدمات ارائه بدهد. 
همانطور که طی چند س��ال گذشته بازاریابی تجربی شما بررسی شده 
اس��ت شبکه های بس��یاری از آژانس های بزرگ، برای تقویت گواهینامه 
خدم��ات کامل خود، به رویداد و ش��رکت های بازاریابی تجربی دس��ت 
یافته اند. همزمان ش��رکت های جدیدی تاسیس ش��دند. در بسیاری از 
موارد ش��رکت ها توسط کسانی شکل گرفتند که به منظور ارائه خدمات 
تجربی مس��تقل ش��بکه های آژانس های بزرگ تر از ش��رکت های دیگر 

مشتق شدند.
مرحله 4. تثبیت فرآیند آر.اف. پی

یکی از فرآیندهایی که مش��اهده می کنیم ش��رکت ها منافع بازاریابی 
تجربی خود را از دس��ت می دهند فرآیند آر. اف. پی آژانس است. جالب 
اینجاس��ت که اغلب اولین گام شرکت در سفر تجربی خود گامی اشتباه 
است و زمانی پیش می آید که شرکت یک آر.اف. پی طراحی شده برای 
نوع دیگری از مش��ارکت آژانس را برای به کارگیری یک شرکت تجربی 
استفاده کند. عالوه بر اصطالح آژانس چند شباهت بین این شرکت های 
تخصص��ی و س��ایر موارد وجود دارد. بیش��تر ش��رکت ها آر.اف. پی های 
زیادی ایجاد می کنند. تعداد زیاد یا همان تعداد آر.اف. پی های بازاریابی 
ایجاد کرده اند. این افزایش را می توان به رش��د صنعت بازاریابی رویداد، 
استراتژی های تجربی، رویداد جدید، فرصت های رسانه اجتماعی، آر.اف. 
پی  رویدادهای مجازی و س��ایر طرح هایی نس��بت داد که بازاریابان از 

طریق آر.اف. پی به دنبال آن هستند.
مرحله 5. گروه های اینترنتی خود را تقویت کنید

گروه ه��ای بازاریاب��ی اینترنتی ش��ما ب��ه اندازه فهرس��ت آژانس های 
خارجی ت��ان اهمیت دارند. این نکته مهم اس��ت که ش��ما یک قهرمان 
داخلی هم تراز با اهداف بازاریابی خود داشته باشید که به مدیریت ارشد 
دسترسی داشته باش��د، مورد حمایت قرار گیرد و اختیار اتخاذ تصمیم 
داش��ته باشد. ش��ما اغلب مدیران اجرایی تجربی داخلی را می بینید که 
احساس می کنند برنامه ریزان ازدواج و ادغام سازمان هستند. از آنجا که 

بازاریاب��ی تجربی از یک تاکتیک ریش��ه ای در تولید رویداد زنده به یک 
اس��تراتژی تکامل یافته اس��ت و از رویدادهای زن��ده به عنوان پلتفرمی 
اس��تفاده می کند که با آن روابط را برقرار می کند و تاثیر کس��ب و کار 
پای��دار را به وجود می آورد ش��ما نیز برای مدیری��ت انتظارات داخلی و 
ارائه ارزش کسب و کار باید اطمینان یابید که ماهرترین و کارآمدترین 

گروه های داخلی شما جایی هستند که الزم است باشند.
مرحله ۶. ایجاد ارزش

هدف ش��ما نه فقط ایجاد ارزش بلکه، باید ایجاد ارزشی معنادار برای 
ش��رکت و مشتریان تان باشد. در حال حاضر، می دانید این امر با اجرای 
برنامه های��ی صورت می گیرد که تعام��الت و تجارب مصرف کنندگان را 
تقوی��ت می کنند و غنی می س��ازند. بازاریابان تجرب��ی موفق، وضعیت 
ش��رکت خود را در هر نقطه لمس��ی چک می کنند تا اطمینان یابند هر 
بخش، یک برنامه تجربی غنی در اختیار مشتری می گذارد. به یاد داشته 
باش��ید که بازاریابی تجربی یک سفر است و افراد برای پیوستن به شما 
باید احس��اس کنند که با س��رمایه گذاری در وقت ش��ان ارزش به دست 
می آورند. این مس��ئولیت شماس��ت که در هر برنام��ه، از همان ابتدای 
برنامه، بیندیشید و اطمینان یابید در هر چرخش، ارزش ارائه می دهید.

مرحله 7. توسعه نتایج با قیف کمتر
از آنجا که بازاریابی تجربی می تواند بر کل قیف خرید تاثیر بگذارد مهم 
است که شما بر نتایج با قیف پایین تر تمرکز کنید. در اینجا، شما مشارکت 
را به تاثیر کس��ب و کار مرتبط خواهید کرد. این مهمترین منطقه ای است 
که برای آن برنامه ریزی می شود و این برنامه ریزی باید در شروع کمپین شما 
لحاظ شود. به طور مثال، امکان دارد شرکت از یک رویداد ورزشی حمایت 
مالی کند و با حق نام گذاری یا نام برند در زمینه رویداد قابلیت دید ایجاد 
کند. این امر به آگاهی برند در انتهای فوقانی قیف خرید منجر می ش��ود. 
فعال سازی برند در رویداد ورزشی، خوش آمدگویی ورزشکاران، نمونه ای از 
فعالیت ها، بازی ها، سبب تعامل مشتریان می شود. این امر بر میانه قیف تاثیر 
می گذارد که در آن مش��تریان دانش تولید و وابس��تگی به برند را به دست 

می آورند و حمایت و پشتیبانی برقرار می شود.
hormond :منبع

تبدیل شدن به برند تجربه محور

خرید تیک تاک طرح جدید مایکروسافت 

مایکروس��افت در بیانیه ای اعالم کرده است که در حال مذاکره با 
مدیران تیک تاک برای خرید این ش��بکه اجتماعی چینی هستند. 
درواقع تحریم های آمریکا باعث ش��ده اس��ت تا س��رعت رشد این 
ش��رکت با مش��کالتی مواجه ش��ود. به همین خاطر به نظر برخی 
از تحلیلگران، اکنون زمان مناس��بی برای فروش این ش��بکه است. 
درواقع با توجه به رکوردش��کنی هایی که تیک تاک داش��ته است، 
احتماال ش��اهد رقم بس��یار باالیی خواهیم بود. در این راس��تا مدیر 
مایکروس��افت آقای ساتیا نادال با دونالد ترامپ جلسه ای را داشته و 
همین امر باعث ش��ده است تا امیدهای زیادی به وجود آید که این 
خرید، پایان مش��کالت به وجود آمده برای شبکه اجتماعی محبوب 
تی��ک تاک خواهد بود. در نهایت این خرید می تواند باعث ش��ود تا 
حضور در بازار هند، بار دیگر برای این ش��بکه میسر شود. درواقع با 
توجه به جمعیت باالی دو کش��ور هند و آمریکا، عدم حضور ضربه 
س��نگینی محسوب می ش��ود. نکته جالب این است که فیس بوک و 
گوگل، در چین ممنوع بوده و این امر باعث ش��ده اس��ت تا برخی 
نس��بت به امکان خرید این شبکه، تردیدهایی را داشته باشند. حال 
بای��د دی��د که در نهایت چه اتفاقی رخ خواه��د داد. با توجه به این 
امر که خرید لینکدین چندان موفقیت آمیز نبوده اس��ت، این شبکه 
می تواند س��کوی پرتابی برای رقابت مایکروسافت با فیس بوک باشد 
که در حال حاضر با در اختیار داشتن اینستاگرام و واتس اپ، قدرت 

اول محسوب می شود.  
cnbc.com :منبع

یکه تازی هوآوی در بازار چین

بنا بر جدیدترین آمارهای منتشرشده، هوآوی با اختالفی فاحش 
نس��بت به س��ایر رقبای خود، بازار داخلی کشور چین را در اختیار 
دارد. درواقع س��هم بیش از 50درصدی، نشان از موفقیت باالی این 
برند دارد. این امر در حالی اس��ت که تحریم های آمریکا، مشکالت 
ج��دی ای را ب��رای این برند به وج��ود آورده ولی ب��ه علت این امر 
که در حال حاضر چین به ش��رایط پس��اکرونا رسیده است، امکان 
پیگیری فعالیت ها امکان پذیر ش��ده اس��ت. همچنی��ن بیش از 60 
درص��د گوش��ی هایی که در دو ماه اخیر به فروش رس��یده اس��ت، 
متعلق به س��ری 5G این شرکت است. در رده های بعد بازار چین، 
برندهای ویو، اوپو، اپل و شیائومی قرار دارند. این امر در حالی است 
که پیش بینی می شد ش��یائومی، رقیب اصلی هوآوی باشد. درواقع 
آمارها برای این برند چینی بسیار خوب بوده و هفته گذشته نیز به 
عنوان بزرگترین برند تولیدکننده گوشی های هوشمند شناخته شد. 
بدون شک در صورت تفاهم و رفع تحریم های آمریکا، این برند قادر 
خواهد بود تا فاصله خوبی با سایر رقبا ایجاد نماید. درواقع حقیقتی 
که نمی توان کتمان کرد این اس��ت که چین با س��رعتی فوق العاده 
در حال تصاحب جایگاه آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر جهان است. 
gizmochina.com :منبع

ادای احترام محک به جانباختگان کرونا
مؤسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک برای 
اقدامی جمعی در زمینه ادای احترام به جانباختگان کرونا و تسلیت 

به خانواده های آنان فراخوانی اعالم کرده است.
ب��ه گزارش روابط عمومی موسس��ه خیریه مح��ک، در این اقدام 
می ت��وان از طریق »پیام همدلی محک« که ی��ک امکان دیجیتال 
برای همراهی از راه دور با دوس��تان و آش��نایان اس��ت و به تأمین 
هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به س��رطان کمک می کند، پیام 

تسلیت  را به بازماندگان جانباختگان کرونا ارسال کرد.
مؤسس��ه خیریه محک 29 س��ال اس��ت که از کودکان مبتال به 
س��رطان سراس��ر کش��ور حمایت می کند و ب��ا ارائه مش��اوره های 
روان شناس��ی به خانواده هایی که متأس��فانه فرزند خ��ود را در این 
مس��یر از دس��ت می دهند تالش می کند تا در غم تنه��ا نمانند. از 
سوی دیگر این سازمان، که با اعتقاد به موضوع مسئولیت اجتماعی، 
خ��ود را در قبال جامعه ای که مناب��ع اش را از آن دریافت می کند، 

مسئول می داند.
الزم به ذکر اس��ت، این دیدگاه باعث ش��ده است تا محک ضمن 
راه ان��دازی روش جدی��د کمک به کودکان مبتال به س��رطان با نام 
»پیام همدلی محک«، برمبنای مس��ئولیت اجتماعی خود از جامعه 
نیکوکاری ایران دعوت کند ضمن مراجعه به س��ایت این مؤسس��ه 
خیریه، برای بزرگداش��ت جانباختگان کرون��ا در یک اقدام جمعی 

مشارکت کنند.
محک امیدوار اس��ت با استفاده از »پیام همدلی« عالوه بر تأمین 
هزین��ه دارو و درمان بیش از 19 هزار کودک مبتال به س��رطان در 
حال درمان، زمینه بهبود شرایط روحی و تسکین سوگوارانی که به 
دلیل حفظ فاصله گذاری اجتماعی امکان برگزاری مراسم و همدلی 

عزیزان شان را ندارند، فراهم کند.
mbanews :منبع
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چرا روانشناس��ی فروش در دنیای امروزی از ه��ر موضوع دیگری در 
امر بازاریابی مهمتر اس��ت؟ در این مقاله به ش��ما می گوییم! اما قبلش 
باید بدانید وقتی که پای مش��تریان ش��ما به میان می آید، حقیقت تلخ 
این اس��ت که ب��ه محض اینکه فک��ر می کنید آنه��ا را درک کرده اید و 
ش��ناخته اید، آنها شما را ش��گفت زده می کنند و به ش��گفت زده کردن 
ش��ما ادامه می دهند تا زمانی که به خودتان می آیید و می بینید بودجه 
بازاریابی را به خاطر هیچ و پوچ از دس��ت داده اید – و در نتیجه ش��ما 

می مانید و یک عالم محصوالت فروخته نشده و یک جیب خالی!
ب��ه این ترتی��ب، من هرگز ب��ه بازاریاب ها یا فروش��نده هایی که ادعا 
می کنند یک فرمول بازاریابی جادویی دارند، اعتماد نمی کنم و به شدت 
اعتقاد دارم ک��ه ویژگی های کوچکی وجود دارند که می توانیم در رفتار 
انسان ها پیدا کنیم. این ویژگی ها می توانند به ما نشان بدهند که مردم 

هر چیزی را به چه دلیل می خرند.
امید من این اس��ت که در این مقاله، روانشناسی فروش، بینش هایی 
را در رابط��ه با ذهن مش��تری به ش��ما ارائه دهم، به ط��وری که وقتی 
طرح های بازاریابی و اس��تراتژی های خود را طراحی می کنید، می توانید 
از آنچه در ذهن آدم هایی که برای ش��ان بازاریاب��ی می کنید، می گذرد، 

آگاهی داشته باشید.
لطفا توجه داش��ته باش��ید که من به هیچ وجه ادع��ا نمی کنم که در 
ای��ن موضوع متخصص هس��تم، بلکه فقط درس های��ی را که با خواندن 
کتاب ه��ای تبلیغات��ی قدیم��ی در مدرس��ه آموختم و البت��ه، آنچه در 
وب گاهم در رابطه با کپی رایتینگ، Honey Copy، یاد گرفتم، با شما 
به اش��تراک می گذارم. حاال بیایید صحبتی س��ریع در مورد روانشناسی 

فروش داشته باشیم.
اسرار روانشناسی فروش

1. مردم زمانی خرید می کنند که چیزی آس��یب دیده باشد یا زمانی 
که می خواهند احساس خوبی داشته باشند.

در ابتدایی ترین س��طح، مهم است درک کنیم که اکثر آدم ها به یکی 
از این دو دلیل خرید می کنند – آنها خرید می کنند تا لذت ببرند یا از 

رنج و عذاب دور شوند.
بیایید فرض کنیم تازه متوجه ش��ده اید که یک ارتقای و 10 میلیون 
تومان پاداش به دست آورده اید در ازای اینکه یک کارمند عالی و درجه 
یک بوده اید. شما به قدری خوشحال هستید که می خواهید فریاد بزنید، 
اما دوست ندارید همکارا ن تان را در دفتر کار بترسانید. بنابراین، به جای 
آن، زم��ان صرف ناهار به همس��رتان زنگ می زنی��د و جریان را برایش 

تعریف می کنید… و او برای شما فریاد می زند!
در راه رفت��ن به خان��ه کنار یک قنادی توق��ف می کنید و یک کیک 
می خرید تا با اعضای خانواده تان این موفقیت را جشن بگیرید. به جای 
خری��د یک کیک 20 هزار تومانی که احتماال انتخاب عاقالنه ای اس��ت، 
ی��ک کیک 100 ه��زار تومانی را خریداری می کنی��د زیرا فکر می کنید 
قیمت باالتر به این معنا اس��ت که کیک هم مزه  بهتری دارد … و چرا 

که نه؟ شما همین امروز ارتقای پست داشته اید!
داستان شادی شما!

در آن ش��ب حس��ابی خوش می گذرانید – کباب می خورید، نوش��ابه 
می نوشید، کیک می برید و .…

و صب��ح هنگامی  که از خواب بیدار می ش��وید، به دلیل پرخوری های 
دیشب حسابی حال تان بد است. گوشه و کنار آشپزخانه را نگاه می کنید 
ت��ا ببینید دارویی برای بهبود حال تان پیدا می کنید یا نه. خوب دارویی 
وجود ن��دارد بنابراین، به نزدیک ترین داروخانه مراجعه می کنید و مایل 
ب��ه پرداخ��ت هزینه قابل توجهی برای دارو هس��تید ت��ا از درد و عذاب 

خالص بشوید.
در این داس��تان کوتاه، شما به دو دلیل کامال متفاوت و برای دو چیز 

بسیار متفاوت هزینه می کنید.
در مورد اول، کلی پول بابت کیک پرداخت می کنید، تا برای خودتان 

و خانواده تان اوقاتی خوش فراهم کنید.
و در م��ورد دوم، ب��رای خرید دارو هزینه می کنید ت��ا حال تان بهبود 

بیابد.
روانشناس��ی فروش: تقریبا هر خریدی که ما انجام می دهیم می تواند 

در یکی )یا در برخی موارد نادر هر دو( از این دو دسته قرار بگیرد.
100 هزار تومان برای کیک؟ لذت!

50 هزار تومان برای دارو؟ درد
مرسدس بنز؟  لذت

صندلی اتومبیل برای بچه ها در مرسدس بنز؟ درد
تعطیالت؟ لذت

اگر در حال حاضر مش��غول خواندن این مقاله هستید، پس می توانیم 
بگوییم که آدم بس��یار باهوش��ی محسوب می ش��وید، بنابراین احساس 
می کنم که مجبور به ارائه  جزییات بیش��تر نیس��تم، اما این بخش اول 

روانشناسی فروش را با مشاوره  زیر به پایان می برم.
آدم ها برای لذت بردن یا دور شدن از درد )و یا در برخی از موارد نادر 
هر دو( خرید می کنند – بنابراین هنگام بازاریابی محصول یا خدمات تان 
الزم اس��ت کامال آگاه باشید که چرا مشتری ش��ما باید محصول تان را 

خریداری کند.
در ح��ال حاض��ر، انس��ان ها به طور چش��مگیری پیچیده هس��تند با 
مغزهای بزرگ زیبا، بنابراین روانشناس��ی فروش باید خیلی عمیق تر از 
درد و لذت صرف باشد … بیایید درباره  این  صحبت کنیم که احساس 

چگونه در رفتار خرید نقش دارد.
2. مردم در رابطه با خرید برخی چیزها تصمیمات احساسی 

می گیرند
در این بخش ما در مورد احساسات و چگونگی نقش آن بر تصمیماتی 
ک��ه مردم ب��رای خرید می گیرن��د، صحبت خواهیم ک��رد. در حالی که 
تکنول��وژی و داده ها فرصت های فراوانی را ب��ه بازاریابان ارائه می دهند، 
اما بس��یاری از آنها فراموش می کنند که برای انس��ان ها )و نه روبات ها( 

بازاریابی می کنند.
و برخالف روبات ها، انسان ها عواطف احساسی دارند و به همین دلیل 
ب��رای خرید گاهی تصمیمات احساس��ی می گیرند، به ویژه هنگامی  که 
محصول یا خدماتی که آنها خریداری می کنند، تحت دسته  »لذت« که 

ما در باال بحث کردیم، قرار می گیرند.
مردم یک مازراتی قرمز گیالس��ی را خریداری نمی کنند، به این دلیل 
ک��ه کاری منطقی اس��ت – آنها ای��ن اتومبیل را می خرن��د، زیرا باعث 

می شود احساسات خاصی داشته باشند.

همین را برای یک سیس��تم بلندگو چند میلیون تومانی یا یک شلوار 
جین 500 هزار تومانی یا هزینه ای که صرف خرید خاویار یا یک ش��ب 

اقامت در یک مجتمع لوکس می شود، می توان گفت.
این تصمیمات منطقی نیستند، بلکه عاطفی هستند.

بنابراین، هنگام فروش محصولی که برای مش��تری ش��ما لذت بخش 
اس��ت، حواس تان باشد که باید احساس��ات او را درگیر کنید. شما باید 

بتوانید در او احساس خاصی ایجاد کنید.
3. مردم خرید خود را با منطق توجیه می کنند.

در بخ��ش قبلی ما در این باره بحث کردیم که وقتی مردم خریدی را 
انجام می دهند تا به لذت برسند، تصمیماتی که اتخاذ می کنند براساس 

احساس است.
خوب، یک مفهوم جالب وجود دارد که می توانیم به این دس��ته اضافه 

کنیم.
هنگامی که فالنی بی��رون می رود و یک تصمیم هیجانی جهت هزینه 
ک��ردن مبلغی گزاف برای خرید یک مازراتی جدید می گیرد، دیر یا زود 
مجبور خواهد ش��د که به این سوال پاس��خ دهد: »چرا این همه پول را 

برای خرید یک مازراتی قرمز گیالسی هزینه کردی؟«
روانشناس��ی فروش: اینجا همان جایی اس��ت ک��ه مفهوم منطق وارد 
تصویر می ش��ود. ب��ه طور کلی، هرچن��د مردم برای خری��د تصمیمات 

احساسی می گیرند، اما خرید خود را با منطق توجیه می کنند.

اگر این آدم بخواهد یک پاسخ صادقانه به این سوال بدهد، باید بگوید:
»خ��وب راس��تش را بخواهید، من مازراتی قرمز گیالس��ی را خریدم، 
چون در حال گذر از یک نوع بحران عجیب و غریب هستم به این دلیل 
که به تازگی 50 س��اله ش��دم… و این اتومبیل باعث می ش��ود بیشتر 
احس��اس جوانی کنم و مثالی اس��ت برای دوستان و خانواده ام است که 
بدانند من موفق به خرید این ماشین شده ام. و تازه، من همیشه دوست 

داشتم یک اتومبیل اسپورت به رنگ قرمز گیالسی داشته باشم.«
اما، به جای آن، پاسخی می دهد شبیه به این …

»س��وال خوبی بود! مدل امس��ال، مصرف بنزین بسیار پایینی دارد و 
واضح اس��ت که تس��ت تصادف هم ش��ده و برای بچه ها فوق العاده امن 
است. به عالوه، من می خواس��تم اتومبیلی بهتر از اتومبیل قبلی داشته 
باش��م تا مش��تری بیش��تری جذب کنم. می دانی که دوست دارم تأثیر 

خوبی روی آنها داشته باشم.«
هرچند هر دو طرف در این مکالمه می دانند که پاسخ خریدار مازراتی 
چیزی جز یک مش��ت چرندیات نیس��ت، اما ای��ن روش منطقی توجیه 
تصمیم خریدی که براس��اس احس��اس بوده ، به نوعی برای همه عادی 

شده  است.
بنابرای��ن، این مفهوم برای ش��ما به عنوان ی��ک بازاریاب چه معنایی 
دارد؟ در حال��ی ک��ه ش��ما بای��د محصوالت ت��ان را از طری��ق تحریک 
احساسات مشتریان بازاریابی کنید، باید به آنها حقایق محکم و مستدل 
و مطالعاتی نیز ارائه بدهید که به آنها کمک می کند تا خریدشان را نزد 

دوستان و خانواده شان توجیه کنند.
4. مردم چیزی را می خرند چون سایر آدم ها نیز آن را خریده اند

ما در مدرس��ه  در مورد قدرت فش��ار همس��االن در مورد مواد مخدر 
و الکل صحبت های زیادی را ش��نیدیم )و همان طور که بزرگ ش��دیم، 

متوجه شدیم که اوضاع آنقدرها هم بد نبوده  است(.
اما ش��اید آنچه ک��ه باید یاد می گرفتیم این بود ک��ه در هنگام خرید 
خانه، اتومبیل و کابینت های جدید آش��پزخانه، باید فش��ار همساالن را 

نادیده بگیریم.
از آنجایی که من هم یک بازاریاب و هم یک مشتری هستم، می توانم 
اس��تدالل کنم که فش��ار همتایان زمانی که پای خرید به میان می آید 
)که ما را به نقطه بعدی در رابطه با روانشناسی فروش می رساند( قوی تر 
می شود: در واقع مردم برخی چیزها را می خرند زیرا آدم های دیگر آنها 

را خریده اند.
چن��د ب��ار پیش آمده که ش��ما یک جف��ت کفش را به پ��ای یکی از 
دوستان تان دیده اید و وسوسه ش��ده اید که بیرون بروید و همان کفش 
را ) ش��اید به رنگ دیگری( خریداری کنید؟ اگر صادق باش��ید، دس��ت 

کم یک بار یا دو بار یا حتی سه بار این اتفاق برای تان رخ داده  است.
دلیل��ی وجود دارد که گاه��ی اوقات فروش بعض��ی از محصوالت در 

سایت آمازون حسابی باال می گیرد!
آنها به طور فزاینده ای محبوب می ش��وند، زیرا افراد بیش��تری از آنها 
استفاده می کنند، آنها را می پوشند و آنها را به دیگران نشان می دهند.

در روانشناس��ی اجتماعی ی��ک مفهوم به نام »تفک��ر گله ای« وجود 
دارد. تفکر گله ای اساس��ا به این معناس��ت که انسان ها می توانند توسط 
همس��االن خود تحت تاثیر قرار بگیرن��د و بدین منوال برخی رفتارهای 

عاطف��ی را )بعض��ی اوقات رفتارهای بس��یار غیرمنطق��ی( اتخاذ کنند. 
هرچن��د تفکر گله ای می تواند خطرناک باش��د و مطمئنا دلیل رخ دادن 
بسیاری از اعمال خشونت آمیز است که در سراسر جهان اتفاق می افتند، 

اما می تواند فایده هم داشته باشد.
به عن��وان مثال، هزاران نفر از آدم ها به خیریه ها کمک می کنند تنها 
به این دلیل که همتایان ش��ان این کار را کرده اند. اینجاس��ت که تفکر 
گله ای فوایدی برای جامعه دارد. کس��ی چالش س��طل آب یخ را به یاد 
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جمع آوری شود.
در حی��ن اینکه جنبش محبوب تر و چالش ها ویروس��ی ش��د، تصور 
می ک��ردم که مردم ک��م کم معرفی خود را برای چالش س��طل آب یخ 

شروع کنند.
روانشناسی فروش: اعتماد

عالوه بر فش��ارهای اجتماعی که احساس می کنیم و شاید یک غریزه  
اولیه برای دنبال کردن س��لیقه  دیگران داریم، یک دلیل بسیار منطقی 
نیز وجود دارد که چرا مشتریان چیزی را می خرند که دیگران خریده اند 

و استفاده می کنند: اعتماد.
در حالی که فروش��نده می تواند به عنوان یک آدم طماع به نظر برسد 
اما دوس��تان قابل اعتماد به چش��م می آیند بنابراین، اگر دوس��ت شما 
توصی��ه می کند که فالن رس��توران جدید را در ف��الن خیابان امتحان 
کنید، در واقع سطح اعتمادی را در رابطه با آن رستوران در شما ایجاد 

می کند.
و آنچه در مورد این مفهوم از اعتماد بس��یار جالب اس��ت این اس��ت 
ک��ه 84درصد از خریداران آنالین در ح��ال حاضر به نظرات دیگران در 
م��ورد محصول اعتماد دارند به همان اندازه که به توصیه های دوس��تان 
واقعی ش��ان اعتماد دارند بنابراین، این رفتار حتی در جهانی که در آن 

تعامالت رو در رو در رابطه با خرید وجود ندارد نیز دیده می شود.
خب معنای اینها چیس��ت؟ به عنوان یک بازاریاب، بسیار آگاه باشید 
که مشتریان تان خواه آنالین و خواه آفالین در مورد محصول یا سرویس 
شما چه می گویند. لزومی برای گفتن این نکته وجود ندارد که شما باید 
محص��والت یا خدماتی تولید کنید که به راحتی به اش��تراک گذاش��ته 

می شوند و شانس ویروسی شدن  آنها بسیار باال است.
اینکه به س��ادگی چیزی را تولید کنید که نیازی را رفع می کند دیگر 
کافی نیس��ت! باید محصول��ی را تولید کنید که هم زیب��ا و هم به درد 

بخور باشد.
اتصال نقاط روانشناسی فروش برای ایجاد کمپین های قوی تر بازاریابی

م��ن می دانم که م��ا امروز کلی موضوع را پوش��ش دادی��م، بنابراین 
می خواه��م یک لحظه وقت بگذارم و به ط��ور خالصه بگویم که چگونه 
می توان از روانشناس��ی فروش برای ایجاد کمپین های بازاریابی قوی تر 
و قدرتمندتر که در نهایت باعث افزایش فروش می ش��وند، استفاده کرد. 
در اینج��ا همه  نکاتی را ک��ه ما به صورت یک س��ری مراحل تاکتیکی 
آس��ان قرار داده ایم، می بینید. شما می توانید بالفاصله به کار بستن آنها 

را شروع کنید.
1. آیا محصول یا سرویس شما مشتری را به طرف احساس لذت 

می برد یا او را از درد دور می کند )یا هر دو(؟
با پرس��یدن از مشتری تان شروع کنید. از او بپرسید که محصول شما 
چ��ه  دردی )دردهای��ي(  را از او ح��ل می کند یا چه لذت��ی )ها( به او 

می دهد.
2. چه احساساتی می توانید در مشتریان تان ایجاد کنید تا آنها 

به محصول یا خدمات تان عالقه مند شوند؟
هنگامی  که متوجه ش��دید که محصول شما به مشتری لذت می دهد 
یا او را از درد دور می کند، آن وقت اس��ت که می توانید تعیین کنید که 
کدام احساس��ات را برای ایجاد عالق��ه در آنها و احتماال اقدام به خرید، 
باید تحریک کنید. از مشتریان تان بپرسید که هنگام استفاده از محصول 
ش��ما چه احساسی دارند. توجه بیشتری به کلمات و احساساتی که آنها 
توصیف می کنند، نشان بدهید. کلمات و احساسات آنها را مدام بررسی 

کنید و آنها را در پیام ّهای بازاریابی خود به کار ببرید.
3. مشتریان شما چگونه خریدشان را برای دوستان و اعضای 

خانواده شان توجیه می کنند؟
هنگامی  که احساس��ات آنها را تحت پوش��ش ق��رار داده اید، وقت آن 
رس��یده که به منطق انسان بپردازید. شما باید منطق پشت خرید آنچه 
می فروشید را پیدا کنید. من کارم را با پرسیدن این سوال شروع کردم: 
محصول ما تا حدی گران اس��ت، چرا ب��رای خریدن آن هزینه کردید؟ 
پاس��خ آنها به شدت واقعی اس��ت. آنها نمی گویند »چون آن را دوست 
دارم و باعث می شود احساس خوبی داشته باشم.« بلکه به احتمال زیاد 
چی��زی مانند این می گویند »به این دلیل که ویژگی های A، B و C را 
داشت و به این دلیل که فالن مشکل را حل کرده  است.« بله، این سوال 

کمی ناهنجار است، اما اهمیت زیادی دارد.
در صورتی که از طرف یک دوس��ت یا اعضای خانواده پرس��یده شود، 
مش��تری در موقعیتی قرار می گیرد که آماده اس��ت هر سوالی را پاسخ 
بده��د. هنگامی  که دالیل منطقی را برای خرید محصول یا خدمات تان 

کشف کردید، باید آن را در پیام ّهای بازاریابی تان بگنجانید.
4. چگونه می توانید یک عنصر تجربی یا قابل توجه را به محصول 

یا خدمات تان اضافه کنید؟
چگونه می توانید کاری کنید که قابل نش��ر و به اشتراک گذاری باشد؟ 
م��ن فکر می کنم ضروری اس��ت که زمان زیادی را برای زیبا س��اختن 
آنچه قرار است بفروشید، صرف کنید. لولولمون لباس های ورزشی را به 
فروش نمی رس��اند، آنها در واقع طراحی های زیبای شان را می فروشند. 
م��ردم زمانی  که دوستان ش��ان را ب��ا لولولمون می بینند، از آنها س��وال 
می کنند. اگر الزم اس��ت برای متفاوت ب��ودن، تمام محصوالت تان را به 
رنگ بنفش دربیاورید، خوب این کار را بکنید. در دنیایی که با چیزهای 
زیادی به طور مداوم اشباع می شویم … مهم است که به مشتریان مان 
چیزی جس��ورانه، متفاوت، انقالبی و ... بدهیم. اگر می توانید توجه یک 
نفر را جلب کنید، توجه آن ش��خص می تواند توجه دیگران را نیز جلب 

کند. محصول یا خدمات خود را مسری کنید.
خوب، دیگر خسته ش��دم و این تمام چیزی بود که تمایل داشتم در 
این مقاله به ش��ما ارائه بدهم. چنانچه احتماال می دانید، زمانی که پای 
روانشناسی فروش به میان می آید چیزهای بی شماری دیگری هم وجود 

دارند که می توانیم بگوییم. 
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افزایش مشاهده ویدئو از سوی کاربران گوشی های هوشمند 
بازاریابی ویدئویی برای کاربران گوشی های 

هوشمند در دوران کرونا

استفاده از محتوای ویدئویی در بازاریابی امر تازه ای نیست. بسیاری 
از برنده��ا با صرف هزینه های سرس��ام آور اقدام ب��ه تولید محتوای 
ویدئویی برای مخاطب هدف ش��ان می کنند. براساس گرایش سنتی 
بازاریاب ها، محتوای ویدئویی بیشتر موردپسند مخاطب هدف نسل 
)Z( قرار دارد. اگرچه این امر با توجه به آش��نایی بیشتر نسل جوان 
با ابزارهای فناورانه منطقی به نظر می رس��د، اما در تحلیلی وسیع تر 
تم��ام مش��تریان در بازارهای مختلف واکنش مناس��بی به محتوای 
ویدئویی دارند. دلیل این امر س��هولت مشاهده محتوای ویدئویی در 

مقایسه با مطالعه یک متن بازاریابی است. 
براس��اس مطالعه موسس��ه موبای��ل مارکتر، اس��تفاده کاربران از 
گوش��ی های هوشمند و مشاهده محتوای ویدئویی در طول ماه های 
اخیر به ش��دت افزایش یافته است. بدون شک این امر تاثیر فراوانی 
از ش��یوع ویروس کرونا و وقت گذرانی بیشتر مردم در خانه های شان 
پذیرفته اس��ت. وقتی مردم وقت بیشتری در خانه سپری می کنند، 
باید به ناچار س��رگرمی های تازه ای پیدا کنند. حضور در شبکه های 
اجتماع��ی و به طور کلی فضای آنالین یکی از جایگزین های س��اده 
و در دس��ترس برای مردم محسوب می ش��ود. امروزه محبوب ترین 
فرم��ت محتوای��ی در دنیای آنالین ویدئو اس��ت بنابراین مش��اهده 
افزایش تمایل کاربران برای مش��اهده محتوای ویدئویی امر عجیبی 

نخواهد بود. 
افزای��ش تمایل برنده��ا برای بازاریابی در ط��ول چند هفته اخیر 
توجه بس��یاری از ش��رکت ها را ب��ه محتوای ویدئوی��ی جلب کرده 
اس��ت. اکنون اغلب کسب و کارها بازگشایی ش��ده اند بنابراین نیاز 
به بازاریابی نیز دوباره ش��کل گرفته اس��ت. اگر شما در تالش برای 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید نسبت 
به تولید محتوای ویدئویی برای کاربران گوش��ی های هوشمند اقدام 
نمایید. امروزه دیگر مخاطب هدف برندها از رایانه های شخصی برای 
جس��ت وجو در اینترنت اس��تفاده نمی کنند. ای��ن امر موجب ظهور 
تنوع در ابزارهای دیجیتال ش��ده اس��ت. اکنون حتی تلویزیون های 
هوش��مند نیز توانایی جست وجو و گش��ت و گذار در فضای آنالین 
را فراهم می کند بنابراین توجه به کاربران گوش��ی های هوشمند، به 
عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم های بازاریابی، اهمیت باالیی خواهد 

داشت. 
براساس گزارش موسسه موبایل مارکتینگ، میزان تمایل کاربران 
گوشی های هوشمند برای مشاهده محتوای ویدئویی در طول دوران 
ش��یوع کرونا با افزایش چش��مگیری از 18 دقیقه در روز نسبت به 
س��ال 2014 به بالغ بر 47 دقیقه رس��یده اس��ت. این امر به معنای 
ضرورت سرمایه گذاری برندها بر روی حوزه بازاریابی ویدئویی است. 
امروزه بس��یاری از بازاریاب ها نیازمن��د جلب نظر مخاطب هدف در 
پی بازگش��ایی دوباره کس��ب و کارها هستند. اگر شما در این میان 
زودتر از رقبای تان دس��ت به کار ش��وید، شانس اس��تفاده از مزیت 

رقابتی را خواهید داشت. 
اهمیت یافتن فرمت ویدئو برای بازاریابی به معنای فقدان شکست 
و ناکام��ی در این حوزه نیس��ت. بس��یاری از برندها در طول س��ال 
کمپین  ه��ای بازاریابی ناموفق��ی تولید می کنند. ای��ن امر در ادامه 
بازگش��ایی کسب و کارها نیز مش��اهده خواهد شد. یکی از بهترین 
مثال ها از شکس��ت در زمینه بازاریابی ویدئو در دوران کرونا مربوط 
به جفری کاتزنبرگ، تهیه کننده مش��هور هالیوودی، اس��ت. وی در 
طول دوران کرونا در تالش برای مجموعه ویدئوهای س��رگرم کننده 
بود، اما در نهایت با واکنش منفی و نامناسب کاربران در شبکه های 
اجتماع��ی مواجه ش��د. این امر اهمیت بازاریابی به ش��یوه اصولی و 
توجه به س��لیقه مخاطب هدف را دوچندان می س��ازد. وقتی سطح 
رقاب��ت در حوزه بازاریابی ویدئویی افزای��ش پیدا کند، برندها ناچار 
از ارائه کیفیتی برتر در زمینه کمپین های ش��ان هستند. این امر در 

دوران پسا کرونا اهمیت بسیار زیادی میان برندها خواهد یافت. 
retaildive.com :منبع
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تکنیک هایی برای دورکاری موفق 

تص��ور این امر که جهان به یک باره به س��مت دورکاری متمایل 
شود، بدون شک پیش بینی حداقل 10 سال آینده محسوب می شد، 
با این حال ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت ت��ا هم اکنون به چنین 
شرایطی دس��ت پیدا کنیم. با این حال طبیعی است که بسیاری از 
افراد به علت تجربه جدید خود و عدم آموزش های الزم، نس��بت به 
این شیوه بیگانه باشند. این مسئله می تواند باعث شود تا با مشکالت 
بسیاری مواجه شده و از این شیوه پرسود، به عنوان یک عامل منفی 
ی��اد کنند. این امر در حالی اس��ت ک��ه دورکاری، دارای مزیت های 
بس��یاری بوده و با برنامه  ریزی درست، می توان موارد منفی آن را به 
حداقل رساند. در ادامه به بررسی تکنیک هایی خواهیم پرداخت که 

این اقدام را برای شما جذاب تر خواهد کرد. 
1-یک دفتر کار برای خود ایجاد کنید 

ش��ما به مکانی مش��خص برای کار خود نیاز خواهید داش��ت که 
امکانات خوبی را داش��ته باش��د. برای مثال یک صندلی مناس��ب، 
میزی با ارتفاع درس��ت، در کنار یک چ��راغ، از جمله الزامات اولیه 
محس��وب می شود. در کنار این موضوع توجه داشته باشید که دفتر 
کار ش��ما باید در مکانی باشد که در محل تردد سایرین قرار ندارد. 
در این رابطه توصیه می ش��ود که س��اعت های کاری خاصی را برای 
خود تعیی��ن کنید. برای مثال می توانید 8 س��اعت کار روزانه خود 
را ب��ه 4 بخش تقس��یم کرده و ی��ا آن را به یک ب��اره انجام دهید. 
نحوه برنامه ریزی در این رابطه، کامال به ش��رایط خود شما بستگی 
دارد. ب��رای مث��ال اگر فرزندانی را دارید، بهتر اس��ت ک��ه آن را به 
چند بخش تقس��یم کنی��د. در غیر این صورت، انج��ام یک باره آن 
باعث می  ش��ود تا بتوانید از باقی زمان روز خود، اس��تفاده بهتری را 
داشته باشید. درواقع زمان حال حاضر، بهترین شرایط جهت بهبود 
مهارت ها اس��ت. در این راس��تا نیازی به خارج شدن از منزل وجود 
نداشته و شما می توانید از دوره های آنالین استفاده کنید. به همین 
خاطر نیز توصیه می ش��ود ک��ه از فرصت در خانه ماندن، به بهترین 

شکل استفاده کنید. 
2-نظم کاری را جدی بگیرید 

یکی از مواردی که باعث خواهد ش��د تا تمای��ل افراد برای انجام 
کارها کاهش پیدا کند، دفتر کار بیش از حد ش��لوغ اس��ت. درواقع 
اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که تصور می کنند در هنگام 
دورکاری، باید تمامی قوانین را کنار بگذارند. این امر در حالی است 
که بس��یاری از آنها، در راستای بهبود ش��رایط کاری شما هستند. 
در این رابطه اگرچه نیازی به پوش��یدن لب��اس فرم وجود ندارد، با 
ای��ن حال تمیز کردن دفتر کار پس از اتم��ام فعالیت ها، یک قانون 
کام��ال ضروری خواهد بود. این امر باعث می ش��ود ت��ا احتمال گم 
کردن وسایل به حداقل ممکن برسد. درواقع با توجه به این امر که 
ش��ما به همکاران خود دسترسی ندارید، حتی یک مشکل کوچک، 
می تواند زمان زیادی را از ش��ما اش��غال نماید. در کنار این موضوع 
توجه داش��ته باشید که ش��ما جهت انجام درست اقدامات خود، به 
محیطی ساکت نیاز خواهید داشت. به همین خاطر توصیه می شود 
که از گوش��ی های کاهش دهنده صدای محیط اس��تفاده کرده و در 
س��اعت های کاری خود، اجازه حضور افراد را ب��ه اتاق خود ندهید. 
همچنی��ن غیرفعال ک��ردن زنگ هش��دار نیز در ای��ن رابطه کامال 

ضروری خواهد بود. 
3-از تکنولوژی استفاده کنید 

بدون شک تا 20 س��ال گذشته، ابدا شرایط الزم جهت دورکاری 
گس��ترده فراهم نبود. با این حال تکنولوژی در حال حاضر به حدی 
پیش��رفت کرده اس��ت که انجام این اقدام، کامال امکان پذیر اس��ت. 
درواق��ع دورکاری می تواند ب��رای هر فردی به مرات��ب جذاب تر از 
حضور در شرکت باش��د. با این حال شما باید از تکنولوژی استفاده 
درس��تی را داشته باشید. برای مثال ایجاد وبینار و تماس تصویری، 
از جمله مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا ارتباط شما با سایر 
کارمندان و مدیران ش��رکت افزایش پیدا ک��رده و امکان کار تیمی 
نیز وجود داش��ته باش��د. در کنار این موضوع توجه داش��ته باشید 
ک��ه امروزه ابزاره��ا و نرم افزارهای بس��یاری وج��ود دارد که انجام 
فعالیت های مختلف را س��اده تر کرده اس��ت. ب��ه همین خاطر عدم 

توجه به آنها ابدا هوشمندانه نخواهد بود. 
4-تعادل میان کار و زندگی شخصی خود را فراموش نکنید 

ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی یک اقدام بسیار مهم بوده 
و حضور شما در کنار خانواده ممکن است باعث شود تا در این رابطه 
با مشکالتی مواجه ش��وید. در این راستا توصیه می شود که درست 
به مانند ش��رایط س��ابق، برای خود زمان کاری مشخصی را تعیین 
کرده و از خانواده بخواهید که تا پایان اقدامات، حضور شما در خانه 
را فراموش کنند. با توجه به این امر که ش��ما دیگر زمان هایی نظیر 
رفت و برگش��ت را نخواهید داش��ت، بدون شک صرفه جویی خوبی 
انجام می شود و می توانید ساعت کاری 8 ساعته خود را به 5 ساعت 
و ی��ا حت��ی کمتر، کاهش دهید. نکته دیگری ک��ه باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که در برنامه ریزی های خود از خانواده نیز 
غافل نش��وید. درواقع در ش��رایط حال حاضر با توجه به این امر که 
امکان بیرون رفتن از خانه نیز بس��یار محدود اس��ت، طبیعی است 
ک��ه توقعات از ش��ما افزایش پیدا کند. به همی��ن خاطر تنها زمانی 
می توانید بدون مشکل به کار خود ادامه دهید که برنامه ریزی خوبی 

داشته باشید و در این رابطه با خانواده خود صحبت کنید. 
5-روحیه خود را حفظ کنید 

توصیه می  شود که ارتباط خود با دوستانی که در شرکت دارید را 
قطع نکرده و با آنها تماس هایی داش��ته باشید. در کنار این موضوع 
می توانی��د در کنار اعضای خانواده، اق��دام به ورزش هایی نظیر یوگا 
نمایی��د. این امر باعث خواهد ش��د تا با معض��ل اضافه وزن به علت 
خانه نش��ینی، مواجه نشوید. درواقع تناسب اندام نه تنها برای حفظ 
سالمتی شما بسیار مهم خواهد بود، بلکه آستانه تحمل شما در برابر 

حجم کارها را نیز افزایش می دهد.
در نهای��ت مطالع��ه م��داوم توصیه ها در این زمینه و اس��تفاده از 
نظرات افرادی که از مدت ها قبل دورکار بوده اند، باعث خواهد ش��د 
که حتی در دوران پساکرونا نیز تمایل به ادامه فعالیت های خود به 

این شیوه، داشته باشید. 
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فعالیت در س��ازمان ها بدون ایجاد تیم های کاری دش��وار خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از مدیران برای مدیریت بهتر کسب و کارشان اقدام به 
ایجاد تیم های کاری می کنن��د. وقتی کارمندان در یک حوزه تخصصی 
دارای ارتباط مداوم با هم باشند، امکان پیشبرد امور و طرح ها به صورت 
دقیق تر فراهم خواهد ش��د. شاید در نگاه نخس��ت ایجاد تیم کارمندان 
ایده ساده ای به نظر برسد، اما در عمل دشواری های خاص خود را دارد. 
یکی از نکات مهم در این میان توجه به تنوع اعضای هر تیم است. اخیرا 
بحث های بسیار زیادی پیرامون ضرورت تنوع بخشی به اعضای تیم های 
کاری صورت گرفته اس��ت. ما در این مقاله قصد بررسی هرچه دقیق تر 

موضوع موردنظر را داریم. 
برخ��ی از کس��ب و کارها عملک��رد بهتری در زمینه تنوع بخش��ی به 
اعض��ای تیم های شرکتش��ان دارند. ای��ن امر با توجه ب��ه تاکید فراوان 
کارش��ناس های کسب و کار بر روی تنوع بخشی به اعضای شرکت محل 
بحث بس��یار زیادی است. برخی از ش��رکت ها هنوز هم اطالع دقیق از 
نحوه متنوع س��اختن اعضای تیم ه��ای کاری و اهمیت آن ندارند. ما در 
ادامه به بررس��ی برخی از مهمترین مزیت های ایجاد تنوع در تیم کاری 

شرکت خواهیم پرداخت. 
1. دسترسی به آمارهای بازاریابی 

کاربردی
امروزه اغلب برندها برای فعالیت در حوزه 
بازاریابی اق��دام به تاس��یس تیم های کاری 
می کنند. وقتی بازاریاب های ش��رکت دارای 
تن��وع در زمین��ه تجربه و تحصیل باش��ند، 
امکان بهبود چش��م انداز کلی شرکت فراهم 
خواهد ش��د. اغل��ب کمپین ه��ای بازاریابی 
شکس��ت خورده به دلیل ناتوانی برای توجه 
به سلیقه های متنوع مخاطب هدف با ناکامی 
مواج��ه ش��ده اند بنابراین ش��ما باید تا جای 
ممکن ارتباط ت��ان با مخاطب هدف را بهبود 
ببخش��ید. یکی از راهکاره��ای جانبی برای 
بازاریابی بهتر استفاده از بازاریاب های دارای 
مه��ارت و دان��ش متنوع اس��ت. وقتی تمام 
بازاریاب های ش��رکت دارای تخصص یکسان 
باشند، در عمل امکان بهره مندی از برخی از 

الگوهای بازاریابی فراهم نخواهد شد. 
یک برند ب��ا بازاریاب هایی در زمینه تولید 
محتوا شاید توانایی همکاری با اینفلوئنسرها 
را نداش��ته باش��د. با ای��ن حس��اب یکی از 
مهمترین فرصت ها برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف را از دس��ت می ده��د. اس��تفاده از 
الگوهای متنوع برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نیازمند بازاریاب هایی 
با مهارت های متنوع است بنابراین به هنگام 
اس��تخدام اعضای تیم بازاریابی باید به تنوع 
مهارت ه��ای آنها توجه داش��ته باش��یم. این 
امر کمپین های بازاریابی برند ش��ما را بسیار 

جذاب تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
2. شگفتی مهارت ها

هرچه مهارت کارمندان ش��رکت بیشتر و 
متنوع تر باش��د، توانایی نهایی ش��رکت برای 
پیش��برد بهتر امور افزایش خواهد یافت. این 
نکته در مورد برندهای��ی با توانایی باال برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به خوبی 
به چشم می خورد. اگر تجربه کار یا همکاری 

با برندهای بزرگ را داش��ته باشید، اغلب نسبت به تنوع مهارت و حتی 
توانایی کارمندان تیم های آنها ش��گفت زده خواهید ش��د. شاید در نگاه 
نخس��ت این امر هیچ دلیل روش��نی نداشته باش��د، اما ایده اصلی آنها 
ایجاد تنوع در مهارت های اعضای شرکت برای تاثیرگذاری بهتر بر روی 

مخاطب هدف است. 
بس��یاری از برندها پس از اس��تخدام کارمندانی با توانایی های متنوع 
نس��بت به بهبود عملکرد سازمانی ش��ان شگفت زده می ش��وند. این امر 
همیش��ه یکی از هیجان های ایجاد تنوع مهارتی و شخصیتی در اعضای 
شرکت محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها برای استخدام نیروی کار 
اقدام به برگزاری مصاحبه می کنند. اگر ش��ما نیز جزو چنین برندهایی 
هس��تید، باید نس��بت به اس��تفاده از معیارهای متنوع برای ایجاد تنوع 
هرچه بیش��تر در کارمندان ش��رکت اقدام نمایی��د. در غیر این صورت 
اعضای ش��رکت شما همگی دارای مهارت های یکسانی خواهند بود. این 
امر سطح توانایی ش��رکت ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به شدت کاهش می دهد. 
3. ریسک های کمتر در حوزه مشکالت حقوقی

مواجهه با مش��کالت حقوقی در کس��ب و کارها امر تازه ای نیس��ت. 
بس��یاری از ش��رکت ها در طول دوران فعالیت ش��ان به ط��ور مداوم با 
ش��کایت ها و مش��کالت حقوقی مواجه می ش��وند اگر تجربه حضور در 
پرونده های حقوقی مربوط به برندها را داش��ته باش��ید، نسبت به زمانبر 
بودن آنه��ا به خوبی آگاهی دارید. امروزه تالش اصلی برندها جلوگیری 
از بروز مش��کالت حقوقی برای کسب و کارشان است. بنابراین شما نیز 

باید تا جای ممکن از بروز مشکالت حقوقی پیشگیری کنید. 
اس��تفاده از تیم حقوقی برای ش��رکت های بزرگ امر رایجی محسوب 
می شود. اگر ش��ما نیز به دنبال ایجاد تیم حقوقی برای کسب و کارتان 
هستید، باید تنوع اعضای حاضر در تیم را مدنظر قرار دهید. در غیر این 
صورت توانایی تان برای بهبود وضعیت شرکت و پرهیز از بروز مشکالت 
حقوقی به ش��دت کاهش خواهد یافت. امروزه بس��یاری از برندها برای 
تشکیل تیم های حقوقی به دنبال افرادی با مهارت های یکسان هستند. 
این امر توانایی تیم حقوقی برای بررس��ی برخی از پرونده ها و مشکالت 
شرکت را به شدت کاهش می دهد بنابراین شما باید جهتگیری مناسبی 
در راستای تنوع بخشی به اعضای تیم حقوقی شرکت داشته باشید. این 
امر درس��ت مانن��د فرآیند مصاحبه با کارمندان برای اس��تخدام خواهد 

بود بنابراین با توج��ه به توصیه های مطرح در بخش قبلی امکان جذب 
حقوقدان هایی با مهارت های متنوع برای تیم شرکت فراهم خواهد شد. 

4. ایده پردازی بهتر
ایده پ��ردازی در زمین��ه کس��ب و کار یکی از مهمتری��ن گام ها برای 
موفقیت محسوب می شود. بسیاری از شرکت های موفق بر روی توانایی 
کارمندان شان برای بیان ایده های متنوع و تازه سرمایه گذاری می کنند. 
در این میان هرچه توانایی ها و مهارت های اعضای شرکت متنوع تر باشد، 
ش��انس نهایی شما برای دریافت ایده های تازه و گوناگون بیشتر خواهد 
ش��د. برندهایی نظیر نایک یا گوگل برای توس��عه خدمات و محصوالت 
تازه شان به طور مداوم با اعضای شرکت مشورت و هم اندیشی می کنند.

بس��یاری از ش��رکت ها در عمل تمایلی برای مش��ورت و هم اندیشی 
با کارمندانش��ان ندارند. اگر ش��ما نیز جزو این گونه از مدیران هس��تید، 
باید نس��بت به تغییر الگوی مدیریتی تان اقدام نمایید. امروزه آگاهی از 
وضعیت دنیای کسب و کار از توانایی یک فرد یا مدیر خاص خارج است 
بنابراین باید هرچه بیش��تر نسبت به همکاری با دیگر کارمندان شرکت 
اقدام نمایید. در غیر این صورت به زودی کس��ب و کارتان با مش��کالت 

جدی مواجه خواهد شد. 
5. روابط عمومی بهتر در کسب و کار

امروزه رابطه میان ش��رکت های مختلف به شدت به هم پیوند خورده 
اس��ت. اگر ش��ما نیز یک برند فعال داشته باش��ید، ارتباطات به نسبت 

زی��ادی با دیگران برقرار کرده اید. یکی از نکات مهم در حوزه کس��ب و 
کار، صرف نظر از ایجاد روابط گوناگون، مهارت حفظ آن است. بسیاری 
از برندها شانس ش��ان برای همکاری با دیگر کسب و کارها را به سادگی 
از دس��ت می دهند. توانایی حفظ دوس��تان و برندهای همکار در دنیای 
کس��ب و کار دش��واری های خاص خود را دارد بنابراین شما باید توجه 

ویژه ای نسبت به بهبود وضعیت برندتان داشته باشید. 
تنوع وضعیت کارمندان ش��رکت کمک بس��یار زیادی در بهبود رابطه 
کس��ب و کارمان با دیگر برندها خواهد کرد. اغلب ارتباطات س��ازمانی 
میان ش��رکت های مختلف از س��وی کارمندان روی می دهد بنابراین در 
اختیار داشتن کارمندانی با مهارت های متنوع شانس شما برای مدیریت 
بهتر روابط تان با دیگر برندها را افزایش خواهد داد. بس��یاری از کسب و 
کارها نسبت به این نکته توجه کافی را ندارند بنابراین در عمل اهمیتی 
به س��طح روابط شان با ش��رکا و برندهای همکار نمی دهند. اگر شما به 
عنوان مدیر یک کسب و کار چنین شیوه ای را در بلندمدت ادامه دهید، 
به زودی از دنیای کس��ب و کار حذف خواهید ش��د بنابراین باید هرچه 
زودتر نس��بت به اصالح ش��یوه کسب و کارتان اقدام نمایید. در غیر این 
صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی دیگر ش��رکت ها را از دست خواهید 

داد. 
۶. بهبود وضعیت وفاداری کارمندان

ایجاد یک تیم با افراد دارای مهارت های مختلف میزان وفاداری نهایی 
آنها را به ش��دت افزای��ش خواهد داد. امروزه از دس��ت دادن کارمندان 
دارای مهارت برای ش��رکت ها حادثه بس��یار تلخی محس��وب می  شود. 
بسیاری از شرکت ها در عمل توانایی حفظ کارمندان دارای مهارت شان 
را ندارن��د. این امر موجب ناتوانی نهایی آنها برای فعالیت بهینه در بازار 
کس��ب و کار می شود. اگر ش��ما به عنوان یک شرکت به دنبال افزایش 
تمایل کارمن��دان برای حضور در برندتان هس��تید، باید کیفیت نهایی 
تیم را به ش��دت افزای��ش دهید. وقتی کارمن��دان در تیم های حرفه ای 
مش��غول به کار هس��تند، تمایل بسیار بیش��تری برای ادامه همکاری با 

برندها خواهند داشت. 
شرکت های بزرگ به ندرت کارمندانشان را از دست می دهند. این امر 
به دلیل مهارت باالی آنها در ایجاد تیم های کاری حرفه ای است. بدون 
ش��ک هیچ کارمن��دی تمایل به ترک یک تی��م کاری حرفه ای را ندارد 
بنابراین هدف اصلی ش��ما در این بخش تمرک��ز بر روی ایجاد تیم های 

حرفه ای خواهد بود. 
بی تردید صحبت از ایجاد تیم های کاری حرفه ای بس��یار س��اده تر از 
اجرای آن است. اغلب کارآفرینان نسبت به چگونگی ایجاد تیم حرفه ای 
پرسش های بسیار زیادی دارند. به راستی چه عاملی موجب تبدیل یک 
تیم کاری به مجموعه حرفه ای می ش��ود. پاس��خ این پرس��ش به ظاهر 
پیچیده بسیار ساده اس��ت: سطح کیفیت اعضای هر تیم. وقتی اعضای 
تیم کارمندان دارای مهارت های بسیار زیادی باشند، توانایی نهایی شان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیشتر خواهد شد. یکی از نتایج 
جالب س��طح باالی توانایی و تنوع کارمندان عضو تیم شرکت مربوط به 
تمایل ش��ان برای ادامه همکاری اس��ت. این امر در تحلیل نهایی تمایل 
کارمندان برای همکاری بلندمدت با شرکت شما را افزایش خواهد داد. 
با این حس��اب ش��ما برنده نهایی بهبود سطح کیفی اعضای تیم شرکت 

خواهید بود. 
7. کاهش هزینه های جاری

بس��یاری از اوقات برندها به دلیل ترک کارمندان از س��وی شرکت یا 
اشتباهات آنها نیازمند صرف هزینه های گزاف هستند. این امر به معنای 
ضرورت بهب��ود کیفی تیم های کاری برای پرهیز از چنین اش��تباهاتی 
است. وقتی ش��ما به هنگام جذب نیروی کار به مهارت های متنوع شان 
توجه داش��ته باشید، امکان پرهیز از بروز اشتباهات بسیار بیشتر خواهد 

شد. 
برخ��ی از تیم ه��ای کاری در عمل دارای 
افرادی با توانایی های بس��یار مشابه هستند. 
نتیج��ه ای��ن امر کاه��ش توانای��ی تیم های 
کاری برای س��اماندهی امور مختلف خواهد 
بود. ش��اید در نگاه نخس��ت کمتر برندی به 
صورت آگاهانه اقدام به استخدام کارمندانی 
ب��ا مه��ارت مش��ابه نمای��د. این ام��ر بدون 
ش��ک صح��ت باالی��ی دارد بنابرای��ن دلیل 
اس��تخدام کارمن��دان با مهارت های مش��ابه 
چیس��ت؟ علت اصلی وقوع چنین حادثه ای 
ناتوانی کس��ب و کارها ب��رای ایجاد تنوع در 
فرآیندهای اس��تخدامی اس��ت. اغلب برندها 
دارای شیوه های استخدامی یکسان و مشابه 
ب��ا هم هس��تند بنابراین حض��ور کارمندانی 
ب��ا مهارت های به ش��دت مش��ابه در چنین 

شرکت هایی امری طبیعی خواهد بود. 
۸. یافتن مدیران آینده شرکت

هر ش��رکت در حوزه های مختلفی نیازمند 
مدیر اس��ت. هر مدیری پ��س از مدت زمانی 
فعالی��ت در ش��رکت بای��د جای خ��ود را به 
مدی��ران تازه بدهد. یافت��ن مدیران حرفه ای 
با توانایی تاثیرگذاری بر روی تیم کارمندان 
همیش��ه کار دش��واری محس��وب می شود. 
بس��یاری از برندها در عم��ل تمایلی برای از 
دست دادن مدیران فعلی شان ندارند. این امر 
حتی اگر مدیران فعلی برندها دارای توانایی 
اندک و مش��کالت زیادی باش��ند، همچنان 
ادام��ه خواهد داش��ت. دلیل اصل��ی چنین 
گرایشی مش��کالت مربوط به یافتن مدیران 

تازه است. 
وقت��ی یک برن��د دارای تی��م کارمندان با 
مهارت های متنوع است، امکان بهبود فرآیند 
ارتقای سازمانی برای آنها فراهم خواهد شد. 
این امر به معنای تبدیل کارمندان برجس��ته 
و موفق شرکت به مدیران آینده است. شاید 
در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، 
اما ش��رکت ها با اس��تفاده از چنین تکنیکی 
توانای��ی بهبود وضعیت کس��ب و کارش��ان و صرفه جویی در هزینه های 

جاری را خواهند داشت. 
۹. بهبود شهرت و اعتبار شرکت

وقتی اعضای تیم شرکت شما دارای تنوع بسیار زیادی باشند، امکان 
معرفی و استفاده از آنها برای اهداف بازاریابی نیز فراهم می شود. امروزه 
بس��یاری از برندها در زمینه یافتن ایده مناس��ب ب��رای بازاریابی دچار 
مش��کالت اساسی هستند. توصیه ما در این بخش استفاده از کارمندان 
دارای مهارت های گوناگون شرکت به عنوان سوژه بازاریابی است. هدف 
اصل��ی در اینجا ایجاد رابطه نزدیک با کارمندان و ترتیب دادن جلس��ه 
گفت وگو اس��ت. نتیجه این جلسه گفت وگو به عنوان محتوای بازاریابی 

در اکانت رسمی برندها منتشر خواهد شد. 
ام��روزه مش��تریان برندها تمایل زیادی برای آگاهی از پش��ت صحنه 
فعالیت آنها دارند بنابراین شما با نمایش جلوه ای جذاب و زیبا از کسب 

و کارتان به مخاطب هدف امکان جلب نظرشان را خواهید داشت. 
1۰. افزایش کارایی تیم های شرکت

مهارت های متنوع و گوناگون اعضای ش��رکت به معنای توانایی بهتر 
آنها برای مدیریت امور مختلف اس��ت. برخی از تیم های کاری در عمل 
فق��ط توانایی مدیری��ت یک یا دو فرآیند خاص را دارند. این امر به هیچ 
وجه برای برندهایی با اهداف بزرگ مناسب نیست. وقتی شما به هنگام 
جذب نیروی کار نس��بت به مهارت های متنوع شان توجه داشته باشید، 
امکان همکاری هرچه بهتر با آنها فراهم خواهد ش��د. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا در عمل نس��بت به ای��ن نکته توج��ه الزم را ندارند. بنابراین 
مش��اهده ناتوانی برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف امری 

طبیعی خواهد بود. 
ایجاد تنوع در وضعیت مهارت های اعضای شرکت امر بلندمدتی است. 
این نکته به طور ویژه ای برای ش��رکت هایی که مشکل مشابهت مهارت 
کارمندان با هم را دارند، صدق می کند بنابراین ش��ما باید در بلندمدت 
نس��بت به کاهش ش��باهت های کارمندان با هم اقدام نمایید. برخی از 
ش��رکت ها در تالش برای س��اماندهی این فرآیند در مدت زمانی کوتاه 
هس��تند. اغلب تالش های سریع برای ایجاد تنوع در مهارت های اعضای 
تیم  های کاری با شکس��ت مواجه می ش��ود بنابراین فکر ایجاد تحوالت 

سریع در حوزه کسب و کار را فراموش نمایید. 
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اخبار

شــهرقدس – ابوالقاســمی: مهدی اکبریان با اعالم این 
خبر گفت: آبرســانی ۵۰ روستا در شهرســتان مالرد، ۲۸ روستا 
در شهرســتان شهریار و ۳ روستا در شهرســتان قدس از آبفای 
روستایی تحویل آبفای شهری شده است. او افزود: با اضافه شدن 
این روستاها تعداد ۳۱۰۷۷ مشــترک به مشترکین شرکت آب 
و فاضالب غرب اســتان تهران افزوده شده است و ما در تالشیم 
آب شــرب با کیفیت و پایدار را برای این مشترکین تامین کنیم. 
اکبریان اظهار داشت: چالشهای که در حال حاضر در روستاها به 
منظور تامین آب شرب مواجه هستیم شامل انشعابات غیر مجاز 
خصوصاً در حاشیه روستاها که برای باغات و ویالها مورد استفاده 
قرار می گیرد، کمبود منابع آب پایدار هم از نظر کیفی و هم از نظر 
کمی، عدم وجود آب ســطحی برای جایگزینی منابع زیر زمینی، 
بعضاً تاسیسات فرســوده و غیر متناسب با شرایط موجود، وجود 
چاه های آب غیر مجاز و همچنین پراکندگی روستاها که سبب 
شده خدمات رسانی با سختی همراه باشد. او گفت: متاسفانه در 
برخی روستاهای تحویلی اصاًل منابع آب وجود ندارد و هم اکنون 
آبفا عالوه بر ســاکنین روستاهای مذکور حتی آب مورد نیاز دام 
آنان را بوســیله تانکر تامین می کند. او تصریح کرد: طول شبکه 
آبرسانی در این روستاها۱۵۶ کیلومتر خط انتقال و ۴۵۲کیلومتر 
خطوط فرعی توزیع آب می باشد و در مجموع ۶۶ حلقه چاه آب 

شــرب ، ۷ دهنه چشمه در مجموع با دبی ۷۶۸ لیتر بر ثانیه، ۸۲ 
باب مخزن ذخیره آب با حجم ۲۲۸۶۷ متر مکعب و تصفیه خانه 
آب در روستای حسین آباد شهرستان مالرد با ظرفیت ۴۷۸ متر 
مکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار دارند. اکبریان ادامه 
داد ۴ مجتمع آبرســانی تحویل ما شده است که شامل مجتمع 
کوثر که ۳۲ روستا و جمعیت ۱۱۶۲۵۰ نفر، مجتمع اختر آباد که 
۱۸ روستا و جمعیت ۳۹۵۵ نفر، مجتمع بی بی سکینه ۷ روستا و 

جمعیت ۱۴۸۷۰ نفر و مجتمع گوی بالغ که ۴ روستا با جمعیت 
۱۰۰۰ نفر و در مجموع با دبی ۱۹۳ لیتر آب بر ثانیه تحت پوشش 
قــرار داده اند. مهدی اکبریان گفــت: در مدت زمان کوتاهی که 
آبرسانی روستاها به آبفای غرب استان تهران محول شده است۴ 
حلقه چاه جدید حفاری و ۸ حلقه چاه بازسازی شده اند که با این 
اقدامات حدود ۶۰ لیتر بر ثانیه به میزان تولید آب شرب آنها افزوده 
شده، و ۵۰۰ متر شبکه آبرسانی توسعه و ۲۶۰۰ متر شبکه اصالح 
شــده است. او افزود: برای تامین آب شرب در روستاهای تحویلی 
برنامه ریزی هایی طراحی شــده اســت که به امید خدا با تامین 
منابع مالی اجرا خواهد شــد از جمله این اقدامات شامل، حفر و 
تجهیز ۶ حلقه چاه با اعتباری بالغ بر ۷۳ میلیارد ریال، بازســازی 
۸ حلقه چاه موجود، توســعه ۷۰۰ متر خط انتقال چدن داکتیل 
۲۰۰ میلیمتری و همچنین اصالح شبکه های فرسوده به منظور 
جلوگیری از هدر رفت آب در دستور کار آبفا قرار دارد. مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در پایان تاکید کرد هر 
گونه بهره برداری غیر مجاز از تاسیســات آبرســانی جرم و طبق 
قانون با متخلفین برخورد خواهد شــد و از مشترکین روستایی 
خواســت ضمن رعایت الگوی مصرف آب در صورت مشاهده هر 
گونه شکستگی شبکه توزیع آبرسانی و یا سوء استفاده افراد سریعاً 

مراتب را از طریق تلفن شبانه روزی ۱۲۲ اطالع دهند. 

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شرقی گفت: از زمان شــیوع کرونا مصرف آب 
شــرب در آذربایجان شــرقی ۴۰ درصد افزایش یافته اســت. به 
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، علیرضا ایمانلو گفت: به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و گرمای هوا متاسفانه میزان مصرف آب 
در سراسر کشــور افزایش چشمگیری  داشته است. ایمانلو گفت: 
شهرســتان بناب جزو شهر هایی اســت که میزان مصرف آب آن 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته، به علت شیوع ویروس کرونا 
افزایش بســیار چشمگیری داشته اســت و این امر منجر شده تا 
قطعی آب در شــهر و روستا های بناب به وجود آید که در همین 
راســتا برای رفع مشــکالت آب در بناب راهکار های کوتاه مدت و 
بلنــد مدت در نظر گرفته ایم. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه آب شهرستان بناب از 
زرینه رود تامین می شــود، گفت: تصمیمات مهمی از بابت تامین 
آب آشــامیدنی بناب در نظر گرفته ایم که از آن جمله می توان به 

باالبردن ظرفیت آب های زیر زمینی اشــاره کرد. مهندس ایمانلو 
افزود: امیدواریم بتوانیم طی چند هفته آینده مشــکل کمبود آب 
را در شهر و روستا های بناب برطرف کنیم. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی با بیان اینکه شهرستان بناب از نظر 
تصفیه فاضالب بسیار خوب عمل کرده است، اظهار کرد: با پیگیری 
نماینده بناب در مجلس و فرماندار این شهرســتان، مقرر شــد از 
آب تصفیه شــده فاضالب جهت مصارف صنعتی اســتفاده شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در پایان 
از مردم شریف بناب خواست در این روز های سخت که وجود آب 
بسیار حیاتی و ضروری است، در مصرف آب صرفه جویی کنند تا 
شاهد افت فشار و احتمال قطعی آب در روز های گرم تابستان در 

بناب و سایر شهر های استان نباشیم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای اسالمی شهر قم 
گفت: سال ۹۹، سال طالیی برای بهره برداری از پروژه های عمرانی، 
ورزشــی و تفریحی است، دراین باره یکی از پروژه های مهم تقاطع 
ســه ســطحه میدان حضرت ولیعصر)عج( که بخش عمده آن در 
چند روز آینده، آماده بهره برداری اســت. عبداهلل جاللی با اشــاره 
به وضعیت عمرانی و خدماتی در حوزه مدیریت شهری قم، اظهار 
داشــت: در این دو بخش نسبت به گذشته شرایط مطلوبی داریم، 
هرچند تا وضعیت ایده آل فاصله داشته و باید بسترها فراهم شود، 
هرچقدر بتوانیم خدمات شهری و مدیریت شهری را الکترونیکی 
کنیم به سمت توسعه بیشــتری حرکت می کنیم. رئیس شورای 
اسالمی شــهر قم در مورد مراحل تصویب لوایح مدیریت شهری 
در شورا، عنوان کرد: بر اساس قانون تمام مصوبات شورای اسالمی 
شهر باید به کمیته تطبیق به ریاست فرماندار و عضویت دادستان 
استان و نماینده از شورای اســتان برود، در واقع تمامی مصوبات 

شورای اســالمی شــهر زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کند که به 
تائید این هیئت تطبیق برســد. جاللی پیرامون اجرای پروژه های 
مهم شهر قم، ابراز کرد: امســال، سال طالیی برای بهره برداری از 
پروژه های عمرانی، ورزشــی و تفریحی اســت، دراین باره یکی از 
پروژه های مهم تقاطع سه سطحه میدان حضرت ولیعصر)عج( که 

بخش عمده آن در چند روز آینده، آماده بهره برداری اســت. وی 
تصریح کرد: یکی دیگر از پروژه های مهم زیرگذر بلوار فردوســی 
اســت که در حدود ســه کیلومتر میدان نماز را به کلهری متصل 
می کند و امسال به طور کامل به بهره برداری می رسد و زیرگذر آن 
۱۵ شهریور آماده افتتاح می شود. رئیس شورای اسالمی شهر قم 
خاطرنشان کرد: تملکات ادامه پروژه به سمت یاسمن در ساالریه 
در حال انجام است که بخشی از میدان ارتش به سمت یادگار امام 
و بلوار امام علی)ع( در دســت اجراست و یکی از پروژه های بسیار 
مهم و رینگ های حمل ونقلی و تأثیرگذار به شمار می رود. جاللی 
گفت: یکی دیگر از پروژه های مهم و خاص، شهربازی بوستان غدیر 
است که نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد، همچنین عمده 
کار فیزیکی باغ پرندگان انجام شــده و در شهریور به بهره برداری 
می رســد و طبق قرارداد پرندگان با سرمایه گذار حدود ۹۰ گونه و 

۳۵۰۰ پرنده مستقر می شود. 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان 
مرکزی گفت: ایجاد ۵۲۰۰ فرصت شغلی با ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار 

در سال جاری هدفگذاری شده است. 
مجید مومنی روز سه شنبه در نشســتی با اصحاب رسانه اظهار 
کرد: امروز در شرایطی  هستیم که کشور در جنگ اقتصادی نابرابر 
قرارگرفته و دشمن تخریب سه مؤلفه مهم اعتماد عمومی، مشارکت 
اجتماعی و انسجام اجتماعی که از سرمایه های اجتماعی محسوب 
می شود را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: میزان کمک های 
مردم استان مرکزی در طول ایام کرونایی بیش از ۲۶ میلیارد تومان 
در قالب طرح مواســات بوده که این میزان مشارکت قابل تحسین 
است. مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: ۲۶ هزار نفر 
حامی طرح ایتام در اســتان مرکزی وجود دارد که در حوزه اطعام 

ایتام پنج میلیارد تومان پول نقد از سوی خیرین کمک شده است.
مومنی در خصوص مشارکت انجام شــده در بخش زکات ادامه 

داد: در این بخش نیز هشــت میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان کمک 
های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شــده که ۶۰ درصد آن در قالب 
طرح شجره طیبه است، همچنین میزان کمک های مردم استان در 
قالب صدقات تاکنون سه میلیارد تومان بوده است. مومنی با اشاره 
به ایجاد ۵۲۰۰ فرصت شغلی با ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار در استان 

مرکزی بیان کرد: تفاوت ایجاد اشتغال در کمیته امداد با سایر بخش 
ها در این است که ایجاد اشتغال به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
خالصه نمی شــود و امدادگران قبل از اجرای طرح اشتغال، حین 
اجرا و بعد از اجرا در کنار خانواده ها هســتند تا از انحراف سرمایه 

آنها جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: رویکرد کمیته امداد واگذاری برخی از امور به مراکز 
نیکوکاری است که در این راستا در سال جاری ۲۲۴ مرکز با هدف 
واگــذاری کار به مردم و نظارت کمیته امداد راه اندازی می شــود. 
مدیرکل کمیته امداد اســتان مرکزی بیان کرد: در استان مرکزی 
۴۸ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت پوشــش کمیته امداد هستند که ۴۴ 
هزار و ۶۰۰ از آنها مســتمری  دریافت می کننــد. مؤمنی افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری و سال آینده هزار واحد 
مسکونی برای نیازمندان هدف گذاری شده که ۲۸۰ واحد روستایی و 
۱۲۹ خانوار آنها ایتام هستند که تا پایان سال صاحبخانه خواهند شد.

بوشهر- رضا حیدری: مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر 
با اشــاره به اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن 
بوشهر-شــیراز گفت: پروژه های راهســازی سطح اســتان با ۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا اســت. به گزارش اداره ارتباطات 
واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر، فرزاد رستمی در جمع 
خبرنگاران در بوشهر با اشاره به اینکه »۹۹ درصد روستاهای باالی 
۵۰ خانوار استان بوشهر دارای راه مناسب و آسفالته هستند« اظهار 
داشت: تنها  راه روستایی سرچشمه - جم در حال اجراء است که با 
تکمیل آن تمام محورهای روستایی استان بوشهر با ۵۰ خانوار دارای 
راه مناسب اسفالت هستند. مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر 
با بیان اینکــه در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۸۰ کیلومتر پروژه های 
راهســازی اجرا شده اســت گفت: تا پایان دولت ۴۰ کیلومتر طرح 
راهسازی دیگر در نقاط مختلف استان بوشهر افتتاح می شود. رستمی 

از ساخت ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: 
با وجود تنگناهای مالی و اعتباری در ۷ سال گذشته ۱۵۰ کیلومتر 
بزرگراه و محور ۴ خطه  و ۵۰ کیلومتر راه اصلی در اســتان بوشهر 
ساخته شد. وی، با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی 

در اســتان بوشهر در حال ساخت است خاطر نشــان کرد: در این 
مدت طرح های راهسازی با ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری 
رســیده و اکنون پروژه های راهسازی استان بوشهر با ۸۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار در حال اجرا اســت. مدیرکل راه و شهرســازی استان 
بوشــهر از تکمیل پروژه بزرگراهی برازجان، گناوه - دیلم خبر داد و 
افزود: در این مسیر تنها کنار گذر آب پخش و محور دیلم به گناوه 
رو به تکمیل شدن است. رستمی با بیان اینکه بیشتر راه های شریانی 
استان بوشهر چهار خطه است تصریح کرد: این استان دارای ۴ هزار 
و ۴۳۴ کیلومتر راه اســت  که ۶۷۵ کیلومتر آن بزرگراه و ۲ هزار و 
۳۴۵ کیلومتر روستایی و مابقی اصلی است. وی، بزرگراه کوهستانی 
دالکی به کنارتخته را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این پروژه ۱۸ 
کیلومتری دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که ۱۱۰ میلیارد 

تومان اعتبار برای آن تخصیص یافته است.

مدیرعامل آبفای غرب استان تهران:

تغییروضعیت آبرسانی ۸۱ روستا از روستایی به شهری 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

شیوع کرونا باعث افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب شرب شده است

امسال سال طالیی برای بهره برداری از پروژه های عمرانی ورزشی و تفریحی است

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبرداد: 

هدفگذاری ایجاد 5۲۰۰ شغل توسط کمیته امداد در استان مرکزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر :

پروژه های راهسازی استان بوشهر با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست

در ۴ ماهه امسال محقق شد،
 تولید بیش از ۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 

در نیروگاه شهید رجایی
قزویــن - خبرنگار فرصت امروز: بیش از ۴ میلیارد کیلووات ســاعت انرژی 
الکتریکی خالص در ۴ ماهه امســال از ســوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید 
رجایی، تولید و به شــبکه سراسری تحویل شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، در ۴ ماهه سال جاری، ۴ میلیارد و ۷۶ میلیون 
و۱۱۸ هزارکیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، 
تولید و به شــبکه سراسری تحویل شده است. از این میزان انرژی، ۱ میلیارد و ۸۳۵ 
میلیون و ۸۸۴ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۲۳۴ هزار کیلووات 
ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است. در بازه زمانی ۴ ماهه امسال، از این میزان انرژی، ۵۵ درصد، سهم تولید 
واحدهای بخاری و ۴۵ درصد هم سهم تولید واحدهای سیکل ترکیبی بوده است. معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه، هرساله 
با پایان فصل گرما و در پی آن، کاهش تقاضای مصرف برق در کشور، اقدام به تدوین برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه می 
نماید. برنامه های تعمیرات واحدها که برای کسب آمادگی تولید برق پایدار در طول سال، به ویژه فصل پرمصرف تابستان عملیاتی 
می شود، از ابتدای مهر هرسال، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد از آن ادامه می یابد. نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱۳ واحد 

بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی باال برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان امسال برخوردار است.

با حضور مدیرعامل آب منطقه ای مازندران انجام شد : 
بازدید آقای دکتر شریعتی نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه 

از سد و شبکه گلورد
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران در این بازدید که با حضور دکتر شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه 
و فرماندار گلوگاه و دکتر یخکشی برگزار شد در ابتدا دکتر یخکشی درخصوص انتقال 
آب از طریق شــبکه گلورد به اراضی کشاورزی شهرستان گلوگاه گفتند : برای اتمام 
پروژه فوق نیاز به وحدت همگی است و نیاز است جهت ادامه طرح تامین اعتبار الزم 
انجام شود.   وی افزود : با توجه به نیاز و استقبال مردم منطقه و تسریع در انجام پروژه 
بهتر است شرایطی ایجاد شود تا از مشارکت مردمی هم استفاده شود. در ادامه دکتر 
یخکشی در خصوص اقدامات در زمینه احیای تاالب میانکاله بیان کردند : شرکت آب 
منطقه ای مازندران برای احیای تاالب ســه پروژه مهم را انجام دادند که یکی از آنها 
بهسازی آببندان ها بوده که باعث بهبود آب های زیرزمینی منطقه تاالب شده است و پروژه دوم ایجاد زهکش در مسیر کانال آب 
گلورد به نکا و گلوگاه و رساندن آن به تاالب میانکاله بوده است. یخکشی در ادامه افزود : در این پروژه هرچند آب زیادی به تاالب 
هدایت نشده است ولی برای مرطوب نگه داشتن تاالب کمک شایانی شده است. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران خاطر نشان کرد : در تالشیم تا با استفاده از پمپاژ آب مازاد از رودخانه تاالر به تجن و سپس به کانال نکا و گلوگاه آب مازاد 
را در منطقه تقسیم کنیم. وی در پایان افزود : پروژه تامین آب شرب بهشهر، نکا و گلوگاه و ۱۹۰ روستا از سد گلورد هم در حال 
اجراست و نیازمند تامین اعتبار بیشتر برای تسریع در پروژه است.  دکتر شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه ضمن تشکر از 
دکتر یخکشی و همکاران شرکت آب منطقه ای مازندران با توجه به شرایط کم آبی منطقه گفتند: باید توجه جدی به احیای آب 

بندان ها، سردهنه ها و رودخانه های  شرق استان شود.

در چهار ماهه نخست سال جاری
1۶ هزار و 1۸۶ گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده است

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه پیک مصرف برق در تیرماه ۳.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در چهار ماهه 
نخســت سال ۱۶ هزار و ۱۸۶ گیگاوات ساعت برق در نیروگاه های خوزستان تولید 
شده است. فرامرز شادفر بیان کرد: ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان 
در بخش انتقال برابر با ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات ساعت است که ظرفیت منصوبه در 
بخش آبی برابر با هشت هزار و ۱۶۹ مگاوات و در بخش حرارتی ۵ هزار و ۲۷ مگاوات 
اســت، در بخش DG نیز ۶۵ مگاوات ظرفیت وجود دارد. وی تصریح کرد: از ۱۶ هزار و ۱۸۶ گیگاوات ســاعت برق تولیدی ۴۱.۲ 
درصد را نیروگاه های برق آبی و ۵۸.۱ درصد را نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی تولید کرده اند و سهم نیروگاه های تولید 
پراکنده ۰.۷ درصد بوده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از ۹ هزار و ۳۹۷ گیگاوات ساعت برق تولیدی 
نیروگاه های گازی و حرارتی ۴۲ درصد توسط بخش دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵۸ درصد توسط بخش خصوصی )نیروگاه 
های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید شده است. شادفر اضافه کرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به 
طور متوسط در هر روز حدود ۷۶ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. وی با بیان اینکه پیک تیر ماه سال جاری 
۸ هزار و ۳۷۸ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته؛ گفت: انرژی مصرفی 
در چهار ماهه اول سال ۹۹ برابر ۱۴ هزار و ۶۶۸ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۲.۳۲ درصد افزایش مصرف انرژی 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: برای افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت مصرف برق و 
جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت )۱۳ تا ۱۷ و ۲۱ تا ۲۳( به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف 

کنندگان امری الزم و ضروری می باشد. 

برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی بهار در بهار شرکت گاز استان ایالم
ایالم – منصوری: عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: 
مرحله مقدماتی برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی بهار در بهار ویژه کارکنان 
با حضور کارکنان عالقمند در دو رشــته مفاهیم، قرائت ترتیل بصورت غیر حضوری 
برگزار گردید. وی افزود: این مسابقات با هماهنگی دارالقرآن، شورای فرهنگی و روابط 
عمومی شرکت برگزار گردید و به جهت پیشگیری از شیوع کرونا با رعایت و اجرای 
کامل پروتکل های بهداشــتی ایمنی، بصورت غیر حضوری برگزار گردید. وی بهره 
منــدی از فیوضات و معنویات روحانی از کالم الهی، انس با قرآن، ذکر یاد خدا و نیز 
ترغیب و تشــویق کارکنان در جهت تقویت روحیه معنوی و اخالص در این شرایط 
بیماری فراگیر را از برکات اجرای این مسابقات برشمرد. اردشیر چشمه چاهی رئیس 
روابط عمومی و دبیر شورای فرهنگی تصریح کرد: سواالت مسابقه مفاهیم بصورت غیر 
حضوری از طریق سامانه اینترنتی آنالین بصورت تستی-تشریحی و برگزاری مسابقات 
قرائت ترتیل نیز بصورت ضبط فیلم از متســابقین و ارسال برای داوران جهت امتیاز 
دهی بوده است. در پایان مسابقات آقای حامد حیدریان و خانم محدثه خسروانی بعنوان نفرات برگزیده در رشته مفاهیم و آقای 

جالل سلیمانی بعنوان نفر برگزیده در رشته قرائت ترتیل جهت شرکت در مسابقات شرکت مّلی گاز معرفی گردیدند.

انتصاب معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع برق 
گلستان بعنوان عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی صنعت برق کشور

 گرگان - خبرنگار فرصت امروز: طی حکمی از سوی سید حسین سجادی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر ،جمال 
کمیل فر معاون برنامه ریزی و محمود سعادت فر مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع برق گلستان بعنوان عضو کارگروه 
تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی صنعت برق کشور منصوب شدند. 
سجادی در این حکم بخشی از وظایف اعضا جهت فراهم نمودن زمینه برای استقرار مدل مطلوب معماری سازمانی در شرکت های 
صنعت برق بشرح ذیل ابالغ نمود : ۱-سیاستگذاری ، برنامه ریزی ،تدوین و بروز رسانی استانداردها، مدل های مرجع و دستورالعمل 
های الزم در حوزه معماری ســازمانی صنعت برق ۲-نظارت عالیه بر استقرار مدل های مرجع معماری سازمانی در شرکت های 
صنعت برق ۳-ارزیابی و ارتقای بلوغ معماری سازمانی در شرکت های صنعت برق ۴-بستر سازی و هماهنگی برای مدیریت دانش 
،آموزش و فرهنگ سازی مدیران و کارکنان صنعت برق و ایجاد انگیزه و جلب همکاری آن ها در کلیه مراحل اجرای پروژه معماری 
سازمانی ۵-حصول اطمینان از سازگاری و تطابق نتایج و فرآورده های پروژه معماری سازمانی شرکت های صنعت برق با مدلهای 
مرجع و استانداردهای ابالغی توانیر۶-همکاری و تسهیل گری و اجرای تعهدات الزم برای ایجاد قابلیت معماری سازمانی از ابعاد 
مختلف )ســاختاری ،فرآیندی و ... ( در شرکتهای صنعت برق ؛ ۷-بررسی پیشنهادهای دریافتی از شرکت های زیر مجموعه در 
خصوص اصالح مدل های مرجع معماری ســازمانی ابالغ شــده و بروز رسانی مدل های مذکور۸-شناسایی و ارزیابی مشاوران و 

پیمانکاران توانمند در زمینه معماری سازمانی
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زن��ان در جوام��ع مختلف یکی از ارکان ارتقای خانواده ها و رش��د و 
توسعه  محسوب می شوند؛ در ایران نیز بانوان در کنار وظایف همسری 
و م��ادری در من��زل، در اجتماع نی��ز حضوری جدی دارن��د؛ یکی از 
ان��واع حضور زنان در اجتماع امر کارآفرینی اس��ت؛ بانوانی که دغدغه  
اجتماعی آنها اقتصاد و اشتغال است و برای ایجاد رونق در اشتغال شان 

نیازمند حمایت دستگاه های دولتی هستند.
به گزارش ایسنا، بانوان ایران زمین همواره دوشادوش مردان فعالیت 
داش��ته و دارند، بعد از پیروزی انقالب اسالمی حضور و فعالیت بانوان 

در عرصه های مختلف اقتصاد آسان تر شده است.
زن��ان زیادی به دالیل مختلف از جمله بیکاری، کاهش دس��تمزدها 
و نارضایت��ی از ش��غل قبلی، در امر کارآفرینی وارد می ش��وند و گاه با 
کمتری��ن امکانات ی��ک فعالیت اقتصادی برای خ��ود و چند نفر دیگر 
ایج��اد می کنند؛  بان��وان فعالی که دغدغه ای به جز اقتصاد و اش��تغال 
ندارند و برای ایجاد رونق در اشتغال شان نیازمند حمایت دستگاه های 

دولتی هستند.
یکی از عرصه های کارآفرینی صنایع دس��تی و بافندگی است و طی 
دهه های گذش��ته بس��یاری از بانوان به این حوزه وارد شده و برخی با 

تأسیس تعاونی نسبت به گسترش مشاغل خود اقدام کرده اند.
حضور زنان در این مش��اغل از شمال تا جنوب قزوین به وفور دیده 
می ش��ود، برای مثال بانوان روستاهای طارم به گلیم بافی و فرش بافی، 
بانوان الموت نیز به چادرش��ب بافی اش��تغال دارند؛ در این گزارش به 
فرصت ها و تهدیدهای مشاغل خانگی زنان شهرستان های بوئین زهرا و 

آبیک از توابع استان قزوین می پردازیم.
زنانی که با کمترین امکانات آغاز می کنند

مریم خلج، مدیر یک شرکت تعاونی در حوزه فرش بافی که کارآفرین 
برتر س��ال 95 در شهرس��تان بوئین زهرا است به ایس��نا، می گوید: از 
کودکی به بافندگی عالقه داشتم و چند سالی است به صورت حرفه ای 
در آن اش��تغال دارم و به علت تش��ویق اطرافیان و دریافت سفارش از 
اقوام و بس��تگان به این ش��غل ورود پیدا کردم؛ بعد از چند سال اقدام 
به تأسیس تعاونی کردم که در آن 50 بافنده فرش به صورت مستمر و 

10 بافنده به صورت مقطعی مشغول به فعالیت هستند.
خلج می گوید: با حضور در نمایش��گاه ها سفارش دریافت می کنیم و 
ه��ر بافنده در منزل خود کارگاه قالی بافی را دایر می کند بدین ترتیب 

هر بافنده ماهانه 600 هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارد.
وی عنوان می کند: عمده مش��کل بافندگان بیمه است که اگر تحت 
پوش��ش بیمه قرار گیرند برای فعالیت در این عرصه بیش��تر مش��تاق 

می شوند.
زهره مرادی پویا دیگر بانوی هنرمند از شهرس��تان آبیک اس��ت که 
به ایس��نا، می گوید: فعالیت هنری خود را از س��ال 89 و با حضور در 
دوره های آموزش��ی کیف دوزی می��راث فرهنگی آغاز کردم؛ در همین 
دوره آموزش��ی آثار خود را بدون دریافت اجرت به اطرافیان و بستگان 

به فروش می رساندم.
وی اضاف��ه می کند: س��ال 91 با توجه به اینک��ه صنعتگران صنایع  
دس��تی ملزومات خود را از دیگر شهرها تهیه می کردند بنا به پیشنهاد 
رئی��س اداره می��راث فرهنگ��ی این شهرس��تان در داخل ای��ن اداره 
فروش��گاهی را راه اندازی ک��ردم تا در آن مواد اولی��ه موردنیاز صنایع  

دستی در رشته هایی از قبیل چرم، گلیم و چوب را عرضه کنم.
مرادی پویا تصریح می کند: س��ال 92 غرفه را به داخل شهر منتقل 
و یک تعاونی تأس��یس کردم؛ بالکن شش متری فروشگاه را به کارگاه 
تبدی��ل کرده و با چند نفر اقدام به تولی��د کردیم؛ در این کارگاه پنج 
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و ماهانه 500هزار تومان 

درآمد دارند.
حمایت از مشاغل خانگی مطلوب نیست

عدم همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت شهرس��تان بوئین زهرا 
از جمله گله مندی های بانوان کارآفرین اس��ت، مرادی پویا در این باره 
می گوی��د: دولت از مش��اغل خانگی و کوچک حمای��ت دارد ولی این 
حمایت مطلوب نبوده اس��ت؛ هر از چند گاهی نمایشگاه برپا می شود 
این در حالی است که برای استفاده مردم از صنایع دستی فرهنگ سازی 
صورت نمی گیرد به همین دلیل مش��تری صنایع دستی اندک است و 

بسیاری از مشاغل مرتبط با آن از چرخه حذف می شوند.
وی ادام��ه می دهد: م��ردم هنوز به خری��د کاالی چینی بی کیفیت 
رغبت دارند؛ خیلی ها می گویند صنایع دس��تی گران است و با توجه به 

تورم، خانواده ها توان اقتصادی خرید صنایع دستی را ندارند.
خلج از گرانی مواد اولیه ش��کایت می کند و ادامه می دهد: مواد اولیه 
گران است و در استان مکان و یا فروشگاهی وجود ندارد که این مواد 
را به صورت مس��تقیم تهیه کنیم، به همین دلیل س��ود باالیی نصیب 

واسطه ها می شود.
دولت می تواند نقش هدایتگری داشته باشد

خلج اش��اره می کند: اگر صاحبان کارگاه ها با هم هماهنگ ش��وند و 
همگی نقش��ه متحد ببافند و مواد اولی��ه را از یک نفر خریداری کنند 
بس��یاری از مشکالت کاسته ش��ده و هزینه تمام شده نیز کاهش پیدا 

خواهد کرد؛ همچنین دولت می تواند نقش هدایتگری داشته باشد.

مرادی پوی��ا به فروش اش��اره می کن��د و ادامه می دهد: در س��الیان 
گذش��ته استقبال از چرم بهتر بود ولی در یک سال اخیر به دلیل بروز 
مش��کالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم از فروش نیز کاس��ته 

شده است.
وی تصریح می کند: قیمت مواد اولیه س��ه براب��ر افزایش پیدا کرده 
و دلی��ل آن عدم واردات اس��ت و مواد موجود در ب��ازار نیز موجودی 

انبارهاست که اکنون وارد بازار شده است.
مرادی پوی��ا می گوید: برای ف��روش و بازاریابی در ابت��دا باید نمونه 
رایگان ارائه داد و یا اینکه محصول را با تخفیف عرضه کرد تا بخش��ی 
از بازار را به دس��ت آورد که بنده نیز در ابتدا تنها هزینه مواد اولیه را 

دریافت و در حقیقت بدون اجرت تولید می کردم.
این کارآفرین خاطرنشان می کند: صداقت در فروش مهم ترین اصل 
است که یک فروشنده باید واقعیت ها را مطرح کرده و عالوه بر آن نیز 

خدمات پس از فروش را هم ارائه دهد.
وی با اش��اره به تس��هیالت عنوان می کند: اگر ی��ک دریافت کننده 
تس��هیالت مش��اغل خانگی وام دریاف��ت کند و نتواند اقس��اط آن را 
پرداخت کند تنها مقروض بانک خواهد ش��د و اگر بازار نداش��ته باشد 

چطور می تواند به تولید ادامه دهد.
مرادی پویا اضافه می کند: در حال حاضر بس��یاری از تولیدکنندگان 
وام دریاف��ت می کنند و در آخر می گویند که محصول ش��ان مش��تری 

ندارد و توان بازپرداخت اقساط را ندارند.
مشاغل خانگی تحت تأثیر اقتصاد کالن کشور است

عل��ی حقیقت یک پژوهش��گر اقتص��ادی به ایس��نا، می گوید: آفت 
مش��اغل خانگی آفت کالن اس��ت چراکه باید در سطح ملی ثبات نرخ 
ارز و تورم را داش��ته باشیم؛ مشکل اصلی در ثبات سیاست های ملی و 
متغیرهای کالن کشور است که اثرات آن به استان ها نیز القا می شود؛ 
ش��اید بتوان گفت که 80 ت��ا 90درصد بنگاه های کوچک و مش��اغل 
خانگی تحت تأثیر ش��رایط اقتصاد کالن کش��ور قرار دارند و ریشه آن 
در وابستگی به نفت و کسری بودجه دولت و سیاست های پولی است.
وی اضاف��ه می کن��د: باید روی این عوام��ل اصالحات جدی صورت 
گی��رد چراکه به دلیل عدم ثبات بازار وقتی تس��هیالت به دس��ت فرد 
می آید انگیزه دیگری پیدا کرده و پول را در بخش دیگر هزینه می کند 

که این مشکل باید توسط نظارت نهادهای مربوطه حل شود.
اغلب تسهیالت مشاغل خانگی وارد چرخه تولید نمی شود

مرادی پوی��ا می گوی��د: براس��اس ش��واهد موج��ود قری��ب به اتفاق 
دریافت کنندگان تسهیالت مشاغل خانگی با وام دریافتی طال، یخچال 

و امثال آن خریداری می کنند و در حقیقت این تسهیالت وارد چرخه 
اش��تغال نشده است و برای بانک ها نیز تنها دریافت اقساط مهم است؛ 
سال هاس��ت که مسئوالن به این ش��یوه کار می کنند؛ بنده اقتصاددان 
نیس��تم ولی اعطای تسهیالت به مشاغلی که به تولید منجر نمی شود 

این چرخه را با مشکل مواجه می کند.
وی اضافه می کند: بس��یاری از تولیدکنندگان ریس��ک نمی کنند و 
حتی چند نمون��ه اولیه از محصول خود را نیز تهیه نمی کنند چون از 
به فروش نرفتن آن واهمه دارند و حتی حاضر نیس��تند برای بازاریابی 

و جذب مشتری نمونه رایگان و با تخفیف ارائه دهند.
این کارآفرین بیان می کند: دیدگاه بسیاری از بانوان برای کار تغییر 
کرده اس��ت و بس��یاری از آنان حاضر نیس��تند با مبلغ کمتر حتی در 
منزل فعالیت اقتصادی داش��ته باش��ند و همه به دنبال کار کمتر و با 

درآمد باالتر همراه با بیمه هستند.
به گزارش ایس��نا، مش��کل فعاالن اقتصادی به وی��ژه زنان در عرضه 
مش��اغل خانگی تهیه مواد اولیه و فروش محصوالت است؛ عدم نظارت 
بر اعطای تس��هیالت نیز از دیگر مش��کالت این گونه مش��اغل اس��ت؛ 
افراد بس��یاری برای دریافت وام تالش می کنن��د ولی درنهایت موفق 
نمی ش��وند و معموالً افرادی که موفق به اخذ تس��هیالت می شوند این 
مبال��غ را از چرخه تولید خارج می کنند که این امر به اقتصاد کش��ور 

آسیب وارد می کند.
ارگان های مرتبط با تولید، در س��الی که از سوی رهبر معظم انقالب 
به عنوان »رونق تولید« نام گذاری ش��ده اس��ت می بایس��ت نه فقط با 
پرداخ��ت تس��هیالت بلکه با ایجاد ش��رایط مناس��ب راه را برای زنان 
کارآفرین هموار کنند، زنانی که با وجود مشکالت متعدد همچنان در 

عرصه تولید فعالیت دارند.

زنانی با دغدغه کارآفرینی
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نت فلیکس در سال های ابتدایی رقیب بزرگی به نام بالک باستر داشت 
که حتی آنها را مس��خره می ک��رد، اما امروز اثری از بالک باس��تر باقی 

نمانده است.
م��ارک راندل��وف، هم بنیان گ��ذار نت فلیکس، به هم��راه تیم حرفه ای 
خود به نوعی دنیای تلویزیون را متحول کرد. آنها س��رویس اس��تریمی 
راه ان��دازی کردند که امروزه حت��ی با هالیوود هم رقابت می کند و بیش 
از 150 میلیون مش��ترک دارد. شاید برخی افراد موفقیت نت فلیکس را 
از روی بخت و اقبال بدانند، اما به هرحال امروز شاهد یکی از مهم ترین 
داس��تان های موفقیت اس��تارت آپ هس��تیم که در صنعت استریم رقم 
خورد و حتی بزرگانی همچون دیزنی را به حرکت در مسیر خود مجبور 

کرد.
در س��ال 1997، مارک راندولف، از تاجران س��انتاکروز، در س��فری 
همراه  با یکی از دوس��تانش، درباره  ایده های مرتبط با اس��تارت آپ های 
اینترنت��ی بحث می کرد. آنها ان��واع ایده از تخته های اس��کی روی آب 
شخصی سازی شده و غذای حیوان  خانگی و حتی فروش شامپو از طریق 
پس��ت را بررسی کردند. به یک باره ایده ای مرتبط با نوارهای ویدئویی به 

بحث آن دو نفر وارد شد.
راندولف و دوستش خاطره های مشترکی از اجاره کردن فیلم و سریال 
از سرویس های موجود داشتند. وی شب قبل به همراه دختر سه ساله اش 
نس��خه  دس��ت دوم از فیلم عالءالدین را تماش��ا کرده بود. دوستش نیز 
 )Bluckbuster( 13 از بالک باس��تر Apollo از تجرب��ه اج��اره  فیلم
صحب��ت کرد ک��ه به  دلیل تأخی��ر در پس دادن فیلم، مجبور ش��ده بود 
40دالر جریمه پرداخت کند. هر دو آنها به این بحث رسیدند که چگونه 

اجاره و تماشای فیلم را برای مردم آسان تر کنند؟
کمی بعد از همین بحث و ایده پردازی، راندولف نت فلیکس را تأسیس 
کرد. آنها ابتدا سیس��تم اجاره فیلم از طریق پس��ت را راه اندازی کردند 
که موفقیت چندانی هم در ابتدا نداش��ت، ام��ا امروز به تهدیدی جدی 
برای بس��یاری از فعاالن دنیای س��رگرمی و رس��انه تبدیل شده است. 
راندولف کتاب جدیدی به ن��ام That Will Never Work دارد که 
در آن ب��ه روزهای اولیه فعالیت نت فلیکس می پردازد؛ روزهایی که آنها 
به عنوان استارت آپ کوچک و ناشناخته  سیلیکون ولی فعالیت می کردند 
و بعدها فشارهای متعدد دنیای تجارت، ازجمله پیشنهاد خرید آمازون 
و تخریب ها و فشارهای بالک باستر را تحمل کردند تا امروز، شیوه  تولید 

و مصرف محتوای صوتی و تصویری را متحول کنند.
راندول��ف در مصاحبه ای درب��اره  کتاب خود می گوی��د هیچ گاه قصد 
نداش��ته است در صنعت سرگرمی ساختارش��کنی کند. او امروز اعتقاد 
دارد هم��ه  ایده های حاضر در جلس��ه  س��ال 1997، هم خوب و هم بد 
بوده اند. در همان س��ال ها، آمازون نمادی از کارایی ایده های عجیب در 

دنیای جدید بود. آنها توانس��ته بودند یکی از فروشگاه های کتاب فروشی 
را آنالین کنند که خود، ایده ای ساختارشکن محسوب می شد.

هم بنیان گ��ذار نت فلیکس پیش از راه اندازی اس��تارت آپ ویدئویی در 
ش��رکت های نرم افزاری متعدد کار کرده بود. او سرمایه و ارتباط الزم را 
برای پیگیری ایده های جدید در اختیار داش��ت. یکی از همان ارتباط ها 
او را به رید هس��تینگز رس��اند که در تأسیس نت فلیکس، نقشی حیاتی 
ایفا کرد. امروز هس��تینگز به عنوان مدیرعامل نت فلیکس مشغول به کار 

است.
دو بنیان گ��ذار اصلی نت فلیکس پس از ایده پردازی های اولیه به طرح 
فعالیت در بازار فیلم رس��یدند. البته ایده  اولیه به س��رعت رد شد؛ چون 
هزینه  ارس��ال و جابه جایی نوارهای VHS در آن زمان زیاد بود. سپس 
ایده DVD به ذهن آنها رس��ید که در س��ال های پایانی قرن بیس��تم 
فناوری جدیدی محس��وب می ش��د. درنهایت، هس��تینگز و راندولف با 
س��رمایه گذاری 25 ه��زار دالری مادر راندولف، نت فلیکس را تأس��یس 
کردند. ش��رکت در آوریل 1998 به صورت رس��می تأسیس و راندولف 
به عن��وان اولین مدیرعام��ل نت فلیکس انتخاب ش��د. در آن زمان، این 

شرکت 800 عنوان فیلم در انبار خود داشت.
راندول��ف در مصاحب��ه اش، به متن یکی از س��خنرانی هایش اش��اره 
می کن��د که در روزهای ابتدایی تأس��یس نت فلیکس انجام داده بود. در 
آن سخنرانی، وی رسیدن به فهرست 10شرکت برتر اجاره فیلم را برای 
نت فلیکس متصور شده بود. راندولف امروز آن چشم انداز را ضعیف تصور 

می کند و می گوید:
می خواستیم در حد یکی از شعبه های بالک باستر رشد کنیم که واقعا 

چشم انداز کمی بود.
جف بزوس در س��ال 1998 تصمیم گرفت با خرید نت فلیکس به طور 

ج��دی ب��ه صنعت ویدئو وارد ش��ود. اگرچ��ه در آن زم��ان نت فلیکس 
س��هم عمده  درآمد خ��ود را از طریق فروش DVD کس��ب می کرد و 
درآم��د زیادی از اج��اره  فیلم نداش��ت، بنیان گ��ذاران تصمیم گرفتند 
استارت آپ شان را به آمازون نفروشند. در عوض، آنها تمرکز خود را روی 

افزایش درآمد اجاره گذاشتند که درنهایت هم رویکردی موفق بود.
نت فلیک��س برای افزایش محبوبیت سیس��تم اج��اره  فیلم، دوره های 
رایگان خدمات اجاره را به مشتریان ارائه می کرد. همین رویکرد سیستم 
آس��ان اجاره  فیلم آنها را بس��یار مش��هور کرد؛ البته چنین روشی برای 
تبلیغات و جذب مشتری، قطعا هزینه  زیادی برای نت فلیکس جوان در 
پی داش��ت. بالک باستر، یکی از غول های صنعت سرگرمی در سال های 
پایانی قرن بیس��تم، با دیدن رش��د س��ریع نت فلیکس باالخره تصمیم 
گرفت با مدیران این اس��تارت آپ مذاکره کند. راندولف با ظاهری کامال 
غیررس��می به دالس رفت تا با مدیران یکی از بزرگ ترین ش��رکت های 
رسانه ای دیدار کند. او و همراهانش در آن جلسه به بالک باستر پیشنهاد 
دادن��د با هزینه  50 میلیون دالر نت فلیک��س را بخرد و حضور خود در 

بازار DVD را رونق ببخشد.
پ��س از ارائ��ه  پیش��نهاد قیم��ت، ج��ان آنتیوک��و، مدیرعام��ل وقت 
بالک باستر، به پیشنهاد آنها خندید. راندولف آن جلسه را به خوبی به یاد 
می آورد و از رویکرد نه چندان مثبت مدیران در مذاکره صحبت می کند. 
همین به س��خره گرفته شدن باعث ش��د راندولف و همکارانش چاره ای 
به جز شکست دادن آنها نداشته باشند. نت فلیکس تصمیم گرفت هرچه 
 س��ریع تر به بازار بالک باس��تر حمله کند و در این راه هزینه های زیادی 

هم پرداخت کرد.
تعدیل نیرو و ارائه  س��رویس تحویل ش��بانه روزی فیلم و تالش برای 
توس��عه  هرچه  سریع تر س��رویس اس��تریم، تالش های نت فلیکس برای 

شکست دادن بالک باستر بودند. راندولف می گوید در آن سال ها هالیوود 
نگرانی زیادی درباره  از دس��ت دادن بازار و کنترلش روی فیلم ها داشت. 
آنها به سرنوشت صنعت موسیقی پس از تولد سرویس Napster نگاه 
می کردند و از مسیری مشابه واهمه داشتند. راندولف درباره  رفتار و طرز 

تفکر مدیران هالیوود می گوید:
ف��رض کنید ش��ما اس��تودیویی دارید ک��ه در باکس آفی��س درآمد 
8 میلیارد دالری دارد. آیا حاضرید این درآمد را به  دلیل درآمد احتمالی 
نیم میلیون دالری در صنعت استریم عوض کنید؟ آنها سیستم مناسب و 
پرسودی داشتند که به خوبی هم کار می کرد. چرا باید کسی یا شرکتی 

آن را تغییر می داد؟
راندولف در پاسخ به پرسش آخر می گوید:

چون توانایی تغییر و ساختارشکنی در استارت آپ ها وجود داشت.
م��ارک راندولف در س��ال 2002 نت فلیکس را ترک کرد و داس��تان 
کتاب جدید او هم در همین س��ال به پایان می رس��د. به هرحال داستان 
و کتاب او بیش از همه برای فعاالن اکوسیس��تم اس��تارت آپی جذاب و 
مهم است. او خاطره های زیادی از سال های ابتدایی فعالیت نت فلیکس 
در کتابش نوشت که شاید حتی برخی از آنها سرگرم کننده هم باشند.

در پای��ان مصاحبه، س��ؤالی درباره  تنوع جنس��یتی و قومی در فضای 
اس��تارت آپی جهان مطرح ش��د. کارشناس��ان قاطعانه اعتقاد دارند که 
درحال حاضر تنوع الزم در سیلیکون ولی، قطب استارت آپ های فناوری، 
وج��ود ندارد. راندولف می گوید آنها در نت فلیکس به تنوع پایبند بودند 
و او خ��ودش از طرفداران ایجاد تنوع و گوناگونی در فضای کار اس��ت. 

راندولف درباره  این رویکرد می گوید:
از نظ��ر من تنوع در نی��روی کار تنها محدود به رنگ پوس��ت و نژاد 
نیس��ت. تنوع یعنی افرادی در تیم ش��ما باشند که پس زمینه  و تجربه و 

نحوه  تفکر متفاوت دارند.
راندولف درباره  آینده نت فلیکس مانند یک طرفدار صحبت می کند. او 
اکنون نقشی در این شرکت ندارد، اما تصور می کند نت فلیکس احتماال 
در صنایع دیگر هم ساختارش��کنی خواهد ک��رد. راندولف از طرفداران 
س��ریال های نت فلیکس اس��ت و بیش از هم��ه Narcos و Ozark را 
می پسندد. وی درباره  دنیای استارت آپی اعتقاد دارد هیچ ایده ای پیش 
از امتحان شدن خوب یا بد نیست. او در پایان درباره  شکست بالک باستر 

از نت فلیکس می گوید:
با افرادی که کسب وکارش��ان دچار ساختارشکنی شد، کامال احساس 
هم دردی می کنم؛ افرادی که شغل خود را از دست دادند و قطعا تجربه  
ناخوشایندی داش��تند. البته نمی توان تنها به  دلیل مخالفت با تغییر، به 
روش های قدیمی متصل ماند. بالک باستر زمانی 9 هزار فروشگاه داشت 

و امروز تنها یکی از آنها به فعالیت ادامه می دهد.

هم  بنیان گذار نت فلیکس از سال های ابتدایی و تمسخر از سوی بالک باستر می گوید
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توصیه هایی به مدیران تازه کار

برخ��ی از نکات وجود دارد که در هیچ دوره آموزش��ی و یا کتابی نمی ت��وان پیدا کرد و کامال به تجربه 
افراد در حین کار وابس��ته اس��ت. در این رابطه اقدام هوش��مندانه این است که از تجربه افراد برای بهبود 
سطح خود استفاده کنید تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. در این رابطه قصد دارم تا از تجربه 
ش��خصی خود اس��تفاده کرده و مواردی را بیان کنم که در صدر اشتباهات کارآفرین ها و مدیران تازه کار 
قرار دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که عدم موفقیت شما در تالش اول، اگرچه 
به معنای پایان کار نخواهد بود، با این حال زمینه نارضایتی س��رمایه گذارها را به همراه داش��ته و این امر 
یک نکته منفی در رزومه ش��ما خواهد بود که امکان فعالیت جدید را س��خت تر می کند. در این راس��تا به 

بررسی نکاتی خواهیم پرداخت که می تواند عملکرد شما را بهبود بخشد. 
1-حوزه کاری شما خاص نیست 

این نکته را باید به خاطر داش��ته باش��ید که تفاوت چش��مگیری میان تصورات ش��ما با واقعیت، وجود 
دارد. در این رابطه طبیعی اس��ت که فرض کنید ایده ش��ما بس��یار جذاب است. حتما با درخشش مواجه 
خواهید ش��د. با این حال در بازار با مس��ئله رقابت مواجه شده و ش��اهد این امر هستید که فضا آن گونه 
که تصور می کردید، مس��اعد نیس��ت. در این رابطه ضروری است تا در ابتدا اهداف کوچک را مدنظر قرار 
دهید تا زمینه رش��د بیشتر مهیا شود. درواقع اشتباه بزرگ افراد این است که خود را در دام موارد بزرگ 
قرار می دهند. این امر باعث می ش��ود تا رش��د شرکت، عمال متوقف شود. این امر حتی خود شما را نیز به 
تردید می اندازد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که خاص بودن خود را فراموش کرده و در تالش برای 

واقع بینی باشید. 
2-همیشه حق با مشتری نیست 

شما تعیین خواهید کرد که سطح انتظارات در چه حدی باشد. واقعیت این است که از بین جامعه هدف 
ش��ما، تمامی افراد را نمی توان به عنوان مش��تری تلقی نمود و در این رابطه حتی با برخی از مشتریان نیز 
نباید رابطه اقتصادی خود را ادامه دهید. درواقع همواره حق با مش��تری نبوده و ش��ما باید از تیم شرکت 
خود دفاع کنید. به همین خاطر در کنار تالش برای جلب رضایت آنها، قوانین مش��خصی را نیز داش��ته 

باشید تا از جایگاه یک قربانی، خارج شوید. 
3-فناوری قادر به خلق معجزه نخواهد بود 

اگر حوزه کاری و س��طح اقدامات شما مناسب نباش��د، تکنولوژی نمی تواند تغییر خاصی را در وضعیت 
ش��ما ایجاد نماید. درواقع هر س��اله ایده  های بسیاری به اجرا گذاشته می شود که علی رغم سرمایه گذاری 
مناس��ب و اس��تفاده از فناوری های برتر، نتیجه ای را به دس��ت نمی آورند. در این راس��تا شما باید نگرش 
سیس��تمی داشته باش��ید. برطبق آن برای موفقیت یک کس��ب و کار، موارد متنوعی وجود دارد که باید 
نسبت به درست بودن تمامی آنها، اطمینان داشته باشید. در غیر این صورت دلخوش بودن به یک بخش، 
ابدا منجر به اتفاقی مثبت نخواهد شد. در این رابطه توجه داشته باشید که بهتر است تا مشکالت خود را 

برطرف کرده و سطح انتظارات منطقی داشته باشید. 
4-رفتار شما با سایرین معیار خواهد بود 

ممکن است روز نخست کاری را با یک سخنرانی توفانی آغاز کرده باشید. در این رابطه نوع رفتار شما با 
سایرین، معیار خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا در کنار رفتار خوب با مشتری و سرمایه گذارها، 
نس��بت به رفتار مناس��ب با کارمندان خود نیز توجه ویژه ای را داش��ته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
تمایل آنها برای نمایش بهترین نسخه خودشان، افزایش پیدا کند. درواقع بدون ارتباط مناسب، جو مثبت 

الزم در شرکت ایجاد نخواهد شد.  
5-موفقیت یک شبه نخواهد بود 

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که موفقیت ابدا امری یک شبه نبوده و الزم 
اس��ت تا صبور باش��ید. درواقع هر دستاورد ارزش��مندی، نیاز به زمان داشته و تا زمانی که امید خود را از 
دست ندهید، احتمال دست پیدا کردن به آن وجود خواهد داشت. در کنار این موضوع فراموش نکنید که 
در رابطه با هر اقدامی، سه وضعیت را مشخص کنید که شامل، خوش بینانه، واقع  گرایانه و بدبینانه است. 

این امر باعث خواهد شد تا در صورت وقوع هر یک از آنها، آمادگی الزم را داشته باشید. 
۶-ساعت کاری برای یک مدیر بی معنا خواهد بود 

آیا ش��ما تصور می کنید که یک مدیر درس��ت به مانند کارمندان ساعت کاری مشخصی را دارد؟ بدون 
ش��ک پاس��خ به این سوال منفی بوده و شما ابدا ساعت کاری مش��خصی را نخواهید داشت. در این راستا 
توصیه می ش��ود که خود را همواره در دس��ترس قرار دهید. درواقع ش��ما باید این واقعیت را بپذیرید که 
قرار داشتن در مهمترین جایگاه شرکت، مسئولیت های زیادی را به همراه دارد. در این حال چالش ایجاد 
تعادل میان کار و زندگی شخصی نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید. خوشبختانه 
در این رابطه انواع راهکارها وجود دارد و توصیه می شود که مقاالت مرتبط با آن را مطالعه کنید. در کنار 
این موضوع از استراحت دادن به خود نیز غافل نشوید. درواقع فشار بیش از حد امکان فعالیت مداوم برای 

چند سال را از شما دریغ خواهد کرد. 
7-نیاز به مشاور به معنای ضعف شما نیست 

این امر یک واقعیت اس��ت که هر مدیری نیاز به تعدادی مش��اور خواهد داش��ت. علت این امر به خاطر 
تنوع اقدامات بوده و این امر باعث خواهد شد تا امکان رسیدگی به آنها، بسیار سخت باشد و با این حال 
هر یک از مشاوران می توانند بر روی یک موضوع خاص تمرکز کرده و این امر باعث خواهد شد تا شانس 
موفقیت آنها افزایش چشمگیری را داشته باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 

که معیارهایی برای انتخاب مشاوران مناسب وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید. 
۸-کسب و کار شما متعلق به خودتان نخواهد بود 

تصور کامال اش��تباه بسیاری از مدیران و کارآفرین ها این است که به علت جایگاه خود، هرگونه رفتاری 
را ب��دون اش��کال تصور می کنند. این امر در حالی اس��ت ک��ه قوانین مختلفی وجود داش��ته و رفتارهای 
غیرحرفه ای شما حتی می تواند باعث شود تا از کار خود کنار گذاشته شوید. درواقع حتی کارآفرین بودن 
نی��ز تضمینی برای ماندن در صندلی مدیریت نخواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود که قوانین را 

مورد مطالعه قرار داده و همواره حرفه ای اقدام نمایید. 
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تبلیغـاتخالق

بس��یاری از عادت ها وج��ود دارند که افراد را به س��مت 
موفقیت بیشتر س��وق خواهد داد، با این حال تاثیر آنها به 
یک اندازه نب��وده و در ابتدا باید موارد اصلی را مورد توجه 
خ��ود قرار دهید. درواقع این موارد کمک خواهد کرد تا در 
هر مس��یری که برای خود تعیین کرده اید، شانس موفقیت 
باالتری را داش��ته باش��ید. در ادامه موارد را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
1-خواب کافی 

اس��تراحت کافی ضامن یک روز پرانرژی و سودآور خواهد 
بود. در این راس��تا ضروری است تا به میزان آن توجه ویژه ای 
را داشته باشید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که صرفا 
کمی��ت آن مطرح نبوده و ش��ما باید به کیفیت آن نیز توجه 
نمایید. برای مثال اگر فضای اتاق به حد کافی تاریک نباشد، 
کیفیت خواب ش��ما کاهش پیدا کرده و در این صورت حتی 
میزان خواب کافی نیز منجر به پرانرژی ش��دن شما نخواهد 
شد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که بهترین عملکرد خود را زمانی خواهید داش��ت که سطح 
انرژی خوبی را داشته باشید. در این راستا با توجه به این امر 
که افراد با یکدیگر متفاوت هستند، این احتمال وجود دارد که 
ش��ما زودتر با افت انرژی مواجه شوید. تحت این شرایط یک 

استراحت کوتاه، گزینه کامال مناسبی خواهد بود. 
2-نصیحت پذیری

یکی از ویژگی های مهم افراد موفق این است که در برابر 

صحبت های دیگران، ش��نونده بسیار خوبی هستند. درواقع 
دلیلی وجود ندارد که شما به همه آنها عمل نمایید. با این 
ح��ال گوش دادن ب��ه آنها و تحلیل م��وارد، کامال ضروری 
خواهد بود. فراموش نکنید که استفاده از تجربه افراد باعث 
خواهد ش��د تا شما دیگر مرتکب آنها نشده و این امر بدون 

شک شما را جلو می اندازد. 
3-نظم در خوابیدن و بیدار شدن داشته باشید

از دیگر مواردی که بس��یار مهم اس��ت این اس��ت که در 
زندگی خود نظم داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
امکان برنامه ریزی، مهیا باش��د. درواقع نظم داشتن نه تنها 
در انج��ام کارها، بلکه در هر زمینه ای کامال ضروری خواهد 
بود. در این راس��تا شما با این اقدام می توانید مواردی را به 
فهرس��ت اقدامات روزانه خود اضافه کنید که تاکنون برای 
آنها جایی وجود نداشته است. برای مثال ممکن است برای 
ورزش کردن، زمان مناس��ب را نداشته باشید، با این حال 
اگر صبح ها زود بیدار ش��وید، بدون شک می توانید در این 

رابطه اقدام کنید. 
4-ایجاد لیست روزانه 

لیس��ت روزانه باعث خواهد شد تا ش��ما به محض بیدار 
ش��دن، دقیقا بدانید ک��ه چه اقدامات��ی را در چه محدوده 
زمانی باید انجام دهید. این امر باعث خواهد شد تا زمان را 
از دس��ت نداده و امکان انجام درست وظایف، کامال میسر 
باش��د. در ایجاد برنامه روزانه، برخی از اقدامات وجود دارد 
که مهارت ش��ما محس��وب می ش��ود. برای مث��ال اولویت 
قرار دادن اقدامات مهم، از جمله آنها محس��وب می ش��ود. 
در نهایت بهتر اس��ت که برای این اقدام از اپلیکیش��ن های 

موجود اس��تفاده کنید. این امر باعث خواهد شد تا همواره 
امکان چک کردن برنامه وجود داشته باشد و با ایجاد زنگ 

هشدار، از اتالف وقت، جلوگیری نمایید. 
5-برنامه ریزی مالی

هر ف��ردی باید برای خود یک برنامه ریزی مالی داش��ته 
باش��د. در این رابطه فهرس��تی از هزینه ه��ای خود ایجاد 
نمایی��د و برای هر یک از آنه��ا راهکارهایی را بیابید. برای 
مث��ال برای کاهش هزینه های رف��ت و آمد خود می توانید 
از ان��واع وس��ایل نقلیه اس��تفاده کنی��د تا در ای��ن رابطه 
صرفه جویی انجام ش��ود. درواقع شما باید به نحوی زندگی 
خ��ود را مدیریت کنید ک��ه با درآمد فعل��ی، بتوانید ادامه 
دهی��د. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این اس��ت که 
صرفا پس انداز کافی نبوده و ش��ما بای��د از پول خود برای 
سرمایه گذاری اس��تفاده کنید. در این رابطه بهترین اقدام، 
س��رمایه گذاری بر روی خودتان است. برای مثال یادگیری 
نرم افزارهای مرتبط با حوزه مورد عالقه ش��ما، از جمله این 

اقدامات محسوب می شود. 
۶-بازبینی 

در نهایت ضروری اس��ت تا نسبت به برنامه خود بازبینی 
داش��ته باش��ید. این امر باعث می ش��ود تا در صورت بروز 
مش��کل، س��ریعا بتوانید آن را برطرف نمایید. همچنین با 
بررس��ی عملکرد هفتگ��ی خود، می توانید نس��بت به روند 
رو به رش��د، اطمینان حاصل کنی��د. درواقع برطرف کردن 
مش��کالت در زمانی ک��ه به تازگی ش��کل گرفته اند، باعث 

خواهد شد تا از بروز بحران جلوگیری شود. 
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۶ عادتی که شما را به سمت موفقیت می کشاند 
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