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ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران در دوره اوباما از 4 پیامد فعال سازی مکانیسم ماشه می گوید

شلیک ماشه به اقتصاد ایران 
و اعتبار آمریکا

آمریکا فعال ش��دن مکانیس��م ماشه در برجام را رس��ما اعالم کرد، تروئیکای اروپایی در بیانیه ای ادعای آمریکا 
را زیر س��وال بردند، دبیرکل س��ازمان ملل با ارسال نامه ای به شورای امنیت گفت که نمی تواند هیچ اقدامی برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران انجام دهد، حسن روحانی نیز پیشاپیش نتیجه کارزار واشنگتن را پیروزی ایران 
تلقی کرد و این اتفاق را به مردم ایران تبریك گفت، در همین حال محمدجواد ظریف از جامعه جهانی خواست 
تا مقابل اس��تفاده آمریکا از ابزار تحریم و رفتار قلدرمآبانه ایاالت متحده بایس��تند. در واکنش به تشدید تنش های 
لفظی تحریم، اما اقتصاد ایران از این فضا تاثیر پذیرفت و قیمت دالر بار دیگر به بیش از 27 هزار تومان و سکه به 13 
میلیون تومان رسید. چند ساعت پس از اعالم بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران در ساعات پایانی روز شنبه 

به وقت واشنگتن، شاخص بورس تهران در جریان معامالت روز یکشنبه بیش از 47 هزار واحد افت کرد و بازدهی...

شاخص بازار سهام 13 هزار واحد دیگر ریخت

آغاز پاییز با افت شاخص بورس
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آیا تسهیالت کرونایی دردی از کسب و کارها درمان می کند؟

تمدید ثبت نام وام کرونا تا پایان مهرماه

۲۰ ویژگی مشترک زنان موفق کارآفرین
تحول صنعت گیمینگ با فناوری های نوین

اولین دست دوم فروشی آیکیا
بازاریابی بدون اشتباه در اینستاگرام

بازاریابی محلی با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک
خودروی جدید سیتروئن برای 14ساله  ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مایکروسافت شرکت بتسدا
و تمامی بازی های آن را 

خریداری کرد

سرمقاله

چالش ها و اولویت های 
ستاد تنظیم بازار

رص��د اخب��ار و مطال��ب روزانه 
مطبوعات و رسانه ها نشان می دهد 
که موض��وع افزایش قیمت کاالها 
و خدم��ات همچن��ان به عن��وان 
مهمترین دغدغه معیش��تی مردم 
مطرح اس��ت؛ موضوعی که سهم 
زیادی در میزان نارضایتی مردم از 
عملکرد دولت و مجموعه مدیریت 
اجرایی کش��ور در ح��وزه اقتصاد 
دارد. الته��اب ب��ازار ارز و نوس��ان 
قیمت سکه و طال کماکان به عنوان 
متهمان اصلی گرانی و نابسامانی 
بازار مطرح می شوند و در کنار آن، 
بحث نظارت و ضرورت کنترل بازار 
نیز به منزل��ه موضوع حیاتی دیگر 
همواره مطرح می شود. روند تورمی 
مبتال به اقتصاد ایران بر اثر شرایط 
تحریم و برخ��ی بی انضباطی های 
اقتص��ادی در نزدیك به دو س��ال 
گذش��ته باعث شده است که مدار 
قیمت کاالها و خدمات با ش��تاب 
نامتوازن��ی ب��ه س��مت بی نهایت 
میل کند. با اینکه تاکید مس��تمر 
دولتمردان و مسئوالن به ضرورت 
نظارت بیش��تر و کنترل قیمت ها، 
دیگر به ص��ورت اخب��ار روزمره و 
جاری رسانه ها درآمده است، ولی 
عم��ال پالس مثبت و مناس��بی از 
عملکرد دولت و نهادهای اجرایی 

به افکار عمومی ارسال نمی شود.
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فرصت امروز: طبق نظرس��نجی جدید موسسه پیو )PEW(، اعتبار جهانی آمریکا به طور 
قابل توجهی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش یافته و محبوبیت ایاالت متحده به 
کمترین سطح در قرن بیست و یکم رسیده است. موسسه پیو )PEW(، یك موسسه پژوهش 
و افکارس��نجی در آمریکاس��ت که درباره روندها و نگرش های جهانی درباره مسائل مختلف 
مطالعه می کند. نظرسنجی های این موسسه معتبر است و در مطالعات جهانی به آن استناد 
می ش��ود. حال این موسسه در تازه ترین نظرسنجی خود به جایگاه جهانی آمریکا پرداخته و 
دیدگاه شهروندان کشورهای مختلف را در باب پرستیژ ایاالت متحده و شخصیت دونالد ترامپ 
جویا ش��ده است. این نظرس��نجی، دونالد ترامپ را منفورترین رئیس جمهور آمریکا در قرن 
بیست و یکم معرفی می کند و جایگاه رئیس جمهور آمریکا را پایین تر از رهبران فعلی روسیه و 
چین نشان می دهد. در واقع، از زمان روي کار آمدن ترامپ در سال 2017، وجهه بین المللي 
آمریکا صدمه دیده و ایاالت متحده دیگر به عنوان رهبر جهانی و کش��وري که افکار عمومي 
جهان عملکردش را تایید مي کنند، شناخته نمي شود. طبق یافته هاي نظرسنجي موسسه پیو 
در 13 کشور مختلف، اعتبار آمریکا نزد افکار عمومي جهان ازجمله کشورهایي که از متحدان 
سنتي واشنگتن به شمار می روند، بسیار کاهش یافته و به کمترین سطح خود در قرن بیست 
و یکم رسیده است. نتایج نظرسنجي موسسه پیو )PEW( در حالي به دست آمده است که 
در مجموع 13 هزار و 273 بزرگسال در بلژیك، دانمارك، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، 

سوئد، اسپانیا، استرالیا، ژاپن، کانادا و کره جنوبي مورد سوال قرار گرفته اند.
جایگاه آمریکا در افکار عمومي جهان کجاست؟

این نظرسنجي تحقیقاتي که از سال 2000 میالدی آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نشان 
مي دهد در انگلس��تان به عنوان یکي از نزدیك ترین متحدان ایاالت متحده در عرصه جهانی، 
تنها 41 درصد از مردم نظر مطلوبي درباره ایاالت متحده دارند که کمترین مقدار در میان تمام 
نظرس��نجي هاي موسسه PEW طي 20 سال گذشته به حساب مي آید. در فرانسه وضعیت 
به مراتب بدتر اس��ت؛ کمتر از 32 درصد مردم احس��اس مثبتي نسبت به آمریکا دارند و این 
رقم دقیقا مش��ابه زماني است که تنش میان فرانس��ه و ایاالت متحده بر سر آغاز جنگ عراق 
در مارس 2003 به اوج خود رس��یده بود. آلمان نیز وضعیتي مشابه فرانسه دارد و 26 درصد 
مردم این کشور آمریکا را کشوري خوب مي دانند که در مقایسه با مارس 2003 تنها یك درصد 
بیشتر است. براس��اس یافته هاي محققان موسسه PEW، بخشي از این احساسات منفي از 
آمریکا در پي آن ناشي مي شود که این کشور عملکرد بسیار ضعیفي در مقابله با ویروس کرونا 
داشته و با ثبت آمار بیش از 7 میلیون مبتال و افزون بر 200 هزار کشته، تصویري ضعیف از 

توانایي مدیریت بحران به نمایش گذاشته است. در میان افرادي از 13 کشور مورد مطالعه که 
در نظرسنجي شرکت کرده اند، به طور میانگین تنها 15 درصد آنها معتقدند که ایاالت متحده 
عملکرد خوبي در مقابله با ویروس کرونا داشته است. در مقابل اکثریت این افراد اعتقاد دارند که 
سازمان جهاني بهداشت و اتحادیه اروپا توانسته اند به خوبي از پس مقابله با بیماري کووید- 19 
برآیند. در میان شرکت کنندگان در نظرسنجي، اکثریت قریب به اتفاق شهروندان 13 کشور 
مورد مطالعه جز انگلستان، عملکرد کشور خود را نیز در مقابله با ویروس کرونا موفق ارزیابي 
مي کنند. آمریکا درحالي در نظرسنجي با 15درصد آخرین رتبه را کسب کرده که 37درصد 

شرکت کنندگان اعالم کرده اند عملکرد چین را در مقابله با کرونا موفق مي دانند.
ترامپ، منفورترین رئیس جمهور آمریکا در قرن ۲1

یافته های این نظرس��نجی همچنین نشان مي دهد حتي در میان کشورهایي که بیشتر مردم 
آمریکا را کش��وري مطلوب مي دانستند، اعتماد پاییني نسبت به دونالد ترامپ و اقداماتش وجود 
دارد. رئیس جمه��ور آمریکا که از زمان آغاز به کارش نیز محبوبیت زیادي در میان افکار عمومي 
جهان نداشت، در یك ساله گذشته به روند نزول محبوبیت خود شدت بخشیده به طوري که نتایج 
نهایي نش��ان مي دهد به صورت میانگین 16درصد رأي دهندگان حس خوبي نس��بت به ترامپ 
دارند. این در حالي اس��ت که میانگین نتایج از مثبت بودن احس��اس 34 درصد شرکت کنندگان 
در نظرسنجي نسبت به آمریکا حکایت دارند. این آمارها زماني معنادار تر مي شود که توجه شود 
باراك اوباما در مقایسه با رئیس جمهور کنوني وضعیتي به مراتب بهتر داشت و محبوبیت او حتي 
با محبوبیت جرج بوش نیز قابل مقایسه نیست. براساس جزییات منتشرشده، ترامپ در کشورهاي 
غرب اروپا نظیر اسپانیا، انگلستان، آلمان و فرانسه وضعیتي مشابه با سال هاي پایاني جرج بوش 
دارد. این آمارها در حالي به دست آمده که دونالد ترامپ به گفته نزدیکانش همواره رقابتي پنهان با 
اوباما داشته و تالش مي کرده در همه زمینه ها خود را با او مقایسه کند، اما به نظر مي رسد نتوانسته 
در این زمینه موفقیت خاصي کس��ب کند و عالوه بر سیاستمداران اروپایي که اختالفات زیادي 
با او داشته اند، افکار عمومي در اروپا و همچنین دیگر مناطق دنیا ترامپ را قبول ندارد و باتوجه 

به آمارها او به عنوان منفورترین روساي جمهور آمریکا در قرن بیست و یکم شناخته مي شود.
رئیس جمهور آمریکا پایین تر از رهبران روسیه و چین

در این نظرسنجي تالش شده تا مقایسه اي نیز میان رهبران 6 کشور قدرتمند دنیا صورت 
گیرد. بر این اس��اس در میان رهبران کش��ورهاي آلمان، فرانس��ه، انگلستان، روسیه، چین و 
ایاالت متحده، ترامپ کمترین س��طح محبوبیت را دارد و اکثریت قاطع ش��رکت کنندگان در 
نظرس��نجي او را فردي مورد اطمینان نمي دانند. در این میان آنگال مرکل حائز بیش��ترین آرا 

شده است و 76 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجي از 13 کشور گفته اند او را رهبري 
مورد اطمینان مي دانند. امانوئل مکرون با 64درصد، بوریس جانس��ون با 48درصد، پوتین با 
23درصد، شي جین پینگ با 19درصد و ترامپ با 16درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند. به 
نوشته محققان موسسه PEW، هرچند که ترامپ در مجموع محبوبیت بسیار کمي دارد، اما 
محبوبیت او در میان اروپاییاني که در کشور خودشان طرفدار احزاب راست افراطي هستند، 
بیشتر بوده است. براي نمونه در میان طرفدار حزب راست افراطي »وکس« در اسپانیا 45درصد 
آنه��ا ترام��پ را فردي محبوب و قابل اعتماد مي دانند در حالي که تنها 7درصد اعضاي حزب 
با ترامپ مخالفند. مش��ابه این محبوبیت ترامپ، در حزب راست افراطي آلترناتیو براي آلمان 
)AFD( نیز دیده مي شود که 34درصد اعضاي حزب ترامپ را محبوب مي دانند و تنها 5درصد 

او را به عنوان فردي غیرقابل اعتماد مي دانند.
دیدگاه افکار عمومی درباره آینده اقتصاد جهاني

یکي دیگر از موارد مهم مطرح شده در این نظرسنجي، نگاه شرکت کنندگان به آینده اقتصاد 
جهاني اس��ت. درحالي که ایاالت متحده ادعا دارد در حال حاضر بزرگ ترین قدرت اقتصادي 
دنیاست و سیاست هایي را اتخاذ کرده تا مانع از رشد اقتصادي چین شود، اما شرکت کنندگان 
در این نظرسنجي معتقدند آینده اقتصاد جهاني از آن چین است و در آینده اي نزدیك چین به 
بزرگ ترین قدرت اقتصادي دنیا تبدیل خواهد شد. یافته هاي نظرسنجي PEW نشان مي دهد 
درخصوص جایگاه فعلي ایاالت متحده نیز شك و تردیدهایي جدي وجود دارد و اکثریت افراد 
آمریکا را بزرگ ترین اقتصاد دنیا نمي دانند. به طور میانگین از افراد شرکت کننده در نظرسنجي 
از مجموع 13 کشور مورد مطالعه، تنها 34درصد معتقدند که آمریکا داراي بزرگ ترین اقتصاد 
جهان است در صورتي که 48درصد فکر مي کنند این چین است که در حال حاضر بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا را داراست. مردم کره جنوبي و ژاپن که از همسایگان چین به شمار مي روند اکثریت 
قریب به اتفاق ش��ان اعالم کرده اند آمریکا اقتصاد بزرگ تر و قوي تري دارد، اما در کش��ورهاي 
اروپایي و آمریکاي ش��مالي اکثر مردم چین را داراي بزرگ ترین اقتصاد دنیا مي دانند. در سه 
کشور دانمارك، آلمان و هلند نیز بخش قابل توجهي از اقلیت مي گویند اتحادیه اروپا اقتصاد 
پیش��تاز جهان است و در آینده نیز مي تواند عملکرد بهتري از چین و آمریکا داشته باشد. در 
نظرسنجي قبلي که در سال 2019 و پیش از آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان صورت گرفته 
بود، اکثریت افراد ایاالت متحده را بزرگ ترین اقتصاد جهان مي دانستند و معتقد بودند که در 
آینده نزدیك نیز این پیشتازي آمریکایي ها تداوم خواهد داشت اما شیوع ویروس کرونا و افت 
اقتصادي ش��دید آمریکا در کنار مشاهده رش��د اقتصادي چین و موفقیت این کشور در مهار 

تبعات شیوع یك پاندمي مرگبار باعث شده است که دیدگاه ها تغییر کرده و اکثریت چین را 
داراي اقتص��ادي پایدارتر و قوي تر بدانند.آنها فکر مي کنند عملکرد ایاالت متحده در مقابله با 
ویروس کرونا بسیار ضعیف بوده و واشنگتن قادر نیست در آینده اي نزدیك بیماري کووید- 19 
را تحت کنترل در بیاورد. به عقیده آنها، این موضوع باعث خواهد شد تا تبعات اقتصادي ناشي 
از شیوع ویروس کرونا در آمریکا همچنان ادامه داشته باشد و تداوم این وضعیت اقتصاد آمریکا 
را با مشکالتي عدیده از جمله افزایش نرخ بیکاري، افزایش کسري بودجه و افزایش قابل توجه 
بدهي هاي دولت مواجه کند. آمارها نشان مي دهد هرچند امید زیادي به مدیریت دولت هاي 
اروپای��ي و چین براي مقابله ب��ا ویروس کرونا وجود دارد و انتظار م��ي رود اقتصادها دوباره با 
ش��کوفایي روبه رو ش��ود، اما در مورد آمریکا این موضوع برعکس است و درصد بسیار کمي از 

شهروندان 13 کشور مورد مطالعه فکر مي کنند آمریکا مي تواند در این زمینه موفق باشد.
نگاه ها به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر

در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوري سوم نوامبر، بیان این نکته خالی از لطف نیست که 
قریب به اتفاق شرکت کنندگان معتقدند دونالد ترامپ، کاندیداي جمهوري خواهان در انتخابات 
و رئیس جمهور فعلي آمریکا فرد مناسبي براي رهبري تحوالت جهاني نیست. به طور میانگین 
از میان شرکت کنندگان در نظرسنجي از کانادا، کشورهاي اروپایي و کشورهاي آسیاي شرقي 
16درص��د معتقدند که ترامپ تصمیماتي صحی��ح در زمینه برخورد با تحوالت جهاني اتخاذ 
خواهد کرد و 83درصد نیز گفته اند او تصمیماتي اشتباه مي گیرد و خواهد گرفت. در کانادا به 
عنوان همس��ایه شمالي آمریکا 20درصد مردم به تصمیماتي که از سوي دونالد ترامپ اتخاذ 
مي ش��ود، اعتماد دارند و 80درصد فکر مي کنند او رهبر مناس��بي براي آمریکا به عنوان یك 
ابرقدرت تاثیرگذار در معادالت جهاني نیست. در انگلستان که یکي از نزدیك ترین کشورهاي 
متحد آمریکاس��ت 19درصد مردم حس خوبي نس��بت به دونالد ترامپ و تصمیماتش دارند. 
بیشترین اعتماد به ترامپ در میان این کشورها در ژاپن و استرالیا وجود دارد که براساس آمار 
موسس��ه PEW به ترتیب 25 و 23درصد مردم ترامپ را به عنوان فردي قابل اعتماد براي 
رهبري جهاني مي شناسند. کمترین محبوبیت رئیس جمهور آمریکا نیز در بلژیك ثبت شده 
که تنها 9درصد مردم از دونالد ترامپ به عنوان فردي الیق یاد مي کنند درحالي که بیش از 
91درصد معتقدند او با تصمیمات و رفتارهایش آینده جهان را به خطر مي اندازد. این وضعیت 
باعث شده در داخل آمریکا نگراني ها درباره آینده و تاثیرگذاري این کشور بر مناسبات جهاني 
افزای��ش یابد و برخي تحلیلگران اظهار نگراني کنند که حتي با روي کار آمدن جو بایدن نیز 

ایاالت متحده نتواند به جایگاه سابق خود بازگردد و تاثیرگذاري سابق را داشته باشد.

ابعاد پاندمی کرونا و تعطیلی اقتصاد جهانی باعث ش��د تا پرسش های مختلفی درباره 
آینده مطرح شود. آیا کرونا باعث می شود که در آینده کمتر سفر کنیم؟ آیا به دورکاری 
ادامه خواهیم داد؟ آیا بار دیگر دانش آموزان به مدارس خواهند رفت؟ و صدالبته سؤاالت 
دیگر. به گزارش »نیویورك تایمز«، یکی از اصلی ترین سوال ها این است که چه بالیی بر 
سر اقتصاد جهانی خواهد آمد؟ آنهایی که پیش از پاندمی کرونا منتقد این سیستم بودند، 
حاال برای آینده نظر جدیدی ندارند، اما عده ای دیگر متفق القول هس��تند که کشورهای 
ثروتمند جهان دیگر نباید مثل سابق کنار بایستند و اوضاع را به شرکت های بزرگ بسپرند. 
آنها باید سیاست های پولی، نوع سرمایه گذاری خصوصی که تاکنون مشوقش بودند و نیز 

دیدگاه آنتی تراست خود را تغییر دهند.
تا امروز سیاس��ت های پولی بیشتر به س��ود دارندگان دارایی های مالی بوده تا به سود 
افرادی که س��رمایه های واقعی مثل زمین، کارخانه و نیروی کار دارند. علتش این اس��ت 
که قدرتمندترین بانك های مرکزی جهان بیشتر روی کنترل تورم متمرکز بوده اند تا روی 

افزایش ظرفیت صنعتی و اشتغال در »اقتصاد واقعی.«
ای��ن وضعی��ت در بانکداری مرک��زی که ظرف چه��ار دهه اخیر ادامه داش��ته، باعث 

ش��ده ش��رکت های بزرگ بیش��تر به دس��تاوردهای کوتاه مدت عالقه داش��ته باشند و 
س��رمایه گذاری های بلندمدت را کمتر مورد توجه قرار بدهند؛ اعتراضاتی که درخصوص 
نابرابری و شکاف دستمزدی در اکثر کشورهای جهان شنیده می شود، محصول این دوران 

است.
در آمری��کا وظیفه ف��درال رزرو این بوده که برنامه دوگان��ه ای را با محوریت »افزایش 
حداکثری اشتغال« و نیز »تثبیت قیمت ها با محدود کردن تورم« دنبال کند، اما یك نکته 
مهم اینجا وجود دارد: فدرال رزرو اهداف خاصی در زمینه تورم دارد و مثاًل می خواهد که 
نرخ تورم را در س��طح 2درصد نگه دارد اما در زمینه اشتغال هیچ هدف مشخصی ندارد. 
فدرال رزرو می توانس��ته به جای این کار، سیاست هایی را در پیش بگیرد که کاهش نرخ 
بیکاری در آنها به عنوان عاملی تعیین کننده در تصمیم گیری های مربوط به تش��ویق یا 
ترمز مالی روی اقتصاد شناخته شود. در آن صورت، خطر کاهش دستمزدها پایین می آمد 
و ش��رکت ها هم دنبال س��رمایه گذاری درازمدت و نقش آفرینی بیشتر در رشد اقتصادی 

می افتادند.
ب��ا ای��ن اوص��اف، از چه راه دیگ��ری می ت��وان بازارهای مال��ی را به اولوی��ت دادن به 

س��رمایه گذاری واقعی تش��ویق کرد؟ دولت ها می توانند مالیات بیشتری روی سود سهام 
پرداختی به سرمایه داران بزرگ شرکت های بزرگ ببندند و همزمان، کاهش مالیات برای 
سرمایه گذاری های درازمدت را مورد توجه قرار دهند. با این وجود، همچنان تعجبی ندارد 
که س��رمایه گذاران دنبال بازده مالی کوتاه مدت باشند. برای پاسخ به همین نیاز بوده که 
در یك دهه گذش��ته، کس��ب و کارها از س��رمایه گذاری های زیرساختی مثل تحقیقات، 
کارخانه سازی و ماشین آالت فاصله گرفته اند و بنابراین نقش آفرینی شان در رشد نوآوری 

پایین آمده است.
مسئله دیگر هم این است که تمرکز قدرت شرکتی در دنیای امروز به شدت باال گرفته 
اس��ت. دولت های جهان باید به این مسئله توجه کنند که در بخش هایی مثل بانکداری، 
تکنولوژی و خطوط هوایی ش��اهد حضور انحصاری برخی شرکت های عظیم چندملیتی 
هس��تیم. این وضعیت باعث کاهش رقابت شده و قیمت گذاری را در دستان شرکت های 

بزرگ و مرتبط به هم قرار داده است.
در همین میان، شرکت های تکنولوژیك بزرگ از سوی سیاستمداران تحت فشار قرار 
گرفته اند تا به چند شرکت تقسیم شوند یا از قدرت طلبی و انحصارگرایی دست بردارند، اما 

از آنجا که نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه نقش خاصی ایفا نمی کنند، این رویکرد 
به نتیجه نرس��یده و همچنان قدرت به شکلی فزاینده در اختیار شرکت های تکنولوژیك 

قرار دارد؛ مسئله ای که در زمان برگزاری انتخابات ها به شدت خودش را نشان می دهد.
در زمانه ای که اکثر دولت های جهان تحت تأثیر ملی گرایی قرار گرفته اند و با س��رعت 
بیشتر دارند به آن سمت حرکت می کنند، دستیابی به همکاری های فرامرزی بین دولت ها 
کار دش��وارتری شده اس��ت. با این وجود، ویژگی هایی از همکاری های گذشته جهانی به 
یادگار مانده است که حتماً می توان از آنها در دنیای امروزی نیز استفاده کرد. یکی از آنها 
در دوران پس از جنگ جهانی دوم به کار آمد و به رهبران جهان نشان داد که گاهی در 

میان چالش های عظیم هم می توان راهی برای همکاری یافت.
حاال و در ش��رایطی که بحران کرونا به ش��دت جهان را در چنگال خود گرفتار کرده، 
مسئله اصلی این است که چگونه می توانیم در نحوه زندگی و کار خود تجدید نظر کنیم 
و این مس��ئله در ابعاد بزرگ تر کاماًل به عرصه جهانی نیز تعمیم پیدا می کند. این یعنی 
فرصتی طالیی پیدا شده است برای آنکه ببینیم اقتصاد جهانی براساس چه ساختارهای 

تازه ای می تواند کار کند. این فرصت را نباید از دست داد.

دنیای پساکرونا چگونه می تواند به اصالح ساختارهای اقتصادی بپردازد؟
کاتالیزور اقتصادی حال و آینده
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آمریکا فعال ش��دن مکانیس��م ماش��ه در برجام را رس��ما اعالم کرد، 
تروئیکای اروپایی در بیانیه ای ادعای آمریکا را زیر سوال بردند، دبیرکل 
س��ازمان ملل با ارسال نامه ای به شورای امنیت گفت که نمی تواند هیچ 
اقدامی برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران انجام دهد، حسن روحانی 
نیز پیش��اپیش نتیجه کارزار واشنگتن را پیروزی ایران تلقی کرد و این 
اتف��اق را به مردم ایران تبریك گفت، در همین حال محمدجواد ظریف 
از جامعه جهانی خواست تا مقابل استفاده آمریکا از ابزار تحریم و رفتار 

قلدرمآبانه ایاالت متحده بایستند.
در واکنش به تشدید تنش های لفظی تحریم، اما اقتصاد ایران از این فضا 
تاثیر پذیرفت و قیمت دالر بار دیگر به بیش از 27 هزار تومان و سکه به 13 
میلیون تومان رسید. چند ساعت پس از اعالم بازگشت تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران در س��اعات پایانی روز شنبه به وقت واشنگتن، شاخص 
بورس تهران در جریان معامالت روز یکش��نبه بیش از 47 هزار واحد افت 
کرد و بازدهی منفی 2.8 درصدی را ثبت کرد. شاخص کل بورس روز شنبه 
هم متأثر از تنش های لفظی تحریم بیش از 4 هزار واحد ریخته بود. این در 
حالی بود که با رشد بازیافته شاخص بورس در هفته گذشته، امیدها برای 
تداوم این روند در بازار س��هام افزایش یافته بود، اما شاخص بورس پس از 
ری��زش 4 هزار و 597 واحدی در اولی��ن روز هفته، بیش از 47 هزار واحد 
در روز یکش��نبه هم ریزش کرد و نش��ان داد که بازار سهام چقدر از فضای 
روانی تنش ها تاثیر می پذیرد و چرا آن را واکنش پذیرترین بازارها می خوانند.
این روند در روز دوشنبه و در سی و یکمین روز شهریورماه نیز ادامه 
یافت و ش��اخص بورس 57 هزار و 88 واحد کاهش یافت و تا رقم یك 
میلی��ون و 595 هزار واحد در آخرین روز تابس��تان عقب رفت. در روز 
سه شنبه و در اولین روز پاییز نیز شاخص بورس تهران 13 هزار و 965 
واحد افت کرد و به رقم یك میلیون و 581 هزار واحد رسید. درمجموع، 
نماگر بازار سهام در چهار روز گذشته بیش از 121 هزار واحد افت کرد.

آیا مکانیسم ماشه در برجام فعال شده است؟
ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران در دولت اوباما به تازگی در مقاله  ای 
که در »مرکز سیاست گذاری جهانی انرژی« منتشر کرده است، از 4 پیامد 
فعال سازی مکانیزم ماشه در برجام سخن می گوید و اگرچه اعمال مکانیسم 
ماش��ه را به زیان اقتصادی ایران و پیچیده ش��دن فضای تحریم ها قلمداد 
می کند، ام��ا در بلندمدت آن را به ضرر اعتب��ار جهانی آمریکا و مخدوش 
ش��دن جایگاه سازمان ملل متحد می بیند. او در این مقاله مدعی شده که 
مکانیزم ماشه در برجام با تالش آمریکا در بیستم سپتامبر فعال شده است 
و تحریم های شورای امنیت علیه ایران بازمی گردند، اما پیامدهای این اقدام 

واشنگتن در بلندمدت به نفع ایاالت متحده نخواهد بود.
نفیو پیش از این تجربیات خود را به عنوان مسئول تیم طراحی تحریم ها 
علیه ایران در دوره دوم ریاس��ت جمهوری ب��اراك اوباما و چهره اصلی تیم 
پش��تیبان مذاکره کننده در برجام، در کتابی تحت عنوان »هنر تحریم ها؛ 
نگاهی از درون میدان« منتشر کرده بود و در آن به تشریح چارچوب فکری 
و عملی خود در طراحی تحریم ها علیه ایران با هدف افزایش فشار حداکثری 
پرداخ��ت. او حاال در تازه ترین مقاله خود از پیامدهای چهارگانه ای س��خن 
گفته اس��ت که ش��امل تبعات زیانبار اقتصادی برای ایران در کوتاه مدت و 

عواقب منفی سیاسی برای آمریکا در بلندمدت خواهد بود. به اعتقاد معمار 
تحریم های ایران در دوره اوباما، مکانیس��م ماش��ه در برجام ازسوی آمریکا 
فعال ش��ده و این اقدام با وجود مخالفت جامعه جهانی به معنای بازگشت 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران است. با وجود اینکه نفیو موافق اقدام 
دول��ت ترامپ برای اعمال مکانیزم ماش��ه در برجام نبوده، اما با این وجود، 
معتقد اس��ت که آمریکا مکانیزم ماشه را فعال کرده و برای آن چهار پیامد 
مهم نیز برمی ش��مارد. این پیامدهای چهارگانه به اعتقاد او ش��امل کاهش 
امکان گنجاندن مکانیزم ماشه در قطع نامه های آتی شورای امنیت، کاهش 
امکان صدور قطع نامه  تحریمی جدید در ش��ورای امنیت، پیچیده و مبهم 
ش��دن فضای تحریم های ایران و مخدوش ش��دن جایگاه سازمان ملل نزد 

تصمیم گیران آمریکا خواهد بود.
وقتی شورای امنیت از حق وتو چشم پوشی نمی کند

نفی��و ابتدا در مقدمه مقاله خود می نویس��د: »آمریکا تالش زیادی برای 
گنجاندن سازوکار ماشه در متن برجام انجام داد. پذیرش وجود اسنپ بك 
در متن قطع نامه توسط کشورهای عضو دائم سازمان ملل به معنای پذیرش 
ضمنی تضعیف حق وتو درباره بازگشت تحریم های ایران توسط این کشورها 
بود.« او ادعا می کند که از این به بعد کش��ورهای عضو دائم شورای امنیت 
سازمان ملل به سادگی زیر بار چشم پوشی از حق وتوی خود نخواهند رفت. 
مذاکره کنندگان آمریکایی امید داش��تند تا با گنجاندن س��ازوکاری شبیه 
به مکانیزم ماش��ه در هرگونه توافق احتمالی با کره  ش��مالی، بتوانند نحوه 
اعمال و بازگشت تحریم ها بر این کشور را آنطور که تمایل دارند، مدیریت 
کنند اما با فعال سازی مکانیسم ماشه دیگر از این امکان نمی توانند استفاده 
کنند. او اعتقاد دارد که واش��نگتن بدون دادن ضمانتی اجرایی به کنگره و 
افکار عمومی آمریکا برای بازگرداندن فوری و قدرتمند تحریم ها، نمی تواند 
به توافقی قابل قبول با دش��منانش دست یابد و این ضمانت اجرایی همان 

مکانیزم ماشه است.
موانع صدور قطعنامه های تحریمی در شورای امنیت

معم��ار تحریم ه��ای ای��ران در دوره دوم ریاس��ت جمهوری اوباما در 
توضیح پیامد دوم فعال ش��دن مکانیسم ماشه در برجام، به موانع صدور 
قطعنامه ه��ای تحریمی در ش��ورای امنیت اش��اره می کن��د و می گوید: 
»نمی توان با قاطعیت گفت که شورای امنیت در آینده دیگر قطع نامه ای 
تحریمی صادر نخواهد کرد، اما تحمیل چنین چیزی به ش��ورای امنیت 
از این به بعد کار س��اده ای نخواهد بود. این احس��اس در جامعه جهانی 
ایجاد ش��ده اس��ت که اگ��ر تحریمی جدید علیه کش��وری آغاز ش��ود، 
دورنمایی از پایان آن متصور نیس��ت، زی��را اوال آمریکا به تحریم معتاد 
شده است و ثانیا آمریکا نمی تواند به تعریف قابل قبولی از پایان وضعیت 

کنونی یعنی استفاده  افراطی از ابزار تحریم برسد.«
نفیو با اش��اره به کتاب پیش��ین خ��ود یعنی »هن��ر تحریمها« ادامه 
می دهد: »همان طور که در کتاب خود گفته ام، نبود شفافیت درباره زمان 
و راهکار پایان تحریم ها علیه کش��ور هدف، اصل موضوع را خدش��ه دار 
می کند. تجربه  مکانیزم ماش��ه، کش��ورها را به این نتیجه می رساند که 
نمی توان به آمریکا اطمینان کرد. کش��ورها تالش های واش��نگتن را در 
راس��تای تالش های یکجانبه این کشور برای پیش��برد اهداف تحریمی 
خود می پندارند بنابراین کش��ورها تالش خود را خواهند کرد تا هرگونه 
قطع نامه  تحریمی جدید در ش��ورای امنی��ت رأی نیاورد. چنین اتفاقی، 

منافع ملی آمریکا در بلندمدت را به خطر خواهد انداخت.«

فضای تحریم های ایران پیچیده و مبهم می شود
او درباره اثرگذاری این اقدام دولت ترامپ بر مس��ائل تحریمی در جهان 
نیز می نویس��د: »بی شك روسیه، چین و سایر کشورها منتظر قطع نامه ای 
جدید برای حل اختالف��ات موجود درباره  تحریم ها نخواهند ماند. روش ها 
و ش��یوه های دیگری به  غیر از ش��ورای امنیت وجود دارد که این کشورها 
می توانند مس��ائل تحریمی را از آنجا پیگیری کنند. بالفاصله پس از صدور 
ی��ك قطع نامه  تحریمی در ش��ورای امنی��ت، کارگروه های��ی تحت عنوان 
»کارگروه های تخصص��ی پیگیری تحریم ه��ا« )Panel of Experts( و 
»کمیته های تحریم« )Sanctions Committees( در ش��ورای امنیت 
برای تحقیق و تفحص درباره  اجرای صحیح تحریم ها تش��کیل می ش��ود. 
آمری��کا با نف��وذ جدی در این کمیته ها، همواره توانس��ته اهداف خود را تا 
حد امکان به شورای امنیت تحمیل کند. از این به بعد کشورها می توانند با 
تشکیل چنین کمیته هایی موافقت نکنند یا می توانند مانع از ایجاد اجماع در 
نتیجه گیری های این کمیته ها شوند یا می توانند در تفسیر اسناد ارائه شده 
توس��ط این کمیته ها خدش��ه وارد کنند ی��ا می توانند عمال تصمیم گیری 
درباره  صورت جلسه های مربوط به بررسی سازگاری با تحریم ها را به تعویق 
بیندازند. پ��س از پایان زمان 30 روزه اس��نپ بك، احتمال اینکه کارگروه 
تخصصی پیگیری تحریم ها تشکیل نشود، زیاد است. وجود اختالفات فراوان 
بین آمریکا و س��ایر کشورهای ش��ورای امنیت حتی ایجاد یك صفحه وب 
به روزرسانی ش��ده درباره  بازگشت قطع نامه های سابق س��ازمان ملل را در 
هاله ای از ابهام فرو برده است. ماحصل تمام این وقایع، این امر خواهد شد 
که پس از 30 ش��هریور، مسیر دوگانه ای از نظام تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران ایجاد خواهد ش��د که در پی آن، وضعیت تحریم ها هم زمان در 

حالت فعال و غیرفعال قرار خواهد گرفت.«
وقتی جایگاه حقوقی سازمان ملل زیر سوال می رود

نفی��و درب��اره پیامد چهارم فعال س��ازی مکانیس��م ماش��ه در برجام 
توس��ط واش��نگتن نیز می گوید: »رویدادهای اخیر ممکن است الگوی 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در آمری��کا را متحول کند. تصمیم گیران 
آمریکای��ی ممکن اس��ت به این نتیجه برس��ند ک��ه تالش های ذهنی و 
دیپلماتی��ك خ��ود را از این به بعد چندان معطوف به اس��تفاده از نظام 
تحریم های س��ازمان ملل نکنند. آنها در عوض به احتمال زیاد به سمت 
تش��کیل ائتالف های چندجانبه و پیمان های منطقه ای متمایل خواهند 
ش��د. این روش های جایگزین اثر کمتری نس��بت به توان اجماع سازی 
ش��ورای امنیت دارد و توس��ل ب��ه آنها به  مرور منجر ب��ه کاهش تمایل 
کش��ورها برای فش��ار بر ایران یا هر کش��ور هدف دیگر می شود. فاصله 
گرفتن از نظام تحریمی ش��ورای امنیت به معنای برداشتن قدمی دیگر 
در جه��ت فاصل��ه گرفتن از نظ��م بین المللی قانون محور اس��ت. در هر 
حال، وفادار ماندن آمریکا به ش��ورای امنی��ت و بهره مندی از امتیازات 
طراحی ش��ده ب��رای پنج عض��و دائم آن، بس��یار بهتر از این اس��ت که 

سازوکارهای بین المللی نظیر سازمان ملل را نادیده بگیریم.«
او در پایان و در جمع بندی س��خنانش می نویسد: »مکانیزم ماشه رخ 
خواهد داد، اما اینکه این چهار پیامد یادشده محقق شود یا نه، بستگی 
به تصمیم دولت بعدی آمریکا دارد. راه اندازی س��ازوکار ماش��ه توس��ط 
آمری��کا نه تنه��ا نقطه پایان یك تقابل بلندمدت می��ان ایران و غرب در 
رابطه با مسئله  هسته ای نیست، بلکه نقطه شروع مجموعه ای از تحوالت 

بین المللی خواهد بود.«

ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران در دوره اوباما از 4 پیامد فعال سازی مکانیسم ماشه می گوید

شلیک ماشه به اقتصاد ایران و اعتبار آمریکا

روزنامه »نیویورك تایمز« در یادداش��تی به بررسی جنبه های مختلف 
رویکرد دولت دونالد ترامپ در برابر ایران پرداخت و آن را دولتی به انزوا 

کشیده شده در میان متحدانش توصیف کرد.
ب��ه گزارش »نیوی��ورك تایمز«، این روزنامه آمریکایی در یادداش��تی 
به خ��روج آمری��کا از برجام و تالش ه��ای بیهوده اخیرش در ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل اشاره کرد و نوش��ت: »تالش های دولت ترامپ، از 
ارائ��ه پیش نویس قطعنامه  ای برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران )که 
تاریخ  آن در 18 اکتبر س��ال میالدی جاری به پایان می رسد( گرفته تا 
فعالسازی مکانیسم ماش��ه در برجام برای بازگردانی تمامی تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران تاکنون بی ثمر بوده است.«
با وجود اینکه ایران همواره تاکید کرده که سالح هسته ای در دکترین 
دفاعی اش جایگاهی نداش��ته و نخواهد داش��ت، اما »نیویورك تایمز« با 
تکرار ادعاهای همیش��گی واش��نگتن درباره برنامه هسته ای ایران ادامه 
داد: »جلوگی��ری از ف��روش تس��لیحات پیش��رفته به ای��ران یك هدف 
تحسین برانگیز است اما به مدتی نزدیك به دو دهه است که قدرت های 

جهان��ی بر غنیم��ت بزرگ تری متمرکز هس��تند ک��ه آن جلوگیری از 
دس��تیابی ایران به یك سالح هس��ته ای اس��ت. بازگردانی تحریم های 
س��ازمان ملل می توان��د آخرین میخ را به تابوت توافق��ی بزند که دقیقا 

همین کار را حداقل تا سال 2030 انجام می دهد.«
به نوش��ته »نیویورك تایمز«، »عالوه بر ای��ن، آمریکا این توافق را در 
سال 2018 ترك کرد. هیچ اقدام و موضع پیچیده قانونی نمی تواند این 
واقعیت س��اده را تغییر دهد. آمریکا هیچ جایگاهی برای وضع مقرراتی 
پرفای��ده ندارد که در خدمت دس��تورکار خودش ب��وده و بقیه توافق را 
به تمس��خر می گیرد. طرز کار توافق های بین المللی این گونه نیس��ت. 
رفت��ار دولت ترامپ تمامیت ه��ر توافق بین الملل��ی پیش رونده ای را از 

بین می برد.«
ای��ن روزنامه آمریکایی با اش��اره ب��ه موقعیت تیره وت��ار دیپلماتیك 
واش��نگتن افزود: »مقامات آمریکا اکنون خودش��ان را در یك موقعیت 
تیره وت��ار دیپلماتیك می یابند. میان دی��دگاه دولت ترامپ از واقعیت و 
دیدگاه��ی که هر ک��س دیگری در جهان گیر افتاده اند. معلوم نیس��ت 

پس از این چه اتفاقی خواه��د افتاد. تحریم های جهانی به طور معمول 
مس��تلزم یك کمیته برای بازرسی شان هس��تند، اما این کمیته مادامی 
که شورای امنیت سازمان ملل تصمیمی برای تشکیل آن نگیرد، وجود 
نخواهد داش��ت. آمریکا تقریبا به طور حتمی اقدامات محدود شده خود 
را مانند تحریم شرکت های روسی یا چینی که به ایران سالح بفروشند، 
دنب��ال خواهد کرد. نگرانی بزرگی که وجود دارد این اس��ت که آمریکا 
ممکن اس��ت ش��روع به منع کشتی هایی کند که به ایران یا از آنجا کاال 
منتقل می کند. این امر به طور بالقوه ممکن است منجر به تقابل نظامی 

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر شود.«
»نیویورك تایمز«، در انتهای یادداش��تش نوش��ت: »تراژدی رویکرد 
دولت ترامپ این اس��ت که متحدان اروپای��ی اش را که پیش از این در 
کنار آمریکا هدف مش��ترك متوقف کردن نگران کننده ترین رفتار ایران 
را دنبال می کردند، به انزوا رانده اس��ت. آمریکا در کنار نه تنها فرانس��ه، 
آلمان و انگلیس بلکه روسیه و چین برای به انزوا کشاندن ایران بود، اما 

اکنون این آمریکا است که منزوی شده است.«

»نیویورک تایمز« از رویکرد دولت ترامپ در مقابل ایران گزارش داد

تراژدی انزوای آمریکا

سرمقاله

چالش ها و اولویت های ستاد تنظیم بازار
ادامه از صفحه اول

در نتیجه پرسش��ی که در اینجا مطرح می ش��ود، این اس��ت که 
مش��کل نوس��ان قیمت کاالها و خدمات چیس��ت؟ چ��را نمی توان 
جل��وی افزایش م��داوم قیمته��ا را گرف��ت؟ آیا س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرس��ان آنها، توان شناس��ایی 
و مقابل��ه با موج گرانی را ندارند؟ آیا س��ازمان تعزیرات حکومتی از 
صدور رأی مقتضی ب��رای متخلفین اقتصادی کوتاهی می کند؟ آیا 
ریش��ه اصلی مشکالت را تنها باید در عملکرد یکی دو نهاد نظارتی 
جس��ت وجو ک��رد؟ و از همه مهمت��ر، چرا با وجود ان��واع نهادهای 
حمایتی و نظارتی، امکان خرید توأم با آرامش و احس��اس رضایت 

برای مصرف کنندگان فراهم نمی شود؟
در پاس��خ به همه این سواالت باید گفت که روند مدیریت و نظارت 
بر بازار، مجموعه ای درهم تنیده از وظایف و اختیارات است که اجزای 
آن در س��اختارها و نهادهای مختلف قرار دارد. طبیعتا این حوزه های 
مجزا در سازمان های مختلف و متفرق به انجام وظایفی مشغول هستند 
که هر یك به صالحدید ش��رایط و اقتضائ��ات خود فعالیت می کنند. 
روندی که در شرایط فعلی ازسوی دستگاه های اجرایی باید به صورت 
کامال هماهنگ و هم راس��تا با هم عمل شود و در حال حاضر از چنان 
حساسیت و اهمیتی برخوردار است که در صورت اهمال یا کوتاهی هر 
یك از این بخش ها، نتیجه کل عملکرد به هدر می رود. به عنوان نمونه 
تصور کنید درخصوص تامین ارز موردنیاز تهیه نهاده های دامی یا سایر 
مواد اولیه، کوتاهی یا تاخیری از س��وی بانك مرکزی صورت گیرد در 
این صورت، کل فرآیند تامین تا مصرف و نظارت بازار یك کاال بی فایده 
خواه��د بود و یا اینکه در زنجیره توزیع کاالهای اساس��ی و مواد اولیه 
موردنیاز تولیدکنندگان، شکاف یا سوءاستفاده ای صورت گیرد. در این 
صورت، فرآیند تامین تا نظارت این محصوالت بی ثمر می شود. از این 
رو باید به این نکته توجه ش��ود که هر یك از عناصر مرتبط با تنظیم 
بازار باید به س��هم خود در انجام وظایف محول��ه در زنجیره تامین تا 

مصرف پاسخگو باشند.
در ح��ال حاضر، بس��یاری از رس��انه ها در فرآیند اطالع رس��انی 
موضوع��ات مرتب��ط با تنظیم ب��ازار، یك یا دو نهاد نظیر س��ازمان 
حمایت و س��ازمان تعزیرات حکومتی را ب��ه  عنوان متولیان تنظیم 
ب��ازار مورد پرس��ش و عتاب و خطاب قرار می دهن��د و طبیعتا این 
نهاده��ا هم می توانند در حیطه وظایف خود، از عملکردش��ان دفاع 
کنند و مباحثی را مطرح نمایند. در نتیجه با این روش برخورد هیچ 
عایدی جدی برای رفع مش��کالت به دس��ت نخواهد آمد و نصیب 

جامعه نخواهد شد.
این در حالی است که در زنجیره تولید تا مصرف مایحتاج مردم، 
همه اج��زای زنجیره باید نس��بت به عملکرد و رون��د اجرایی امور 
پاس��خگو باش��ند و از آنها مطالبه عملکرد ص��ورت گیرد. به عنوان 
مث��ال، درخص��وص افزایش قیمت م��رغ و تخم م��رغ، مجموعه ای 
از دس��تگاه ها و نهاده��ای مختلف در فرآیند تولی��د تا مصرف این 
محصوالت دخیل هس��تند؛ نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، 
اتحادیه ه��ای مربوط��ه، بانك مرکزی )درخص��وص تخصیص ارز و 
واردات نهاده ه��ا(، بازرگانی داخلی مرک��ز اصناف و... اگر هر یك از 
این اج��زا نتوانند در ایفای نقش بایس��ته خود، وظایف ش��ان را به 
خوبی انجام دهند، تمام زنجیره ابتر خواهد ماند و نظارت و برخورد 
نهادهای مربوطه هم اثری نخواهد داش��ت. بنابراین باید راهکار این 

مسئله توسط دولت در حوزه تنظیم بازار اندیشیده شود.
در این بین، به نظر می رس��د ستاد تنظیم بازار کشور، مرکزی است 
که باید وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی کلیه فرآیندهای مدیریت کاال 
و خدمات را برعهده داش��ته باش��د و اعضای آن می بایست هر یك در 
جلس��ات مذکور برنامه های و اقدامات خود را در راس��تای مدیریت و 
کنترل بازار هم راس��تا با نیازها و ش��رایط کش��ور به صورت هماهنگ 
برنامه ریزی و اجرا کنند، اما عملکرد اخیر این ستاد نشان می دهد که 
ستاد تنظیم بازار به عنوان ستاد راهبری اقتصاد کشور هنوز از جایگاه و 
نقش بایسته خود در فرآیند تنظیم بازار برخوردار نیست. یکی از علل 
و عوامل اصلی این موضوع را می توان در مدیریت این نهاد جست وجو 
کرد؛ چنانچه س��طوح افراد حاضر در ستاد تنظیم بازار و عدم ضمانت 
اجرایی بایسته آن در مکلف نمودن دستگاه ها به انجام وظایف قانونی، 

از آسیبهایی است که در حال حاضر مشاهده می شود.
همچنین به نظر می رس��د س��تاد تنظیم بازار در صورتی خواهد 
توانست از جایگاه و نقش جدی در مدیریت بازار برخوردار باشد که 
از جایگاهی باالتر از جایگاه کنونی خود برخوردار باش��د و مطابق با 
مصوبه س��ران قوا، کلیه اج��زای آن موظف به اجرای دقیق، صحیح 
و به موقع تصمیمات آن باش��ند. این موضوع اما در شرایطی تحقق 
می یابد که مدیریت عالیه این س��تاد برعهده رئیس جمهور یا معاون 
اول او باشد، تا از ستاد تنظیم بازار، خروجی مناسبی برای مشکالت 
بازار عاید مردم ش��ود. وجود افراد هم س��طح و هم راس��تا در ستاد 
تنظیم بازار تقریبا فرمانبری آنها از یکدیگر را تا حدودی با مش��کل 

مواجه خواهد کرد.
بنابرای��ن به نظر می رس��د ک��ه در حال حاضر، تمرکز بیش��تر و 
مسئولیت پذیری بایس��ته از موضوعات و مشکالت جدی این ستاد 
در راهبری بازار اس��ت. لذا قبل از توجه و بازخواست نهاد یا نهادها 
به عدم انجام وظایف بایستی بسترهای الزم برای نقش آفرینی همه 
اجزای س��تاد تنظیم بازار را فراهم کرد و ح��دود و ثغور اختیارات 
هر یك از اعضای آن را مش��خص و مطالب��ه نمود. حضور نهادهای 
قضایی، امنیتی و نظارتی در جلس��ات س��تاد تنظیم بازار و ارزیابی 
و ارائه گزارش عملکرد از خروجی جلس��ات نی��ز می تواند تا اندازه 
زیادی بر ارتقای کیفی جلس��ات این س��تاد تاثی��ر مثبت و جدی 

داشته باشد.
اگرچه معتقدیم که محوریت جلس��ات س��تاد تنظی��م بازار باید 
ب��ا وزارت صمت باش��د و دبیرخان��ه اجرایی آن در ای��ن وزارتخانه 
پیش بینی ش��ود، اما ای��ن نکته را باید مدنظر ق��رار داد که وظایف 
و اختیارات این س��تاد باید ورای ی��ك وزارتخانه برنامه ریزی و اجرا 
شود. حضور شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی و روسای ارشد 
هر وزارتخانه )وزیر( در جلسات ستاد تنظیم بازار می تواند تا حدود 
زیادی ضمان��ت اجرایی باالیی را در انج��ام تصمیمات متخذه این 
ستاد برای دستگاه های متولی فراهم نماید. مطبوعات و رسانه ها نیز 
باید به این نکته توجه داشته باشند که بایستی از هر یك از اجزای 
ستاد تنظیم بازار، مطالبه وظایف و اقدامات خود را داشته باشند تا 
از این مس��یر شرایط مطلوب تری برای پاسخگویی افراد و نهادهای 

مرتبط با موضوع فراهم شود.
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فرص��ت امروز: براس��اس اع��الم س��خنگوی دولت، مهل��ت ثبت نام 
تس��هیالت حمایتی کرونا تا آخر مهرماه تمدید ش��ده اس��ت تا فرصت 
دیگری در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قرار داده شود.

مهلت ثبت نام دریافت تس��هیالت حمایتی کرونا درحالی تا پیش از 
این دو بار از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا تمدید ش��ده و روز دوش��نبه این هفته به پایان رس��ید که علی 
ربیعی، سخنگوی دولت روز گذش��ته )سه شنبه( در پنجاه و چهارمین 
نشس��ت خبری خود از تمدید زمان پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده 

از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه خبر داد.
تسهیالت حمایتی به کس��ب و کارهای آسیب دیده از کرونا، ازجمله 
سیاس��ت های وزارت کار در راس��تای حفظ اش��تغال بنگاه ها و صیانت 
از نیروهای کار اس��ت که از چندی پیش در دس��تور کار قرار گرفت و 
بر این اس��اس 14 رسته شغلی منتخب که بیش��ترین آسیب از شیوع 
ویروس کرونا را متحمل ش��ده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 
یا خویش فرمایی بودند، برای اس��تفاده از این تسهیالت به سامانه کارا 
)ب��ه نش��انی kara.mcls.gov.ir( مراجعه و مراح��ل ثبت نام خود را 

دنبال کردند.
طبق آخرین آمارها، بیش از 490 هزار متقاضی در س��امانه کارا ثبت 
نام کردند که بیش��ترین تسهیالت پرداخت ش��ده در میان رسته های 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده از کرون��ا متعل��ق به رانن��دگان، معلمان 
دبس��تان، بخش حمل و نقل عمومی و آرایشگاه ها بوده است. براساس 
آخری��ن اعالم بانك مرک��زی، در یك ماه و نیم اخی��ر 4400 میلیارد 
تومان تس��هیالت کرونایی از سوی ش��عب بانکی به واحدهای کسب و 

کار پرداخت شده است.
در این میان س��وال این اس��ت که آیا تس��هیالت کرونایی دردی از 
صنوف درمان کرده اس��ت؟ تمدید تس��هیالت کرون��ا درحالی به گفته 
س��خنگوی دولت ت��ا انتهای مهر تمدید ش��ده که همچن��ان انتقادات 
متعددی به ش��رایط و مبلغ این تسهیالت وارد است. به گزارش ایسنا، 
مهلت پرداخت تس��هیالت حمایتی کرونا به صاحبان کسب و کارهای 
بیمه شده و فاقد بیمه و معرفی آنها به بانك پیش از این تا پایان تیرماه 
اعالم ش��ده بود اما وزارت کار به دلی��ل تاخیراتی که در فرآیند اجرای 

پرداخت وام، وجود برخی مشکالت در روند ارسال پیامك و کندی ثبت 
نام متقاضیان به وجود آمد، درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت 
وام را ب��ه کارگروه اقتصادی کرون��ا ارائه کرد که مورد موافقت کارگروه 
قرار گرفت و شرط »نداشتن چك برگشتی« نیز از شروط دریافت همه 
تس��هیالت کرونایی حذف ش��د. در نهایت روز گذش��ته مهلت ثبت نام 

دریافت تسهیالت حمایتی کرونا به پایان رسید.
تاکنون 14گروه شغلی مشمول دریافت تسهیالت حمایتی به مشاغل 
آسیب دیده از کرونا شناخته شدند و متقاضیان این وام از روز شنبه باید 
به ش��عبی که در س��امانه بیمه بیکاری اعالم کرده مراجعه و تسهیالت 
خ��ود را دریافت کنند. البته این تس��هیالت به واحده��ا و کارگاه هایی 
اختصاص می یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع 
مبنای پرداخت، ش��اغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن 
بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است و میزان پرداخت تسهیالت نیز 
به این ش��کل است که برای واحدهای کس��ب و کاری که فعال بوده و 
تعطیل نش��ده اند،  مبلغ 12 میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای 
پرونده بیمه تامین اجتماعی )70 درصد هزینه دس��تمزد و 30 درصد 
ام��ور عملیاتی( و ب��رای واحدهایی که به اجبار تعطیل ش��ده اند، مبلغ 
16 میلیون تومان وام به ازای هر ش��اغل دارای پرونده تامین اجتماعی 
)50درصد هزینه دس��تمزد و 50 درصد س��ایر امور عملیاتی( پرداخت 

می شود.
طب��ق اعالم اتاق اصناف ایران حدود 2 میلی��ون و 300 هزار نفر در 
بخش های غیرمشمول و حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر در بخش های 
مش��مول دریافت تسهیالت شاغل هس��تند و خسارت ماهانه تعطیالت 
ناش��ی از کرونا برای واحدهای صنفی بی��ش از 26 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
با این حال به نظر می رس��د این تس��هیالت آنطور که انتظار می رفت 
درمانی برای مش��کالت گس��ترده ناشی از ش��یوع ویروس کرونا نبوده 
اس��ت.  ش��یوع ویروس کرونا و کم ش��دن رفت وآمدها برای پیشگیری 
ب��ه ویژه در ماه پایانی س��ال که عمدتا روزهای پررونقی برای کس��ب 
وکاره��ای خرد و کارگران فصلی اس��ت، باعث ش��ده فع��االن تجاری، 
اصناف مختلف و کارگران دچار آس��یب های جدی شوند، اما این افراد 

آس��یب دیده عمدتا نسبت به مبلغ و ش��رایط تعیین شده برای دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا گالیه دارند.

ب��رای مثال یك عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران معتقد اس��ت 
تس��هیالت حمایتی به مشاغل آسیب دیده از کرونا نهایتا معادل حقوق 
س��ه ماه یك کارگر اس��ت. همچنین علی اژدرکش، رئیس کمیسیون 
اقتصادی اتاق اصناف تهران، گفته بود که ش��رایط در نظر گرفته شده 
ب��رای اعطای این وام تقریبا دریاف��ت آن را را غیرممکن کرده، چراکه 
به صورت س��نتی و نرمال فهرست بیمه اس��فند و فروردین 20 درصد 
متفاوت اس��ت و افراد زیادی حتی با توافق با کارفرما از ابتدای س��ال 
محل کار خودش��ان را عوض می کنند، اما این نکته برای اعطای وام در 

نظر گرفته نشده است.
اخیرا هم ابراهیم درس��تی، نماینده وزارت صمت در اصناف کش��ور 
و عض��و هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران و ته��ران گفته که »اصناف از 
تس��هیالت کرونایی استقبال نکردند چراکه میزان وام با سود 12درصد 
ب��ه مراتب کمتر از ضرر و زیان مش��اغل بود و تنها باعث ش��د که یك 

بدهی به بدهی های اصناف اضافه شود.« 
ب��رای راس��تی آزمایی ادعای اصن��اف مبنی بر اس��تقبال کم صنوف 
آس��یب دیده از وام کرونا می توان به این نکته اش��اره کرد که براس��اس 
آخرین آمارها، از بین بیش از 490 هزار متقاضی در س��امانه کارا ثبت 
نام کردند که بیش��ترین تسهیالت پرداخت ش��ده در میان رسته های 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده از کرون��ا متعل��ق به رانن��دگان، معلمان 
دبس��تان، بخش حمل و نقل عمومی و آرایش��گاه ها بوده است. این در 
حالی اس��ت که حدود 850 زیررسته شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا 
که با هماهنگی دس��تگاه های اجرایی شناس��ایی و اعالم ش��ده شامل 
3میلیون بنگاه آس��یب دیده اس��ت که 1.3 میلیون واحد بیمه ش��ده و 
دارای ک��د کارگاه��ی و 1.7 میلیون واحد، فاقد بیم��ه و کد کارگاهی 
هس��تند. بنابرای��ن با توجه به این ش��رایط و اینک��ه در این مدت حق 
بیمه ه��ا ب��ا جریمه دیرک��رد و مالیات ها ب��ا افزایش مالیات��ی دریافت 
ش��ده، او پیش��نهاد داده که باقیمان��ده اعتبار تس��هیالت کرونایی در 
قالب معافیت های مالیاتی و پرداخت س��هم بیمه کارفرما برای صنوف 

آسیب دیده لحاظ شود.

آیا تسهیالت کرونایی دردی از کسب و کارها درمان می کند؟

تمدید ثبت نام وام کرونا تا پایان مهرماه
انرژی

»سی ان بی سی« از احتمال وقوع شوک تقاضا گزارش داد
شوک تقاضا در بازار نیمه جان نفت

برخ��ی از تحلیلگران انرژی معتقدند که ش��وك بعدی که به بازار 
نیمه جان نفت وارد می شود، احتماال شوك تقاضا خواهد بود.

به گزارش»سی ان بی س��ی«، اگر این پیش بینی محقق شود، بازار 
نف��ت ک��ه از اوایل س��ال 2020 میالدی به دلی��ل محدودیت های 
وضع ش��ده برای پیشگیری از شیوع هرچه بیش��تر ویروس کرونا و 
کاهش شدید رفت وآمد و سفر در کشورهای مختلف جهان، روزهای 
بدی را پشت سر گذاشته است، دچار بحران عمیق تری خواهد شد.

بسیاری از تحلیلگرانی که هفته گذشته در کنفرانس مجازی نفت 
آسیا-پاس��یفیك حضور داش��تند، از احتمال بروز موج دوم ش��یوع 
ویروس کرونا سخن می گفتند و از این بابت نگران بودند. اد مورس، 
مدی��رکل بخش تحقیق��ات کاالهای خام در گ��روه خدمات مالی و 
بانکداری س��یتی گروپ به عنوان یکی از حاضران در این کنفرانس 
)که به همت مؤسسه گلوبال پالتز برگزار شده بود( در این خصوص 
می گوید: »بس��یاری از ما درباره یك ش��وك دیگر در سمت تقاضا 

صحبت می کردیم. این شوك مانند جنگ آخر خواهد بود.«
این تحلیلگر شناخته شده و کهنه کار آمریکایی در کنفرانس هفته 
گذش��ته هش��دار داد که کش��ورهای تولیدکننده نفت ممکن است 
در آینده نزدیك با مش��کالت اقتصادی ش��دیدی مواجه ش��وند. او 
خاطرنش��ان کرد: »ما کش��ورهایی را می بینیم ک��ه بیش از حد به 
درآمدهای نفتی وابس��ته هس��تند و با این شرایط نمی توانند هزینه 
خدمات کش��وری، سالمت، آموزش و امنیت خود را تأمین کنند. ما 
در آینده شاهد اتفاقات بسیار نگران کننده ای از جمله کاهش تقاضا 
و افزای��ش قابل توجه موجودی انبارهای نف��ت خواهیم بود. به نظر 
من بزرگ ترین نگرانی این اس��ت که چه بر سر اقتصادهای شکننده 

کشورهای تولیدکننده نفت خواهد آمد.«
در روز بیس��تم آوریل )اول اردیبهش��ت( قیمت نفت خام سبك 
تگ��زاس ب��رای تحویل در ماه مه )اواس��ط اردیبهش��ت تا اواس��ط 
خ��رداد( ب��رای اولین ب��ار در تاری��خ صنعت نفت جه��ان به میزان 
قابل توجهی در محدوده منفی پیش��روی کرد. این اتفاق عجیب که 
ب��ه دلیل محدودیت های مرتبط با بحران کرونا و نبود ظرفیت برای 
ذخیره س��ازی نفت رخ داد، زنگ هشدار را برای فعاالن بازار نفت به 

صدا درآورد.
مارتین فرانکل، رئیس هیأت مدیره مؤسس��ه گلوبال پالتز معتقد 
است متوسط تقاضای روزانه نفت در سال جاری میالدی 8 میلیون 
بش��که کمتر از رقم آن در س��ال گذش��ته خواهد بود که به گفته 
وی کاهش بسیار بزرگی محسوب می شود. فرانکل در این خصوص 
می گوید: »ما به تازگی فصل مس��افرت های تابس��تانی در آمریکا را 
پش��ت سر گذاشته ایم و به همین دلیل انتظار داریم که تقاضا برای 
فرآورده ه��ای نفتی بیش از پیش افت کند. از طرفی در حال حاضر 
ش��اهد افزایش موارد ابتال به کووید-19 در بسیاری از نقاط جهان 
هس��تیم و این یك نگرانی بزرگ برای ماس��ت. حتی در پایان سال 
2021 هم میانگین تقاضای روزانه نفت همچنان پایین تر از س��طح 

آن در سال 2019 خواهد بود.«
اگر تقاضای نفت ط��ی ماه های آینده به وضعیت عادی بازنگردد، 
ائت��الف اوپ��ك پالس بار دیگر در موقعیت حساس��ی ق��رار خواهد 
گرف��ت. در م��اه ژوئیه اعضای ائتالف نفتی موس��وم به اوپك پالس 
-که از کش��ورهای عضو اوپك و چند کش��ور نفت��ی دیگر از جمله 
روس��یه تشکیل شده است- اجرای طرح کاهش تولید نفت خود به 
میزان مجموعاً 10 میلیون بش��که در روز را آغاز کردند، اما پس از 
بهبود نسبی بازار نفت میزان کاهش تولید نفت اوپك پالس به 7.7 

میلیون بشکه رسید.
مارتی��ن فران��کل در این رابط��ه می گوید: »اگر تقاض��ا بازنگردد، 
ائت��الف نفتی اوپك پالس تا چه مدت قادر خواهد بود که انس��جام 
خود را برای کنترل عرضه نفت در حالی که قیمت نفت حوالی 40 
دالر است، حفظ کند؟ اگرچه ما معتقدیم که قیمت ها ممکن است 
در سال آینده کمی افزایش یابند، اما آیا نرخ رشد تقاضای نفت هم 
به س��طح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت؟ وقوع این سناریو به 

هیچ وجه راحت نیست.«
ب��ه اعتقاد وی، »در چنی��ن فضایی حفظ انس��جام میان اعضای 
اوپ��ك پالس هر روز دش��وارتر از قبل خواهد ب��ود، زیرا همان طور 
که می دانید برخی از این کش��ورها که روسیه هم یکی از آنهاست، 
واقع��اً به نف��ت و درآمدهای نفتی متکی هس��تند و به همین دلیل 
هرچه این وضعیت بیش��تر ادامه پیدا کند، فش��ار بیش��تری به آنها 

وارد خواهد شد.«
در این میان، ب��ه گفته تحلیلگران حاضر در کنفرانس مجازی 
نف��ت آسیا-پاس��یفیك از جمله »کریس میجل��ی« مدیر بخش 
تحلیل بازارهای جهانی در مؤسسه گلوبال پالتز، تقاضای جهانی 
برای گازوئیل با س��رعتی بیش��تر )در مقایسه با بنزین( در حال 
بهبود اس��ت و این یك خب��ر امیدوارکننده برای ب��ازار نفت به 

شمار می آید.
فیلیپ��ه بایون، مدیرعامل ش��رکت خوش��ه ای اکوپت��رول کلمبیا 
ک��ه یکی از بزرگ ترین ش��رکت های فعال در ح��وزه نفت و گاز در 
آمریکای جنوبی اس��ت، در این خصوص می گوید: »افزایش خرید و 
ف��روش آنالین در جریان بحران جهانی کرونا باعث حضور پررنگ تر 
کامیون ها در جاده ها شده است. ما اکنون کامیون ها و کامیونت های 
بیشتری را می بینیم که مواد غذایی و سایر اقالم را در سراسر کشور 
جابه جا می کنند. فکر می کنم اکنون مس��ئله اصلی تقاضای سوخت 
جت باش��د که به نظر می رس��د بازگشت آن به سطح قبل از بحران 

کرونا مدت بسیار بیشتری طول خواهد کشید.«
با توجه به چشم انداز ضعیف بازار نفت، کاهش شدید سرمایه گذاری 
در حوزه نفت و گاز کاماًل محتمل به نظر می رسد. دکتر احمد علی 
عتیقه، مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری ع��رب پترولیوم، در این 
رابطه یادآوری می کند: »ش��رکت های نفتی از ابتدای س��ال 2020 
تاکنون حدود 80 میلیارد دالر از مخارج س��رمایه ای خود کاسته اند 
و این به معنای کاهش بیش از 30 درصدی مخارج س��رمایه ای این 
ش��رکت ها در مقایس��ه با سال گذش��ته خواهد بود. در حال حاضر 
بخ��ش انرژی برای جذب س��رمایه های جدید با دو مش��کل عمده 
مواج��ه اس��ت؛ یکی پایین آمدن نرخ بازگش��ت س��رمایه و دیگری 
کاهش حاشیه س��ود در سراسر زنجیره ارزش بخش انرژی. این دو 
مش��کل باعث می شود که ش��رکت های فعال در حوزه نفت و انرژی 
برای تأمین مالی س��رمایه گذاری های آینده، به ویژه در این ش��رایط 

بحرانی، با چالش جدی مواجه باشند.«
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کووی��د-19 ذره بینی روی بس��یاری از نابرابری ها در جهان قرار داده 
اس��ت. میلیون ها نفر هنوز بیکار هستند. زنان، کارگران و اقلیتها بیشتر 
از دیگران از رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا آسیب دیده اند. در یك 
کالم، کرونا، ظلم کاپیتالیس��م را برمال کرد و ح��اال پاندمی کووید-19 
می تواند نظام س��رمایه داری را برای همیش��ه به نف��ع کارگران، زنان و 

گروه هایی که بیشتر نیاز دارند، تغییر دهد. 
به گزارش »س��ی ان ان«، کرونا ذره بینی برروی بس��یاری از کاستی ها 
و بی عدالتی ه��ا به خصوص در اقتصاد و جامعه آمریکا قرار داده اس��ت. 
در این زمینه، پل پلیر، اس��تاد اقتصاد و سیاس��ت عمومی در آکسفورد 
می گوی��د: »زمین بازی قباًل مس��اوی نبود، اما حاال وی��روس کرونا نور 
جدیدی بر روی کاستی های سیستم اقتصادی و اجتماعی امروز تابانده 
اس��ت. مجمع جهانی اقتصاد هم پیش  از این خواس��تار بازسازی بزرگ 

کاپیتالیسم شده است.«
در واقع، این نمادی از جامعه س��رمایه داری امروز است که گروه هایی از 
مردم عقب بمانند و این وظیفه سیاس��ت گذاران است که سعی کنند این 
عقب ماندگی را برطرف کنند. البته این اولین بار نیس��ت که سرمایه داری 
دچار بحران می ش��ود. در دهه 1950 میالدی و در »عصر طالیی آمریکا«، 
نگرانی هایی در مورد اتوماسیون و از بین بردن مشاغل و افرادی که در این 
شکاف سقوط می کردند، وجود داشت. در سال 2008 میالدی هم به دنبال 

بحران مالی، حرص و طمع شرکت ها زیر ذره بین قرار گرفت.
در تاری��خ م��درن، تنها رکود بزرگ 1930 از نظ��ر اقتصادی، ویرانگر 
از بح��ران کووید-19 بوده اس��ت. حاال به گفته الری گلیکمن، اس��تاد 
مطالعات آمریکا، »پیامدهای رکود بزرگ، تس��کین، بهبود و اصالحات، 
ممکن است یك بار دیگر برای ایجاد اقتصاد بهتر برای آینده الزم باشد.« 

در واقع، زمانی که پاندمی کرونا تمام ش��ود، پنهان کردن همه مس��ائل 
 MIT اقتص��ادی آمریکا دش��وار خواهد ب��ود. دارون عجم اغلو، اس��تاد
می گوید: »ما آبس��تن تغییرات هستیم.« در اینجا سه روش وجود دارد 
که همه گیری کرونا ممکن اس��ت نظام س��رمایه داری را برای همیش��ه 

تغییر دهد.
* ش��بکه امنی��ت اجتماع��ی جدی��د: همه گیری کرونا ش��کاف هایی 
در ش��بکه امنیت اجتماع��ی آمریکا ایجاد کرده اس��ت. وارد دولت رفاه 
ش��ماره 2 شوید، کارشناس��ان معتقدند که این وضعیت می تواند بیشتر 
با نیازهای کارگران س��ازگار باش��د. مزایای بیکاری با برنامه ریزی بهتر، 
برنامه هایی برای کمك به بازگشت نیروی کار و مسکن ارزان تر می تواند 
به کاهش فشار این بحران روی ضعیف ترین اعضای اقتصاد کمك کند.

میلیون ها نفر ش��غل خ��ود را در همه گیری کرونا از دس��ت  داده اند، 
اما مزای��ای بیکاری اغلب ب��رای تأمین مخارج زندگی کافی نیس��تند، 
درحالی که اجاره ها بخش بزرگی از درآمد را در سراسر کشور می بلعد. با 
افزایش همه گیری، گرس��نگی هم یك مشکل فزاینده شده است. عالوه 
بر این، کارگران عمدتاً در مش��اغل کم درآمد، خود را در معرض ابتال به 
ویروس کرونا در محل کارشان قرار داده اند، شغل هایی ازجمله کارخانه 
فرآوری گوشت و انبارهای حمل ونقل شامل این موارد می شود. به گفته 
اقتصاددانان، پرداخت جایگزین دستمزد این کارگران ارزان نخواهد بود 

و به احتمال زیاد به معنای افزایش مالیات است.
* چالش اتوماس��یون ب��رای نیروی انس��انی: جهانی ش��دن همراه با 
کاپیتالیس��م و سرمایه داری است. این وضعیت پول و مردم را در سراسر 
جهان به حرکت درمی آورد. چالش بزرگ برای سیاس��ت گذاران مقابله 
با این امر اس��ت که چگونه این کارگران را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. 

در س��رمایه داری امروز، پول در بیش��تر موارد مهم ت��ر از کارگران تلقی 
می ش��ود: اگر جابه جایی مش��اغل به ج��ای دیگر یا اس��تفاده از ربات ها 
موجب صرفه جویی در هزینه ها شود، کار تمام است. جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو آمریکا، اوایل سال جاری گفته بود که »اوضاع برای کارگران 

بهبود نیافته است و این نابرابری را تشدید کرده است.«
این همه گیری نمونه ای از زندگی واقعی را ارائه داده اس��ت که نشان 
می دهد ربات ها بیمار نمی ش��وند، اما نیروی کار انسانی به بیماری مبتال 
خواهند ش��د. از ط��رف دیگر هم دولت رفاه تنها ب��ه دادن مزایا مربوط 
نمی ش��ود. این مورد همچنین به آموزش و مراقبت های بهداش��تی هم 
تسری پیدا می کند. در جهانی که ماشین آالت به طور فزاینده شغل افراد 
را در اختیار می گیرند، نس��ل بعدی بای��د آموزش ها و مهارت های مورد 

الزم برای منطبق شدن با آن را یاد بگیرد.
* بدهی بیشتر از هر زمان دیگری: کاپیتالیسم تنها نحوه برخورد یك 
کش��ور با مردم و کارگرانش نیست، این نظام نحوه برخورد با پول را هم 
مش��خص می کند. کووید-19 هزینه دولت ها را به  جایی رس��انده است 
که قباًل هرگز رخ نداده بود. حاال کس��ری بودجه در کشورها در سراسر 
جهان در حال رشد است؛ چنانچه دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی 
کرده اس��ت که کسری بودجه فدرال ایاالت متحده در پایان سال 2020 
میالدی حدود 3.3 تریلیون دالر خواهد بود که بیش از سه برابر میزان 
س��ال 2019 است. در این باره کریستین دس��ان، استاد حقوق هاروارد 
می گوید: »بدهی ممکن اس��ت یکی از برجس��ته ترین خصوصیات نظام 
س��رمایه داری امروز باش��د. در دنیای پس از همه گیری، سیاست گذاران 
مجبور هس��تند که زندگی با بارهای س��نگین بده��ی را بپذیرند و یا با 

بازنگری کامل سیستم موجود روبه رو شوند.«

کرونا چطور نظام سرمایه داری را برای همیشه تغییر می دهد؟

بازسازی کاپیتالیسم در 3 سناریو
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اپلیکیشن ها و سایت های اینترنتی توجه کنند
لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو

طبق اعالم دادس��تانی، از این پس افرادی ک��ه قصد درج آگهی در 
سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.

به گزارش ایسنا، نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی 
را بر آن داش��ت تا از اردیبهش��ت ماه امسال درج قیمت در آگهی های 
فروش مرب��وط به این بازارها در س��ایت های اینترنتی را ممنوع کند. 
هرچند از آن زمان تاکنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته 
اما به ادعای برخی مس��ئوالن، تالطم ای��ن بازارها تا حدودی فروکش 

کرده است.
به دنبال ایجاد نوس��انات بازارهای ارز، طال، خودرو و مسکن، به باور 
برخی کارشناس��ان و مس��ئوالن، اعالم قیمت در سایت های اینترنتی 
فروش مس��کن و خودرو از جمله دالیل ایجاد رش��د قیمت ها در این 
بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرس��ازی در مردادماه امس��ال از 
انتش��ار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم 
در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش 

مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.
محمد اس��المی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعالم قیمت 
مسکن در تهران می تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیرگذار 
باش��د. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسالمی 
به ایس��نا خبر داد که قرار اس��ت در آینده نزدیك گزارش بازار مسکن 
تمامی استان های کشور اعالم شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.
یک��ی از اف��راد موافق با ای��ده وزیر راه و شهرس��ازی، مصطفی قلی 
خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران امالك تهران است که معتقد است 
اعالم مداوم قیمت مس��کن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملك 

منجر به التهاب در این بازار می شود.
بر این اس��اس از اواسط ش��هریورماه، دادستانی طی نامه ای کسب و 
کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مس��کن را موظف 
کرده تا کاربران خود را از اول مهرماه از طریق سامانه امتا احراز هویت 
کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری 
بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه 
دادس��تانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما 
در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم هایی است که در حوزه 

فروش خودرو و امالك فعالیت می کنند.
در این خصوص احمد محرم زاده، عضو کمیس��یون عمران مجلس، 
برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های 
اینترنتی را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت 
بی ضابطه سایت های اینترنتی، ساختار و نظم دهد. به گفته محرم زاده، 
اعالم ممنوعیت درج قیمت مس��کن و خودرو که سال گذشته توسط 
دس��تگاه قضایی انجام ش��د منجر به کاهش تالطم ه��ا به میزان قابل 

توجهی در این بازارها شده است.

مستخدمین حسینی:
نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است

یك تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس به 
س��مت تولید تورم را کاهش می دهد، گفت نقدینگی خلق شده در 
بازار س��رمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه منجر به شکل گیری 
فعالیت های س��فته بازانه و داللی در بورس شده است زیرا، به دلیل 
بازدهی باالی این بازار برخی شرکت ها از بانك ها تسهیالت دریافت 

می کنند تا با آن سهام خرید و فروش کنند.
حیدر مستخدمین حس��ینی درباره دالیل رشد نقدینگی و نقش 
بازار س��رمایه در آن، به ایس��نا گفت: خلق نقدینگی زمانی می تواند 
نقطه ضعفی برای اقتصاد باش��د که تامین کس��ری بودجه از طریق 
نظام بانکی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باش��د، درحالی که اگر 
نقدینگی به س��مت تولید هدایت و تزریق ش��ود و رشد نقدینگی با 
رش��د تولید برابر باشد، آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، 

رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.
وی اف��زود: در صورت��ی ک��ه نقدینگی ب��ه تولید تزریق نش��ود، 
مابه التفاوت آن بر تورم می نش��یند و میزان تورم افزایش می یابد. به 
عبارت دیگر، هرچه رش��د تولید پایین باشد، رشد نقدینگی برابر با 
تولید نیست و بر تورم نشسته است که این امر، مرحله بحرانی برای 

اقتصاد ایجاد می کند.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که نقدینگی موجود 
به سمت تولید هدایت نشده است، دولت تصمیم می گیرد تا در بورس 
دخالت کند که انگیزه برای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه 
نقدینگی که به سمت بورس رفت، اگر به سمت تولید حرکت می کرد 
قطعا می توانست به کاهش تورم کمك کند، اما نقدینگی موجود در بازار 

سرمایه به سفته بازی دامن زده است.
به گفته مستخدمین حسینی اشخاص حقوقی و شرکت ها بخشی از 
تسهیالت دریافت کرده از بانك ها را به دلیل بازدهی باال وارد بورس و 
سهام خرید و فروش می کنند. دخالت دولت در بورس مکانیزم خودکار 
آن بازار را بهم می زند و منجر می شود تا یك روز شاخص بورس باال و 

روز دیگر پایین برود.
در ادام��ه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه برای کنترل نقدینگی 
دولت باید س��عی کند که کس��ری بودجه نداش��ته باشد، گفت: بانك 
مرک��زی نیز باید نظارت بیش��تری بر بانك ها در زمین��ه خلق اعتبار 
داشته باشد تا خلق اعتبار به سمت تولید برود زیرا، اگر نقدینگی وارد 
س��وداگری شود منجر به افزایش تورم می ش��ود. دولت و مجلس باید 
سعی کنند تا پایه پولی بانك مرکزی افزایش پیدا نکند و با هدف تقویت 
بورس از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند که این امر، پایه پولی بانك 

مرکزی را افزایش می دهد و تورم را باال می برد.
وی با تاکید بر اینکه بورس و حتی بانك ها باید مطابق استانداردهای 
خود عمل کنند و دولت و مجلس نباید دخالتی در آن داش��ته باشند، 
تصریح کرد: هدف اصلی بورس تامین منابع مالی است و در این راستا، 
دولت باید توضیح دهد که امس��ال برای چ��ه پروژه هایی تامین مالی 
از طریق بازار س��رمایه صورت گرفته اس��ت درحالی که وضعیت فعلی 
س��فته بازی و سوداگری در بورس بیانگر این است که نقدینگی بورس 

وارد تولید نشده است و تنها دست به دست شده است.
این کارش��ناس اقتصادی در پایان س��خنانش خاطرنش��ان کرد که 
همچنان بنگاه های تولیدی در بورس برای تامین مالی باید به بانك ها 
مراجعه کنند درحالی که بازار سرمایه با این حجم از نقدینگی نتوانسته 

است برای تولید تامین مالی داشته باشد.

بانکنامه

فرصت ام��روز: آخرین گ��زارش تراکنش های کارتی نش��ان می دهد 
ک��ه تع��داد کارت های بانک��ی دارای تراکن��ش در ش��بکه پرداخت به 
111 میلی��ون فق��ره کارت در مردادماه رس��ید و همچنین 2 میلیارد و 
898 میلی��ون تراکن��ش به ارزش بیش از 476 ه��زار میلیارد تومان در 
ش��بکه الکترونیك پرداخت کارت پردازش ش��ده که نس��بت به تیرماه 
از رش��د 0.95 درصدی در تعداد و افت 8.28 درصدی به لحاظ ارزش 
برخوردار اس��ت. نکته جالب این گزارش اینجاست که شیوع کرونا باعث 
رش��د هرچه بیش��تر اس��تفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به 
کارتخوان های فروش��گاهی در تراکنش های این ماه شده است. درحالی 
س��ه نوع »اب��زار پذیرش اینترنت��ی«، »ابزار پذیرش موبایل��ی« و »ابزار 
پذیرش کارتخوان فروش��گاهی« در ش��بکه الکترونیکی پرداخت وجود 
دارد که بررس��ی ها نشان می دهد، در کنار توسعه بانکداری الکترونیك، 
ش��یوع کرونا نیز باعث رش��د هرچه بیش��تر کاربرد ابزارهای موبایلی و 
اینترنتی نس��بت به کارتخوان های فروشگاهی در تراکنش ها شده است. 
همچنین دهك های برخوردار جامعه تمایل بیشتری به استفاده از ابزار 
موبایلی و اینترنتی دارند و مقایس��ه مبالغ تراکنش های کارتی برای هر 
یك از دهك ها به خوبی نشان می دهد که فاصله زیادی میان کارت هایی 
که دهك های پایین درآمدی می کش��ند با دهك های باال وجود دارد. در 
واقع، از دل تغییر و تحوالت ش��اخص های تراکنش های کارتی می توان 
وضعیت اقتصادی و رفتار اجتماعی اقشار و طبقات مختلف را نسبت به 

شرایط حاضر جامعه سنجید.
گزارش »فرصت امروز« از آخرین تحوالت ش��بکه پرداخت کش��ور را 

در ادامه می خوانید.
تحوالت تراکنش های کارتی در مردادماه امسال

طبق آمارهای منتشرشده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت )ش��اپرك( در مردادماه امس��ال بالغ بر 2 میلیارد و 898 میلیون 
تراکنش با ارزش بیش از 476 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیك 
پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد 0.95 درصدی در 

تعداد و از نظر ارزش افت 8.28 درصدی را نشان می دهد.
درحالی که ارزش اسمی تراکنش های مردادماه نسبت به ماه گذشته 
ب��ا افت 8.28 درصدی هم��راه بوده، ارزش حقیق��ی تراکنش ها در این 
ماه 11.39 درصد را ثبت کرده اس��ت. ارزش حقیقی تراکنش ها همان 
ارزش تراکنش های ش��اپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. در 
شرایطی که مبلغ تراکنش های کارتی در تیرماه امسال به بیش از 519 
هزار میلیارد تومان رس��یده بود، این رقم در مرداد به 476 هزار میلیارد 

تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.
ب��ه دلیل ت��ورم موجود، ارزش حقیق��ی تراکنش ها با افت بیش��تری 
مواجه شده است که این روند را می توان طی سال های 1398 و 1399 
مش��اهده کرد. برهمین اس��اس در مقایس��ه نقطه به نقطه درحالی که 
ارزش اس��می تراکنش ها در مرداد امس��ال به مرداد سال گذشته رشد 
82.2 درصدی داشته اس��ت، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، 
این میزان رش��د به 39.6 درصد محدود می شود. در همین راستا مبلغ 
تراکنش های کارتی از 261 هزار میلیارد تومان در مرداد س��ال گذشته 
به 476 هزار میلیارد تومان در مرداد امس��ال افزایش یافته است. بدین 

ترتیب هرچند نس��بت به سال گذش��ته خرید ها و پرداخت های کارتی 
مردم افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت، ولی به دلیل مشکالت شیوع 
کرونا و تشدید تحریم ها، مقایسه ماهانه تراکنش ها در سال جاری حاکی 

از افت ارزش تراکنش هاست.
اما به میزانی که ش��اخص کل به��ای کاال و خدمات افزایش یافته، از 
ارزش تراکنش های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس شاخص کل 
بهای کاال و خدمات در مرداد امس��ال نسبت به تیر امسال 3.51درصد 
رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش های کارتی در این دو ماه با افت 
11.3 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. همچنین بررسی شاخص کل بهای 
کاال و خدمات در مرداد امس��ال نس��بت به مرداد سال گذشته حاکی از 
رش��د 30.4 درصدی این ش��اخص اس��ت که باعث افت 39.6 درصدی 

ارزش تراکنش های کارتی شده است.
تغییرات ابزارهای سه گانه شبکه پرداخت

بررس��ی ها همچنین نش��ان می دهد که به موازات توس��عه بانکداری 
الکترونیك، ش��یوع کرونا نیز باعث رش��د بیش��تر اس��تفاده از ابزارهای 
موبایلی و اینترنتی نس��بت به کارتخوان های فروش��گاهی شده است. به 
گزارش »روزنامه ایران«، متوس��ط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در 
مرداد امس��ال، 255 تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه 
در ماه گذش��ته افزایش 2.23 واح��دی یا0.88  درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. بیش��ترین افزایش متوس��ط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان 
فروش��گاهی اس��ت. در مردادماه متوس��ط تعداد تراکنش های اینترنتی 
بدون تغییر137 تراکنش بوده اس��ت. متوس��ط تعداد تراکنش هر ابزار 
پذیرش موبایلی 86 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با 
افزایش 2.81 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار 
کارتخوان فروش��گاهی نیز با 4.26 واحد افزایش نسبت به تیر 1399 به 

300 عدد در مردادماه رسیده است.
س��هم تعدادی و مبلغی تراکنش های ابزار کارتخوان فروش��گاهی در 
مرداد 1399 نس��بت به ماه گذش��ته به ترتیب کاهش 0.44 و افزایش 
1.68 درصدی داش��ته اس��ت. تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش 
اینترنتی در مرداد 1399 نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش 0.29 
و کاه��ش 1.71 درص��دی را تجربه کرده اند، در بررس��ی تعداد و مبلغ 
تراکنش ه��ای ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش 0.15 درصدی در تعداد 
تراکنش ها و افزایش 0.027 درصدی در مبلغ تراکنش ها مشهود است.
تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال 
نس��بت ماه مش��ابه س��ال گذش��ته به ترتیب با افزایش 1.42 و کاهش 
10.94 درص��دی همراه بوده اس��ت. تعداد و مبل��غ تراکنش های ابزار 
پذی��رش اینترنتی ب��ه ترتیب افزایش 0.56درص��دی و افزایش 11.09 
درصدی را تجربه کرده اس��ت. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش 
اب��زار پذی��رش موبایلی با کاه��ش 1.98 درصدی همراه ب��وده و مبلغ 

تراکنش های این ابزار نیز با کاهش 0.147درصدی همراه بوده است.
برهمین اس��اس س��هم ابزارهای س��ه گانه از بازار نی��ز تغییر کرده به 
طوری که ابزار اینترنتی از س��هم بازار 11.15 درصدی در تیر امس��ال 
به س��هم 11.78درصدی در مرداد رس��یده اس��ت. ابزار موبایلی نیز که 
بیش��ترین رشد سهم بازار را داش��ته از سهم 11.98 درصدی در تیر به 

س��هم 12.15 درصدی در مرداد رس��یده اس��ت. این در حالی است که 
س��هم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از 76.87 درصد در تیر به 

76.07 درصد در مردادماه رسیده است.
 هر دهک اقتصادی چگونه کارت می کشد؟

همچنین با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش های کارتی 
ب��رای هر دهك به خوبی رفتار دهك های مختلف در ش��رایط اقتصادی 
دیده می ش��ود. محاسبه شاخص نس��بت دهکی برای مبلغ تراکنش ها، 
بیانگ��ر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش ه��ای پرداخت الکترونیك کارتی 
است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان دهنده حذف تراکنش های 
با مبالغ بس��یار ریز یا بس��یار بزرگ تعریف می ش��ود.  نسبت دهکی در 
مقایسه نقطه به نقطه رشد 25.96 درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد 
منفی 12.33درصدی داش��ته اس��ت. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی 
تراکنش های دهك دهم رش��د منفی 10.43 درصدی و متوسط مبلغی 
دهك اول نیز رش��د 2.05 درص��دی را تجربه کرده که در نهایت منجر 
به رش��د منفی 12.23 درصدی نسبت به متوسط قیمت دهك دهم به 

دهك اول در قیاس ماهانه شده است.
نس��بت دهکی در مرداد امس��ال نسبت به ماه گذش��ته روند کاهشی 
داش��ته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد 
منفی 108 واحدی داش��ته است. متوسط مبلغ تراکنش های خرید کاال 
و خدم��ات در دهك آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی باالتر از ابزار 
کارتخوان فروش��گاهی اس��ت، این امر مؤید این موضوع اس��ت که ابزار 
پذی��رش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش های خرید در دهك دهم 
اس��ت. در خدمت خرید کاال و خدمات اعداد مبین آن است که به طور 
متوس��ط 90 درص��د تراکنش ها یعنی 9 ده��ك در ابزارهای کارتخوان 
فروش��گاهی و اینترنتی مربوط به خری��د کاال و خدمت با مبلغ کمتر از 

100 هزار تومان بوده است.
شکاف دهک ها در استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی

مقایس��ه متوس��ط مبالغ تراکنش های کارتی برای هر یك از دهك ها 
ع��الوه ب��ر تمایل دهك ه��ای برخوردار به اس��تفاده از اب��زار موبایلی و 
اینترنت��ی، به خوبی نش��ان می دهد که فاصله زی��ادی میان کارت هایی 
که دهك های پایین درآمدی می کش��ند با دهك ه��ای باال وجود دارد. 
در همین راس��تا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش های کارتی 
دهك دهم )ثروتمندترین( یك میلیون و 505 هزار تومان بوده که این 
مبل��غ برای دهك اول هزار و 937 تومان بوده اس��ت. نکته جالب توجه 
این گزارش این اس��ت که در میانگین مبالغ تراکنش های دهك دهم یا 
ثروتمندترین ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به 
طوری که در تیر امس��ال متوسط مبالغ یك میلیون و 680 هزار تومان 
بوده که در مرداد امس��ال 10.4 درصد افت کرده اس��ت، اما در مقایسه 
با مرداد س��ال گذشته شاهد رش��د 51.9 درصدی ارزش تراکنش های 
این دهك هستیم. در دهك اول یا فقیرترین ها نیز درحالی که متوسط 
مبال��غ تراکنش های کارتی این دهك در تیرماه هزار و 898 تومان بوده 
این رقم در مرداد به هزار و 937 تومان رس��یده که نشان دهنده رشد 2 
درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد 25.9 

درصدی متوسط مبلغ هستیم.

جلس��ه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح سه ش��نبه به ریاس��ت 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به 
عنوان یکی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور 
و س��ایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: الزمه هدایت نقدینگی موجود 
در کش��ور به س��مت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز 

رفع موانع پیش روی تولید است.
مع��اون اول رئیس جمهور س��رمایه گذاری را یک��ی از نیازهای اصلی 
کش��ور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف 
مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق 

توسعه است.
جهانگی��ری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زائد و دس��ت و پاگیر 
که بر س��ر راه فعاالن اقتصادی قرار دارد، اظهار داش��ت: وزرا و روسای 
دستگاه های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که الزمه 
بهبود فضای کس��ب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های 

درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه متاسفانه گاهی 

همزم��ان با حذف مقررات دس��ت و پاگیر و زائد ش��اهد وضع مقررات 
متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه های اجرایی هستیم، گفت: نباید 
اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع ش��ود و باید سازوکاری اندیشیده 
ش��ود تا هر دس��تگاه اجرایی مکلف ش��ود به ازای هر قانون و مقررات 

جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبال وضع شده را حذف کند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید بس��ترهای الزم را ب��رای فعالیت بخش 
خصوص��ی و فعاالن اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنش��ان کرد: مهمترین 
اقدام برای حل مشکالت فراروی بخش تولید، شناسایی و احصای موانع 
و چالش های فعلی اس��ت که الزم است وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و بانك مرکزی در جلس��ه بع��دی کارگروه، 
گزارش��ی جامع از وضعی��ت موجود و چالش های ف��راروی بخش تولید 

کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
در ای��ن جلس��ه  نماین��ده وزارت اقتصاد گزارش��ی از عملکرد هیأت 
مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیأت را ارائه کرد و گفت:  تس��هیل 
در صدور گواهی ها، پنجره واحد فیزیکی ش��روع کس��ب و کار، تسهیل 
در فرآین��د صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تس��هیل در 
ش��رایط فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات 

انجام شده توسط هیأت مقررات زدایی است.
وی همچنین گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در راستای ساماندهی 
نظام مجوزدهی در کش��ور ارائه ک��رد و گفت: کاهش مراحل، مدارك و 
هزینه ها به عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور 
مجوزها به عنوان برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان 
برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می شود.

در این گزارش همچنین به س��امانه صدور مجوزهای کش��ور )س��ام( 
و وضعیت اس��تعالمات مجوزهای کشور اش��اره شد و گزارشی از میزان 

اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی توسط دستگاه ها ارائه گردید.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای حذف مقررات زائد و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصالحات به تصویب کارگروه جهش 
تولید رس��ید. در این جلس��ه مقرر ش��د هیأت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف سه ماه مجوزهای ثبت شده 
توس��ط مراجع صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی مجوزهای کش��ور با 
اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه بر محیط کس��ب و کار به س��ه طبقه 

اظهارنامه یا اعالن، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه قرار دهد.

جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید:

وزرا و روسای دستگاه ها، شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند

شیوع کرونا باعث رشد بیشتر ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان های فروشگاهی شده است

محبوبیت موبایل در تراکنش های پرداختی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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از حمایت حقوقی ها تا عرضه خودرو در بورس کاال
۲ پیشنهاد برای رشد دوباره بورس

بورس تهران که از نخس��تین روز هفته ب��ا آغازی پرهیجان در بازار 
همراه بود، باعث ترس بسیاری از سهامدارانی شده است که بر سر دو 
راهی ماندن یا خروج از این بازار هس��تند زیرا از نظر اکثر کارشناسان 
بازار وارد فاز دوم اصالح ش��ده است. در ابتدا نخستین عامل تاثیرگذار 
در افت اخیر معامالت بورس، بازگشایی نماد پاالیشی ها با دامنه نوسان 
نامحدود اعالم شد و برخی معتقد بودند در شرایطی که بازار در چنین 
وضعیتی قرار دارد و سهامداران بدون هیچ گونه تحلیلی اقدام به فروش 
سهام در اختیار خود می کنند بهتر بود مسئوالن با تأمل بیشتری دست 
به چنین بازگشایی هیجانی بزنند تا کمتر شاهد تاثیر آن در بازار و افت 

پرشتاب شاخص بورس باشیم.
افت ش��اخص ب��ورس فقط به نخس��تین روز هفته ج��اری منتهی 
نش��د بلکه این روند ادامه دار ش��ده و معامالت این بازار را با برخی از 
سردرگمی ها همراه کرد که در این زمینه اظهارنظرهای متفاوت و راه 
حل های متنوعی از سوی فعاالن بازار سرمایه برای عبور از این بحران 

مطرح شده و بازگشت دوباره رشد به بازار ارائه شده است.
در این زمینه، سعید عظیمی، کارشناس بازار سرمایه به راهکار بهبود 
وضعیت حاکم در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازگشت رشد به سهام 
خودرویی ه��ا از طریق عرضه در بورس کاال از جمله عواملی اس��ت که 

تاثیر مثبت آن می تواند به کل بازار انعکاس پیدا کند.
عظیمی با اش��اره به افت ش��اخص ب��ورس از ابتدای هفت��ه به ایرنا 
گفت: بازار در وضعیت فعلی بیشتر در مرحله فشار فروش و شکستن 

حمایت های قبلی در برخی از سهام است.
او عامل اصلی ریزش مجدد ش��اخص بورس در بازار را ناش��ی از دو 
عامل دانست و گفت: نخستین عامل تاثیرگذار بحث قیمت دالر است، 
رشد نرخ دالر تا یك مرحله  می تواند به عنوان محرکی قوی برای روند 
صعودی بازار سهام، کمك کننده در افزایش سودآوری شرکت ها، ایجاد 
انتظارات مثبت برای س��ودآوری بورس و افزایش تقاضا در بازار باشد، 
ام��ا تاثیر مثب��ت افزایش مکرر و بی رویه قیم��ت دالر تبدیل به عامل 
مخرب معامالت بورس می ش��ود و عم��ال زمانی که قیمت دالر از حد 
مشخص ش��ده ای باالتر رود، زمینه افزایش نگرانی ها و ایجاد خطر در 
بازار را فراهم می کند. عظیمی اظهار داش��ت: تا هفته گذشته افزایش 
قیمت دالر، محرکی برای رشد دوباره بازار سهام بود اما از روز دوشنبه 
به دلیل اینکه قیمت س��که و دالر با جهش غیرمنتظره ای همراه شد 
دیگر نمی توان آن را محرك روند صعودی شاخص بورس دید زیرا این 
افزایش با برخی از ابعاد سیاس��ی همراه بوده است. این کارشناس بازار 
سرمایه با بیان اینکه ارزش صف های فروش در بازار روز دوشنبه حدود 
10 هزار میلیارد تومان بود، گفت: در نخستین روزی که بورس شروع به 
ریزش کرد، ارزش صف فروش رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود، 
این به معنای آن است با وجود اینکه بیش از80 درصد از سهام موجود 
در بازار 50 درصد اصالح را تجربه کردند باز هم 10 هزار میلیارد تومان 
صف فروش داشتیم. وی به دیگر عامل تاثیرگذار در افت اخیر شاخص 
بورس اشاره کرد و گفت: پیگیری مجلس و سازمان بورس برای حمایت 
از برخی نمادها از بین 600 نماد منجر به افت ش��دید شاخص بورس 
ش��د، بازار در دو هفته اخیر 70 درصد از سهامش صف فروش شدند، 
اما معامالت بازار به لحاظ وزنی بر روی 30 شرکت اصلی می چرخید، 
زمانی که ریزش بازار ادامه دار شد سهام بزرگ بازار هم در صف فروش 
قرار گرفتند و باعث ریزش بیشتر شاخص بورس از حد معمول شدند.

ب��ه باور عظیمی، موج دوم فروش در بازار به تبعیت از 30 ش��رکت 
بزرگی بود که تا چند روز گذشته در مدار صعود قرار داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه سپس به راهکارهای ارائه شده برای بهبود 
وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهایی که می تواند کل بازار 
را به راحتی نجات دهد، عرضه خودرو در بورس کاال است، محصوالت 
خودرویی سایپا و ایران خودرو با قیمت های بسیار پایین در صورت های 
مالی آنها ذکر می ش��ود؛ بنابراین بهتر است محصوالت این دو شرکت 

خودروسازی در بورس کاال عرضه شوند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در ادامه روند ریزشی این هفته، 
بیش از 13 هزار واحد دیگر کاهش یافت تا ش��روع پاییز 1399 با افت 
ش��اخص کل بورس رقم بخورد. بازار سهام در چند روز گذشته متأثر از 
تنش ه��ای لفظی تحریم قرمزپوش بود و در چهار روز گذش��ته بیش از 
121 هزار واحد افت کرد. ش��اخص بورس در اولین روز هفته بیش از 4 
هزار واحد ریخت، در روز یکش��نبه نیز 47 هزار واحد، روز دوشنبه 57 
هزار واحد و در روز سه ش��نبه نیز 13 هزار و 965 واحد کاهش یافت تا 
در مجموع با افت بیش از 121 هزار واحدی به رقم یك میلیون و 581 

هزار واحد تا پایان اولین روز مهرماه برسد.
شاخص کل هم وزن نیز در روز گذشته )سه شنبه( با 3هزار و 30 واحد 
کاهش به 412 هزار 877 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یك هزار 
و 986 واحد افت به 270 هزار و 601 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 
19 هزار و 644 واحد کاهش و ش��اخص بازار دوم 9 هزار و  714 واحد 
افزایش داش��ت. به موازات افت شاخص بورس، اما شاخص فرابورس در 
این روز افزایش داش��ت و با رش��د 113 واحدی بر روی کانال 17 هزار 
و 712 واحد ایس��تاد. در معامالت اولین روز پاییز در بازار س��هام، بیش 
از 10 میلیارد و 501 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
118 هزار و 195 میلیارد ریال داد و س��تد شد. گروه فلزات اساسی هم 

صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
عقبگرد دوباره به کانال یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد

برخالف تصور بسیاری از کارشناسان، شاخص بورس تهران این هفته 
را نه با رشد که نزولی شروع کرد و در طول چهار روز گذشته این روند 
کماکان ادامه داش��ته اس��ت، اما چرا روند بازار برعکس نظر کارشناسان 
رقم خورد؟ به اعتقاد کارشناس��ان بازار س��رمایه، روند تحوالت سیاسی 
در روزهای گذش��ته و افزایش فشارهای تحریم های آمریکا از یکسو و از 
س��وی دیگر پایان موعد تسویه اعتباری کارگزاران در شهریورماه، پایان 
سال مالی شرکت های سرمایه گذاری و همین طور نامشخص بودن زمان 
تزریق منابع از س��وی صندوق توس��عه ملی به تداوم روند نزولی بورس 
در هفته جاری دامن زده اس��ت. همچنین در این بین خبرهایی درباره 
تغییر در سیاست های پولی از سوی بانك مرکزی هم به گوش می رسد 

که بر روند بازار اثرگذار بوده است.
کارشناسان همچنین بخشی از رشد روند ریزش شاخص بورس را هم 
به گردن سهامداران تازه کار می اندازند و می گویند شکلگیری صف های 
طوالنی فروش و برخوردهای هیجانی در بورس و جا به جایی سرمایه ها 

از بورس به بازارهای دیگر اثرات زیادی در شکل گیری روند نزولی بازار 
داش��ته است. البته در سوی مقابل بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند 
که بورس تهران تحت تأثیر آغاز بازارگردانی سهام و اعمال سیاست های 
حمایتی، الاقل اولین روز هفته جاری را با روند رو به رشدی آغاز کند.

هفته گذشته درمجموع 2700میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس 
شد، اما معامالت روزهای گذشته نشان می دهد سهامداران حقیقی از حجم 
سرمایه گذاری های خود کم کرده  و به فروش بیشتر روی آورده اند که بخشی 
از آن می تواند به دلیل تحوالت سیاس��ی و تالش آمریکا برای فعالس��ازی 
مکانیسم ماش��ه در برجام و بازگشت تحریم های ش��ورای امنیت سازمان 
ملل باشد؛ اتفاقی که در بازار سهام به عنوان واکنش پذیرترین بازار مالی به 

شکل گیری صف های فروش منجر شده است.
در این بین، با توجه به بازگش��ت ش��اخص کل ب��ورس به کانال یك 
میلی��ون و 500 ه��زار واحد بخش��ی از کارشناس��ان ب��ه دولت توصیه 
می کنن��د که سیاس��ت های حمایتی و مدیریتی که برای بازار س��رمایه 
در نظر گرفته را هرچه س��ریع تر کلید بزند و از س��وی دیگر، تزریق یك 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی که برآورد می شود رقمی بیش از 25 

هزار میلیارد تومان باشد، می تواند بسیار موثر باشد.   
هنوز از انجام برخی سیاس��ت های حمایتی از بازار س��هام اطالعی در 
دس��ت نیست و مشخص نیس��ت زمان دقیق تزریق یك درصد از منابع 
صندوق توس��عه ملی چه زمانی محقق خواهد شد. در کنار این عوامل، 
هم اکن��ون زمزمه های��ی در مورد تغییر در سیاس��ت های پولی به گوش 
می رس��د  و حتی ش��ایعاتی وجود دارد که احتماال سیاس��ت گذار پولی 
دس��ت به افزایش محدود نرخ بهره بزند که می تواند در بلندمدت منجر 

به افت شاخص های بورس شود.
مهمترین نمادهای بورس در اولین روز پاییز

در روز سه ش��نبه و در بی��ن تمامی نمادها، نماد صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج ف��ارس )فارس( با 2 ه��زار و 565 واحد، س��رمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یك هزار و 218 واحد، پتروشیمی 
پارس )پارس( با 989 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
ب��ا 952 واح��د، معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و )کچاد( ب��ا 918 واحد، 
پتروش��یمی جم )جم( با 596 واحد، گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری 
ایرانیان )پترول( با 487 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 406 
واحد، س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی )وصندوق( با 389 واحد، 
پتروش��یمی نوری )نوری( با 341 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 336 

واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 272 واحد و پتروشیمی فناوران 
)شفن( با 268 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نماد ملی صنایع مس ایران )فمل��ی( با 2 هزار و 787 
واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 2 هزار و 231 واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با یك هزار و 946 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با یك 
ه��زار و 608 واحد، معدنی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با یك هزار و 310 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با یك هزار و 184 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با یك هزار و 46 واحد، بانك پارسیان )وپارس( با 917 واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسیان )پارسان( با 886 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 864 واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 789 واحد، بانك تجارت )وتجارت( 
با 776 واحد، بانك پاسارگاد )وپاسار( با 664 واحد و سایپا )خساپا( با 626 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بان��ك ملت، فوالد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع 
مس ایران، ایران خودرو، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانك 
تجارت و س��ایپا ازجمل��ه نمادهای پربیننده ب��ورس بودند. گروه فلزات 
اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه 950 میلیون و 294 هزار برگه س��هم به ارزش 24 

هزار و 470 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 113 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کانال 17 هزار و 712 واحد ثابت ماند. در این بازار یك میلیارد و 450 
هزار برگه سهم به ارزش 40 هزار و 870 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماده��ای پلیم��ر آریاساس��ول )آری��ا(، بیم��ه پاس��ارگاد )بپ��اس(، 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  بانك دی )دی(، پتروش��یمی مارون 
)م��ارون(، ش��رکت آهن و فوالد ارف��ع )ارفع(، فوالد هرم��زگان جنوب 
)هرمز(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، فرابورس ای��ران )فرابورس(، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار را داشتند.
همچنی��ن نماده��ای هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیان��ه )میدکو(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، مدیریت ان��رژی تابان هور )وهور(، 
موسسه اعتباری ملل )وملل(،   پاالیش نفت الوان )شاوان(،  توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم(، ویتانا )غویتا(، ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
و عمران اس��تان کرم��ان )کرمان( و بیمه دی )ودی(  ب��ا تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار همراه بودند.

ش��رکت های سرمایه گذاری اس��تان مازندران و لرس��تان در فهرست 
نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شدند.

به گزارش روابط عمومی ب��ورس اوراق بهادار تهران، به دنبال اجرای 
ابالغی��ه مقام معظم رهب��ری در 9 اردیبهش��ت 99 و آیین نامه اجرایی 
آزادسازی سهام عدالت مصوب 4 مرداد 99 شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار، با پذیرش شرکت سرمایه   گذاری استان مازندران به عنوان بیست 
و پنجمین ش��رکت سرمایه گذاری استانی و پانصد و هفتاد و چهارمین 
ش��رکت در بورس اوراق بهادار تهران موافقت شد.  این شرکت در گروه 
»سرمایه گذاری ها« و بخش »سایر واسطه گری های مالی« با کد صنعت 
5699 و نماد »وس��مازن، Vasemazan« در فهرس��ت نرخ های بازار 
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. ش��رکت سرمایه گذاری استان 
مازن��دران از تاری��خ 31  ش��هریور 99 تحت ش��ماره 11044 به عنوان 
ناش��ر نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ثبت ش��ده اس��ت. مدارك و 
مستندات و اطالعات مالی شرکت مذکور در سامانه جامع اطالع رسانی 

ناشران)کدال( افشا شده است. شرکت سرمایه گذاری استان لرستان نیز 
با س��رمایه 92 هزار و 920 میلیارد ریال با نماد »وسلرس��تا« به عنوان 
بیس��ت و چهارمین شرکت س��رمایه گذاری استانی در فهرست نرخ های 

بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
براساس مصوبه هیأت پذیرش، با پذیرش شرکت سرمایه گذاری استان 
لرس��تان به عنوان بیست و چهارمین شرکت س��رمایه گذاری استانی و 
پانصد و هفتاد و س��ومین ش��رکت در بورس اوراق بهادار تهران موافقت 
ش��د و در گروه »س��رمایه گذاری ها« و بخش »س��ایر واسطه گری های 
مال��ی« با کد صنع��ت 5699 و نماد »وسلرس��تا، Vaseloresta« در 

فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
شرکت سرمایه گذاری استان لرستان از 31 شهریور 99 به عنوان ناشر 
نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ثبت ش��ده است. مدارك و مستندات 
و اطالعات مالی ش��رکت مذکور در س��امانه جامع اطالع رسانی ناشران 

)کدال( نیز افشا شده است.

بازار س��رمایه که به نظر می رس��ید به تعادل رس��یده و با صعودهای 
چش��مگیر مجددا وارد کانال یك میلیون و 700 هزار واحدی شده بود، 
دوباره روندی نزولی به خود گرفته و در چهار روز گذشته به کانال یك 
میلی��ون و 500 هزار واحد عقبگرد کرد؛ اتفاق��ی که یك تحلیلگر بازار 
س��رمایه آن را منطقی نمی داند و بر این باور است که باید ترس موجود 
در بازار به س��مت منطق و تحلیل برود. روزبه ش��ریعتی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به جلسه سه هفته پیش مجلس شورای اسالمی با فعاالن 
بازار س��رمایه اظهار کرد: فعاالن بازار سرمایه در این جلسه راهکارهایی 
برای تعادل بخش��ی بازار مطرح کردند، اما فعال خبری نشده است؛ مگر 

اینکه در مرحله بررسی توسط کمیسیون ها باشد.
وی با تاکید بر اینکه با حمایت زبانی برای بازار س��رمایه اتفاق مثبتی 
نمی افت��د، گف��ت: بازار در تیرم��اه با قیمت های جهان��ی که 30 درصد 
پایین ت��ر از قیمت ه��ای کنونی بود، با دالر نیمای��ی که در محدوده 17 
هزار تومان و دالر بازار آزاد که حدود 20 هزار تومان بود پرش��تاب جلو 
می رف��ت اما این روزها با توجه به قیمت دالر بازار آزاد و دالر نیمایی و 

افزایش قیمت های جهانی به این شکل رو به کاهش است.

این تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره به وضعیت بازارهای موازی، ابراز 
کرد: با این شرایط بازارهای موازی انتظار نمی رود بازار سرمایه با بحران 
مواجه شود. متاسفانه جو ترس در بازار وجود دارد. باید ترس از بازار به 
س��مت منطق و تحلیل برود. هیچ دلیلی ندارد سهمی که بی دلیل رشد 
کرده بود و سهم های با پشتوانه و سودده نیز در کنار هم در صف فروش 
باشند. شریعتی ادامه داد: از سوی دیگر نباید به بازار از صندوق توسعه 
ملی یا منابع دیگر پول تزریق کرد. عوامل واقعی باید به بازار کمك کند. 
مهمترین عامل می تواند تجدید ارزیابی دستوری و اجبار تجدید ارزیابی 
شرکت ها باشد. باید اجبار شود که همه شرکت ها دارایی های ثابت خود 

را هر سه تا پنج سال یك بار تجدید ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه مردم عادی از وضعیت کنونی بازار در ضرر هستند، 
گفت: بسیاری از مردم در حال فروش سهم های خود هستند که طبیعی 
اس��ت. بازار پرنوسان است اما به نظر من س��قوط نمی کند. برایم سوال 
اس��ت که ریال با توجه به قیمت های بازارهای موازی به کجا می خواهد 
برود؟ این خیلی منطقی نیس��ت که نقدینگی به س��مت بازار مسکن و 

دالر برود.

درج نماد ۲ شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس 

چرا بورس تهران در این هفته منفی شد؟

شاخص بازار سهام 13 هزار واحد دیگر ریخت

آغاز پاییز با افت شاخص بورس
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درج نشدن قیمت بیشترین تخلف بازاریان
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بندر آس��تارا گفت بیشترین 

تخلف بازاریان به ترتیب درج نشدن قیمت و گران فروشی است.
محس��ن آهنی در جم��ع خبرن��گاران گفت: 41 پرون��ده تخلف 
اقتص��ادی اصناف، در ش��هریورماه تش��کیل ش��د و متخلفان برای 

جریمه، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی  شدند.
وی اظهار کرد: در ش��هریورماه، 1476 بار از واحدهای صنفی به 
خصوص نانوایی ها توس��ط بازرس��ان اداره صنعت، معدن و تجارت 
آس��تارا بازدید ش��ده و رقم تخلف احرازش��ده، 60 میلیون و 355 

هزار ریال است.
آهنی ادامه داد: در ش��هریورماه به 24 گزارش و ش��کایت مردمی 
رس��یدگی ش��د و بیش��ترین تخلف بازاریان به ترتیب درج نشدن 
قیمت، گرانفروشی، صادر نشدن صورتحساب، عرضه خارج از شبکه 

و کم فروشی است.
وی تصریح کرد: 52 گشت مستقل و 13 گشت مشترك با ادارات 
در مدت یادش��ده از س��طح بازار انجام ش��د و نانوایان بر ممنوعیت 

استفاده از افزودنی های غیرمجاز نظیر جوش شیرین توجه کنند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آس��تارا گفت: ش��هروندان و 
گردش��گران، تخلفات اقتصادی را به تلفن 124 اداره صنعت، معدن 
و تجارت یا به ش��ماره 01344819767 واحد بازرسی اتاق اصناف 

آستار اطالع دهند تا فورا موارد پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، شهرس��تان گردشگرپذیر آستارا با 91 هزار نفر 
جمعیت و حدود 6000 واحد تجاری که اغلب در بازارچه س��احلی 
آن متمرکز ش��ده، در غرب اس��تان گیالن و همس��ایگی جمهوری 

کشور آذربایجان واقع شده است

واحدهای پرورش مرغ تخم گذار با کنجاله 
کلزا و ذرت سرپا هستند

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان همدان با تأکید بر 
اینکه قیمت تخم مرغ به علت قیمت نهاده ها افزایش یافته اس��ت، 
گفت تأمین کنجاله س��ویا برای مرغداران مشکل شده و مرغداران 
مجبور هستند از نهاده های دیگری استفاده کنند که همین موضوع 

باعث افزایش هزینه های تولید شده است.
علیرضا قراگوزلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در تأمین 
اس��یدهای آمین��ه در جیره بندی غ��ذای مرغ، س��ویا پروفایل های 
متناس��بی را دارد، اظهار کرد: با س��ویا به راحت��ی می توان جیره را 
باالنس کرد و ذرت هم از نظر انرژی در جیره غذایی طیور استفاده 

می شود.
وی تصری��ح کرد: هنر جیره نویس این اس��ت که بتواند از س��ایر 
نهاده ها نیز اس��تفاده کند اما محدودیت های��ی در این زمینه وجود 
دارد به طوری که اس��تفاده از پودر گوشت در مرغ تخم گذار ممنوع 
شده است و باید برای تأمین پروتئین در جیره غذایی مرغ ها از پودر 
ماهی استفاده ش��ود، اما در حال حاضر براساس جیره نویسی نوین 
در دنیا از اس��یدهای آمینه استفاده می شود که تأمین این نهاده ها 
هم به علت گران بودن ممکن نیس��ت و مشکل ارزی در این زمینه 

وجود دارد.
مدیر امور طیور س��ازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید 
بر اینکه مش��کل اصل��ی تأمین نهاده ها به تأمی��ن دالر برمی گردد، 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر از نظر تأمین دالر مش��کل داریم و 

همین موضوع باعث شده تولیدکننده دچار مشکل شود.
وی با اش��اره به اینکه دوره پرورش مرغ تخم گذار 90 روز اس��ت، 
یادآور ش��د: مرغدار وقت��ی جوجه ریزی می کند مجبور اس��ت این 
مس��یر را هر طور ش��ده طی کند که با اس��تفاده از کنجاله کلزا و 
دیگر کنجاله ها سعی کردیم واحدها را سرپا نگه  داریم و تاکنون نه 

کاهش تولید داشتیم و نه واحدها خالی مانده است.
خروج تخم مرغ از استان همدان ممنوع است

قراگوزلو ب��ا بیان اینکه 32 واحد فعال مرغ تخم گذار در اس��تان 
وجود دارد، افزود: سه واحد دیگر نیز طی ماه های آینده جوجه ریزی 
خواهند داش��ت ضمن اینکه ما در استان همدان تولید همیشگی را 
داش��ته ایم، اما بحث این است که در کل کشور صادرات آزاد شد و 
از طرفی در شش ماهه دوم سال مصرف تخم مرغ افزایش می یابد.

وی تأکی��د کرد: در حال حاض��ر تقاضا برای تخم مرغ باال رفته و 
پاس��خگویی مرغ تخم گذار به این حجم از تقاضا در کش��ور کاهش 

یافته است که خوشبختانه بازار تخم مرغ در استان تنظیم شد.
مدیر امور طیور س��ازمان جهاد کش��اورزی استان همدان با بیان 
اینکه خروج تخم مرغ از اس��تان ممنوع شده است، اظهار کرد: بازار 
تخم مرغ اس��تان همدان تأمین شده و مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد اما بحث مهم این اس��ت که جلوگی��ری از خروج تخم مرغ به 
س��ایر استان ها باعث می ش��ود بازارهای بزرگی همچون تهران را از 

دست بدهند و در سال های آینده مرغداران دچار مشکل شوند.
باید کالس های جیره نویسی نوین برای مرغداران برگزار 

کنیم
وی ب��ا بیان اینکه تا وقتی نهاده تأمین نش��ود این مش��کل ادامه 
خواه��د داش��ت، اضافه ک��رد: به دنب��ال این هس��تیم کالس های 
جیره نویس��ی نوین را برای مرغداران برگزار کنیم تا بتوانیم با توجه 

به داشته های مان جیره نویسی علمی تری داشته باشیم.
قراگوزل��و با اش��اره به اینکه ظرفی��ت مرغ تخم گذار در اس��تان 
همدان یك میلیون و 927 هزار قطعه اس��ت، خاطرنش��ان کرد: به 
طور میانگین روزانه 40 تن تخم مرغ در اس��تان تولید می شود این 

درحالی است که مصرف روزانه خانوارهای همدانی 50 تن است.
این مقام مس��ئول ب��ا تأکید بر اینکه 50 درص��د از تخم مرغ های 
تولیدی همدان به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل 
داده می ش��ود، بیان کرد: سرانه مصرف تخم مرغ کشور 11 کیلوگرم 
اس��ت که میانگین مصرف خانوار هفت کیلوگ��رم و چهار کیلوگرم 

مصارف صنعتی است.
قراگوزلو با اش��اره به اینکه اگر بازار باش��د و نهاده ها تأمین شود 
امکان تولید بیش��تر تخم مرغ در اس��تان همدان وجود دارد، تأکید 
کرد: تمامی حلقه های ایجاد یك زنجیره تولید تخم مرغ در اس��تان 
همدان وجود دارد و اگر س��رمایه گذاری وجود داشته باشد آمادگی 

داریم در کمترین زمان در زمینه صدور پروانه ها اقدام کنیم.

اخبـــار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت طرح برق مجانی 
برای مش��ترکان کم مصرف امری بسیار پس��ندیده بود که حدود یك تا 
دو س��ال مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت، اما با توجه به اینکه شرایط 
برای بخش آب متفاوت اس��ت وزارت نیرو اکنون به ما تکلیف کرده که 

این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا بختیاری دیروز در نشس��تی خبری در 
پاس��خ به سوال ایس��نا مبنی بر اینکه آیا طرح آب مجانی نیز در دستور 
کار قرار دارد؟ اظهار کرد: این موضوع اکنون در حال بررس��ی قرار دارد 
اما از آنجایی که 60درصد مشترکان در تهران زیر الگو مصرف می کنند 
اجرای این طرح با مس��ئله برق کمی متفاوت است لذا باید تمام جوانب 

آن بررسی شود.
وی هزینه تمام ش��ده تأمین و توزیع ه��ر مترمکعب آب در تهران را 
2500 تومان عنوان کرده و افزود: این در ش��رایطی است که تنها 700 
تومان از مش��ترکان اخذ می ش��ود و اکنون شرکت های آب و فاضالب و 

آب منطقه ای جزو شرکت های زیانده هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه در تهران 
زیان انباشته ش��ده باالی سه تا چهار هزار میلیارد تومان است، تصریح 
کرد: اکنون 60 درصد مش��ترکان تهرانی زیر 20 هزار تومان قبض آب 
پرداخ��ت می کنن��د که با توجه به کیفی��ت آب و هزینه ای که پرداخت 
می ش��ود می توان گفت که تقریبا آب مجانی در اختیار مش��ترکان قرار 

می گیرد.
بختیاری افزود: این در ش��رایطی است که کشور کانادا که 70 درصد 
آب ش��یرین دنیا را در اختیار دارد هزینه آب ش��رب آن 70 برابر ایران 

است. باید گفت که آب شهر تهران جزو بهترین آب های دنیا است و اگر 
می خواهیم میزان مصرف آب مدیریت شود باید دو مولفه فرهنگ سازی 
و اقتص��اد را در نظر بگیریم در غیر این صورت کاهش مصرف نخواهیم 

داشت.
وی در پاس��خ به س��وال دیگر ایس��نا مبنی بر برخورد با مش��ترکان 
پرمصرف گفت: قانون اجازه قطع آب را نمی دهد اما در س��ال های قبل 
در بخش هایی از شهر تهران که مصرف بی رویه وجود داشت مجوزهای 
خاصی را اخذ و نسبت به قطع آب چند روزه مشترکان اقدام کردیم، اما 
امس��ال این کار انجام نشد ولی فشار آب را برای این دسته از مشترکان 

به شدت کاهش دادیم.
به گفته مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان تهران، در تهران 60 
درص��د مردم زیر خ��ط نرمال، 20 درصد در حد نرمال و کمی بیش��تر 
و 15 تا 20 درصد در دس��ته پرمصرف ها و 5 درصد در دس��ته بس��یار 

پرمصرف قرار دارند.
بختیاری با بیان اینکه در فصل تابستان و در زمان پیك مصرف میزان 
افزایش مصرف مش��ترکان در ش��هر تهران از 25درصد نس��بت به آغاز 
ش��یوع ویروس کرونا به 7 تا 8 درصد کاهش یافت، گفت: این مس��ئله 
جای تش��کر دارد چراکه مردم در زمان پیك همکاری بس��یار خوبی با 
ما داش��تند که اگر این همکاری صورت نمی گرفت با مش��کالت جدی 

مواجه می شدیم.
وی مناطق 1، 2 و 3 تهران را جزو مناطق بس��یار پرمصرف دانس��ت 
و اف��زود: ب��رای کاهش مصرف نیازمند فرهنگ س��ازی و توجه به مقوله 
اقتصاد هس��تیم چراکه اگر این دو مس��ئله رعایت شود، این مشترکان 

پرمصرف نیز وارد دسته کم مصرف ها خواهند شد.
بختیاری با بیان اینکه در ابتدای اسفندماه شاهد افزایش 25 درصدی 
مصرف آب در تهران به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده ایم، گفت: حدود 
600 ت��ا 700 ه��زار مترمکعب در روز در پیك امس��ال افزایش مصرف 
نس��بت به س��ال قبل صورت گرف��ت که این عدد معادل مصرف ش��هر 
اصفهان اس��ت که همین مس��ئله تنش جدی را برای ما ایجاد کرد اما 

توانستیم این وضعیت را پشت سر بگذاریم.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه در ش��هر ته��ران حتی یك س��اعت قطع آب 
نداشته ایم، گفت: تنها در غرب تهران آن هم به دلیل قطع برق و تأمین 
آب آن مناط��ق از چاه ها با قطع آب مواجه ش��دیم ام��ا به جز آن هیچ 
کجای تهران قطعی ناش��ی از کمبود آب نداش��تیم و حدود 3 میلیون و 
500 هزار مترمکعب در پیك مصرف آب ش��رب تهران ثبت شد که این 

عدد یك سوم بیشتر از دریاچه چیتگر تخمین زده می شود.
بختیاری افزود: امس��ال نه تنها قطع آب در تهران وجود نداش��ت اما 
آنطور که پیش بینی می ش��د شاهد کاهش فشار آب نیز نبودیم که این 
مس��ئله به دلی��ل تالش های ش��بانه روزی صنعت آب ب��رای ایجاد رفاه 

مشترکان بوده است.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران با اش��اره به ادغام 
ش��رکت های آب و فاضالب شهری و روس��تایی گفت: 10 سال بود که 
قرار بود این دو ش��رکت با یکدیگر ادغام ش��وند. اکنون که این مس��ئله 
اتفاق افتاده شاهد اثرات بسیار مثبت آن هستیم تا جایی که در جنوب 
شرق تهران توانستیم سه سال اعتبار را دریافت کنیم و در استان تهران 
طی دو تا سه سال آینده دیگر مشکلی به نام آب وجود نخواهد داشت.

آب مجانی برای تهرانی ها در حال بررسی است

رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت براساس آمار و اطالعات موجود 
بیش از 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی 31 تیرماه 

تا 31 مرداد ماه به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از  وزارت صمت، حمید 
زادبوم رئیس س��ازمان توس��عه تجارت کشور بیان کرد:  براساس آمار و 
اطالعات موجود بیش از 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در بازه 
زمان��ی 31 تیرماه تا 31 مردادماه به چرخه اقتصادی کش��ور بازگش��ته 
اس��ت. سازمان توس��عه تجارت ایران با تش��کیل کارگروه اقدام ارزی و 
کمیت��ه پایش رفتار تجاری و با اس��تفاده از ابزارهای تش��ویقی خود و 

همچنین برگزاری جلس��ات متعدد ب��ا صادرکنندگان در تهران و مراکز 
استان ها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است.

وی دیدگاه های برخی از فعاالن بخش خصوصی را ناش��ی از اطالعات 
ناقص و بعضاً غیرکارشناسانه دانست و از آنان خواست انتقادات سازنده 

خود را با هدف کمك به توسعه صادرات غیرنفتی کشور ارائه کنند.
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران، افزود: تسریع 
در روند بازگش��ت ارز نتیجه سیاس��ت های کارشناس��ی سازمان توسعه 
تجارت ایران و همکاری س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
اتاق تعاون و اتاق اصناف بوده و اقدامات سازنده ای در این راستا صورت 

گرفته اس��ت که به گواهی اکثریت قریب به اتفاق جامعه صادرکنندگان 
در طول سال های اخیر بی سابقه است.

دبیر ش��ورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران را کار و تالش در جه��ت انجام وظایف محوله در 
راستای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: فرآیند 
صادرات حاص��ل تالش جمعی صادرکنندگان، دس��تگاه های مس��ئول 
دولتی و خصوصی، تشکل های اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف 
و رس��انه ها است و هم افزایی این س��ه رکن، اتفاقات ارزشمندی را رقم 

زده است.

دبیر انجمن صنف��ی روغن نباتی ایران با بیان اینکه 50 تا 55 درصد 
مواد اولیه روغن ه��ای جامد، وارداتی و 40 تا 45 درصد نیز از دانه های 
روغنی تولید داخل اس��تحصال می شود، اظهار کرد: به دلیل تحریم های 
ظالمانه و مش��کالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی در تامین مواد اولیه 
روغن های نیمه جامد مواجه ش��دیم ولی صنایع و دولت باید با همکاری 
یکدیگ��ر چالش پیش آمده را حل کنن��د و بحث تامین ارز و انتقال آن 
باید هرچه س��ریع تر حل ش��ود. امیرهوشنگ بیرش��ك در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا عرضه روغن جامد در بازار کم شده 
است یا خیر؟ گفت: مهمترین عنصر در تولید روغن مواد اولیه آن است. 
در تامی��ن مواد اولیه روغن های نیمه جامد که به صورت حلبی هس��تند 
به دلیل تحریم های ظالمانه و مش��کالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی 
رو ب��ه رو ش��دیم و به همین دلیل تولید آن کاه��ش یافت. در حقیقت 

مش��کالت پیش آمده در تامین روغن خام، ناش��ی از مش��کالت ارزی و 
کمبود واردات اس��ت. وی با بیان اینکه باید ضمن تغییر الگوی مصرف، 
هدفمن��د نیز مصرف کنیم، اظهار ک��رد: صنایع و دولت باید با همکاری 
یکدیگر چالش پیش آمده را حل کنند. بحث تامین ارز و انتقال آن باید 
هرچه سریع تر حل شود. اگر چه موضوع عدم تخصیص ارز برای واردات 
را مطرح کردیم ولی باید پذیرفت که کش��ور در جنگ اقتصادی اس��ت. 

البته نهادهای مربوطه در حال پیگیری آن هستند.
ارز تامین نشود، عرضه کم می شود

بیرشك در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است کاهش عرضه روغن 
جام��د به بازار باعث تغییر قیمت آن ش��ود، گف��ت: در دنیا و بازارهای 
جهان��ی عرضه و تقاضا حرف اول را می زن��د و وقتی عرضه مقداری کم 
ش��ود برخی در بازار قیمت ها را باالت��ر از قیمت مصوب اعالم می کنند. 

احتمال این موضوع نیز وجود دارد ولی همه این مسائل به سیاست های 
بانك مرکزی بس��تگی دارد. اگر بانك مرکزی بتواند ارز موردنیاز واردات 
روغن خام را تامین کند همه مسائل حل خواهد شد ولی اگر ارز تامین 
نش��ود و مواد اولیه وارد کش��ور نش��ود عرضه به مرور کاهش می یابد و 

احتمال ایجاد حباب  هم باال می رود.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در پاس��خ به اینکه چند درصد 
مواد اولیه روغن جامد وارداتی اس��ت، گفت: در فرمول تولید روغن های 
نیمه جامد از روغن پالم استفاده می شود. به همین دلیل نیازمند واردات 
روغن پالم هستیم. در تهیه روغن جامد 30 درصد پالم استفاده می شود 
و 70 درصد باقی نیز روغن های آفتابگردان، کلزا و سویا است. به عبارت 
دیگ��ر 50 تا 55 درصد مواد اولیه روغن های جامد، وارداتی و 40 تا 45 

درصد نیز از دانه های روغنی تولید داخل استحصال می شود.

بیش از 1.5 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت

55درصد مواد اولیه روغن های نیمه جامد وارداتی است

 بانک مرکزی در تخصیص ارز تسریع کند
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فروش در حاشیه بازار و بورس، گزینه های 
پیشنهادی خودروسازان

دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ای��ران درخصوص وضعیت بورس��ی 
خودروس��ازان و قیمت گذاری خودرو در بورس، گفت پیش��نهاد ما 
این اس��ت که خودرو در بورس ارائه ش��ود چراک��ه مکانیزم بورس 

شفاف است و اینگونه قیمت خودرو شفاف خواهد شد.
به گزارش پول نیوز، »طرح س��اماندهی بازار و صنعت خودرو« به 
زودی به مرحله اجرا خواهد رسید که محور اصلی این طرح، عرضه 
خودرو در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت باالی معامالت این 
ب��ورس و تحقق اهداف برای تبدیل خ��ودرو به یك کاالی مصرفی 

است.
 بس��یاری از مش��کالت فعلی بازاره��ای کاالیی کش��ور به دلیل 
تعیین قیمت های دس��توری از س��وی دولت است از این رو مجلس 
با س��رکوب قیمتی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان مخالف بوده و در 
طرف مقابل نیز موافق رهاسازی کامل قیمت کاالها از جمله خودرو 
نیس��ت؛ از ای��ن رو عرضه محصول در بورس کاال ب��ه عنوان بازاری 

شفاف و قابل رصد بهترین گزینه است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران درخصوص وضعیت 
بورس��ی خودروس��ازان و قیمت گ��ذاری خودرو در ب��ورس، گفت: 
پیشنهاد ما این است که خودرو در بورس ارائه شود چراکه مکانیزم 

بورس شفاف است و اینگونه قیمت خودرو شفاف خواهد شد.
دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ایران تش��ریح ک��رد: هم اکنون قیمت 
بسیاری از نهاده های تولیدی خودرو مانند فوالد، مس و... در بورس 

ارائه می شود و اینگونه کشف قیمت شده اند. 
بیگلو با بیان اینکه تقاضای واقعی در بورس مشخص خواهد شد، 
گفت: قرعه کش��ی یکی از راهکار ها ب��رای کاهش دالالن و کاهش 
قیمت خودرو بود، اما اینگونه حاشیه سود افزایش یافته و همچنان 
متقاضیان واقعی مشخص نمی شوند. معتقدم باید راهی را برویم که 
قیمت خودرو تك نرخی شود چراکه هر کاالی دونرخی منشأ رانت 

و فساد در بازار است.
او بی��ان کرد: اگرچه ش��روط وزارت صم��ت در پیش فروش و یا 
پیش��نهاد دریافت مالیات از خری��داران می تواند به کنترل قیمت و 
تقاض��ا در بازار کمك کند، اما راهکار اصلی اس��تفاده از تجربه دهه 
70 و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یك 
اص��ل اقتصادی مطرح می کند قیمت هر کاالی��ی را عرضه و تقاضا 

تعیین می کند.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: برای جلوگیری از ورود 
س��رمایه های س��رگردان و تعدیل قیمت و تقاضا در بازار دولت باید 
اجازه دهد که خودرو در حاش��یه بازار به فروش برسد و یا اینکه در 
بورس کش��ف قیمت شود؛ راهکار هایی که در صورت اجرای هر یك 
از آنها ضمن اینکه موجب تك نرخی ش��دن قیمت در بازار خودرو 
می شود بلکه خروج 80 تا 90 درصدی متقاضیان غیرواقعی از بازار 

خودرو را ضمانت می کند.
بیگلو افزود: کل نیاز به خودرو در کشور بین یك میلیون و 50 تا 
100 اس��ت، اما زمانی که 8 هزار نفر در طرح های پیش فروش ثبت 
نام می کنند، نشان از حاشیه سود باال در این طرح است. زمانی که 
آلومینیوم در بازار عرضه می ش��د قیمت سرسام آوری داشت، اما به 

محض ورود به بورس قیمت آن کاهش یافت.
او تشریح کرد: س��از و کار انجام این کار وجود دارد. نگرانی هایی 
از انج��ام این کار وجود دارد، به طور مث��ال این نگرانی وجود دارد 
که در صورت درخواس��ت 4 هزار خودرو در بورس نابسامانی ایجاد 
خواهد ش��د، اما اینگونه نیست. کل تولید خودرو در هفته 20 هزار 
خودروس��ت، که پیش��نهاد داده ایم 10 درصد تولید را در اول هفته 
ارائه ش��ود تا قیمت آن مشخص شود و الباقی پس از تعیین قیمت 

نهایی عرضه کنند.

س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اس��المی با اشاره به حواشی 
ایجادش��ده در مورد تحویل خودروی دناپالس ب��ه نمایندگان متقاضی 
گفت مجلس مصر اس��ت حاش��یه ها بر متن غلبه نکن��د و انتظار بجا از 

مجلس این است که موضوع خودرو را بسامان مشخصی برساند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی صبح 
روز سه ش��نبه مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: موضوع تحویل خودرو 
که در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، به صورت جانبی در جلسه 
غیرعلنی مطرح ش��د و بحث های پراکنده ای صورت گرفت. توضیح الزم 
این اس��ت که اوال اینکه خودروهای تولید داخ��ل در اختیار نمایندگان 
قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار س��ابقه داش��ته است. ضمنا 180 
نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم س��ابقه نمایندگی نداشتند و اینها 
خودروی مناس��بی برای سرکش��ی به حوزه های انتخابیه در اختیارشان 

نیست.
وی با بیان اینکه معموال کس��انی که مس��ئولیت های پایین تری دارند 
خودروهای متنوعی در اختیار دارند، یادآور ش��د: این رویه در گذش��ته 
وج��ود داش��ته و اما تنها فرق��ش این بود ک��ه قبال به ن��ام نمایندگان 

ش��ماره گذاری می ش��د، اما این دوره به نام مجلس ش��ماره گذاری شده 
اس��ت و امکان واگ��ذاری ن��دارد. هرچند بع��د از پای��ان دوره هم این 
خودروه��ا به درد مجلس نمی خورد ک��ه بخواهد به مجلس برگردد زیرا 
عمال مس��تهلك می شود و قابل استفاده نیست، اما آنچه در مورد تفاوت 

قیمتی گفته می شد عمال برای نمایندگان امکان پذیر نیست.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه این خودروها برای انجام 
وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد، خاطرنش��ان کرد: 
اینها وسایل رفاهی نیستند. همترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی 
ده ها خودرو در اختیارش��ان اس��ت اما در مجلس چنین امکانی نیست. 
اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وس��یعی دارند. مجلس و 
اکثریت آن مصر هستند که حاشیه ها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما 
را از کار بازم��ی دارد. برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجادش��ده 
منصرف ش��دند ولی مسلما این امر در کارکرد و کارایی آنها تاثیر منفی 

می گذارد.
س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنش��ان کرد: اصل موضوع این 
است که نباید چنین فاصله هایی به وجود بیاید ما در کمیسیون صنایع 

در حال بحث روی این موضوع هس��تیم که هم به مصرف کننده فش��ار 
نیاید و هم داللی و س��وداگری به حداقل برسد. این انتظار بجایی است 
که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را بس��امان مش��خصی برساند. نه 

اینکه نماینده وسیله کار نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد.
فرهنگی درباره طرح تامین کاالهای اساسی نیز گفت: مجلس مصرانه 
به دنبال این طرح اس��ت، اما تاخیرش به دلیل این اس��ت که این طرح 
مستلزم هماهنگی با دولت است تا با شورای نگهبان به مشکلی نخوریم. 
در کمیس��یون بودجه هم راهکارهایی پیش بینی ش��ده، اگر اراده ای در 
دولت باش��د به سرعت قابل اجراست. لذا امیدواریم مسئولین اجرایی با 

این امر که از نیازهای فوری کشور است همراهی کنند.
وی درباره جلس��ه غیرعلنی صب��ح دیروز مجلس نی��ز گفت: در این 
جلس��ه موضوع ایجاد تحول در مجلس از س��وی روسای کمیسیون ها، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و برخی همکاران مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر ش��د کمیسیون آیین نامه در این باره جمع بندی کند و تغییراتی 
را به وجود آورد که ما زیر بمباران طرح ها و لوایحی که برای مردم مفید 

نیستند و تاثیری در شرایط زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم.

واکنش سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به حواشی تحویل خودروی دناپالس به نمایندگان

یك کارش��ناس صنعت خودرو معتقد اس��ت، اس��تفاده از تجارب و 
دان��ش فنی صنایع دفاعی در صنع��ت خودرو در صورتی می تواند ایده 
خوبی باش��د که نقش و چارچوب درس��تی برای آن تعریف شود و در 
مس��ئله انتخاب ش��رکت های دانش بنیان یا نظامی، مدیریت و نظارت 

مشاوران و نیروهای دانشگاهی نقش اساسی داشته باشد.
ب��ه گ��زارش ایرناپ��الس، بازدید روز ش��نبه )29 ش��هریور( یکی از 
فرماندهان صنایع دفاعی نظامی از ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا، بار 
دیگ��ر ورود این بخش ب��ه صنعت خودرو را در میان رس��انه ها مطرح 
ک��رد. در این می��ان، دیدگاه ه��ای مختلفی مطرح ش��ده؛ یکی اینکه 
ورود ش��رکت های وابس��ته صنایع دفاعی در خودروسازی با ایجاد اثر 
برون رانی، فضا را برای فعالیت ش��رکت های نوپای دانش بنیان محدود 
می کن��د. در مقاب��ل گروهی دیگ��ر معتقدند صنعت دفاعی کش��ور با 
س��رعت بیشتری نسبت به خودروس��ازی پیشرفت کرده  و با طرح این 
پرس��ش که »چرا موشك می س��ازیم، اما در تولید خودروی با کیفیت 

ناتوانیم« به استقبال از این موضوع رفته اند.
ایرناپ��الس پیش از ای��ن در گفت وگویی با یك کارش��ناس صنعت 
خودرو به این پرس��ش پاس��خ داده اس��ت که در اینجا قابل دسترسی 

است.
س��ردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه به تازگی 
در بازدی��د از خط��وط تولی��د و مراک��ز تحقیقات��ی و نوآوری س��ایپا 
گفته اس��ت: بدون هیچ گونه چشم داش��تی کم��ك می کنیم تا صنعت 
خودروس��ازی از مس��یر مونتاژکاری فاصله گرفته و قطعات خودرو در 

داخل کشور بومی سازی شود.
مدیریت صحیح، نیاز صنعت خودرو را تأمین می کند

جواد مرزبان  راد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس 
صنعت خودرو در این رابطه به ایرناپالس گفت: برای تولید یك خودرو، 
ش��اید بیش از 2000 قطعه مورد نیاز باش��د که بعد از تولید و مونتاژ به 
خودرو تبدیل می ش��وند. هر کدام از این قطع��ات نیاز به فناوری، علم، 
اس��تانداردها و آزمون هایی دارد که تخصص ویژه ای را می طلبد بنابراین 

نیاز به فعالیت قطعه س��ازان بسیاری وجود دارد تا صنعت خودروی یك 
کشور شکل بگیرد.

مرزب��ان  راد افزود: به  عنوان نمونه بس��یاری از قطعات ش��رکت رنوی 
فرانس��ه، در رومانی ساخته و برخی نیز از دیگر کشورها تأمین می شود. 
مس��ئله مهم این است که مجموعه ای از شرکت های مختلف بتوانند در 

کنار یکدیگر کار کنند و هر کدام با نظارت دقیق به  نتیجه برسند.
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن وقت��ی از قطعه س��ازی صحب��ت می کنیم، 
ش��رکت های دانش بنیان و صنایع دفاع جای یکدیگر را تنگ نمی کنند. 
مهم این اس��ت که مدیریت کار که توس��ط خودروساز انجام می شود به  

درستی صورت گیرد.
مدیری��ت باید در انتخاب قطعه س��از مجموع��ه ای را انتخاب کند که 
قطعه را با دقت، ظرافت و براساس استانداردهای الزم تولید کند. صنایع 
دفاع در این زمینه تجربه های خوبی دارد. ش��رکت های دانش بنیان نیز 
همی��ن ویژگ��ی را دارند بنابرای��ن اگر صنعت خودروس��ازی بتواند این 
تقس��یم کار را به نس��بت توانمندی های هر دو گروه به درستی مدیریت 

کند، خواهد توانست نیازهای خود را پاسخ دهد.
شروط ورود به صنعت خودروسازی

این مدرس دانش��گاه درباره شرط ورود صنایع دفاعی به خودروسازی 
گف��ت: می ت��وان صنایع دفاع را ب��ه  عنوان یکی از خوش��ه های صنعتی 
خودروس��ازی در نظر گرفت، مش��روط بر اینکه نقش درستی برای آن 
تعریف ش��ود. با این حال اگر بخواهیم صنایع دفاعی را به  هر شکل و به 
هر قیمتی وارد خودروسازی کنیم، به نتیجه نمی رسیم. به طور همزمان 
اگر شرکت های دانش بنیان نیز در اموری که در آن تخصص ندارند وارد 
ش��وند، تأثیر مثبتی از خود به  جای نمی گذارند بنابراین بار دیگر نقش 
مدیریت واحد و نظارت بر انجام کارهای این دو گروه، اهمیت می یابد.

وی افزود: به  نظر می رس��د ایده کلی اس��تفاده از تجارب و دانش فنی 
صنایع دفاعی در صنعت خودرو خوب باشد، با این حال اگر تقسیم کار 
به درستی انجام نشود؛ یعنی کاری که یك شرکت دانش بنیان می تواند 
انجام دهد، به صنایع دفاع س��پرده ش��ود یا بالعک��س جایی که صنایع 

دفاعی می توان کارایی داش��ته باشد، به شرکت دانش بنیان سپرده شود 
نتیجه کار مطلوب نخواهد بود.

شروط موفقیت شرکت های دانش بنیان  و صنایع دفاعی در خودروسازی
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مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با توجه به اطالعات گردآوری ش��ده از ش��رکت های 
دانش بنیان در بازه زمانی 5 سال اخیر یك بانك اطالعاتی بسیار غنی 

از توانمندی ه��ای ش��رکت های دانش بنیان 
ایجاد کرده اس��ت.  این مرک��ز با راه اندازی 
برنامه شناس��ایی نیازه��ای فناورانه صنایع 
ب��زرگ تاکنون بیش از 670 نیاز فناورانه را 
برای ارائه راهکار به شرکت های دانش بنیان 

عرضه کرده است.
 با توجه به بس��ترهای آنالین فراهم شده 
ش��رکت های متقاض��ی اس��تفاده از مزایای 
قان��ون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
می توانند به سامانه ش��رکت ها و موسسات 
دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری مراجع��ه و اطالعات الزم 
مانن��د جزییات محصوالت دانش بنیان خود 

را وارد کنند. با توجه به امکانی که این بانك اطالعاتی غنی و به روز در 
اختیار مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری قرار می دهد، برنامه ای در مرکز شرکت ها و موسسات 

دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبیین شده است 
که در راستای رفع نیازهای راهبردی صنایع بزرگ اجرا می شود.

براساس این برنامه کارگزارانی که همکار مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری هستند به صنایع مختلف 
مراجع��ه و نیازمندی های صنایع بزرگ را 
شناس��ایی می کنند و این نیازمندی ها در 

یك قالب مشخص ثبت می شود.
پس از شناسایی این نیازها، این مسئله 
به اطالع ش��رکت های دانش بنیان توانمند 
در این حوزه رس��انده می ش��ود تا در این 
خص��وص راهکارها و پاس��خ های فناورانه 
ارائ��ه کنن��د. این برنام��ه عالوه ب��ر رفع 
نیازه��ای مه��م صنایع بزرگ کش��ور، به 
ایجاد بازار مصرف برای تولیدات و خدمات 
دانش بنیان کشور، کمك می کند. براساس 
اطالع��ات جمع آوری ش��ده در 5 ماهه اول س��ال 1399  در حدود 3 
هزار و 200 شرکت دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه به صنایع و 

شرکت های بزرگ معرفی شده اند.

س��ه پروژه پرچمدار صنعت اینترنت اش��یا ش��امل صنعت هوشمند، سالمت 
هوشمند و توسعه حسگرهای محوری با اطالعات ارائه شده از سوی دانش بنیان ها 
توسعه می یابد. مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال ستاد اقتصاد دیجیتال 

و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قصد دارد با کمك دانش بنیان ها س��ه 
پروژه پرچمدار در صنعت اینترنت اشیا را توسعه 
دهد. برای این کار هم از ش��رکت ها دعوت کرده 
که اطالعات موردنیاز در این س��ه حوزه را برای 
س��تاد ارس��ال کنند. در این فراخ��وان، مرکز به 
دنبال اطالعاتی مبنی بر توانمندی فعاالن بخش 

خصوصی برای همکاری در این پروژه ها است.
فن��اوری اینترنت اش��یا یک��ی از فناوری های 
محوری در دس��تیابی به انقالب چهارم صنعتی 
محس��وب می ش��ود. این انقالب صنعت��ی فراتر 
از اتوماس��یون عمل می کن��د و موجب افزایش 
به��ره وری بیش از پی��ش در بخش های مختلف 

تولیدی می ش��ود. مدنظر اس��ت که با اجرای این پروژه یك نمونه موفق از کاربرد 
مقیاس پذیر کارخانه هوشمند در صنایع ایجاد شود. انتظار می رود شرکت داوطلب، 
توانمن��دی الزم ب��رای اجرای بخش های مختلف این پروژه ش��امل س��خت افزار 

و نرم افزار را دارا باش��د. در این فراخوان آمده اس��ت: ش��یوع ویروس کرونا تمام 
بخش های اقتصادی و اجتماعی دنیا از جمله کش��ورمان را تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت. از این رو، بهره گیری از فناوری های نوین در راستای کنترل این اپیدمی و 
کاهش آسیب های انسانی، اقتصادی و اجتماعی 
ناش��ی از آن امری بدیهی اس��ت. مرکز نیز به 
عن��وان متصدی ای��ن فناوری نوین در س��تاد 
اقتصاد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، با هدف 
بهبود سالمت عمومی در شرایط اپیدمی، مایل 
به حمایت از توسعه سالمت هوشمند از طریق 

حمایت های مادی و معنوی است.
همچنی��ن در ای��ن فراخوان تاکید ش��ده 
اس��ت: خدمات اینترنت اش��یا مانند س��ایر 
فناوری ها، وابس��ته به توجی��ه اقتصادی آنها 
اس��ت. نوس��انات اقتص��ادی و تحریم ه��ای 
غیرقانون��ی منجر به ایج��اد گلوگاه در تامین 
س��خت افزارها و به طور خاص حس��گرهای محوری شده اس��ت. از همین رو، 
کارگروه به دنبال شناسایی و تولید انبوه حسگرهای پرکاربرد و راهبردی برای 

توسعه اینترنت اشیا در داخل کشور است.

3 حوزه پرچمدار اینترنت اشیا توسعه می یابدرفع بیش از 67۰ نیاز صنعت در دستور کار قرار گرفت

کرون��ا، نه تنها ب��الی جان ها بلکه آفت کش��نده بس��یاری از 
حوزه ها از اقتصاد تا آموزش و پژوهش نیز ش��ده است. بسیاری 
از مؤسس��ات آموزش��ی و همچنی��ن دانش��جویان بین المللی با 

چالش های جدی مواجه شده اند.
ب��ا وج��ود عدم اطمین��ان در م��ورد بیماری همه گی��ر کرونا، 
هزینه های تحصیل در برخی از موسسات در سراسر کانادا برای 
برخی از دوره ها تقریباً 40 درصد افزایش یافته است، زیرا مراکز 
آموزش��ی بین المللی به دنبال تأمین هزینه ها و س��رمایه گذاری 

بیشتر در خدمات پشتیبانی هستند.
در نتیجه، جنبش های دانشجویی برای توقف روند افزایشی یا 
کاهش شهریه دانش��جویان بین المللی آغاز شده است. از جمله 
دادخواس��تی که نسبت به وضعیت دانشگاه وس��ترن در انتاریو 

اعتراض داشت.
بی��ش از 6 ه��زار نف��ر با اش��اره به مس��ائل مربوط ب��ه رکود 
اقتصادی در کشورهای ش��ان، نوس��انات ارز و از دست دادن کار 
پاره وقت دانش��جویان بین المللی در دانشگاه تورنتو ، به جنبش 
جلوگیری از افزایش شهریه برای همه دانشجویان بین المللی در 

دانشگاه های شان پیوستند.
 اگرچه برخی از موسس��ات هزینه های خود را در سال 2020 
افزایش نداده اند، اما برخی دیگر از مؤسس��ات آموزش��ی تأکید 
می کنن��د که افزایش هزینه ها برای تأمین هزینه واقعی آموزش 
دانش��جویان، توس��عه، پش��تیبانی ها و ب��ورس تحصیلی امری 

ضروری است.
در انتاری��و، دانش��گاه گولف��س ت��الش می کن��د تا س��ازمان 
دانش��جویی بین الملل��ی را ب��ه جلوگی��ری از افزای��ش هزین��ه 
دانش��جویان بین المللی، وادار کند. جیووانا پرس��ل، دانش��جوی 
گولف��س، هن��گام راه اندازی یك دادخواس��ت آنالین در ماه مه، 
گفت: افزایش شهریه برای دانشجویان بین المللی در حال حاضر 

قابل قبول نیست، به ویژه در دوران همه گیری جهانی.
به گفته وی، افزایش شهریه در این مرحله منجر به این خواهد 
شد که بسیاری از دانشجویان مانند من مجبور به ترك تحصیل 
و اهداف خود ش��وند زیرا توانایی پرداخت هزینه های تحصیلی و 

زندگی را ندارند.
وی اف��زود: با توجه ب��ه اینکه اکثر دانش��جویان بین المللی از 
کش��ورهای در حال توسعه یا توس��عه نیافته هستند، بسیاری از 
آنها در حال حاضر با چالش های مالی روبه  رو هستند زیرا اقتصاد 
این کش��ورها قوی و پایدار نیست. به ویژه اکنون که در جریان 

یك همه گیری جهانی قرار داریم.
 دانش��گاه تورنتو اعالم کرد که متعهد اس��ت تا به دانشجویان 
بین المللی که ممکن است با شرایط اضطراری مالی روبه رو شوند 
کم��ك مالی کند و همچنین بورس��یه های تحصیلی اعطاش��ده 

براساس استثنای علمی و نیاز مالی را فراهم می کند.
س��خنگوی دانش��گاه تأکید کرد ک��ه دانش��جویان بین المللی 
برای دانش��جویان پش��تیبانی قابل توجهی مانن��د خوابگاه 14 
روزه قرنطینه، وعده های غذایی، بررس��ی های مستمر بهداشتی 
و پش��تیبانی بدون هیچ هزینه اضافی برای دانش��جویان فراهم 

می ش��ود. دانش��جویان همچنی��ن ب��رای رفع نگران��ی در مورد 
مجوزهای دانشجویی، مسافرت به کانادا و اینکه هنگام ورود آنها 
چه چیزی در انتظارش��ان اس��ت، به خدمات مشاوران مهاجرت 

دسترسی دارند.
عالوه بر این بس��یاری از موسس��ات در سراسر کانادا به دلیل 
همه گی��ری ویروس کرونا بورس��یه های اضطراری و بودجه ای را 

برای دانشجویان نیازمند ارائه کرده اند.
 The PIE س��خنگوی وزارت کالج ها و دانشگاه های انتاریو به
News گفت که هر مؤسس��ه دولتی با بودجه عمومی مس��ئول 
سیاس��ت های عملیاتی و روش های خود اس��ت، از جمله تعیین 

هزینه برای دانشجویان بین المللی.
 حجم نابرابر و ناگهانی افزایش هزینه ها

دانش��جویان کالج Algonquin خواستار کاهش هزینه های 
بین المللی شده اند و با تأکید بر اینکه برنامه های آنالین آموزشی 
هزین��ه کمت��ری دارد، تقاضا دارند میزان ش��هریه ها برای پاییز 

2020 کاهش یابد.
در کبك، دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه مك گیل 
شاهد افزایش ش��هریه 35درصدی برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی هس��تند در حالی که ش��هریه دانش��جویان بین المللی 
در مقطع کارشناس��ی 7.7 درصد افزایش می یابد، دانش��جویان 
هش��دار داده اند ک��ه این افزایش قابل توج��ه، ناگهانی، غیرقابل 

توجیه و نابرابر است.
سایر دوره های تحصیالت دانشگاه مك گیل با هزینه های سال 

گذشته حدود 2 هزار دالر افزایش یافته است. 
ب��ه عنوان مث��ال قیمت دوره کارشناس��ی تج��ارت از حدود 
43،900 دالر در س��ال 2019 به تقریبا 45،700 دالر در سال 

2020 رسیده است.
طبق گفته این دانشگاه افزایش ها تا حدی براساس مقایسه با 
س��ایر دانشگاه ها با اندازه، رس��الت و مقیاس مشابه و تا حدی با 
افزایش ساالنه برای ارائه برنامه های با کیفیت باال انجام می شود.
مقامات دانشگاه بیان کرده اند دانشگاه متعهد است 30 درصد 
از درآم��د خال��ص حاصل از افزایش ش��هریه را ب��رای کمك به 

دانشجویان اختصاص دهد.
عالوه بر این، مك گیل صندوق پشتیبانی اضطراری دانشجویی 
را برای دانشجویانی معرفی کرده است که نمی توانند هزینه های 
پیش بینی نشده را در نتیجه ابتال به بیماری کووید-19 بپردازند 
و همچنی��ن بودج��ه دفتر بورس��یه و دفتر دانش��جویی خود را 

افزایش داده است.
ب��ا این حال موسس��ات کانادایی در افزای��ش هزینه های خود 
تنها نیستند. در انگلس��تان آمارها نشان می دهد که هزینه های 
تحصی��الت تکمیلی بین الملل��ی به طور متوس��ط 1000 پوند 
افزایش می یابد، در حالی که ش��هریه دوره کارشناسی با افزایش 

فزاینده ای روبه رو می شود.
در اس��ترالیا طبق تجزیه و تحلی��ل Studymove ، به طور 
متوس��ط 5.3درصد افزایش ش��هریه بین المللی در سال 2020 

وجود داشته است.

کرونا هزینه های تحصیل دانشجویان بین المللی را افزایش داد

دریچــه

ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری طی این چند س��ال، پایش فعالیت های مراکز عضو ش��بکه را در اولویت 
کاری خود قرار داده است. ششمین دوره آن با بررسی فعالیت بیش از 200 مجموعه 
آزمایشگاهی نشان داد که این مراکز بیش از 2 میلیون خدمت ارائه کرده اند.  رصد 
اقدامات و فعالیت های مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به ششمین دوره خود رسید. این کار پایان هر 
س��ال با بررس��ی تالش های این مراکز اتفاق می افتد. س��ال 98 هم با وجود شیوع 
بیماری کرونا در کشور این ارزیابی های انجام شد. آمارهای نهایی هم نشان می دهد 

که حدود 68 هزار مشتری از 2 هزار و 600 خدمات آزمایشگاهی بهره برده اند. 

بیش از ۲ میلیون خدمت آزمایشگاهی 
ثبت شد

چهار شنبه
2 مهر 1399

شماره 1630
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معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید، به افرادی که 
ریسك پذیری کمتری دارند پیشنهاد کرد صندوق های سهام، مختلط و با درآمد 
ثابت را مدنظر قرار دهند. به گزارش سنا، احسان عسکری در گفت و گو با پایگاه 

خبری بازار س��رمایه )سنا(، در مورد صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی گفت: در دنیا صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری در 
پروژه ها و تامین مالی ش��رکت هایی می کنند که 
تا حدی به مرحله بلوغ رس��یده، ول��ی در بورس 
پذیرفته نش��ده اند. موضوع فعالیت این صندوق ها 
هم در بازار س��رمایه کشور جمع آوری و تخصیص 
منابع مالی به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها با 
موضوعات فعالیت مش��خص است. وی افزود: این 
نوع س��رمایه گذاری ها با هدف کنترل ش��رکت ها 
و هدایت سیاس��ت های آن در راس��تای دستیابی 
ب��ه اه��داف مدنظ��ر و در نهای��ت خ��روج از آن 
شرکت هاست. همچنین این صندوق ها می توانند 

در ش��رکت های سهامی و غیرسهامی با موضوع فعالیت مشخص سرمایه گذاری 
کنند. به گفته عس��کری، شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار سرمایه، 
ش��رکت های کوچك و متوس��ط )SME( پذیرش ش��ده و ش��رکت هایی که از 

بورس اخراج ش��ده اند از سوی این صندوق ها، قابل تامین مالی و سرمایه گذاری 
هستند. وی توضیح داد: صندوق های خصوصی ابزاری برای تامین مالی پروژه ها 
و ش��رکت هایی اس��ت که به دنبال جذب مش��ارکت کننده هس��تند. همچنین 
صندوق ه��ای خصوصی در ش��رکت هایی که به 
بلوغ رسیده اند، ولی همچنان در بورس پذیرفته 
نشده اند، سرمایه گذاری می کنند. این کارشناس 
بازار س��رمایه خاطرنش��ان ک��رد: صندوق های 
جسورانه هم غالبا در ش��رکت های استارت آپی 
سرمایه گذاری می کنند که در مرحله شکل گیری 
یا بعد از آن قرار دارند و تا مرحله بلوغ کامل فاصله 
دارند. معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت 
تامین س��رمایه امید، در ش��باهت صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی با صندوق های جسورانه 
گفت: صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی به 
دلیل ماهیت موضوعات س��رمایه گذاری و سطح 
ریس��ك در سرمایه گذاری ها ش��باهت زیادی با 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه )VC( دارند بنابراین این صندوق ها به مثابه 
صندوق های VC مناسب افرادی است که پذیرش ریسك  باالتری نسبت به بازار 

سهام برای کسب بازدهی بیشتر دارند.

رئیس جهاد دانش��گاهی واحد استان البرز گفت ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی 
که از ش��ش ش��هریورماه در استان آغاز ش��ده همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، 
احمدرضا فیروزی با اش��اره به اینکه طرح توس��عه مشاغل خانگی در راستای تحقق 

اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کمك به توانمندسازی 
اقتصادی خانواده ها و حمایت از کسب و کارهای خرد، 
کوچك و خانگی در تمامی استان های کشور در حال 
اجراست، اظهار کرد: این طرح تحت نظارت و مدیریت 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی و با همکاری جهاد دانش��گاهی در 
31 اس��تان اجرا می  شود. وی با بیان اینکه ثبت نام از 
پنجشنبه شش ش��هریور آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد، گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه 
inhb.ir اقدام به ثبت نام نمایند. شرایط متقاضیان 
ثبت نام در طرح حداقل س��ن 18 سال، بومی استان 
محل ثبت نام، عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه 
کارفرمایی است. فیروزی با اشاره به اهداف این طرح 

ادامه داد: فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت 
مش��اغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد، خوداش��تغالی متقاضیان ورود به 
بازار کار، بهبود معیشت و افزایش رفاه خانوار، اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به 

بازارهای هدف و بنگاه های پیشران، افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق، 
بهره گیری از فناوری های نو و جلب مشارکت واحدهای فناور و نوپا در ارتقای کمی و 
کیفی محصوالت خانگی، ایجاد و توسعه برند ملی در محصوالت و خدمات خانگی و 
... از جمله مهمترین اهداف اجرای این طرح است. 
وی همچنین استانداردسازی، برندسازی و اتصال به 
بازار محصوالت خانگی متقاضیان مشاغل خانگی، 
تش��ویق متقاضیان مش��اغل خانگی ب��ه راه اندازی 
و توس��عه کس��ب و کارهای خانگ��ی کارآفرینانه، 
توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی و آموزش 
مهارت های کارآفرینی و کسب وکار برای متقاضیان 
راه اندازی مشاغل خانگی جهت کاهش ریسك اولیه 
س��رمایه گذاری در این ح��وزه، افزایش فرصت های 
شغلی از طریق مهارت آموزی و توانمندسازی نیروی 
انسانی، معرفی مش��اغل خانگی و فرصت های نو و 
کارآفرینانه، ارتقای مدیریت کسب و کارهای خانگی 
از طریق پیوند با بنگاه های باالدس��تی و تش��کیل 
ش��بکه و خوشه سازی، شناس��ایی برندهای )ملی و اس��تانی(، بنگاه های باالدستی و 
پشتیبان ها در حوزه مشاغل خانگی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کسب 

و کارهای خانگی )تسهیلگر( را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی ادامه داردآینده درخشان استارت آپ  ها با صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

مهدی محمودی / کارشـناس صنعت مد و لباس: در دهه 
80 و 90 می��الدی، بی��ش از 14 میلیون نف��ر در صنعت مد و 
طراحی لباس مش��غول به کار بوده ان��د و این رقم در حد فاصل 
س��ال های 2010 تا 2020، از مرز 60 میلیون نفر گذشته است. 
طبق گزارشات، گردش مالی بازار جهانی فشن به حدود 3 هزار 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت که 2درصد از کل تولید ناخالص در 
جهان را شامل می ش��ود. طبیعی است که ارزش صنعت مد در 
بخش زنان به مراتب بیش��تر از سایر بخش های این حوزه باشد. 
پس از آن صنعت مد و پوش��اك در بخش م��ردان، رتبه دوم را 
در اختیار دارد و تجارت کاالهای الکچری فش��ن و بازار البس��ه 

کودکان در رتبه های بعدی.
ای��ن آمار و ارق��ام گویای اهمیت و جذابی��ت طراحی و تولید 
لباس و اکسس��وری، در صنایع بس��یاری از کشورها شده است. 
طبق آمارهای موجود، در شروع قرن بیست و یکم 26.5 میلیون 
نفر در صنعت مد و پوشاك مشغول به کار بوده اند که این تعداد 

در دو دهه بعد از آن به حدود سه برابر رسیده است.
در ای��ن میان برندهای فس��ت فش��ن از یك س��و و برندهای 
الکچری از سوی دیگر سهم قابل توجهی از گردش مالی سالیانه 

مد و لباس در جهان را به خود اختصاص داده اند.
یکی از بزرگ تری��ن هلدینگ های عرصه  مد و لباس در جهان 
ایندیتکس اس��ت که می توان از برندهای آن مانند زارا به عنوان 
پرفروش ترین برندهای فست فشن نام برد. این شرکت به غیر از 
زارا، برندهایی هم چون پال اند بیر، ماسیما دوتی و برشکا را در 

زیرمجموعه هلدینگ خود دارد. 
درآمد این ابر برند اس��پانیایی در س��ال های اخیر، به حدود 
30 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. این رقم برای شرکتی که در 
حوزه  فس��ت فشن فعالیت می کند نش��ان دهنده  آن است که 
س��ایر کمپانی ها و هلدینگ های فعال در عرصه  مد و لباس از 

فست فش��ن تا الکچری چه نقشی را در این چرخه  مالی ایفا 
می کنند.

نکت��ه دیگری ک��ه می توان از بعد صنعت��ی و جغرافیایی مد و 
لباس در نظر داش��ت، این اس��ت که بزرگ تری��ن کمپانی های 
فع��ال در صنعت و تجارت مد، اروپایی و آمریکایی هس��تند، اما 
چند کش��ور بزرگ آس��یایی گوی س��بقت را در عرصه  تولید و 
صادرات پوشاك ربوده اند. از بین همه  این کشورها، چین، عنوان 
بزرگ تری��ن صادرکننده پوش��اك در جهان را به خود اختصاص 
داده است. پس از چین، هند، دومین جایگاه را در میزان تولید و 
صادرات کسب کرده است. کشورهای ایتالیا، ترکیه و بنگالدش 
از دیگ��ر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح عرصه پوش��اك 

محسوب می شوند.
دلیل اصلی تولید محصوالت بسیاری از برندهای مطرح جهان 
در کش��ورهای آس��یایی قیمت تمام ش��ده به مرات��ب کمتر در 
کشورهای اروپایی است که به دالیل متعددی از جمله هزینه ای 
کارگر و مواد اولیه مصرفی وابس��ته است و در نتیجه آن نزدیك 
به نیمی از عرضه بازار پوش��اك در سراس��ر جهان به کشورهای 

آسیایی تولیدکننده پوشاك تعلق دارد.
البته س��ال 2020، سال متفاوتی برای تمامی صنایع از جمله 
صنعت مد و پوش��اك بود، چراکه با آغاز اپیدمی کرونا در اوایل 
س��ال میالدی جاری در جهان و تعطیلی بس��یاری از شرکت ها، 
کارخانجات، مراکز خرید و فروش��گاه ها شاهد رکود کم سابقه و 

شاید بی سابقه ای در بازارهای جهانی بوده اند.
فروش آنالین محصوالت مد و لباس در کنار بازگشایی مجدد 
مشاغل و مراکز تجاری پس از قرنطینه های گسترده می تواند به 
خ��روج از رکود این صنعت کمك کن��د، با این حال باید منتظر 
بود تا عواقب ناش��ی از این رکود و تعطیلی ها را نه تنها در ادامه 

سال جاری بلکه در سال های بعد نیز مشاهده کنیم.

تفاهم نام��ه ای میان کان��ون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی امضا ش��د. 
مقدم��ه ای برای آموزش »مالکیت فک��ری« میان اعضای هیأت علمی. 
برگزاری سه دوره وبینارهای آموزشی در این حوزه در دستور کار قرار 
گرفت. دو دوره از این وبینارها تیر و مردادماه س��ال جاری برگزار شد. 
دوره سوم نیز تا دهه نخست مهرماه ادامه دارد. این وبینارها فرصتی را 
برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی فراهم کرده است تا در مسیری 

درست مفاهیم مالکیت فکری را بیاموزند.
ثب��ت اخت��راع، جس��ت وجو در میان بانك ه��ای اطالعات��ی پتنت، 
مسیرهای حفاظت از اختراعات در داخل و خارج از کشور و رسیدگی 
به دعاوی قضایی برخی از عناوینی اس��ت که در این وبینارها آموزش 

داده می شود.
در مجموع 10 وبینار برگزارشده بیش از یك هزار و 900 نفر ساعت 
آموزش دیدند و بیشتر شرکت کنندگان از نظر مدرك تحصیلی دارای 
دکت��رای تخصصی بودند. همچنین حضور پررنگ اعضای هیأت علمی 

در کنار پژوهشگران، دانش��جویان و کارشناسان از نکات برجسته این 
وبینارها است.

اما حضور دانش��گاه های گوناگون نکته دیگری است که در برگزاری 
این وبینارها به چش��م می خورد. به گونه ای که تمرکززدایی از تهران و 
ش��هرهای بزرگ اتفاق افتاده است و ش��هرهایی مانند گناباد بیشترین 

متقاضی شرکت در وبینارها را داشتند.
 مالکی��ت فکری و به ویژه سیس��تم ثبت اختراع برای ثبت رس��می 
دس��تاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری ها و ابتکارات شان موضوع 
مهمی است؛ مس��ئله ای که ورود محصوالت به بازارهای بین المللی را 

تسریع می کند.
پ��س با توجه ب��ه این نکته آم��وزش در این حوزه ه��ا گامی مهم و 
تاثیرگذار برای توس��عه محصوالت اس��ت. کانون پتنت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری عالوه ب��ر حمایتی که از ثب��ت اختراع 
بین المللی می کند، با آموزش و ترویج این موضوع در سراس��ر کش��ور 

مسیر فرهنگ سازی را هموار کرده است.

آموزش مالکیت فکری در شهرهای گوناگون گسترش یافت

مایکروسافت شرکت بتسدا و تمامی بازی های 
آن را خریداری کرد

در خبری شوکه کننده و عجیب، مایکروسافت به  صورت رسمی اعالم کرد که شرکت بتسدا، همه  
استودیوهای بازی سازی و تک تک بازی های آن حاال جزو خانواده  ایکس باکس هستند.

بـه گـزارش زومیت، هیچ کس نمی تواند انکار کنـد که خریداری شـدن ZeniMax Media که 
شـرکت مادر بتسدا و تمامی استودیوهای بازی سازی آن به حساب می آید، اتفاقی بسیار بزرگ در 
 The دنیای بازی های ویدئویی است. ایکس باکس حاال صاحب بتسدا و آی پی هایی چون سری بازی
Elder Scrolls، »فال اوت«، »ولفنشـتاین«، »دووم«، بـازی Dishonored، بازی Quake و بازی 
Starfield شده است. اکنون ۲3۰۰ کارمند اصلی بتسدا در سراسر دنیا دیگر کارمند مایکروسافت 
به حسـاب می آیند و اسـتودیو Bethesda Softworks مثل همه  اسـتودیوهای متعلق به بتسدا 
همچون id Software، آرکین، ماشین گیمز، تانگو گیم ورکز، آلفا داگ، استودیو Roundhouse و 

شرکت ZeniMax Online به خانواده  استودیوهای ایکس باکس پیوست.
با این اوصاف مایکروسافت حاال حق ساخت و عرضه تک تک بازی های محبوب و معروف بتسدا را 
دارد و این محصوالت را احتماال فقط برای کامپیوترهای شخصی و کنسول های ایکس باکس عرضه 
می کند. این اتفاق یکی از داغ ترین اخبار بازی در چند سال اخیر را تحویل گیمرها داد. مدتی قبل 
جـف گراب گفته بود که مایکروسـافت با مبلغی بسـیار عظیم در حال انجـام کاری مهم و فراتر از 
خرید یک استودیو است. حاال می دانیم که ایکس باکس مبلغ گسترده را خرج چه خریدی کرد. آنها 
یک ناشـر بسیار بزرگ، چندین و چند اسـتودیو و تعداد زیادی از مجموعه بازی های بزرگ دنیای 

ویدئوگیم را به کنترل خود درآوردند. مایکروسافت حاال ۲3 استودیو بازی سازی اختصاصی دارد.
بازی Starfield و بازی »الدر اسـکرولز 6« که پیش تر قرار بود برای پلی استیشـن 5 هم عرضه 
شـوند، حـاال احتماال دیگـر انحصاری هـای ایکس باکس سـری ایکس، ایکس باکس سـری اس و 
کامپیوترهای شخصی به حساب می آیند. البته برخی منابع می گویند که مایکروسافت قصد عرضه  

بازی های بتسدا روی پلتفرم های رقیب را نیز دارد.

صنعت مد و لباس در اقتصاد خالق

یادداشـت

قاره بزرگ و پهناور آفریقا مقصد بعدی س��فر آنالین دانش بنیان های ایرانی 
اس��ت؛ قاره ای با بازاری بزرگ و قابل توجه. قرار اس��ت در یك نشست تجاری 
آنالی��ن، دانش بنیان های ایرانی ش��رکای مورد تایید آفریقای��ی خود را برای 

توسعه فعالیت شان پیدا کنند.
اگ��ر نگاهی به تاریخ تبادالت فناورانه و اقتصادی کش��ور با آفریقا بیندازید 
متوجه می شوید که این قاره پهناور با وجود بازار با ارزشش برای ایران شریك 
قاب��ل توجهی نبوده. این قاره پهناور بازار بزرگ و تش��نه ای دارد که می تواند 

برای محصوالت دانش بنیان ایرانی به عنوان یك بازار هدف انتخاب شود.

 آفریقا میزبان دانش بنیان های
ایرانی می شود



اش��تباهات همیشه روی می دهد. ماهیت فعالیت در دنیای کسب و کار همراه با 
بروز اشتباهات متعدد است. اغلب مردم در طول زندگی شان اشتباهات متعددی را 
مرتکب می شوند. تفاوت اصلی میان اشتباهات بازاریابی و زندگی شخصی مربوط به 
دامنه اثرگذاری شان است. اشتباه بازاریاب ها در حوزه عمومی روی می دهد. معنای 
این امر آگاهی شمار باالیی از مردم از آنهاست. اگر شما به دنبال پرهیز از اشتباهات 

موردنظر هستید، باید شیوه فعالیت متفاوتی را در دستور کارتان قرار دهید. 
بس��یاری از بازاریاب ها برای پرهیز از اشتباهات رایج به سراغ دوره های آموزشی 
متعدد و یادگیری اصول بازاریابی می روند. چنین اس��تراتژی تاثیر بسیار زیادی بر 
روی کیفی��ت کاری بازاریاب ها، به ویژه افراد تازه کار در این حوزه، دارد. مهمترین 
مس��ئله در این میان ضرورت آشنایی با برخی از اشتباهات رایج در زمینه بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی برای پرهیز از تکرار آنهاست. امروزه اغلب اشتباهات بازاریابی 
در اینس��تاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی به صورت مداوم تکرار می شود بنابراین 
آشنایی با اشتباهات رایج در این عرصه دارای اهمیت بسیار زیادی است. همین امر 
موضوع اصلی مقاله کنونی را شکل داده است. در ادامه برخی از مهمترین اشتباهات 

بازاریابی در اینستاگرام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خرید الیک و فالوور

افزایش شهرت در زمینه تعداد فالوورها و الیك های مربوط به هر پست به سادگی 
امکان پذیر نیست. بازاریابی همیشه فرآیندی طوالنی مدت بوده است. مسئله اساسی 
در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امکان دور زدن فرآیند طبیعی کس��ب 
اعتبار اس��ت. امروزه برندها امکان خرید فالوور و الیك را دارند. این امر ش��اید در 
نگاه نخس��ت بس��یار جذاب به نظر برسد. اغلب کسب و کارهای تازه کار در ابتدای 
مسیرشان نیاز به فالوور و الیك باال را احساس می کنند. خرید این المان ها همیشه 

راهکار وسوسه کننده به نظر می رسد. 
مشکل اساسی در زمینه خرید فالوور و الیك مربوط به مسئله قدیمی »کیفیت 
در برابر کمیت« است. شاید شما با خرید فالوور و الیك امکان بهبود چهره برندتان 
به صورت کمی را داش��ته باش��ید، اما از بعد کیفیت هیچ تغیی��ری در فعالیت تان 
روی نخواهد داد. همین امر برای اغلب کسب و کارها دردسرساز می شود. بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و دستیابی به 
اهداف بلندمدت صورت می گیرد. اگر یك برند از فالوور تقلبی برای بازاریابی و بهبود 

وضعیت برندش استفاده نماید، تحقق اهداف بازاریابی دشوارتر خواهد شد. 
امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی به راحتی اکانت های دارای فالوور و الیك 
تقلبی را مورد شناسایی قرار می دهند بنابراین خرید الیك و فالوور ریسك بزرگی 
برای کس��ب و کارها خواهد بود. این نکته در م��ورد فرآیند خرید کامنت خودکار 
نیز صحت دارد. شناس��ایی کامنت های تقلبی بسیار ساده است بنابراین کاربران به 

سادگی امکان شناسایی ماهیت کامنت های تقلبی را خواهند داشت. 
استفاده از تصاویر بی کیفیت

اینستاگرام به عنوان یك پلتفرم بصری دارای ارزش ها و اولویت های متفاوتی در 
مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی است. استفاده از محتوای بصری با کیفیت در 
اینستاگرام برای هر برندی ضرورت دارد. اگر کاربران در تعامل با یك برند محتوای 
بازاریابی همراه با تصاویر باکیفیت مشاهده نکنند، انگیزه شان برای ادامه تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. 
بدون تردید اغلب بازاریاب ها دسترسی ساده ای به عکاس های حرفه ای ندارند. این 
امر از نظر مالی نیز با چالش های زیادی همراه اس��ت. توصیه اساسی بخش کنونی 
برای این دسته از بازاریاب ها استفاده از ابزارهای رایگان و ساده برای ویرایش عکس 
است. همچنین در برخی از موارد امکان استفاده از تصاویر رایگان در سطح اینترنت 

وجود خواهد داشت. 
جس��ت وجویی ساده در ش��بکه های اجتماعی و فضای کلی اینترنت ویدئوهای 
بازاریاب��ی متع��ددی در اختی��ار برندها قرار می دهد، با این حس��اب ش��ما امکان 

تاثیرگذاری به بهترین شیوه بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
بارگذاری محتوای بیش از حد یا بسیار کم

بارگذاری تعداد مناسب پست در شبکه های اجتماعی کار ساده ای نیست. یافتن 
تعداد مناس��ب پست در طول روز از کسب و کاری به کسب و کاری دیگر متفاوت 
است بنابراین در عمل شما فرآیند بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف طی خواهید کرد. 
اغلب برندها در زمینه انتش��ار محتوای بازاریابی در اینس��تاگرام درگیر مس��ئله 
زیاده روی هستند. معنای ضمنی این امر انتشار تعداد باالیی از محتوای بازاریابی در 
مدت زمانی اندك است. چنین عملکردی تاثیر منفی قابل توجهی بر روی وضعیت 
بازاریابی برندها خواهد داشت. شاید در نگاه نخست انتظار تعداد باالیی از محتوای 
بازاریابی به معنای توجه کسب و کار شما به مشتریان باشد، اما در عمل این عملکرد 
برای مخاطب ه��دف آزاردهنده خواهد بود بنابراین برندها باید تعداد پس��ت های 

منتشرشده در طول روزشان را کنترل نمایند. 
خوش��بختانه امکان نظرخواه��ی از کاربران اینس��تاگرام برای آگاه��ی از تعداد 
پس��ت های مورد عالقه شان همیشه وجود دارد. برندها باید این گزینه را به صورت 
جدی مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت دردس��رهای فراوانی در مسیر بازاریابی 

خواهند داشت. 
یکی دیگر از دردسرهای برندها در زمینه بازاریابی عدم فعالیت مناسب و انتشار 
محتوا به تعداد مطلوب است. همانطور که انتشار محتوای بیش از حد دردسرهایی 
ب��ه همراه دارد، کم کاری در این زمینه نیز خطرناك خواهد بود. بهترین توصیه در 
این میان استفاده از تقویم های برنامه ریزی به منظور انتشار درست و به موقع محتوا 
در بازه های زمانی مختلف اس��ت. ش��اید این امر در ابتدا عجیب به نظر برس��د، اما 
اس��تفاده از تقویم محتوایی فقط امری لوکس نیست. بسیاری از بازاریاب ها بیشتر 
به حافظه ش��ان برای تولید و انتشار محتوا در زمان های مشخص اتکا دارند. مشکل 
اصلی این امر امکان فراموش��ی امور در طول روزهای کاری فش��رده است. بنابراین 
ش��ما باید از تقویم بازاریابی و انتشار محتوا برای کاهش ریسك های جاری نهایت 

استفاده را ببرید. 
عدم توجه به آمارهای رسمی

وقتی از اهمیت داده ها و آمارهای رس��می صحبت می ش��ود، همیش��ه برخی از 
بازاریاب ها نسبت به آن بی توجه اند. این امر دالیل مختلفی دارد. برخی از بازاریاب ها 
به تجربه ش��ان بیشتر از داده های علمی توجه دارند. همچنین اتکای بیش از اندازه 
به شیوه های قدیمی در زمینه مدیریت کسب و کار توجه به داده های تازه را منتفی 

می سازد. 
امروزه استفاده از داده های دقیق در زمینه بازاریابی امری حیاتی است. اهمیت این 
بحث درس��ت مانند ضرورت تمرین و ارزیابی وضعیت تیم های فوتبال در مسابقات 
بزرگ است. قهرمانان لیگ های معتبر فوتبال همیشه از اطالعات و داده های مربوط 
به رقبا برای شکست آنها استفاده می کنند بنابراین استفاده از داده های موردنظر باید 

در دستور کار برندها قرار گیرد. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا منبع مناس��ب برای دسترس��ی به داده ه��ای معتبر را 

نمی شناسند. آشنایی با این حوزه ها دارای اهمیت زیادی است. منابع معتبر در زمینه 
اطالع��ات بازاریابی متعددند. یکی از بهترین منابع گزارش های ماهانه اینس��تاگرام 
اس��ت. گزارش ه��ای موردنظر طیف وس��یعی از اطالع��ات کارب��ردی را در اختیار 
بازاریاب ه��ا و برندها قرار می دهد بنابراین فرآیند بازاریابی برای چنین برندهایی به 
شدت ساده خواهد شد. اگر شما هنوز با منابع مناسب برای گردآوری اطالعات در 
زمینه بازاریابی آش��نایی ندارید، باید هرچه سریع تر نسبت به آشنایی و کار با آنها 
اق��دام نمایید. در غیر این صورت در بلندم��دت کمپین های بازاریابی تان با کاهش 

واکنش مثبت از سوی مخاطب هدف مواجه خواهد شد. 
استفاده بیش از اندازه از هشتگ ها

پیتزا غذایی محبوب در میان ش��مار باالیی از مردم دنیاست. بسیاری از مردم با 
فرهنگ ه��ای متفاوت اقدام به تهیه پیت��زا برای صرف در وعده های مختلف غذایی 
می کنند. اگرچه این غذا با س��لیقه بس��یاری از مردم سازگاری دارد، اما معنای این 
امر مصرف بی رویه اش نیست. هر امر مناسب و مطلوبی در صورت استفاده بی رویه 

مضر خواهد بود. 
روایت فوق در مورد وضعیت اس��تفاده از هش��تگ در بازاریابی اینستاگرامی نیز 
صحت دارد. بس��یاری از برندها نسبت به اهمیت هشتگ در حوزه بازاریابی آگاهی 
دارند. نکته مهم در این میان اس��تفاده نادرس��ت از هشتگ ها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. وقتی یك محتوای بازاریابی دارای هشتگ های بی شماری 

است، امکان ایجاد مزاحمت برای مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. 

اینستاگرام امکان استفاده از 30 هشتگ برای هر پست را فراهم می کند. این امر 
به معنای ضرورت اس��تفاده از تمام پتانسیل اینستاگرام برای درج هشتگ نیست. 
برندها به طور معمول برای هر محتوای نیاز به 3 یا 4 هشتگ دارند بنابراین کاربرد 

تعداد بیشتری از آنها بیانگر زیاده روی بازاریاب ها خواهد بود. 
طراحی محتوای کسل کننده

اینستاگرام یك فضای عمومی و تعاملی است. اگر برندها توانایی تولید محتوای 
جذاب برای مخاطب هدف را نداش��ته باشند، بسیاری از فرآیندهای تعاملی شان با 
مخاطب هدف به خطر خواهد افتاد. امروزه برندهای بسیار زیادی در اینستاگرام و 
دیگر شبکه های اجتماعی مشغول بازاریابی هستند، اما تعداد اندکی از آنها توانایی 

جلب نظر مخاطب هدف را دارند. 
برخی از بازاریاب ها در زمینه طراحی و انتشار محتوای بازاریابی فقط به دنبال پر 
کردن صفحه برندها هستند. این امر همیشه موجب بروز نارضایتی از سوی کاربران 
خواهد شد. کمپین های بازاریابی همیشه همراه با پیام و دلیل خاصی برای فعالیتند 
بنابراین ش��ما باید در گام نخس��ت هدف تان از تولید محتوای بازاریابی را تش��ریح 
نمایید. در غیر این صورت شرایط بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهید داشت. 
اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی نسبت به محتوای تولیدی برندها واکنش 
نش��ان می دهند. این امر در قالب درج کامنت یا بازنش��ر محتوای موردنظر صورت 
می گیرد. نکته مهم در این میان ارائه واکنش رس��می از س��وی کس��ب و کار شما 
نس��بت به این امور است. امروزه انتظارات کاربران از برندها به شدت افزایش یافته 
است بنابراین عدم واکنش در قبال کامنت های آنها نتیجه مناسبی برای یك کسب 

و کار در پی نخواهد داشت. 
یکی از معیارهای اصلی برای قضاوت در مورد میزان هیجان و جذابیت محتوای 
برندها توجه به میزان دریافت الیك ش��ان است. برخی از محتواهای بازاریابی حتی 
100 الیك نیز دریافت نمی کنند. این امر به خوبی بیانگر جهت گیری برندها در قبال 
محتوای بازاریابی است. اگر شما توانایی شناسایی سلیقه مخاطب هدف را نداشته 
باشید، در نهایت با شرایط دشواری برای تاثیرگذاری بر روی آنها مواجه خواهید شد. 
شناسایی سلیقه مخاطب هدف امری کوتاه مدت نیست بنابراین شما باید در بازه های 

زمانی بلندمدت نسبت به جلب نظر مخاطب هدف اقدام نمایید. 
فقدان برنامه استراتژیک

دس��تیابی به اهداف بازاریابی بدون داش��تن اس��تراتژی منس��جم دشوار به نظر 
می رس��د. ایراد اغلب بازاریاب ها عدم توجه نسبت به طراحی برنامه های استراتژیك 
اس��ت. وقتی یك کس��ب و کار از همان ابتدای شروع به کار اقدام به طراحی برنامه 

نماید، تمام مراحل فعالیتش براساس برنامه و استراتژی دقیق اجرا خواهد شد. 
گاهی اوقات امور براساس برنامه بازاریاب ها پیش نمی رود. این امر بیانگر ماهیت 
پیش بینی ناپذیر کس��ب و کار اس��ت. نکته مهم در این میان ضرورت به روز رسانی 
سریع و هرچه بهتر برنامه بازاریابی است. هر برنامه ای با گذشت مدت زمانی اندك 
دیگر کاربرد اساس��ی اش را نخواهد داش��ت بنابراین بازاریاب ها باید همیشه نسبت 
به به روز رسانی برنامه ش��ان حساسیت به خرج دهند. مواجهه با شکست در حوزه 
بازاریابی گاهی اوقات به دلیل عدم توجه برندها به ماهیت تغییرپذیر کس��ب و کار 

است بنابراین با گذشت زمان به همان برنامه قدیمی شان اتکا می کنند. 
برندسازی نامنظم

فعالی��ت در عرصه کس��ب و کار پیوند نزدیکی با برنامه ری��زی بلندمدت و تداوم 
حض��ور در بازار دارد. برخی از کس��ب و کارها پ��س از مدت زمانی اندك حضور در 
عرصه بازاریابی به طور کلی ناپدید می شوند. عرصه برندسازی یکی از حوزه های مهم 
و مکمل بازاریابی است. اگر یك برند برای مخاطب هدف باورپذیر و جذاب نباشد، 
توجه چندانی بدان نخواهد شد. این امر مشکل اساسی اغلب کسب و کارها در زمینه 

بازاریابی محسوب می شود. 
تولید محتوای خشك و بی روح تاثیر منفی بر روی مخاطب هدف دارد. با این حال 
گاهی اوقات کیفیت محتوای بازاریابی در سطح باالیی قرار دارد، اما همچنان خبری 
از جلب نظر مخاطب هدف نیست. این امر به دلیل فقدان برندسازی مناسب برای 
جلب نظر مخاطب هدف روی می دهد. اگر مخاطب هدف به یك برند اعتماد نداشته 
باشد، محتوای بازاریابی آن به طور گسترده مورد بی توجهی یا دست کم کم توجهی 
قرار خواهد گرفت. چنین مشکلی از سوی بسیاری از کسب وکارها احساس می شود. 
راهکار اساس��ی در این حوزه ایجاد تغییر در فرآیند برندس��ازی است. فقط در این 

صورت امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
محتوای بصری غیرمرتبط 

اینس��تاگرام یك پلتفرم مبتنی بر جلوه های بصری اس��ت بنابراین برندها برای 
موفقیت بازاریابی در آن باید دس��ت ب��ه تولید محتوای بصری جذاب بزنند. امروزه 
انتش��ار محتوای مرتبط و دارای معنایی یکسان در قالب پست های متعدد در میان 
برندها رواج دارد. این امر نیازمند انتقال معنایی یکدست از محتوای بازاریابی متعدد 
برای مخاطب هدف اس��ت. متاسفانه برخی از برندها پس از شروع فرآیند بازاریابی 
براساس این الگو نسبت به تداوم اش کم کاری می کنند. نتیجه این امر مشاهده تعداد 
باالیی از محتوای بازاریابی ناقص از سوی کاربران است. تاثیر روانی این امر بر روی 

کاربران موجب جهت گیری منفی نسبت به مخاطب هدف می شود. 
هرچه ارتباط مفهومی میان پست های بازاریابی یك برند با هم بیشتر باشد، امکان 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف مس��اعدتر خواهد شد. این امر به خوبی در 
مورد فعالیت برندهای مطرح حوزه مد و پوشاك قابل مشاهده است. اغلب این برندها 
ارتباط معنادار و مناسبی میان پس��ت های بازاریابی برندشان در اینستاگرام ایجاد 
می کنند. درست به همین خاطر توان بازاریابی به مراتب بیشتری نیز پیدا می کنند. 

عدم بازنگری در متن پست ها
اشتباه نگارش��ی و تایپی همیشه در عرصه بازاریابی امکان پذیر است. اگر برندها 
پیش از انتشار پست اینستاگرامی نسبت به بازنگری اش اقدام نکنند، مشکالت بسیار 
زیادی را متحمل خواهند شد. اغلب بازاریاب ها بخش قابل توجهی از وقت شان را به 
تولید محتوا اختصاص می دهند. نتیجه این امر بی انگیزگی برای مشاهده محتوای 
بازاریابی در مرحله نهایی است. اگر بازاریاب های برند شما حوصله این کار را ندارند، 
شاید شما به عنوان مدیر بخش بازاریابی باید نسبت به این کار اقدام نمایید. در هر 
صورت مواجهه کاربران با محتوای دارای غلط امالیی تاثیر روانی منفی بر روی آنها 

خواهد داشت. 
استفاده از ابزارهای ویرایش خودکار متن در میان برندها کمتر شناخته شده است. 
چنین ابزارهایی با استفاده از هوش مصنوعی امکان تاثیرگذاری بهتر از سوی برندها 
را فراهم می کند. یافتن ایرادات متن همیشه برای بازاریاب ها دشوار بوده است. اکنون 
با معرفی نسل جدید هوش مصنوعی و توسعه ابزارهای بازاریابی فرصت های بسیار 

بیشتری پیش روی برندها قرار گرفته است. 
عدم استفاده از بخش استوری

تولید محتوا در اینستاگرام فقط معطوف به بخش پست نیست. سرویس استوری 
روزان��ه میلیون ها محتوای مختلف را میزبانی می کند. مزیت اصلی این س��رویس 
امکان انتشار محتوای دم دستی و کوتاه است. انتشار محتوا در قالب پست نیازمند 
توجه به نکات متعددی اس��ت. ویرایش محتوا و تبدیل آن به گونه ای تاثیرگذار بر 
روی مخاطب هدف همیشه زمانبر است. با این حساب شاید برندها کمتر فرصتی 
برای آماده سازی پست های متعدد در طول ماه داشته باشند. انتشار محتوا در قالب 
اس��توری نیاز به ویرایش کمتری دارد بنابراین امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شدت افزایش خواهد یافت. 
امروزه دس��تورالعمل های متعددی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف وجود دارد. اگر ش��ما اندکی حوصله برای جس��ت وجوی محتوای مختلف در 
فضای اینترنت داش��ته باشید، انواع توصیه ها برای استفاده بهینه از بخش استوری 
را خواهید یافت. متاسفانه این امر اغلب مورد غفلت برندها قرار می گیرد. همین امر 

جذابیت های یك برند برای مخاطب هدف را کاهش می دهد.  
بی توجهی نسبت به تعامل با فالوورها

جلب نظر مخاطب هدف به برند کار س��اده ای نیس��ت. شاید برخی از بازاریاب ها 
کس��ب فالوور بیشتر برای برندها را دش��وارترین فرآیند بازاریابی قلمداد کنند، اما 
این امر پایان ماجرا نیس��ت. حفظ فالوورها کار به مراتب س��خت تری در مقایس��ه 
با جذب ش��ان در وهله نخست اس��ت. همین امر موجب فرآیند پایان ناپذیر ریزش 

فالوورهای برند و سپس برای جلب نظر دوباره آنها می شود. 
تعامل با مخاطب هدف در اینستاگرام فقط معطوف به پاسخگویی به کامنت آنها 
نیست. بسیاری از برندها در فرآیند بازاریابی نیازمند ایجاد رابطه نزدیك با مخاطب 
هدف هس��تند. این امر به معنای ارائه پیش��نهادهای بازاریابی جذاب، تالش برای 
شناخت سلیقه و همچنین پاسخگویی به پرسش های آنها در هر زمینه ممکن است. 
اگر یك کس��ب و کار به هر دلیلی به این نکته توجه نداشته باشد، در ادامه فرآیند 

فعالیتش با مشکالت عمده مواجه خواهد شد. 
ام��روزه ارزیابی مش��تریان از وضعیت برندها بس��تگی به س��رعت عمل آنها در 
پاس��خگویی به پرسش های شان دارد بنابراین شاید استخدام برخی از کارشناس ها 
برای پاسخگویی به پرس��ش های مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن ایده چندان 
بدی نباشد. همکاری با کارشناس های متعدد برای پاسخگویی به مشتریان همراه با 
هزینه مالی گسترده است. بسیاری از کسب و کارها توان پرداخت چنین هزینه ای 
را ندارند بنابراین در عمل از پاسخگویی به مشتریان باز خواهند ماند. راهکار مناسب 
برای چنین برندهایی تمرکز بر روی استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی است. 
ب��ه این ترتیب آنها فرصت کافی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و جلب 

تعامل آنها را خواهند داشت. 
امروزه فن��اوری هوش مصنوعی قابلیت پاس��خگویی به کاربران درس��ت مانند 
کارشناس های واقعی را دارد بنابراین استفاده از چنین ابزارهایی بهترین گزینه برای 

برندهای مواجه با بودجه محدود خواهد بود. 
به اشتراک گذاری لینک های عجیب و غریب

انتش��ار لینك های جانبی در اینستاگرام همراه با مش��کالت فراوانی است. تنها 
راهکاره��ای کنونی برای درج لینك در اینس��تاگرام مربوط ب��ه بخش بیوگرافی و 
همچنین اس��توری اکانت های تجاری دارای بیش از 10 هزار فالوور است بنابراین 
برندها گزینه های چندانی برای بازاریابی از این طریق ندارند. مهمترین توصیه برای 
جلب نظر مخاطب هدف در این زمینه به اشتراك گذاری لینك های بسیار مهم است. 
در غیر این صورت بازاریاب ها فقط برای مخاطب هدف ایجاد دردسر خواهند کرد. 
blog.hootsuite.com :منبع

 کوچک سازی صفحه  نمایش
استراتژی جدید اپل 

در ش��رایطی که تولید گوش��ی هایی با صفحه های نمایش  بزرگ 
به یك ترند در این عرصه تبدیل ش��ده است، آیفون در جدیدترین 
اقدام خود قرار اس��ت تا در کن��ار معرفی جدیدترین محصول خود، 
نمونه کوچك تر آن را نیز در اختیار مشتری قرار دهد. درواقع یکی 
از مشکالتی که صفحات بزرگ ایجاد کرده است این است که حمل 
و نقل آنها دش��وار ش��ده و به راحتی امکان فعالیت با یك دست را 
ندارند. همین امر نیز ایده تولید گوش��ی هایی با صفحه نمایش تاشو 
را به همراه داشته است. در این راستا چنین سیاستی چندین سال 
قبل، توس��ط سونی نیز مورد اس��تفاده قرار می گرفت. آنها همواره 
در کنار جدیدترین پرچمدار خود، نس��خه ای کوچك تر و ساده تر را 
نیز معرفی می کردند، با این حال هنوز مش��خص نیست که این نوع 
جدی��د از آیفون ها، با کاهش ق��درت و امکانات همراه خواهند بود؟ 
درواقع هنوز حتی نس��بت به قیمت آنها نیز تردیدهایی وجود دارد. 
در این رابطه برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که بحران مالی 
ناش��ی از ویروس کرونا، باعث شده است تا قدرت خرید بسیاری از 
افراد با کاهش��ی ش��دید همراه باش��د. در این رابطه اپل همواره به 
خاطر این امر که تنوع زیادی در محصوالت خود نداش��ته و محدود 
تولی��دات را با قیمت باال عرضه می کند، مورد انتقاد بوده اس��ت. به 
همین خاطر اقدام در زمینه کاهش قیمت، می تواند یك اس��تراتژی 

کامال مناسب باشد. 
9to5mac.com :منبع

 خودروی جدید سیتروئن
برای 14ساله  ها

سیتروئن فرانس��ه خط تولید محصول جدیدی را راه انداخته که 
امیدوار اس��ت که به ب��ازاری راه یابد که اکثر خودروس��ازان بزرگ 

جهان از آن غافل مانده اند: رانندگان جوان 14ساله.
به گزارش ام بی ای نیوز، خودروی کوچك و دو سرنش��ین جدید 
س��یتروئن فرانس��ه موس��وم به »آمی« با یك موتور برقی مالیم 6 
کیلووات��ی کار می کند بنابراین طبق قوانین کش��ور فرانس��ه افراد 
14س��اله نیز قادر به راندن آن هس��تند، زیرا ب��رای انجام این کار 

نیازی به اخذ گواهینامه رانندگی ندارند.
حداکثر سرعت خودرو 45 کیلومتر در ساعت، بدنه آن پالستیکی 
و فضای داخلی اش بدون هر نوع تجمالت و زوائد غیرضروری است 
ام��ا این خ��ودروی جدید ب��ا قابلیت های خاص خ��ود احتماال نزد 
نوجوان��ان با درك باالی��ی از فناوری مدرن جذابی��ت فراوانی دارد 
و در کنار گوش��ی های هوش��مند و کنس��ول های بازی ویدئویی در 
فروشگاه های بزرگ لوازم الکترونیکی در فرانسه به فروش می رسد.

در فرانس��ه برای خرید ابتدایی ترین مدل آمی باید 7 هزار و 100 
دالر بپردازی��د. به گفته مدیران س��یتروئن، تاکنون هزار س��فارش 
برای خرید این خودروی مخصوص 14س��اله ها در فرانس��ه از سوی 
مشتریان ثبت شده است. حتی با پیش پرداخت 3 هزار و 100 دالر 
و تقب��ل هزینه ماهانه 24 دالر می توان از طریق سیس��تم لیزینگ، 

آن را تهیه کرد.
ب��ه گفت��ه اولیویه گارس��یا، مدیر بخ��ش محص��والت الکتریکی 
خرده فروش��ی فرانسوی »فرانك دارتی«، اولین مشتری که به سراغ 

این خودرو آمد، یك نوجوان همراه با پدرش بود.
او در ادامه افزود که آنها به دنبال یك گزینه ایمن تر برای اسکوتر 
برقی یا موتور گازی می گشتند. جوانان فرانسوی معموال برای رفت 

و آمد اطراف شهرها از این وسایل استفاده می کنند.
به اعتقاد گارس��یا در نتیجه نمی توان از سهم این نوع مشتریان از 

بازار چشم پوشید.

اولین دست دوم فروشی آیکیا
آیکیا در قالب ابتکار عمل برای تبدیل ش��دن به یك کس��ب و کار 
کامال دایره وار و چرخش��ی تا س��ال 2030 میالدی، اواخر سال جاری 
دس��ت به افتتاح اولین شعبه دست دوم فروشی خود در سوئد خواهد 
زد. به گزارش ام بی ای نیوز، این ش��عبه دس��ت دوم فروشی در مرکز 
خری��د »ریتونا« در ش��هر »اسکیلس��تونا« افتتاح خواه��د گردید که 
به عنوان اولین مرکز خرید اش��یای دس��ت دوم در سراسر جهان نزد 
همگان شناخته شده است. این فروشگاه گهگاه به طور آزمایشی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. شعبه جدید آیکیا پر از مبلمان و اثاثیه منزل برند 
است که آسیب دیده و بازسازی شده اند. جوناس کارلهد، رئیس حفظ 
 The« محیط زیست سوئد در بیانیه ای در مصاحبه با وب سایت خبری
Local« گفت: اگر قصد دستیابی به اهداف مان در زمینه حفظ محیط 
زیس��ت را داریم، باید ضمن به چالش کشیدن خود، اقدام به آزمایش 
ایده های مان در عمل نیز بکنیم.« ش��رکت، مطاب��ق با مدل دایره وار و 
چرخش��ی خود، پیش از این، دس��ت به اجرای برنامه آزمایشی اجاره 
محور خود در سوئیس زده بود که به مشتریان اجازه می داد تا اثاثیه و 

مبلمان را از آیکیا قرض بگیرند.
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فعالیت به عنوان یك کس��ب و کار محل��ی یا برندی بزرگ در بازاری 
خاص نیازمند توجه به نکات فراوانی اس��ت. بس��یاری از برندها در ورود 
ب��ه بازارهای محلی با مش��کالت عم��ده ای مواجه می ش��وند. دلیل این 
ام��ر ماهی��ت متفاوت بازاره��ای محلی با دیگر حوزه های کس��ب و کار 
اس��ت. بازاریابی در چنین بازارهایی نیازمند آش��نایی با وضعیت محلی 
و همچنین تمرکز بر روی شناس��ایی س��لیقه منحصر به فرد مشتریان 
آنجاس��ت. بس��یاری از برندها حوصله طی چنین فرآین��دی را ندارند، 

همین امر موجب بروز مشکالتی در فعالیت آنها می شود. 
امروزه کسب و کارهای محلی چالش دشواری برای رقابت با برندهای 
جهانی دارند. این امر موجب تمرکز هرچه بیشتر کسب و کارهای محلی 
بر روی بازارهای محلی و کوچك ش��ده اس��ت. این امر مهمترین مزیت 
رقابتی کس��ب و کارهای محلی در مقایس��ه با برندهای بزرگ محسوب 

می شود. اگر شما نیز به عنوان مدیر یك کسب و کار 
کوچك نس��بت به فعالیت در بازارهای محلی تردید 
دارید، نکات این مقاله کمك شایانی به شما و کسب 

و کارتان خواهد کرد. 
بازاریابی محلی چیست؟

بازاریابی محلی به استراتژی تولید محتوا و تعامل با 
مخاطب هدف در بازارهای کوچك و مشخص اطالق 
می ش��ود. این ن��وع بازاریابی در میان رس��توران ها، 
خرده فروش��ی های حضوری، بانك ها و فروشگاه های 
پوش��اك رواج دارد. تمام کس��ب و کارهای موردنظر 
دارای ش��عبه های محل��ی و نی��از فوری ب��رای جلب 
نظر مشتریان محلی هس��تند. گاهی اوقات برخی از 
برنده��ای ب��زرگ نیز در حوزه بازاریاب��ی محلی وارد 
می ش��وند. این امر به معنای رقاب��ت میان برندهای 
بزرگ و کوچك است. البته این امر به معنای موفقیت 
قطعی برندهای بزرگ نیس��ت. بازارهای محلی دارای 
ماهیت و وضعیت متفاوتی از بازارهای جهانی است. 

اهمیت بازاریابی محلی
کس��ب و کارهای محلی دارای رقبای پرش��ماری 
هس��تند. این امر در حوزه کس��ب  کارهای حضوری 
و آنالی��ن به یك صورت احس��اس می ش��ود. امروزه 
نفوذ کسب و کارهای آنالین در سراسر دنیا احساس 
می ش��ود. همین امر بازاریابی کاربردی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را ضروری س��اخته است. اگر 
کس��ب و کار شما به این نکته توجه نداشته باشد، به 
س��ختی امکان ادامه فعالیت و بق��ا در بازار را خواهد 

داشت. 
توس��عه کس��ب و کارهای آنالین بعد مکانی را از 
بین برده اس��ت. به عنوان مثال، ام��روزه آمازون به 
راحت��ی ام��کان ف��روش محصوالت��ش در بازارهای 
بین المللی را دارد. ای��ن امر نوعی نقطه ضعف برای 
برندهای محلی محس��وب می شود. کسب و کارهای 
محلی ب��رای رقابت با برندهای بزرگ دردس��رهای 
زی��ادی پیش روی دارد. ش��اید مهمترین چالش در 

این میان بودجه بازاریابی محدود آنها باش��د. این امر فعالیت در حوزه 
بازاریابی را همراه با دشواری های متعددی می سازد. 

انواع بازاریابی محلی 
بازاریابی محلی نیز مانند هر الگویی از بازاریابی دارای انواع مختلفی 
اس��ت. اگر شما عالقه  به اس��تفاده از شیوه های بازاریابی در این حوزه 
داری��د، باید این ن��کات را به خوب��ی مدنظر قرار دهی��د. ایراد اصلی 
بس��یاری از کس��ب و کارها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بدون آش��نایی کامل ب��ا تکنیك های بازاریابی اس��ت. در ادامه 
برخ��ی از مهمترین ان��واع بازاریابی محلی مورد بررس��ی قرار خواهد 

گرفت. 
ایجاد حساب کاری رایگان در گوگل

براس��اس گ��زارش موسس��ه Bright Local در س��ال 2019، 90 
درصد از مش��تریان برای خرید محصوالت اقدام به جست وجوی آنالین 
می کنند. این امر رواج بس��یار زیادی در میان مش��تریان دارد. شاید در 
نگاه نخس��ت مش��تریان در بازارهای محلی به ای��ن نکته توجه چندانی 
نداشته باش��ند، اما فناوری های نوین حتی در بازارهای محلی نیز نفوذ 
کرده اس��ت بنابراین حضور در فضای آنالین اهمیت بسیار زیادی برای 
موفقیت کسب و کارها دارد. یکی از مهمترین نکات در این میان توجه 
به وضعیت کسب و کار به صورت عمومی است. اگر کسب و کار شما در 
موتورهای جست وجو مانند گوگل دارای حساب رسمی باشد، مشتریان 
به راحتی امکان مشاهده مشخصات کسب و کار شما را خواهند داشت. 
این امر نقش مهمی بر روی ذهنیت مشتریان دارد بنابراین باید همیشه 
نس��بت به ایجاد حس��اب کاربری رس��می در پلتفرم هایی مانند گوگل 

اقدام کرد. 
خوش��بختانه ام��روزه ثبت ن��ام در گوگل به عنوان یك کس��ب و کار 
رایگان است. بنابراین کسب و کارهای محلی نیازی برای پرداخت هزینه 
و تحمل فش��ار مالی نخواهند داشت. برخی از کارآفرینان ایجاد حساب 
رس��می در گوگل را بی فایده ارزیابی می کنن��د. نکته مهم در این میان 
بحث مدیریت سئو است. گوگل در رتبه بندی محتوای مربوط به کسب 
و کارها توجه زیادی به ثبت نام ش��ان به عنوان یك کسب و کار رسمی 
دارد بنابراین تاس��یس حساب رس��می در گوگل برای کسب و کار شما 

ضروری خواهد بود. 
Google Alert ارزیابی وضعیت کسب و کار با

اب��زار کارب��ردی Google Alert امکان مش��اهده و ارزیابی نظرات 
کارب��ران در مورد برندها را فراهم می س��ازد. ش��ما با ثب��ت نام در این 
س��امانه امکان آگاهی از آخرین نظرات کاربران در مورد کسب و کارتان 
را خواهید داش��ت. مهمترین نکته در این میان ثبت رس��می کس��ب و 
کار ش��ما در سامانه گوگل است. پس از ثبت رسمی تمام کلیدواژه های 
مرتبط با کس��ب و کار ش��ما به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد. 
این امر ارزیابی کمپین های بازاریابی و مشاهده تاثیرش بر روی مخاطب 

هدف را بسیار ساده می سازد. 

حضور در شبکه های اجتماعی
امروزه اغلب مردم در شبکه های اجتماعی حضور دارند بنابراین کسب 
و کارها نیز باید حضور مناس��بی در این فضا داش��ته باشند. بدون شك 
مشاهده کس��ب و کاری بدون حساب رسمی در اینس��تاگرام یا توییتر 

همراه با تعجب بسیار زیادی خواهد بود. 
انتخاب شبکه اجتماعی مناسب برای فعالیت بستگی به نکات زیادی 
دارد. یک��ی از مهمتری��ن نکات در این میان مربوط به س��لیقه مخاطب 
هدف اس��ت. اگر اغلب مشتریان برند ش��ما در فیس بوك حضور دارند، 
باید قید اینستاگرام یا توییتر را زد. همچنین اگر شما به دنبال بازاریابی 
با استفاده از محتوای متنی هستید، توییتر بهترین گزینه خواهد بود. 

اغلب برندها در شبکه های اجتماعی مختلف فعالیت دارند. نکته مهم 
برای کس��ب و کارهای محلی نمایش پش��ت صحنه کسب و کار و وجه 
محلی اش اس��ت. این امر همراه با انتش��ار محتوای منحصر به فرد برای 
هر ک��دام از اکانت های برند موجب تاثیرگ��ذاری قابل مالحظه بر روی 

مخاطب هدف خواهد شد. 

همکاری با اینفلوئنسرهای محلی
همکاری با اینفلوئنس��رها اهمیت بس��یار زیادی برای توسعه کسب و 
کار دارد. امروزه اینفلوئنسرهای بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول به 
فعالیت هس��تند. نکته مهم در این میان همکاری با افراد مناس��ب برای 
بهبود وضعیت کسب و کارمان است. برندهای کوچك و محلی نیازی به 
همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ و بین المللی ندارند. هدف یك کسب و 
کار کوچك افزایش فروش و تعامل با مخاطب هدف در بازار محلی است 
بنابراین باید در وهله نخست اقدام به یافتن اینفلوئنسرهای محلی کرد. 
این اس��تراتژی سازگاری بس��یار بهتری با بودجه در دسترس برندهای 

محلی خواهد داشت. 
یکی از اشتباهات اصلی تیم های بازاریابی در کسب و کارهای کوچك 
مربوط به ع��دم پیش بینی دقیق بودجه موردنیاز اس��ت. به این ترتیب 
ش��اید در انتهای کار ضررهای بسیار زیادی به دلیل صرف هزینه بیشتر 
از بودجه در دس��ترس ایجاد شود. این امر گاهی اوقات کسب و کارهای 

کوچك را تا مرز ورشکستگی نیز پیش می برد. 
راه اندازی وبالگ رسمی

بازاریابی محتوایی و مدیریت سئو فرصت های بسیار زیادی پیش روی 
کس��ب و کارها قرار می دهد. امروزه اغلب کسب و کارها اقدام به تولید 
محت��وا در فضای آنالین می کنن��د. این امر نوعی ویژگی مش��ترك در 
میان تمام کس��ب و کارها محس��وب می شود. اگر ش��ما قصد موفقیت 
در بازاره��ای محلی را داری��د، باید تولید محتوا ب��رای مخاطب چنین 
بازارهای��ی را تمرین کنید. بهترین توصیه در این میان راه اندازی وبالگ 
رس��می برای برند است. این امر امکان تهیه و انتشار محتوای تخصصی 

برای مخاطب هدف را فراهم می سازد. 
امروزه مشتریان برای خرید محصوالت اقدام به مراجعه به وبالگ های 
معتبر می کنند. این امر اطالعات گسترده ای در دسترس مشتریان قرار 
می دهد. اگر برند شما دارای وبالگ به روز و معتبری باشد، امکان جلب 

نظر مخاطب هدف به خوبی فراهم خواهد شد. 
برخی از مش��تریان برای خرید محصوالت ب��ه دنبال برندهای متعدد 
هستند. اگر مش��تریان در زمینه خرید برخی از محصوالت، مانند لوازم 
ورزش��ی، فقط به نایك یا آدیداس توجه دارن��د، به دلیل فقدان رقبای 
موثر برای این برندهاس��ت. بدون تردید برندهای بسیار زیادی در زمینه 
تولید لوازم ورزش��ی فعالیت دارند، اما مشکل اساسی در این میان عدم 
آش��نایی مشتریان با آنهاست. ایجاد وبالگ رسمی و تولید محتوا درباره 

محصوالت برند نکته مهمی برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
ام��روزه برندها دارای دامنه وس��یعی از مش��تریان هس��تند. برخی از 
مش��تریان در این میان تمایل باالیی برای مش��اهده محتوای تخصصی 
در مورد برندها دارند بنابراین یکی از وظایف اصلی ش��ما به عنوان یك 
کس��ب و کار محلی پاسخگویی به نیاز مشتریان برای مشاهده محتوای 
تخصصی در حوزه کس��ب و کارتان اس��ت. این امر امکان تعامل هرچه 

نزدیك تر با مشتریان را فراهم خواهد کرد. 

تهیه فهرست ایمیل مشتریان
بازاریابی ایمیل��ی هنوز هم یکی از تاثیرگذارت��ری الگوهای بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما نیز عالقه مند به فعالی��ت در این حوزه 
هس��تید، باید ابتدا نس��بت ب��ه ایجاد فهرس��ت ایمیل ه��ای مربوط به 
مشتریان یا مخاطب هدف اقدام نمایید. یکی از شیوه  های سنتی در این 
زمینه مربوط به خرید آدرس ایمیل مخاطب هدف از سامانه هایی مانند 
گوگل است. البته این امر از مدت ها پیش دیگر به صورت رسمی دنبال 
نمی ش��ود. نقطه ضعف این ش��یوه نارضایتی مداوم کارب��ران از دریافت 
ایمیل های بازاریابی اس��ت. راهکار جایگزین در این میان درخواس��ت از 
مش��تریان برای ارائه ایمیل ش��ان به برند است. کس��ب و کارها در این 

صورت دیگر دلیلی برای نگرانی نخواهند داشت. 
بازاریابی ایمیلی باید براس��اس المان های محلی صورت گیرد. این امر 
ب��ه معنای تاکید بر روی مزیت های محلی کس��ب و کار در مقایس��ه با 
برندهای بین المللی اس��ت. بدون تردید هر ب��ازار محلی دارای فرهنگ 
منحصر به فردی اس��ت. اگر برند ش��ما امکان تاکید بر روی المان های 
موردنظ��ر برای برجسته س��ازی فعالیتش را داش��ته 
باش��د، ش��انس بس��یار زی��ادی در زمین��ه موفقیت 

بازاریابی خواهد داشت. 
تمرکز بر روی خدمات مشتریان

ارزیاب��ی مش��تریان در مورد یك برند بس��تگی به 
ن��کات متعددی دارد. یکی از نکات مهم در این میان 
مرب��وط به خدمات مش��تریان اس��ت. ای��ن امر فقط 
مربوط به پیش از خرید محصوالت نیست. مشتریان 
حت��ی پس از خرید محصوالت نی��ز نیازمند دریافت 
خدمات متعددی هس��تند. اگر محصول ش��ما به هر 
دلیلی با مشکلی مواجه شد، مشتریان باید به سادگی 
امکان دسترس��ی به شما را داشته باشند. در غیر این 
صورت ارزیابی آنها از کس��ب و کار ش��ما به ش��دت 

تغییر خواهد کرد. 
تعام��ل نزدیك ب��ا مخاطب ه��دف در فرآیند ارائه 
خدمات ب��ه آنها صورت می گیرد. درس��ت به همین 
دلیل اغلب کس��ب و کارها به دنبال راه اندازی بخش 
خدمات مش��تریان به صورت حرفه ای هس��تند. خبر 
خوش برای کسب و کارهای کوچك امکان راه اندازی 
بخش خدمات مش��تریان بدون نی��از به هزینه گزاف 
اس��ت. فناوری های مدرن مانند هوش مصنوعی کار 

کسب و کارها را به شدت ساده کرده است. 
برگزاری مسابقات جذاب

برگزاری مس��ابقه یک��ی از تکنیك ه��ای بازاریابی 
قدیم��ی محس��وب می ش��ود. ام��روزه ای��ن الگو در 
حوزه ه��ای مختلفی کاربرد دارد. یک��ی از حوزه های 
مناس��ب برای بازاریابی براس��اس برگزاری مس��ابقه 
شامل ش��بکه های اجتماعی است. این حوزه اهمیت 
بس��یار زیادی برای برندها دارد. انگی��زه کاربران در 
شبکه های اجتماعی برای شرکت در مسابقات بسیار 
بیش��تر از شرایط حضوری اس��ت. دلیل این امر عدم 
نیاز به اختصاص زمان قابل توجه به چنین مسابقاتی 

است. 
اگر ش��ما قصد برگزاری مس��ابقه ب��رای جلب نظر 
مخاط��ب ه��دف را دارید، باید برخ��ی از نکات را م��ورد ارزیابی مجدد 
ق��رار دهید. این نکات ش��امل تعیین جایزه ای جذاب برای مش��تریان و 
برانگیختن تعامل باالی شان است. برخی از کسب و کارها فقط وجه نقد 
را به عنوان جایزه مدنظر قرار می دهند. یك توصیه جذاب در این میان 
انتخاب یکی از محصوالت تازه ش��رکت به عن��وان جایزه برای برندگان 
مس��ابقه اس��ت. این امر نقش مهمی در بهبود نظرات مشتریان در مورد 

برند شما دارد. 
ارائه تخفیف و کوپن خرید

هیچ مش��تری دست رد به تخفیف های جذاب نمی زند. این استراتژی 
اگر در بازه های زمانی مناس��ب از س��وی کس��ب و کارها اتخاذ ش��ود، 
تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. 
انتخاب مناسبت های مهم برای ارائه تخفیف از سوی اغلب برندها دنبال 
می ش��ود. نکته مهم در این میان توجه به ایجاد مناس��بت های منحصر 
به فرد برای کسب و کار است. این امر کمتر مدنظر کسب و کارها قرار 
می گیرد. اگر ش��ما در سالروز تاسیس برندتان اقدام به ارائه تخفیف های 
جذاب نمایید، توجه بس��یار زیادی در سطح محلی جلب خواهید کرد. 

دلیل این امر عدم ارائه تخفیف از سوی دیگر کسب و کارهاست.
برخی از برندها برای جلب تعامل مش��تریان و فروش بیش��تر اقدام به 
ارائه کوپن ه��ای تخفیف در هر نوبت از خرید مش��تریان می کنند. این 
ام��ر نقش مهم��ی در زمینه بازاریابی و جلب نظ��ر مخاطب هدف دارد. 
امروزه وفاداری مش��تریان به برندها بدل به مس��ئله ای مهم شده است. 
اگر مش��تریان نس��بت به امکان خرید با تخفیف در نوبت بعدی از یك 
برند آگاهی داش��ته باشند، شانس بسیار بیشتری برای جلب توجه آنها 
خواهند داش��ت بنابراین برندها در مقیاس��ی کلی امکان تعامل و جلب 

نظر هرچه بهتر با مشتریان هدف را پیدا خواهند کرد. 
مشارکت در برنامه های خیریه

مش��ارکت در برنامه های خیری��ه یکی از بهترین ابزاره��ای بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. همه مردم حضور در مراس��م های خیریه را نشانه 
انس��انیت قلمداد می کنند. نکته جالب اینک��ه یکی از چالش های اصلی 
کس��ب و کارها بازنمایی جلوه ای انسانی از کسب و کارشان است. با این 
حس��اب حضور در فعالیت های خیری��ه نقش مهمی بر روی وجه برندها 
خواهد داش��ت.  مهمترین مس��ئله در زمینه همکاری با موسس��ه های 
خیریه توجه به بعد محلی مراس��م است. اشتباه برخی از کسب و کارها 
تالش برای همکاری با برخی از برندها در مقیاس��ی بسیار وسیع است. 
ای��ن امر کمترین تاثیرگذاری بر روی وضعی��ت برند موردنظر را در پی 

نخواهد داشت. 
امروزه بازاریابی برای کس��ب و کارهای کوچك در مقیاس محلی امر 
دشواری نیست. نکته مهم در این میان استفاده از توصیه های مناسب و 
برنامه ریزی بلندمدت است. اگر کسب و کارها برنامه بازاریابی بلندمدت 

نداشته باشند، امکان جلب نظر مخاطب هدف از بین خواهد رفت.
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اشتباهات اساسی در راه اندازی آژانس 
بازاریابی دیجیتال

شروع کسب و کار تازه همیشه همراه با چالش های منحصر به فرد 
اس��ت. یکی از حوزه های پرطرفدار در طول سال های اخیر بازاریابی 
دیجیتال اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان برای ایجاد آژانس بازاریابی 
دیجیتال منتظر فرصت مناس��ب هس��تند. نکته مه��م در این میان 
تفاوت ارزیابی اغلب کارآفرین��ان از حوزه موردنظر با واقعیت هایش 
است. همین امر موجب بروز اشتباهاتی در زمینه فعالیت آژانس های 
بازاریابی دیجیتال می شود. در ادامه برخی از مهمترین مشکالت در 
زمین��ه فعالیت آژانس های بازاریابی دیجیتال را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
عدم تعیین انتظارات مناسب

ایج��اد انتظارات مناس��ب در برندها و افراد ط��رف قرارداد آژانس 
بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از افراد 
انتظارات بس��یار گسترده ای از آژانس های بازاریابی دارند. همین امر 
در فرآیند همکاری میان طرف های بازاریابی ایجاد مش��کل خواهد 
کرد. توصیه اساس��ی بخش کنونی ایجاد انتظارات روش��ن و واضح 
در مش��تریان آژانس بازاریابی اس��ت. اگر انتظارات برندها از عرصه 
بازاریابی بس��یار رویایی و غیرواقعی است، وظیفه اصلی آژانس های 
بازاریاب��ی نمایش جلوه ای واقعی از این حوزه اس��ت. ش��اید در نگاه 
نخست این امر موجب دلس��ردی برندها از همکاری بازاریابی شود، 
ام��ا بهتر از درگیری های بی پایان در ط��ول فرآیند همکاری خواهد 

بود. 
تردید فراوان برای شروع کار

برخ��ی از کارآفرین��ان ب��رای ش��روع رس��می فعالی��ت آژان��س 
بازاریابی ش��ان به طور مداوم دچار تردید هستند. همین امر موجب 
راه اندازی رسمی بسیار دیر برخی از استارت آپ ها می شود. اگر شما 
ایده اصلی و شرایط حداقلی برای شروع کسب و کار را دارید، نباید 
در این مورد تردید به خود راه دهید. ش��اید یك یا دو ماه تاخیر نیز 

نتیجه بسیار نامناسبی برای استارت آپ ها داشته باشد. 
ناتوانی در تامین مالی آژانس 

فعالیت در حوزه کس��ب و کار بدون بودجه مناس��ب امکان ناپذیر 
است. بسیاری از برندها در فرآیند بازاریابی و تبلیغات به طور مداوم 
با مشکالت مالی مواجه هستند. اگر شما در زمینه فعالیت به عنوان 
آژانس بازاریابی بودجه مناس��بی در اختیار ندارید، باید هرچه زودتر 
نسبت به تامین مالی کسب و کارتان اقدام کنید. در غیر این صورت 

مدت زمان چندانی در حوزه کسب و کار دوام نخواهید آورد. 
وقتی کس��ب و کارها دارای بودجه مناس��بی برای فعالیت باشند، 
امیدواری بس��یار باالتری ب��ه منظور تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف خواهند داش��ت. حوزه فعالیت آژانس های بازاریابی دیجیتال 
نیازمند تبلیغات گس��ترده اس��ت. برخ��ی از آژانس ه��ای بازاریابی 
علی رغم س��ال های فعالیت در بازار کمتر م��ورد توجه برندها قرار 
می گیرند. یکی از دالیل اصلی این امر عدم آش��نایی برندها با وجود 

و فعالیت چنین آژانس هایی است. 
عدم تالش کافی

راه اندازی کس��ب و کار تازه در ح��وزه بازاریابی دیجیتال نیازمند 
تالش و کوشش س��خت است. برخی از کارآفرینان انگیزه و جدیت 
کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. اگر شما در 
ش��غل قبلی تان 8 ساعت در روز کار می کردید، اکنون نیاز به 10 یا 
12 ساعت کار روزانه خواهید داشت. در غیر این صورت کسب و کار 

تازه تان رشد چندانی نخواهد یافت. 
برخ��ی از کارآفرین��ان بدون توج��ه به دش��واری مدیریت آژانس 
بازاریابی دیجیتال اقدام به فعالی��ت در این حوزه می کنند بنابراین 
مش��اهده ورشکس��تگی اغلب آژانس های بازاریابی دیجیتال در گام 

نخست امری طبیعی خواهد بود. 
تالش برای ساماندهی تمام حوزه های بازاریابی

بازاریاب��ی دیجیتال یک��ی از حوزه های بازاریابی ب��ه معنای کلی 
اس��ت. اش��تباه برخی از آژانس های بازاریابی تالش ب��رای ورود به 
س��ایر حوزه های بازاریابی در همان گام نخست است. شاید برخی از 
آژانس ها امکان حضور در عرصه های دیگر بازاریابی را داشته باشند، 
اما این امر فقط پس از گذشت مدت زمانی مشخص و کسب اعتبار 
از س��وی آنها روی می دهد. تالش برای س��اماندهی تمام حوزه های 

بازاریابی نتیجه ای بهتر از شکست در پی ندارد. 
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 تحول صنعت گیمینگ
با فناوری های نوین

صنعت گیمینگ در طول دهه های گذش��ته تحول بس��یار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. ام��روزه فقط ک��ودکان به بازی ه��ای رایانه ای و 
کنسول های بازی مختلف عالقه ندارند. همین امر صنعت گیمینگ 
را بدل به حوزه ای سودآور کرده است. امروزه برندهای بسیار زیادی 
در زمین��ه گیمینگ فعالیت دارند. این صنعت از دهه 80 میالدی با 
معرفی بازی های دو بعدی جذاب تحول گسترده ای پیدا کرده است. 
نکت��ه مهم در این میان ادامه تح��ول موردنظر در دهه های بعدی و 

حتی زمان کنونی است. 
فناوری های نوی��ن تمام جنبه های زندگی م��ا را تحت تاثیر قرار 
می دهد. صنعت گیمینگ نیز در این میان اس��تثنا نیست. در ادامه 
برخی از فناوری های مهم و تحول آفرین در حوزه گیم و س��رگرمی 

الکترونیك را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
فناوری تشخیص چهره

فناوری تش��خیص چهره در نخس��تین گام ب��رای افزایش امنیت 
کارب��ران در فضای آنالین رونمایی ش��د. این فناوری با گس��ترش 
در طول س��ال های اخی��ر بدل به گزینه ای جذاب برای س��ازندگان 
بازی های مختلف ش��ده اس��ت. اگر ش��ما نیز به این ح��وزه عالقه 
دارید، تا چند س��ال آینده امکان ایجاد شخصیتی مشابه خودتان در 
بازی های پرطرفدار را خواهید داشت. این امر نقش مهمی در جلب 

نظر و تعامل مخاطب هدف بازی می کند. 
یک��ی از رویاهای قدیم��ی گیمرها امکان حض��ور هرچه بهتر در 
بازی هاس��ت. فناوری تشخیص چهره آرزوی موردنظر را تا حدودی 
ب��رآورده خواهد کرد. مهمترین مس��ئله در این می��ان نیاز به ایجاد 
تغیی��رات بیش��تر در صنعت بازی س��ازی برای اس��تفاده از فناوری 
موردنظر اس��ت. رونمایی از نسل جدید کنسول های بازی این مسیر 

دشوار را هموارتر خواهد کرد. 
فناوری تشخیص صدا

فناوری تش��خیص صدا فرآیند کنترل بازی را بس��یار ساده کرده 
اس��ت. این فناوری در نسخه جدید ایکس باکس و پلی استیشن به 
خوبی لحاظ شده اس��ت. کنترل حرکات شخصیت ها در بازی یکی 
از مهمترین نکات برای گیمرها محسوب می شود. فناوری تشخیص 
صدا در نس��خه قبلی پلی استیش��ن به طور آزمایشی مورد استفاده 
قرار گرفت، اما نتیجه دلخواه را به همراه نداشت. همین امر رونمایی 
از نس��خه پلی استیشن 5 را بدل به تحولی گسترده برای طرفداران 

عرصه گیمینگ و استودیوهای بازی سازی کرده است. 
فناوری سه بعدی

بازی در قالب س��ه بعدی هیجان خاص خود را دارد. اس��تفاده از 
دوربین های مخصوص س��ه بعدی در صنعت گیمینگ س��ابقه چند 
س��اله دارد. نکته مهم در این میان ض��رورت تجدیدنظر در کیفیت 
بازی های س��ه بعدی است. این امر با تقلید از جلوه های سینمایی در 
صنعت بازی مورد اس��تفاده قرار گرفته است. طراحی بازی ها با گیم 
پلی منحصر به فرد برای تجربه س��ه بعدی امری ضروری محس��وب 
می ش��ود. البته تعدادی از اس��تودیوها در طول س��ال های اخیر این 
نکته را مدنظر قرار داده اند، اما خروجی چندان مناس��بی نداشتند. 

شاید نسل جدید کنسول های بازی این تجربه را متحول سازند. 
هوش مصنوعی

گیمرهای حرفه ای همیش��ه از ه��وش پایین رقب��ا در بازی های 
آفالین ش��کایت داش��ته اند. این ام��ر با معرفی نس��ل جدید هوش 
مصنوع��ی انقالب��ی در عرصه گیمینگ ب��ه پا کرده اس��ت. امروزه 
بس��یاری از بازی ها دارای کیفیت باال و رقبای سرس��ختی هستند. 

همین امر گیمرها را ساعت ها سرگرم می کند. 
اس��تفاده از ه��وش مصنوع��ی در زمین��ه بازی ه��ای آنالین نیز 
پیش��رفت قابل مالحظه ای داشته اس��ت. بازی هایی نظیر فورتنایت 
در طول س��ال های اخیر به طور مداوم س��طح رقبای درون بازی با 
هوش مصنوعی را افزایش داده اند. این فناوری در زمینه جمع آوری 
اطالعات بازیکنان ب��رای بهبود کیفیت بخش های مختلف بازی نیز 
کاربرد دارد بنابراین در آینده ش��اهد کاربست هرچه بیشتر فناوری 

هوش مصنوعی در صنعت بازی خواهیم بود. 
کنترل حرکتی

بازی بدون دس��ته ها و تجهیزات جانبی کنسول برای هر گیمری 
جذاب اس��ت. این ام��ر امروزه به لح��اظ سنس��ورهای حرکتی در 
کنس��ول های بازی امکان پذیر شده اس��ت. اگرچه برخی از بازی ها 
مانند پوکمن گو از نمونه های ساده این سنسورها استفاده می کنند، 
اما ایکس باکس و پلی استیش��ن در نس��ل های فعلی و قبلی شان به 

خوبی از فناوری موردنظر استفاده کرده اند. 
اس��تفاده از حرکات واقع��ی برای بازی یک��ی از انتقادات قدیمی 
نس��بت به صنعت گیم یعنی کاهش تحرك افراد را منتفی می سازد. 
ام��روزه ح��رکات مختلف بازی ها معن��ای متفاوت��ی دارد. برخی از 
اس��تودیوها نیز با استفاده از سنسورهای موجود در کنسول ها اقدام 
به تولید بازی های انحصاری بدون دس��ته یا دیگر تجهیزات جانبی 

کرده اند. 
واقعیت افزوده

واقعیت افزوده نقش مهمی در بازی های مربوط به کنسول گوشی 
هوشمند داش��ته اس��ت. این فناوری امکان ترکیب فضای واقعی با 
ش��خصیت های گیم را فراهم کرده اس��ت. پوکمن گو بهترین نمونه 
در این زمینه محس��وب می ش��ود. مزی��ت اصلی فن��اوری واقعیت 
افزوده ع��دم نیاز به تجهیزات عجیب و غریب اس��ت. کاربران فقط 
با راه اندازی دوربین گوش��ی همراه شان امکان ساعت ها سرگرمی را 

خواهند داشت. 
گرافیک خیره کننده

پردازنده های گرافیکی در طول س��ال های اخیر پیش��رفت بسیار 
زیادی داش��ته اند. این امر کیفیت بازی ها در کنسول های مختلف را 
به ش��دت افزایش داده است. اگر ش��ما از گیمرهای قدیمی باشید، 
به خوبی تفاوت پردازنده های گرافیکی جدید با نمونه های سنتی را 
درك خواهی��د کرد. افزایش کیفیت پردازنده ها در طول س��ال های 
پی��ش رو نیز ادامه خواهد داش��ت. با این حس��اب تولید بازی هایی 

با گرافیك باال در دستور کار اغلب استودیوها قرار خواهد گرفت. 
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ایالن ماس��ك متول��د 1971 آفریق��ای جنوبی، مهن��دس، مخترع و 
ش��خص نامی تجارت در صنایع پیش��رفته آمریکایی است. وی دیدگاه 
خود در مورد ویژگی حیاتی مدیران بزرگ را به اشتراك می گذارد. برای 

آشنایی با آن در ادامه با ما همراه باشید.
ایالن ماس��ك در کس��ب و کار صنایع انقالبی و نوآوری است. او اکثر 
اوقات باعث می شود این کار آسان به نظر بیاید؛ البته این کار غیر ممکن 
نیس��ت. اغلب نیاز به مدیریت هوشمند، رانده شده توسط احساسات و 
آگاهی علمی دارد. این سفر او را از طریق تجارت الکترونیك، جایی که 
او با PayPal ثروتی به دس��ت آورد، به راه اندازی شرکت ماشین سازی 
جدید آمریکایی، اختراع س��قف با صفحه خورشیدی و بازسازی سفر به 
فضا برده   اس��ت. او همچنین در تولید، حم��ل و نقل و هوش مصنوعی 

امن تر نیز شروع قدرتمندی داشته.
این لیس��ت طوالن��ی از موفقیت ها با یك لیس��ت طوالنی از دردهای 

سوزاننده همراه بوده  است.
یك گزارش جدید از Worksafe نش��ان می دهد که ش��رکت تسال 
فرمونت صدمات سالیانه بیشتری نسبت به میانگین صدمات شرکت های 
اتومبیل س��ازی دیگر داشته  است. برای نشان دادن این صدمات، در سه 
س��ال اخیر، Worksafe گزارش می دهد ک��ه از هر 100نفر کارکنان 
این شرکت 8.8 آنها نسبت به  6.7نفر کل صنعت خودروسازی متحمل 

صدمات شده اند.
مدیریت در میان دردهای رو به رشد

در طول مدت زمان مش��ابه، تولید تس��ال از 31655ماش��ین در سال 
2014 به 25000ماش��ین تنها در یك  چهارم اول س��ال افزایش یافته 
 اس��ت. ای��ن افزایش��ی 300درصدی را نش��ان می ده��د. همان طور که 
می توانید تصور کنید، تیم در حال رش��د تس��ال تحت فش��اری بی امان 
اس��ت. »ماسك« در ایمیلی به کارکنان ش��رکت در ماه فوریه، در مورد 

این مشکالت گفت:
نیروهایی که در مقابل ما هس��تند بس��یار زیاد و به طور باورنکردنی 
قدرتمند هس��تند. این همانند جنگ بین جالوت و داوود است البته اگر 
داوود 15س��انت قد داشت. تنها با هوش��مندی، سرعت و کار به عنوان 
یك تیم ش��دیدا یکپارچه ما شانس��ی برای موفقیت خواهیم  داشت. اما 

هرگز نباید راه اندازی صنعت اتومبیل س��ازی را در آمریکا فراموش کرد، 
ده ها ش��رکت ورشکسته ش��دند و تنها تس��ال و فورد در این میان تا به 
حال ورشکس��ته نش��ده اند. اکنون برخی از اعضای تیم تس��ال احساس 
می  کنند که داوود می خواه��د به مبارزه تن به تن با جالوت بپردازد. آنها 
در حال صدمه دیدن هس��تند. اعداد و ارقام Worksafe به درخواست 
یك کارگر عمومی س��رهم بندی که عالقه دارد تا ش��رکت را به اتحادیه 
کارکنان ماشین سازی ببرد، در تعارض با محاسبات تسال هستند. در ماه 
فوریه، قبل از اینکه گزارش به بیرون منتش��ر ش��ود، ماسك از تیم خود 
خواست تا گزارش مشکالت و ایجاد امنیت را در اولویت خود قرار دهند. 

ایمیل او شامل این می شد:
از اول ژانویه، نرخ حادثه ضبط ش��ده ما کمتر از 3.3نفر است که این 

کمتر از نصف متوسط 6.7نفر صنعت خودروسازی بوده است.
البته هدف این اس��ت ک��ه این رقم تا جایی که ام��کان دارد به صفر 

نزدیك شود، پس باید برای رسیدن به این هدف تالش کنیم.
مخاطرات باالی ساختن گروه

اتحادیه کارگران خودروس��ازی، عضویت رو به کاهشی از 1.5میلیون 
نفر در سال1979 به حدود 391هزارنفر تا به امروز دارند. حق عضویت 
آن ح��دود 2.5س��اعت از کار کارکنان در ماه اس��ت. متوس��ط حقوق 
کارکنان 28دالر در هر ساعت است که حق عضویت اتحادیه 3000دالر 
در س��ال از آن کم می کند. با جبران س��هام تس��ال، با فرض یك دوره 
کاری 4ساله، کارکنان خودروسازی تسال به طور متوسط 100هزار دالر 
بیش��تر از همکاران خود در ش��رکت های خودروس��ازی فورد، جی ام یا 
کرایس��لر درمی آورند. این یك حقوق فوق العاده است البته اگر در دوره 
کاری خود صدمه نبینید. ماس��ك یك مهندس��ی اس��ت که به ساخت 
گروهی با بازدهی باال مشهور بوده پس او چگونه به شکاف آشکاری که 

Worksafe در تسال پیدا کرد واکنش  نشان  داد؟
ماسک احساساتی می شود

هیچ کلمه ای نمی تواند مقدار توجه من را به ایمنی و تندرس��تی شما 
بیان کند. وقتی که کس��ی موقع ساختن ماشین و تالش برای موفقیت 
تسال صدمه می بیند واقعا قلب من می شکند. به جای سرزنش یا توضیح 
 دادن، به مشکل اصلی به وسیله تاکید بر فداکاری و قدردانی از گروهش 

در ایمیل هفته قبل اش��اره  کرد. این یك مثال قوی از مدیریت جهانی 
واقعی در یك مشکل واقعی است. سپس او خود را در میانه این وضعیت 

قرار داد:
از اکنون به بعد، من خواس��ته ام تا هر فرد مصدوم به صورت مستقیم 
ب��ه من گزارش داده  ش��ود. من هر هفته با تی��م امنیتی مالقات خواهم  
کرد و دوس��ت دارم با هر فرد مصدوم بعد از بهبودی اش مالقات کنم تا 
بتوانم متوجه ش��وم که برای بهترکردن وضعیت چه کارهایی باید انجام 
دهیم. من س��پس به خط تولید خواهم رفت و کاری مشابه با کارکنان 

آنجا را انجام خواهم  داد.
ماسك در حال حاضر کاری را که قبال نیز اغلب انجام می داده، انجام 
می ده��د؛ او خود را در مس��یر یادگیری قرار می ده��د.  بدین ترتیب، او 
اطالعات کاملی از اوضاع را به دس��ت م��ی آورد. او همچنین از مدیران 
خود خواسته تا همانند او عمل کرده و تنها نظاره گر نباشند. او این گونه 
می نویس��د: »مدیران باید امنیت تیم خود را باالتر از امنیت خودش��ان 

قرار دهند.«
کارکنان بهبودیافته فرصت این را خواهند داشت تا به صورت مستقیم 
با ماس��ك بر روی مش��کلی که باعث مصدومیت آنها ش��ده کار کنند. 
او همچنین نگرانی احساس��ی خود از امنیت و دل شکس��تگی اش را به 
اقداماتی اندازه گیری شده و سنجیده تبدیل کرده  است. این کار او دقیقا 

همانند مقابله او با ترسش به وسیله عملکرد است.
اگر ماس��ك وظیفه یك کارگر س��رهم بندی ماشین را به عهده بگیرد 

چه اتفاقی می افتد؟
کار ب��ه باز آفرینی نی��از دارد. اولین اتحادیه کارگری آمریکا در س��ال 
1880 تش��کیل شد. دفعات قبلی که ماسك از وضعیت ناکار آمد موجود 
کالفه ش��ده  بود، صنعت کهن��ه را با افکاری تازه به وس��یله علم درهم 
گسیخت. ش��اهد این مدعا اسپیس ایکس است، که این ایده از کالفگی 
او از صنعت موشك سازی قدیمی وقتی که می خواست مقداری از آن را 
بخرد س��ر زد. یك مثال دیگر ش��رکت حفاری و هایپر است. این ممکن 
اس��ت بخشی از بازآفرینی تولید در آمریکا باشد که نیروی کار حق یك 

یاری را دارد. بدون شك این بازآفرینی قرار است بسیار جالب شود.
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برای موفقیت در کس��ب و کار و آغ��از فعالیت های کارآفرینی به غیر 
از عالقه و اش��تیاق پیش ش��رط های دیگری هم نیاز است که به شما در 
مسیر رشد و ترقی کمك کند. حال اگر شما به عنوان یك زن کارآفرین 
ق��دم به دنیای پر راز و رمز کس��ب و کار بگذارید ب��ا چالش ها و گاهی 
مرارت ه��ای متفاوت تری نس��بت به مردان روبه رو می ش��وید. از این رو 
برای موفقیت در دنیای کس��ب و کار باید به ابزار دانش مجهز باش��ید و 
از ویژگی ه��ای اخالقی، رفتاری و اجتماعی زنان کارآفرین آگاه باش��ید. 
در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا 20 ویژگی مشترك زنان موفق 

کارآفرین را بدانید.
1. عاشق رسیدن به موفقیت هستند

ش��ما به اندازه  هر ش��خص دیگری در این دنیا حق دارید رشد کنید، 
موفق شوید، و شاد باشید. هرگز به خاطر موفق بودن عذرخواهی نکنید. 
بلکه باید موفقیت های تان–هر موفقیت کوچکی- را با آغوش باز بپذیرید 
و بدانید اگر همان زن موفق و بالنده ای هستید که همیشه می خواستید 
باش��ید، دارید ب��ه دنیا لطف می کنید بنابراین پاس��خ این پرس��ش که 

موفقیت یعنی چی؟ کامال به شما بستگی دارد.
۲. اعتماد به نفس باالیی دارند

یکی از چیزهایی که همیشه برای زنان کارآفرین مهم است اعتماد به 
نفس باالی آنان اس��ت. اینکه شما س��رتان را باال بگیرید و در جامعه ای 
که به مردها امتیازات بیشتری داده می شود کار و فعالیت کنید به شما 

کمك می کند کم کم این روحیه را به زنان دیگر نیز انتقال دهید.
3. به دنبال ثابت کردن خود به دیگران نیستند

برخ��ی از زنان ب��دون داش��تن مطالعات امکان س��نجی و براس��اس 
وابس��تگی های ش��خصی و قدرت نمایی ب��رای اثبات خود ب��ه دیگران 
تصمیماتی می گیرند. این کار اصال درس��ت نیس��ت. شما برای حمایت 

کردن از انتخاب بازار خود باید از حقایق بهره بجویید.
4. از قوانین و مقررات جامعه پیروی می کنند

ش��ما هرگز نباید از هیچ قانونی- هرچه که باش��د- تخطی کنید. یك 
وکیل خبره استخدام کنید تا به هنگام راه اندازی یك کسب و کار جدید 
از حقوق شما دفاع کند. ش��ما نباید هزینه های قانونی را بیهوده بدانید 

بلکه آنها را برای خودتان نوعی سرمایه گذاری در نظر بگیرید.
5. انتخاب های غیراحساسی و از روی آگاهی انجام می دهند

چه در زندگی ش��خصی باش��د چه در فضای کسب و کار مخصوصا 
حوزه ه��ای مرتب��ط با کارآفرینی همیش��ه زنان را مجب��ور به انتخاب 
می کن��د و زنان کارآفرین موفق همواره از هدف ش��ان مطلع هس��تند 
و از ای��ن برای هدایت هدفمند تصمیمات ش��ان اس��تفاده می کنند. از 
این روش هدفمند و عاقالنه اس��تفاده می کنند و دست به انتخاب های 

احساسی نمی زنند.
6. هیچ وقت از مطالعه و تحصیل دست نمی کشند

خواندن کتاب های بسیار زیاد در حوزه کاری تان، کمك می کند آگاه و 
باسواد باشید، تا بتوانید خوب کار کنید و شما را جدی بگیرند. دانشگاه 
تمام مس��یر موفقیت نیس��ت اما چیزی به نام تفکر آکادمیك و منطقی 

در ش��ما پرورش می دهد که برای پیمودن مس��یر کارآفرینی بسیار به 
آن نیاز دارید.

7. اطراف خود را با کارشناسان خبره و ماهر پر می کنند
اداره یك کس��ب و کار موفق کار سختی است. بیشتر زنان کارآفرین 
که مدیریت کسب و کاری را برعهده دارند، ترجیح می دهند که افرادی 
را استخدام کنند که آنها را می شناسند. در بیشتر موارد، این کار غلطی 
اس��ت. ش��ما باید تجربه را معیار انتخاب خود قرار دهید و افرادی را در 

مجموعه خود داشته باشید که می توانند تاثیرگذار باشند.
8. افکار منفی و احساس گناه را دور می ریزند

خودتان را رها کنید. احس��اس گناه و نگرانی بارهایی هستند که زنان 
بی جهت به دوش می کش��ند. این هیجان��ات اغلب به افکار منفی درباره  
فردی که می توانس��تید باش��ید یا کاری که می توانس��تید انجام دهید، 

منجر می شود.
9. هرگز از تالش برای رسیدن به هدف نمی ترسند

در گذشته، مردان هدف زندگِی زنان را تعیین می کردند. ولی امروزه، 
خوش��بختانه با افتخار باید بگویم دیگر این گونه نیس��ت. هدف زنان در 
زندگی فقط توس��ط خودش��ان تعیین می ش��ود و نه هیچ شخص دیگر 
و هیچ کس��ی هم نمی تواند آنها را از راه ش��ان برگردان��د بنابراین زنان 
کارآفرین موفق همیش��ه به هدف ش��ان چش��م دارن��د و برایش تالش 

می کنند.
1۰. از فناوری روز دنیا بهره  می برند

فناوری مقیاس گذاری س��ریع را برای استارت آپ ها راحت تر می کند. 
هیچ دلیلی مبنی بر این وجود ندارد که چرا نباید در کسب و کار خود از 
فناوری اس��تفاده کنید. شما باید برای عملیات خود در فناوری مناسبی 

سرمایه گذاری کنید.
11. زنان کارآفرین موفق از چیزی دلخور نمی شوند

آنها می فهمند نظر شما متعلق به شما است نه آنها. با اینکه، آنها برای 
احساسات شما ارزش قائل هستند، اگر با تصمیمات آنها موافق نیستید، 

کار خودشان را می کنند ولی همچنان شما را دوست دارند.
1۲. آنها شکست ها را باخت در نظر نمی گیرند

حقیقت این اس��ت که زن��ان کارآفرین آدم هایی هس��تند که معموال 
می توانند به ش��ما بگویند قبل از اینکه هنری فورد موفق شود چند بار 
ورشکس��ت شده اس��ت )3 بار! (. آنها متوجه هستند در مسیر موفقیت، 
همیش��ه دس��ت اندازهایی در جاده وجود دارد. آنها با آرامش��ی خود را 
بازمی یابن��د که ب��ه آنها اجازه می دهد با ش��یوه ای مصمم به جلو پیش 

روند.
13. قیمت های محصوالت و خدمات خود را به درستی تعیین 

می کنند
قیمت گذاری نادرست محصوالت ش��ما ممکن است مشتری های تان 
را از اط��راف کس��ب و کار ش��ما پراکنده س��ازد. همواره باید س��طوح 
قیمت گ��ذاری خ��ود را مورد ارزیابی ق��رار دهید. باید تغیی��رات بازار و 

همچنین اقدامات رقبای خود را مطالعه کنید.

14. به خوبی از خودشان دفاع می کنند
نیاز به گفتن نیس��ت برای غلبه بر آدم های ش��کاك، دلس��ردکننده، 
کینه جو، باید اول یاد بگیرید از خودتان دفاع کنید. اغلب اوقات، والدین 
یا نزدیك ترین دوس��تان تان نیستند که دست تان را بگیرند. برای همین 

باید یاد بگیرید دست خودتان را بگیرید.
15. به سالمت فیزیکی خود اهمیت می دهند

س��المت فیزیکی تقریبا همیشه با سالمت روانی در ارتباط است و با 
یك ذهن قوی و سالم بسیاری از چیز های خوب از آن شما خواهد بود.

16. به دنبال افزایش سود از بازار هستند
به عنوان یك بانوی کارآفرین، باید از رویکردهایی جدید و نوین برای 
ارتقای س��ود کسب و کارتان بهره مند ش��وید. می توانید در یك شرکت 
مشاوره سرمایه گذاری کنید و از خدمات آنها استفاده کنید یا با استفاده 

از اینترنت رویکردهای دلخواه خود را پیدا کنید.
17. احساسات بر عملکردشان حاکم نمی شود

هرچند بیان احساسات اشکالی ندارد، ولی کنترل کردن این احساسات به 
همان اندازه مهم است. احساسات یك مکانیسم انسانی قوی است، که اگر 
کنترل نش��ود، می تواند کامال بر عملکرد شخص حاکم شود و او را مغلوب 
کند. هرچند مهار کردن احساسات برای بعضی ممکن است دشوارتر باشد، 
ولی این قابلیتی است که هر آدمی می تواند پرورش بدهد و برای پیش گیری 

از خیلی مشکالت و اندوه های  آینده به کار ببرد.
18. به همه هشدارهای بازار توجه می کنند

اس��تمرار بر بازاریابی و تبلیغ محصوالت برای ش��ما امری ضروری و 
حیاتی است. استراتژی هایی موثر و کارآمد برای حل بزرگ ترین مسئله 
خود طراحی کنید. شما باید درد موجود در بازار و موضوعات تاثیرگذار 
بر مشتریان خود را بشناسید و هدف تان پیدا کردن راهکارهایی درست 

برای آنها باشد.
19. درس های خوبی برای جامعه مردساالر دارند

جامعه مردس��االر در نسل های گذش��ته، زنان را فقط مجبور به انجام 
کاره��ای خانگی می کرد و پس از س��ال ها، هنگامی که زنان توانس��تند 
وارِد فضای کار ش��وند، فقط مجبور بودند مجموعه ای از کارهای خاصی 
را که از جانب مردان تعیین می شد، انجام دهند و تا مدت ها زنان فقط 
می توانستند نقِش یك منشی مودب و دلپسند را بازی کنند ولی امروزه، 
زنان جایگاه شان را شناخته اند و یك انقالب بزرگ در جریان است. زنان 
نیز درست ماننِد مرداِن آرمان گرا، باهوش و پرانرژی می دانند می توانند 

جهانی بهتر و زیباتر بسازند.
۲۰. زنان کارآفرین به خودشان شک ندارند

نخواهید ش��نید که زن��ان کارآفرین موفق در تصمیمات ش��ان تردید 
کنن��د. تردید بخش��ی از روند کار آنها نیس��ت. آنها همیش��ه می دانند 
چ��ه کاری انج��ام می دهند و چرا آن را انجام می دهند. آنها درس��ت به 
تصمیمات ش��ان فک��ر می کنند ولی وقتی تصمیم بگیرند، تصمیم ش��ان 

قطعی است.
businessinsider/bazdeh :منبع

۲۰ ویژگی مشترک زنان موفق کارآفرین

ایالن ماسک یک نگرش موردنیاز برای مدیران بزرگ را به اشتراک می گذارد

چهار شنبه
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اخبار

 بندرعباس - خبرنگار فرصت امــروز: مدیرعامل آبفا 
هرمزگان در نشست با مدیران دفاترحوزه های انتخابی "حسین 
رئیسی" نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: حجم ریالی پروژه های در حال اجرا در شرق استان 
بالغ بر یکهزار میلیارد تومان است که در هر شهرستان متناسب 
با مطالعات انجام شــده و اعتبارات تخصیص یافته اســت. امین 
قصمی با اشاره به مشــکالت موجود در شرق استان و کمرنگ 
بودن طرح های مشارکتی در این مناطق نسبت به غرب استان، 
امکان تعامل اثربخش مردم و شوراها با این مجموعه و اجرای طرح 
های مشارکتی در شرق هرمزگان را علیرغم  مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی و مالی عملی دانست. وی همچنین به مهمترین اقدامات 
آبفا در شــرق استان اشاره کرد و گفت: بهره برداری از طرح ملی 
آبرسانی از سد ُسهران به گوهران بشاگرد و 12 روستای مسیر در 
دهه فجرامســال از جمله این اقدامات است که ظرف سه چهار 
سال آینده حدود ۵۴ روستا از این ظرفیت بهره مند خواهند شد. 
به گفته قصمی؛ در سفر قریب الوقوع "محمد باقرنوبخت" معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، 
بحث اعتبار مورد نیاز برای بهره مندی بیشتر روستاهای بشاگرد 

از طرح انتقال آب از ســد جگین به گوهران نیز نهایی می شود. 
مدیرعامل آبفا استان همچنین از حمایت نماینده شرق هرمزگان 
بــرای ایجاد تفاهم نامه همکاری بــا وزارت نفت در اجرای طرح 
آبرسانی از سد جگین به 28 روستای شهرستان جاسک خبر داد 
و گفــت: این پروژه به طول ۵0 کیلومتر بوده و نیازمند اعتباری 
برابر 200 میلیارد تومان است که در صورت امضا این تفاهم نامه 

مشکالت کمبود آب این روستاها برطرف می شود.
افزایش ظرفیت تامین آب شهرستان سیریک

وی افزود: در شهرســتان سیریک نیز، در نشستی با مدیرعامل 

آبفای کشور پروژه انتقال آب از منطقه تلنگ شهرستان میناب به 
شهر سیریک به طول ۴0 کیلومتر نهایی شده است و پیگیری های 
الزم جهت تامین اعتبابر این پروژه در حال انجام است.  همچنین 
بهره برداری از آب شــیرین کن 3 هزار مترمکعبی زیارت و توسعه 
آب شــیرین کن ســیریک از دیگر اقدامات آبفا در این شهرستان 
ســیریک اســت که با تکمیل این پروژه ها شاهد افزایش ظرفیت 
منابع آبی این شهرســتان خواهیم بود. قصمی در ادامه به اقدامات 
اساسی آبفا در شهرســتان میناب اشاره کرد و گفت: بهره برداری 
از مجتمع های روســتای سندرک، بندزرک، شهوار – جانشینی و  
چراغ آباد هشــتبندی و آب شیرین کن 3 هزار مترمکعبی کرگان 
از جمله این اقدامات اســت که امســال وارد مدار بهره برداری می 
شود. وی همچنین از افتتاح فار اول طرح ایجاد تاسیسات فاضالب 
شــهر میناب در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این طرح شامل؛  
   MLEاحداث یک مدول تصفیه خانه فاضالب با فرآیند لجن فعال
و ظرفیــت  7 هزار و 620 مترمکعــب در روز، اجراي 37 کیلومتر 
شــبکه جمع آوري اصلي  و فرعی فاضالب و نصب 9۵0 انشــعاب 
جدید فاضالب اســت .به گفته وی؛ اعتبار کل این طرح یکهزار و 

130 میلیارد ریال است.

آذربایجان شــرقی – فالح: مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان آذربایجان شرقی به تشریح فعالیت خانه های هالل پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، حمید حسین پور 
گفت: امدادگری توفیق الهی که نصیب ما شده است و ما می توانیم 
به همنوعان و نیازمندان و آســیب دیــدگان از حوادث و بحران ها 
کمک کنیم، لباس هالل احمر لباس خدمت اســت . وی با تبریک 
روز کمکهای اولیه و روز اورژانس به امدادگران و نجاتگران  جمعیت 
هالل احمر و تکنیســین های اورژانس افزود:  خواسته و ناخواسته 
زندگی بشــری با حوادث و بحران ها گره خورده است، برای کاهش 
عواقب ناشی از حوادث، بایستی مهارتهای امدادی را آموخت در این 
راســتا، مجموعه اقداماتی که برای  زنده نگه داشــتن  مصدومان و 
رســاندن آنان  به مراکز مجهز درمانی انجام می گیرد فوریت های 
پزشکی و کمک های اولیه نامیده می شدکه بایستی هر ایرانی این 
مهارتهــا را بیاموزد .  مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان ادامه 
داد: هر نوع حادثه یا بحران به دو دســته تقسیم می شود: طبیعی و 
غیرطبیعی.  حوادث طبیعی ناشی از تغییر و تحول در کره زمین و 
حوادث غیرطبیعی دست ساز بشر بوده و انسان در به وجود آوردن 
آنها دخیل می باشد و هر جا که شرایط بحرانی ایجاد شود بایستی 
آمادگی قبلی داشــته باشیم. حسین پور افزود: آموزش کمک های 
اولیه قبل از وقوع بحران برای حفظ آمادگی بسیار مهم بوده و تاثیر 
بســزایی  در خود امدادی و دیگر امدادی دارد. هالل احمر در این 

خصــوص آمادگی دارد به صورت حضــوری و همچنین به صورت 
الکترونیک در سایت خادم مهارت های امدادی و کمک های اولیه 
را آموزش دهد . وی خاطرنشان کرد: در مواجهه با حوادث و سوانح 
از هموطنان درخواســت می کنیم بالفاصله با شــماره 112 تماس 
بگیرند. شماره 112 عالوه بر اطالع رسانی حوادث، به عنوان شماره 
تلفن آموزشــی بکار می رود و یکسری مطالب غنی آموزشی را در 
خود جای داده است و هموطنان می توانند با شماره گیری 112 از 
آموزش های امدادی بهره مند شوند . وی تاکید کرد: هموطنان می 
توانند با مراجعه به سایت خادم کلیه مهارت ها و کمک های اولیه و 
موضوعات مختلفی که در آنجا آموزش داده می شود را بیاموزند ودر 
صورت رفع محدودیت های کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در کالسهای حضوری شرکت نمایند . 

وی در ادامه با اشــاره به ضرورت بهره مندی افراد و آحاد جامعه 
از آموزشهای امدادی هالل احمر گفت: با توجه به ضرورت گسترش 
آموزشهای امدادی و کمک های اولیه در اقصی نقاط کشور جمعیت 
هالل احمر با کمک استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها اقدام 
به راه اندازی خانه های هالل در سطح استان شهرها و روستاها کرده 
است. حسین پور افزود: در ساختار خانه های هالل سعی شده است 
از مساعدت توانمندان  برای رفع نیاز نیازمندان استفاده و مسئولین 
آمــوزش خانه های هالل وظیفه آمــوزش نیروهای محلی محور و 
تربیــت تیم های امدادی محلی محور را برعهــده دارند . وی تاکید 
کرد: سالمت فرد فرد افراد جامعه اهمیت دارد و ما خواه یا ناخواه در 
طول سال با شرایط  حوادث مواجه می شویم که می توانیم با روش ها 
و شــیوه های ساده از بروز بحران جلوگیری بکنیم بعنوان مثال اگر 
بچه ای دچار انسداد هوایی شود می توان با یک مهارت ساده وی را 
از مرگ نجات بدهیم. وی ادامه داد: آموختن مهارتهای کمک های 
اولیه یکی از ضروریات زندگی روزمره بشــری است برای همین امر 
خانه هالل در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری 
قرار گرفت و جمعیت هالل احمر موظف شــده است تا پایان سال 
جاری خانه ها را به ۵ هزار باب برســاند . وی تصریح کرد: در استان 
آذربایجان شــرقی تاکنون 180 خانه هالل افتتاح و راه اندازی شده 
اســت و روند افتتاح خانه های هالل  کماکان در استان آذربایجان 

شرقی ادامه خواهد داشت.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد اســتان 
مرکزی گفت: در پنج ماهه نخســت سال جاری خیران بیش از69 
میلیارد تومان به کمیته امداد استان کمک کردند که سال گذشته 
این مبلغ ۵1 میلیارد تومان بوده اســت.  بــه گزارش پایگاه اطالع 
رســانی کمیته امداد، مجید مومنی ، مدیر کل کمیته امداد استان 
مرکزی با بیان اینکه اساس فعالیت های کمیته امداد استان مرکزی 
فرهنگی است، اظهار کرد: انجام کار فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ 
کار در بحث توانمند ســازی خانواده ها مؤثر است. مدیر کل کمیته 
امداد اســتان مرکزی بیان کرد: امروز ایجاد اشتغال پایدار و ساخت 
مسکن برای خانواده های مورد حمایت کمیته امداد استان مهم است. 
وی ضمــن اینکه خانواده های تحت حمایــت کمیته امداد را به دو 

بخش تقســیم کرد، افزود: افرادی که مادام العمر مورد حمایت این 
نهاد هستند و خانواده های صعب عالج و سالمندان که امکان ایجاد 

اشتغال برای آن ها به حداقل رسیده است. وی با بیان اینکه در بعضی 
از خانواده های مورد حمایت سرمایه الزم برای انجام کار را ندارند و 
یا نیاز به آموزش در آن ها وجود دارد، گفت: با برنامه ریزی معاونت 
حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد نسبت به شناسایی 9 هزار خانوار 
برای بحث مشــاوره شغلی اقدام شده است. مدیر کل کمیته امداد 
اســتان با بیان اینکه امســال پنج هزار و 600 دانــش آموز و 662 
دانشجو مورد حمایت کمیته امداد استان مرکزی سال تحصیلی را 
آغاز نمودند ، گفت: با توجه به شــرایط فعلی و آموزش های مجازی 
بســیاری از خانواده ها فاقد گوشی هوشــمند هستند که از خیران 
بزرگوار درخواست می شود از طریق کد# 1۴* و یا #086*8877* 

در کمک به دانش آموزان کم بضاعت یاریگر کمیته امداد باشند.

  ایالم - منصوری: دکتر سارا فالحی نماینده مردم استان در 
مجلس شورای اسالمی  در شرکت گاز استان ایالم حضور یافت 
و در دیداری صمیمی با کارکنان این شرکت به گفتگو پرداخت.  
در این بازدید عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان 
ایــالم ضمن خیر مقدم به نماینده محتــرم مردم در مجلس، به 
ارائه گزارش عملکرد و افتخارات کســب شده  شرکت پرداخت.  
وی اظهار داشــت: هم اکنون 2۴ شهر استان با ضریب جمعیتی 
99 درصد و ۴61 روستای استان با ضریب جمعیتی 9۴ درصد از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.  شمس اللهی تصریح کرد: 
همه ی 10 شــهرک صنعتی فعال و 800 واحد تولیدی صنعتی 
در استان از سوخت گاز طبیعی استفاده می نمایند که در هزینه 
ســوخت مصرفی و صرفه جویی در سوختهای مایع مقادیر قابل 
توجهــی می باشــد.  وی ضمن گالیــه از ادارات و ارگانهای در 
عدم پرداخت گازبهای مصرفی، وصول مطالبات از ادارات دولتی 
را عمده ترین چالش موجود شــرکت برشمرد و اظهار امیدواری 
نمود قبل از فصل سرما ادارات و ارگانهای بدهکار بدهی گاز بهای 

خود را پرداخت نمایند تا بتوانیم منابع مالی مورد نیاز برای پروژه 
های اجرایی را تٱمین کنیم.  دکتر فالحی نماینده  اســتان در 
مجلس شورای اسالمی از قابل تحسین بودن عملکرد شرکت گاز 
در کشور  مخصوصاً در استان ایالم در انجام گازرسانی گسترده و 
خدمات رسانی به مردم در اقصی نقاط روستاهای محروم بعنوان 
نمونه بــارز تالش جهادی نام برد و افزود: در شــرایط کنونی با 
مدیریت صحیح منابع انســانی و مالی،  کلیه مشکالت به راحتی 

حل می شوند. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: دکتر بیژن ســلیمان پور رئیس 
شــورای اطالع رسانی اســتان قم در این جلسه ضمن تسلیت ایام 
عزاداری سیدالشهدا )علیه السالم( و گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
بیان داشت: ان شاءاهلل رهروان خوبی برای شهدا و کسانی باشیم که 
بدون چشم داشــت و توقع برای حفظ اسالم و مرزهای عقیدتی و 
انقالب و ناموس و شــرف این ملت جان خود را تقدیم کردند تا ما 
امروز بتوانیم در آســایش و آرامش کامل زندگی کنیم. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، معاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قم با بیان اینکه در همه محافل 
و مجالس باید دین خود را به شــهدا ادا کنیم، ابراز داشت: ما نباید 
از انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس به نســل جوان غافل شویم 
چرا که دشــمن تالش می کند ارزش هــای انقالبی و دفاع مقدس 
را اســتحاله کند. وی با اشاره به شــیب باالی بیماری در قم بیان 
کرد: باید دســت در دســت هم بدهیم و با حساسیت باال، بضاعت 
خود را برای حفظ سالمت مردم به کار بگیریم و از طرفی هم دقت 
شــود تا در مورد وضعیت قم سیاه نمایی نشود. سلیمان پور گفت: 
یکی از دالیل افزایش ابتال به کرونا در قم، تجمعات اســت که این 
اجتماعات تنها مذهبی نیست بلکه گردهمایی ها و شب نشینی ها هم 
نوعی از تجمع است. ایشان عنوان کرد: شرایط سختی داریم و اگر به 
همبستگی های ابتدایی شیوع کرونا باز نگردیم، قطعا آمار ما هم از این 
میزان باالتر خواهد رفت. رئیس شورای اطالع رسانی استان قم با بیان 

اینکه دستورالعمل مدیریت برگزاری مراسمات در محرم و صفر ستاد 
ملی مقابله با کرونا به قوت خود باقی اســت، گفت: هرگونه تجمع، 
دسته روی و پیاده روی در روز اربعین حسینی در قم ممنوع است و 
مراسمات با همان کیفیت دهه اول محرم برگزار می شود. سلیمان پور 
افزود: اگر تالش نکنیم و موج اطالع رســانی مناسب را ایجاد نکنیم 
شــرایط در روزهای آتی بدتر از امروز خواهد بود و تعداد مبتالیان 
و مرگ و میر افزایش خواهد داشــت. وی در بخش پایانی سخنان 
خود، مصوبات جلســه را اعالم کرد و گفت: در اعمال محدودیت ها 
باید نظارت جدی صورت گیرد و خبرنگاران می توانند در این زمینه 
ضعف ها و کاســتی ها را با ما در میان بگذارند. او ادامه داد: شــبکه 
بهداشت و درمان نسبت به تولید محتوا برای بنرهای تبلیغاتی ظرف 

۴8 ســاعت اقدامات الزم را انجام دهد و همچنین رسانه ها در مورد 
واکسن آنفلوآنزا منتظر اعالم خبر دانشگاه علوم پزشکی قم باشند. 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قم گفت: سازمان تبلیغات 
اســالمی به مساجد ابالغ و نظارت کند تا به مردم در زمینه بحرانی 
بودن وضعیت استان و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
اطالع رســانی کند. ایشان ضمن تقدیر از همراهی سازمان تبلیغات 
اســالمی در دهه اول محرم، ابراز داشت: در شرایط کنونی هم الزم 
است تا سازمان تبلیغات اسالمی بر هیئت ها و مساجد برای میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی نظارت کند. سلیمان پور ادامه داد: 
مصوبات ســتاد مقابله با کرونا صرف ابالغ به دستگاه ها نباشد بلکه 
به صورت عکس نوشــته و گزارش به مردم اطالع رسانی شود. وی  
با بیان اینکه ما در تامین ماســک با مشکلی مواجه نیستیم، گفت: 
قیمت تمام شــده تولید ماسک در استان باالست و باید برای اقشار 
کم درآمد و بی بضاعت که تمایل به استفاده از ماسک دارند اما توان 
تهیه آن را ندارند، چاره اندیشــی شود. رئیس شورای اطالع رسانی 
استان قم تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم بسته های ویژه خبری 
را تهیه و در اختیار رسانه ها قرار دهد و نیز زمینه گفت وگوی رسانه ها 
با متخصصین را فراهم کند. ایشان همچنین در خصوص تبلیغات 
محیطی با اذعان به عدم تناســب تبلیغات با شرایط کنونی گفت: 
شهرداری نسبت به افزایش تبلیغات محیطی متناسب با شرایط فعلی 

اقدام کند.

قصمی در نشست با مدیران دفاترحوزه های انتخابی نماینده شرق هرمزگان در مجلس مطرح کرد؛

امسال فاز 1 طرح فاضالب میناب افتتاح می شود

لباس هالل احمر لباس خدمت است

180 خانه هالل در آذربایجان شرقی افتتاح و راه اندازی شده است

رشد ۳۴ درصدی کمک خیران استان مرکزی در پنج ماهه سال جاری 

بازدید نماینده استان در مجلس از شرکت گاز استان ایالم

جلسه فوق العاده شورای اطالع رسانی و کمیته مقابله با جّو روانی در اداره کل ارشاد استان قم برگزار شد

پروژه های آبرسانی روستایی استان بوشهر باحضور استاندار بصورت ویدئو 
کنفرانس توسط وزیر نیرو افتتاح شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: طرح های آبرسانی روستایی استان 
بوشهر صبح امروز در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر 
نیرو از طریق ارتباط تصویری، استاندار بوشهر و جمعی از مسئوالن استان 
افتتاح شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در آیین افتتاح 
این پروژه ها با بیان اینکه "3پروژه آبرسانی روستایی استان در قالب پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران با حضــور وزیر نیرو از طریق ویدئوکنفرانس 
افتتاح شــد" اظهار داشت: این پروژه ها شــامل افتتاح نخستین پروژه 
آب شیرین کن روستایی در روستای الورساحلی دشتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ظرفیت 600 مترمکعب اجرا 
شده است. عبدالحمید حمزه پور گفت: این پروژه آب شیرین کن روستایی الور ساحلی با سرمایه گذاری 70 میلیارد ریال به ۴ روستای 
شهرستان دشتی شامل روستاهای زیارت ساحلی, گلستان, کبگان و الور ساحلی آبرسانی می کند. وی از افتتاح شبکه آبرسانی و 
تأمین آب شرب روستاهای دهرود سفلی و فاریاب در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: در افتتاح 3 طرح آبرسانی یادشده 
به ساکنان شش روستا با جمعیت 6هزار و ۵00 نفر آبرسانی شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اعتبار تخصیص 
یافته به این 3 پروژه را 1۴۴ میلیارد و 200 میلیون ریال دانست و خاطرنشان کرد: با افتتاح این پروژه های آبرسانی مشکل دیرینه 
ساکنان این روستاها برطرف شده است. حمزه پور از صدور مجوز برای اجرای طرح های آب شیرین کن در روستاها و شهرهای استان 
بوشهر خبر داد و بیان کرد: تاکنون مجوز شیرین سازی 1۵0 هزار مترمکعب آب در شبانه روز برای تأمین آب آشامیدنی مردم شهرها 

و روستاهای استان بوشهر صادر و اجرایی شده است.

معاون طرح های توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان:
آخرین محموله تجهیزات پست های برق GIS وارد خوزستان شد

اهواز – شــبنم قجاوند: معاون طرح های توسعه برق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: آخرین محموله تجهیزات سوئیچگیر پست 
های 132 کیلو ولت GIS تحویل این شــرکت و وارد خوزســتان شده 
است. مهدی ابوعلی گله داری در خصوص تجهیزات پست های 12 گانه 
GIS این شرکت بیان کرد: تجهیزات مربوطه از شرکت ABB سوئیس 
به صورت 100 درصدی تا قبل از اعمال تحریم های آمریکا ، خریداری 
و در خط مونتاژ تولید توسط شرکت نیروترانس بوده که آخرین محموله 
تجهیزات ســوئیچگیر نیز وارد استان شده تا در مجموع 12 دستگاه که 
اصلی ترین قسمت پست های GIS است تحویل این شرکت شود. وی بیان کرد: مبلغ قرارداد این تجهیزات با نیرو ترانس یکهزار 
و 3۵0 میلیارد ریال بوده و از محل اعتبارات توســعه و پایداری شــبکه برق استان خوزستان تامین شده است. معاون طرح های 
توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: همچنین به منظور احداث 12 پست 132 کیلو ولت GIS قراردادی با شرکت 
پارسیان تحت عنوان "تامین تجهیزات تکمیلی، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی" منعقد شده که در حال اجرا می باشد. 
ابوعلی گله داری تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات نیز شامل سازه تجهیزات، الین تراپ، جرثقیل سقفی، یراق آالت و کلمپ، 
کابل آلومینیمی، ترانس ولتاژ و جریان تامین شده و مابقی تجهیزات سفارش گذاری شده و در حال تولید می باشد. بنابراین گزارش، 
برای مقابله با آالینده ها و شرایط نامساعد جوی مانند ریزگردها، 12 پست 132 کیلو ولت GIS در خوزستان برنامه ریزی و عملیات 
کلنگ زنی این پست ها به صورت همزمان برگزار شده بود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان چند وقت پیش در این 
خصوص با بیان اینکه مشکالت ناخواسته ای به تبعیت از شرایط کلی کشور روند احداث پست ها را کند کرده است؛ گفته بود: علی 
رغم اینکه قطعات اصلی این پست ها قبل از تحریم وارد کشور شده بود اما تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور که به تبع بر روی 
قیمت سایر تجهیزات و عملیات ساختمانی تاثیر گذاشته به همراه بیماری کرونا در سال جاری، باعث شده تا مشکالتی در پروژه ها 
به وجود بیاید. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان عملیات ساختمانی پست ها نیز پیشرفت بیش از 

۵0 درصدی دارد و پروژه ها در حال حاضر فعال هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
برای ثبت نام سریعا اقدام کنید

ثبت نام گاز مایع در سامانه سدف با اقبال متقاضیان مواجه شد
ساری – دهقان : مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : در کمتر از بیست روز تعداد قابل توجه ای ازمتقاضیان گاز 
مایع درسامانه درخواست فرآورده های نفتی ) سدف ( ثبت نام کرده و ما 
بقی واجدین دریافت گاز مایع نیز سریعا اقدام نمایند . به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : با آغاز طرح کنترل و 
ساماندهی الکترونیکی گاز مایع که از اوایل شهریور 1399 به اجرا در آمد 
حدود 22۵0 نفر در سامانه درخواست فرآورده های نفتی ) سدف ( ثبت 
نام کردند که این تعداد ثبت نام در مناطق فاقد گاز شهری تحت پوشش این شرکت حائز اهمیت است . سبحان رجب پور تاکید 
کرد : آخرین مهلت دریافت  گاز مایع بدون ثبت نام تا تاریخ  1۵ مهر می باشد و ازآن تاریخ به بعد متقاضیان فقط از طریق ثبت 
نام در سامانه سدف می توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند . رجب پور استقبال مصرف کنندگان گاز مایع از طرح توزیع 
الکترونیکی گاز مایع را اطالع رسانی درست و به موقع دانست و افزود : با روند پیش رو امید است مردم شریف استان با ثبت نام به 
موقع و مطلع شدن از مجاری قانونی از سوء استفاده احتمالی برخی سودجویان جلوگیری نمایند و در صورت هرگونه تخلف مراتب 
را به سامانه شکایت مردمی 09627 و 011332701۴0 سامانه هوشمند پیامگیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری اطالع رسانی فرمایید . رجب پور اظهار کرد : روند ثبت نام متقاضیان و مراجعه شرایط دریافت گاز مایع فقط برای شهروندان 
فاقد انشعاب گاز شهری بوده که با مراجعه به سامانه  newTejaratasan.niopdc.ir  ثبت نام نموده که پس از بررسی های الزم 

و واجد شرایط بودن متقاضیان از طریق پیامک مراحل بعدی به آنان اطالع رسانی می شود .

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
اصالح شبکه آبرسانی درشهرستان قدس

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مدیر امور آبفای شهرستان 
قدس گفت: طی ســال های اخیر شاهد رشد روز افزون جمعیت در 
شهرســتان قدس بوده ایم و به منظور خدمات رســانی مطلوب در 
راستای توسعه شــهری، در ۵ ماهه نخست سال جاری 28۵0 متر 
توسعه شبکه آبرسانی در این شهرستان اجرا شده است. بهزاد رضوانی 
افزود: اجرای اطالح شــبکه توزیع و توسعه خطوط انتقال آب با لوله 
هایــی در اقطار 90، 110، 200، 3۵0 و ۴00 میلیمتری و از جنس 
پلی اتیلن انجام شده اســت که بر اساس نیاز آبی زمان حال و آتی 
شهرستان در نظر گرفته شده است. رضوانی اظهار داشت: اجرای این لوله گذاری ها در نقاط مختلف شهرستان انجام شده 
است و مهمترین مزیت اصالح شبکه توزیع فرسوده جلوگیری از هدر رفت آب و حوادث احتمالی همچنین پیشگیری از 
افت فشار شبکه در ساعات اوج مصرف  می باشد و همواره اصالح شبکه های فرسوده در دستور کار آبفا قرار دارد. مدیر امور 
آبفای شهرستان قدس در ادامه گفت: پس از توسعه و اصالح شبکه در خیابانهای مذکور این امور اقدام به اصال ح 311 رشته  

انشعاب آب درتعدادی ازکوچه ها  کرده است.

واگذاری سیم کارت دانش آموزی شاد توسط مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دردیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان نحوه واگذاری سیم کارت دانش 
آموزی شاد بررسی شد.در دیدار مهندس غالمعلی شهمرادی با گوهری راد مدیرکل آموزش و پرورش استان ، در خصوص 
واگذاری ســیم کارت دانش آموزی شاد بحث و تبادل نظر شــد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه خدمات 
مخابراتی می بایست به طور یکسان در اختیار مردم استان قرار گیرد افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شده است 
به تمامی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف ســیم کارت دانش آموزی شــاد واگذار شود.وی افزود: دانش آموزان با 
فعالسازی این سیم کارت می توانند به راحتی به سامانه شاد متصل شده و از برنامه های آموزشی آن بهره مند شوند.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه این سیم کارت هم به دانش آموزان و هم به معلمان اختصاص می یابد ، استفاده 
از آن را رایگان دانســت و گفت : اینترنت مورد نیاز برای اتصال به سامانه شاد توسط سیم کارت دانش آموزی شاد رایگان 
اســت و هیچ گونه هزینه در بر نخواهد داشــت.غالمعلی شهمرادی گفت : بر اساس آمار ارسالی از سوی آموزش و پرورش 
استان و به تعداد خواسته شده سیم کارت شاد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و هیچ گونه محدودیتی از سوی مخابرات 

وجود نخواهد داشت.  
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آریوو یکی از استارتاپ هایی بود که قصد داشت با ایده  هایپرلوپ ایالن 
ماس��ك، جابه جایی انسان ها را تس��ریع کند، اما در جذب سرمایه  گذار 

موفق نبود.
اس��تارتاپ آری��وو )Arrivo( به ط��ور تخصصی درزمین��ه  هایپرلوپ 
یا همان حمل ونقل س��ریع به ش��یوه  ایالن ماس��ك فعالیت می کرد، اما 
نتوانس��ت به اندازه  کافی س��رمایه جذب کند و درنتیجه شکست خورد. 
این شرکت حدود 30 نفر از کارمندان خود را در آذر سال گذشته اخراج 
کرده بود و سایر کارمندان حدود یك ماه پیش از طریق پیامك ارسالی 
یا ب��ا خواندن مقال��ه ای در وب س��ایت ورج )Verge(، از تعطیلی این 
استارتاپ مطلع شدند. با اینکه آریوو تیم مدیریتی قدرتمندی داشت و 
با ش��رکتی چینی قراردادی یك میلیارد دالری امضا کرده بود، سرمایه  

موردنیاز خود را نتوانست جذب کند و به فعالیت هایش پایان داد.
 ،)Brogan Bambrogan( در س��ال 2017، ب��روگان بم ب��روگان
یکی از مهندسان سابق اس��پیس ایکس و یکی از هم بنیان گذاران سابق 

هایپرلوپ وان، آریوو را بنیان گذاری کرد.
بم بروگان در تابستان2016 و بعد از مشکالتی که با شروین پیشه ور، 
هم بنیان گذار هایپرلوپ وان، افش��ین پیش��ه ور، برادر ش��روین و مدیر 
ارش��د حقوقی هایپرل��وپ وان، راب لوید، مدیرعام��ل هایپرلوپ وان( و 
س��ایر مدیران پیدا کرد از این ش��رکت اخراج شد. بعد از فروکش کردن 
کش��مکش ها و شکایت ها، استارتاپ آریوو از خاکستر رابطه  بم بروگان با 

هایپرلوپ وان متولد شد.
پیش از معرفی بیش��تر اس��تارتاپ آری��وو، ابتدا کمی درب��اره  پروژه  
هایپرلوپ و شرکت هایپرلوپ وان توضیح می دهیم. ایده  اولیه هایپرلوپ 
وان بع��د از مکالم��ه  میان ایالن ماس��ك و ش��روین پیش��ه ور، یکی از 
س��رمایه گذاران سیلیکون ولی، در پرواز آنها به سمت کوبا و در مأموریتی 
بشردوستانه شکل گرفت. پیش��ه ور از ماسك درخواست کرد ایده  خود 

درباره  هایپرلوپ را منتشر کند تا بتواند بیشتر درباره اش تحقیق کند.
در س��ال 2013، ای��الن ماس��ك در مقال��ه ای ایده  جدی��دش به نام 
»هایپرلوپ آلفا« را منتش��ر کرد؛ ایده ای که مسافران را با سرعت بسیار 
س��ریعی از طریق لوله های خأل منتقل می کرد. چند ماه بعد از انتش��ار 
این مقاله، پیش��ه ور ش��رکتی به نام هایپرلوپ تکنولوژی را ثبت کرد که 
مدتی بعد، به نام هایپرلوپ وان تغییر کرد. پیشه ور مهندسان باتجربه ای 
ازجمل��ه بروگان بم بروگان، مهندس س��ابق اس��پیس ایکس را به عنوان 
هم بنیان گذار و همچنین راب لوید، رئیس س��ابق سیس��کو را به عنوان 

مدیرعامل هایپرلوپ وان انتخاب کرد.
در س��ال 2017 و بعد از س��رمایه گذاری بزرگ شرکت ویرجین روی 
هایپرلوپ وان، نام شرکت به ویرجین هایپرلوپ وان تغییر کرد و ریچارد 

برنسون به عنوان رئیس هیات مدیره  این شرکت انتخاب شد.
بعدازاینک��ه بم بروگان با برادران پیش��ه ور و مدیرعامل ش��رکت دچار 
اختالف ش��د و آنها را به سوءاستفاده از موقعیت شان متهم کرد، کار به 
جایی رسید که افشین پیش��ه ور طناب دار روی میز بم بروگان قرار داد 
و ب��ه این ش��کل او را به مرگ تهدید کرد. بع��د از این ماجرا، بم بروگان 
از پیش��ه ور ش��کایت کرد و با جدی ش��دن اختالفات، از شرکت اخراج 
ش��د و اس��تارتاپ خود به نام آریوو )Arrivo( را درزمینه  هایپرلوپ یا 

حمل ونقل سریع و با شعار »پایان ترافیك« بنیان گذاری کرد.
آری��وو واژه ای ایتالیایی و معادل انگلیس��ی کلم��ه  Arrive به معنای 
»رس��یدن« اس��ت. بم بروگان قصد داش��ت پیش از جابه جایی انسان ها 
با روش��ی جدید، پ��روژه  خود را ب��ا حمل ونقل کاال آغ��از کند تا بدون 
آس��یب دیدن ش��خصی، کارآمدی سیس��تم خود را ثابت کند. عالوه بر 
بم بروگان، پنج نفر از مهندس��ان و مدی��ران اجرایی هایپرلوپ وان و دو 
مهندس سابق اسپیس ایکس نیز به عنوان بنیان گذاران این استارتاپ در 

شرکت مشغول به کار شدند.
تفاوت اصلی آریوو با س��ایر پروژه ه��ای هایپرلوپ این بود که به جای 
اس��تفاده از لوله ه��ای خ��أل ب��رای انتق��ال کاال و مردم، قصد داش��ت 
تکنولوژی ش��ناور مغناطیسی و انتقال با س��رعت سریع را توسعه دهد. 
وس��ایل حمل ونقل آریوو ایده ای شبیه به شرکت بورینگ ایالن ماسك 
داش��تند و از نیروی مغناطیس��ی برای افزایش سرعت تا 320 کیلومتر 
بر س��اعت اس��تفاده می کردند. همچنین، سیس��تم آنها می توانست در 
انتقال محموله ها و حتی وس��ایل نقلیه  شخصی اس��تفاده شود. تفاوت 
آریوو با ش��رکت بورینگ این بود که مس��یرهای پیشنهادی آریوو روی 
س��طح زمین قرار می گرفتند و مس��یرهای پیش��نهادی ش��رکت ایالن 
ماسك تونل هایی هستند که زیِر زمین ساخته می شوند. دو سال پیش، 

بم بروگان در مصاحبه با مجله  ورج گفته بود:
هدف ش��رکت این اس��ت که الگوه��ا را تغییر ده��د. »حرکت آزادانه 
و س��ریع« و »حمل ونقل« هر دو عباراتی هس��تند که برای جابه جایی 
اس��تفاده می ش��وند و هدف ما این است که مفهوم آنها را یکسان کنیم. 
این، یعنی حمل ونقل به اندازه ای سریع باشد که مسافت اهمیتی نداشته 

و مردم در حداقل زمان به مکان دلخواه شان برسند.
مشکالت آریوو

تکنولوژی هایپرلوپ از نظر علمی شدنی است، اما بزرگ ترین مشکل 
بم ب��روگان این بود که هایپرلوپ هنوز در دنیای واقعی وجود نداش��ت. 
هنوز شخصی از این روش حمل ونقل استفاده نکرده و معلوم نبود مردم 

حاضرند از لوله ای خأل برای حمل ونقل اس��تفاده کنند یا خیر. عالوه  بر 
این، مش��کل دیگر این بود که عملی کردن پ��روژه به هزینه  زیادی نیاز 
داشت و معلوم نبود سرمایه گذاران یا دولت ها برای ساخت آن با شرکت 
همکاری کنند. اطالعات فاش شده از پروژه  هایپرلوپ ایالن ماسك نشان 
می دهد ایجاد مس��یری بین دوبی و ابوظبی حدود 4.8 میلیارد دالر یا 
به عبارتی 52میلی��ون دالر به ازای هر مایل )حدود 1.6 کیلومتر( هزینه 

دربر خواهد داشت.
بم ب��روگان اع��الم کرده ب��ود آریوو در ح��ال  مذاکره با چند ش��رکت 
آمریکای��ی و خارجی اس��ت تا پ��روژه  خود را عملی کن��د، اما ازآنجاکه 
آریوو اس��تارتاپی آمریکایی اس��ت، انتظار می رف��ت اولین هایپرلوپ در 
آمریکا س��اخته ش��ود. این درحالی بود که دو ش��رکت فع��ال دیگر در 
زمینه تکنولوژی هایپرلوپ، یعن��ی ویرجین هایپرلوپ وان و تکنولوژی 
حمل ونق��ل هایپرل��وپ، با دولت ه��ای خارجی مانند دوب��ی و فنالند و 

اسلوواکی وارد مذاکره شده و قرارداد همکاری امضا کرده اند.
یک��ی دیگر از مش��کالت آریوو این ب��ود که بنیان گ��ذار آن به تازگی 
شکایتی حقوقی مربوط  به دوران کاری اش در هایپرلوپ وان را پشت سر 

گذاشته بود. بم بروگان درباره  این موضوع به مجله  ورج گفته بود:
ماج��رای ش��کایت قانونی ما تمام ش��ده و اکنون تی��م بنیان گذار ما 
دورهم جمع شده و چشم انداز خاص آریوو برای مشتریان نهایی، یعنی 
حمل ونقل کاال و مس��افر، ش��کل گرفته اس��ت. عالوه  بر این، هر پروژه 

ارزش اقتصادی زیادی برای ما خواهد داشت.
تیم بنیان گذار آریوو عبارت بودند از: نیما بهرامی، معاون ارشد پیشین 
هایپرلوپ وان، جیدون اسمیت، یکی از مسئوالن پیشین اسپیس ایکس، 
ان��درو لیو، معاون ارش��د ش��رکت س��رمایه گذاری AECOM، ویلیام 
مولهلن��د، مع��اون مال��ی س��ابق هایپرل��وپ وان و دیوی پندرگس��ت، 
سرمایه گذار س��ابق بانکی و عضو شورای هایپرلوپ وان. آنها حتی قصد 
داش��تند نام اس��تارتاپ خود را هایپرلوپ دوم بگذارند که به دالیلی این 

کار را انجام ندادند.
داستان تغییر نام بم بروگان

بعد از راه اندازی استارتاپ آریوو و معروف شدنش، نام بروگان بم بروگان 
بیش ازپیش بر س��ر زبان ها افتاد و وزن آهنگین این نام و نام خانوادگی 

برای همه عجیب و جالب بود. با وجود این، واقعیت این اس��ت که نام و 
ن��ام  خانوادگی اصلی بم بروگان، کوین ب��روگان بود که بعد از ازدواج در 
س��ال 2013، آن را به بروگان بم بروگان تغییر داد. همس��ر او بمبی لیو 
ن��ام دارد و آنها بعد از ازدواج، به این فکر افتادند که نام  خانوادگی خود 
را با یکدیگر ترکیب کنند تا آهنگ جالب تری داشته باشد. بدین ترتیب، 
کوین بروگان نام خود را به بروگان بم بروگان تغییر داد و همس��رش نیز 

نام بمبی بم بروگان را برای خود انتخاب کرد.
مسیر آزمایشی کلرادو

بم بروگان ب��رای تحقق اهدافش همکاری با وزارت حمل ونقل کلرادو، 
یکی از ایاالت آمریکا را اعالم کرده و گفته بود اولین مس��یر آزمایش��ی 
آریوو در یکی از جاده های دنور، از شهرهای ایالت کلرادو، ساخته خواهد 
ش��د. آنها برنامه ریزی کرده بودند س��اخت مسیر را در سال 2018 آغاز 
کنند و اولین وس��یله  نقلیه  آریوو تا سال 2021 از این مسیر عبور کند. 
همچنین، پیش بینی ش��ده بود سیستم آریوو مسیر 70 دقیقه ای مرکز 
شهر تا فرودگاه را در 9 دقیقه طی کند و مسافران برای استفاده از این 

مسیر باید هزینه پرداخت کنند.
آریوو قرار بود برای این مس��یر محفظه های مستقلی برای جابه جایی 
انسان و کاالهای مختلف بسازد که در مسیرهای مشخص قرار می گیرند 
و حداکثر 320 کیلومتر بر ساعت سرعت دارند. محفظه ها با استفاده از 
تکنولوژی ش��ناور مغناطیسی حرکت می کنند و با شناورشدن در مسیر 
مخصوص با استفاده از قدرت الکتریسیته رو به جلو حرکت می کنند. این 
محفظه ها قابلیت حمل انسان و محموله های مختلفی را داشتند و ایده  

کلی جالب و عملی به نظر می رسید.
اجرای این برنامه قرار بود در س��ال 2018 آغاز شود و 50 نفر نیروی 
جدید برای ساخت مسیر استخدام شوند. آریوو قصد داشت 15 میلیون 
دالر روی س��اخت مس��یر آزمایش��ی و س��اخت مرکز تحقیق  و توسعه  
جدیدی در دنور س��رمایه گذاری کند، اما پروژه هیچ وقت عملی نش��د. 
به گفته رئیس سازمان حمل ونقل کلرادو، تحقیق و بررسی آریوو درباره  
امکان عملی شدن این پروژه هنوز ادامه داشت، اما در طول یك ماه بعد، 

استارتاپ با سازمان حمل ونقل تماس نگرفت.
بعد از این ماجرا، بم بروگان درخواس��ت هیچ مصاحبه ای را نپذیرفت 

و این س��ؤال را در ذهن همه مطرح کرد که وزارت حمل ونقل کلرادو بر 
چه اساسی به استارتاپی اعتماد کرد که نمونه  کاری نداشت و تنها وعده 

داده بود می تواند سرعت حمل ونقل را سه تا چهار برابر افزایش دهد.
 Genertec اگرچه آریوو با یکی از شرکت های زیرساخت چینی به نام
قرارداد یك میلیارد دالری بس��ته بود، به دلیل کمبود جذب سرمایه در 
مرحله  اول س��رمایه گذاری شکس��ت خورد. Genertec با امضای این 
قرارداد متعهد ش��ده بود ساخت سیس��تم کامل حمل ونقل را به آریوو 
بدهد و س��رمایه گذار مستقیم نبود. درواقع، Genertec موافقت کرده 
ب��ود خط اعتباری یك میلیارد دالری به پروژه هایی مالی اختصاص دهد 
که در هر جای دنیا، قرار اس��ت از تکنولوژی آریوو استفاده شود. یالین 

لی، رئیس Genertec، در بیانیه ای اعالم کرده بود:
آری��وو راه ح��ل خاصی ب��رای حمل ونقل س��ریع ارائ��ه می دهد و از 
اینکه اولین ش��ریك تجاری برای توسعه  سیس��تم آریوو هستیم، بسیار 
هیجان زده ش��ده ایم. بی صبرانه منتظر فرصت هایی هستیم تا این روش 

حمل ونقل را در سراسر جهان راه اندازی کنیم.
بااین ح��ال، ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود و تعدادی از کارمندان 
سابق جّو بد شرکت و نگرانی های موجود بابت رشد و توسعه  در محیط 
کار  و کمبود راهنمایی را دلیل دیگر شکس��ت استارتاپ آریوو می دانند. 
 Glassdoor دو کارمند ناش��ناس شرکت در مقاله ای که در وب سایت
منتش��ر شد، نوشته بودند بم بروگان از تبر برای کاهش استرس استفاده 

می کرد و با ضربه زدن به دیوار با تبر خود را آرام می کرد.
آری��وو و ویرجین هایپرل��وپ وان و تکنول��وژی حمل ونقل هایپرلوپ 
س��ه شرکتی هستند که بعد از مطرح ش��دن ایده  ایالن ماسك، با هدف 
متحول ک��ردن صنع��ت حمل ونقل ش��کل گرفتند تا زم��ان جابه جایی 
انس��ان ها و کاالها را به حداقل کاهش دهند. بااین حال، داس��تان آریوو 
به دلیل ناتوانی در جذب س��رمایه مدنظر و جّو پرتنش��ی به پایان رسید 
که برای کارمندان خود ایجاد کرده بود. حال باید دید س��ایر شرکت ها 
چقدر در س��ال های آینده پیش��رفت خواهند کرد و این روش جدید و 
س��ریع برای انتقال انس��ان ها و کاالها عملی می شود یا همه چیز در حد 

نظریه و نمونه های اولیه باقی می ماند.
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توصیه های رایان شیک به عالقه مندان حوزه تولید محتوا

بدون ش��ك افرادی که در ش��بکه اجتماعی تیك تاك حضور دارند، با فعالیت های رایان ش��یك در این 
ش��بکه آش��نایی دارند، با این حال آیا می دانس��تید که وی به تازگی وارد 18 سالگی شده است؟ درواقع 
اینترنت و ابزارهای موجود، چنان سهولتی را به وجود آورده است که افراد حتی در سنین بسیار پایین نیز 
می توانند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند. درواقع اگر در گذشته یك فرد برای رسیدن به شهرت 
به چندین س��ال تالش نیاز داش��ته اس��ت، اکنون این امر طی تنها چند ماه امکان پذیر شده است. اگرچه 
انتقادهایی نیز به این روند وارد است، با این حال نمی توان منکر موفقیت در جذب بیش از 5 میلیون نفر 
دنبال کننده باش��یم. همین امر نیز باعث شده اس��ت تا در این مقاله به توصیه های وی برای عالقه مندان 

حوزه تولید محتوا، نگاهی بیندازیم.
1-برای شروع کار خود محدودیتی قائل نشوید 

یکی از بدترین چیزها که به عادت افراد مختلف تبدیل شده است این است که شروع خود را به شرایط 
و ی��ا امکانات خاصی محدود می کنند. برای مثال جه��ت تولید محتوای تصویری، منتظر خرید تجهیزات 
حرفه ای هس��تند. این امر در حالی اس��ت که شما بسیاری از اشتباهات خود را در حین انجام کارها، پیدا 
خواهید کرد. همچنین فرصت ایده آل حال حاضر، ممکن اس��ت در آینده دیگر نتیجه ای را در پی نداشته 
باشد. در این راستا شما به تنها چیزی که برای شروع کار خود نیاز دارید، ایده مناسب است. در این راستا 
فراموش نکنید که ش��غل هایی در حال ش��کل گرفتن است که برای بسیاری از افراد، صرفا سرگرمی تلقی 
می ش��ود. درواقع نگاه قدیمی به مقوله کار و کس��ب  درآمد، ممکن است باعث ناامیدی شما شود. با این 
حال این ش��ما هس��تید که باید سختی های موجود را کنار زده و شرایط را مهیا سازید. همچنین فراموش 
نکنید که ش��ما نباید همه چیز را برای خود بخواهید. درواقع راز موفقیت و رش��د س��ریع در ش��بکه های 
اجتماعی این است که تعامل خوبی را با سایرین داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا سریعا به فردی 

شناخته شده تبدیل شوید. 
۲-ترندها را مورد توجه جدی قرار دهید 

ترنده��ا م��ورد توجه جهانی قرار دارند. در این راس��تا ش��ما بای��د به عنوان فردی که خواهان کس��ب 
دنبال کنندگان زیادی اس��ت، به این موارد توجه داش��ته باشید. برای مثال ممکن است یك چالش جدید 
ش��کل گرفته باشد، تحت این شرایط بی تفاوت بودن نسبت به آن، کامال خودکشی خواهد بود. همچنین 
فراموش نکنید که شما باید اقدامات بهترین ها را مورد بررسی قرار دهید. درواقع یاد گرفتن از افرادی که 
مس��یر مورد عالقه ش��ما را مدت ها قبل سپری کرده اند، باعث خواهد شد تا با مشکالت به مراتب کمتری 

مواجه شده و دیگر سختی های آنها را تجربه نکنید. 
3-بر روی یک حوزه تمرکز داشته باشید

بسیاری از افرادی که قصد تولید محتوا دارند، دقیقا نمی دانند که تمرکز اصلی آنها بر روی چه موضوعی 
باید باشد. درواقع انتخاب حوزه های بیش از حد بزرگ، کار را بسیار سخت خواهد کرد. این امر در حالی 
اس��ت که اگر به صورت تخصصی در یك زمینه هرچند کوچك فعالیت کنید، بدون شك نتیجه خوبی را 
به دس��ت خواهید آورد. این امر درس��ت توصیه ای اس��ت که وارن بافت به تمامی افراد کرده که یك ایده 
هرچند س��اده را اگر جدی بگیرید، موفقیت تضمین شده خواهد بود. در کنار این موضوع نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که ایده ش��ما حتی ممکن است از نظر سایرین، مضحك نیز به نظر 
برس��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا اطراف خود را از افرادی پر نمایید که قادر به درك حوزه کاری 

شما و رویاهای تان هستند. تحت این شرایط بهتر می توانید مسیر خود را ادامه دهید.
entrepreneur.com :منبع

چالش های کرونایی صنعت رستوران داری و خرده  فروشی 

براساس گزارش آژانس بازاریابی آکوستا از زمان شیوع ویروس کرونا 55 درصد از مشتریان رستوران ها 
در آمریکای ش��مالی اقدام به تهیه وعده های غذایی در خان��ه کرده اند. این امر تاثیر قابل توجهی بر روی 
کاهش تعداد مشتریان رستوران ها در طول ماه های اخیر داشته است. بدون شك تهیه غذا در خانه برای 
افراد تازه کار جذابیت چندانی ندارند. همین امر موجب نارضایتی گس��ترده در میان برخی از مردم ش��ده 
اس��ت. بزرگ ترین نگرانی خانواده ها و افراد در پی تهیه وعده های غذایی بیش��تر در خانه خطرهای ناشی 
از مراجعه به خرده فروشی های مواد غذایی است. امکان ابتال به ویروس کرونا برای مدت ها کسب و کارها 
را تعطیل کرده بود. این امر در کنار نگرانی برای کاهش توان خرید مردم موجب بازگش��ایی اغلب کس��ب 
و کارها با رعایت نکات بهداش��تی ش��د. از آن زمان تا به حال هنوز هم برخی از مردم نس��بت به مراجعه 
حضوری به فروشگاه ها تردید دارند. همین امر موجب رونق هرچه بیشتر فعالیت کسب و کارهای آنالین 

شده است. 
براس��اس مطالعه موردی آژانس بازاریابی آکوس��تا اکنون 11درصد از مردم در آمریکای ش��مالی وعده 
صبحانه را مفصل تر میل می کنند. این امر همراه با افزایش 13 درصدی تمایل برای تهیه وعده ش��ام در 
منزل همراه است. چالش اصلی در این میان وعده ناهار است. اغلب مردم در زمان صرف این وعده غذایی 
در محل کار حضور دارند. همین امر میل وعده موردنظر را دشوار کرده است. حضور در رستوران ها هنوز 
هم تهدید قابل توجهی برای مردم دارد. همین امر س��فارش آنالین غذا را بدل به ترندی جذاب در میان 

کارکنان مختلف کرده است. 
فعالیت خرده فروشی های آنالین در حوزه مواد غذایی در طول ماه های اخیر تغییر زیادی نداشته است. 
این نکته با توجه به افزایش تمایل مردم برای تهیه وعده های غذایی در منزل جای تعجب دارد. پیش بینی 
اصلی آژانس بازاریابی آکوس��تا افزایش تقاضا برای راه اندازی خرده فروشی آنالین در حوزه مواد غذایی در 
طول ماه های آینده اس��ت. با این حساب شاید بس��یاری از خرده فروشی های قدیمی و پرطرفدار به سراغ 
راه اندازی ش��عبه آنالین بروند. تاثیرات ویروس کرونا بر روی دنیای کس��ب و کار به نسبت طوالنی خواهد 
بود. همین امر اتخاذ اس��تراتژی های بلندمدت را ضروری می س��ازد. صنعت خرده فروشی و رستوران داری 
بیش��ترین تاثیر از بحران کرونا را پذیرفته اند بنابراین مش��اهده تغییر ش��یوه فعالیت آنها در آینده نزدیك 

طبیعی خواهد بود. 
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تبلیغـاتخالق

بسیاری از عوامل استرس زا در زندگی تحت کنترل ما نیستند، 
با این حال پاسخ های ما به این موارد می تواند تأثیر شدیدی روی 
سطوح استرس ما داشته باشد. بسیاری از افکاری که در هنگام 
اس��ترس به سراغ مان می آیند و اقداماتی که ما انجام می دهیم، 
می تواند با تشدید احساسات منفی به مشکالت مان اضافه کند. 
بنابراین، عاقالنه است آنچه می توانیم کنترل کنیم را پیدا کنیم، 
از کارهایی که س��طح اس��ترس ما را تثبیت و تشدید می کنند 
دوری کنی��م و با تمرکز بر روی آنچه که می توانیم انجام دهیم 

احساس آرامش بیشتری داشته باشیم.  
 در ادامه 10 نکته ای که در هنگام استرس باید رعایت شود و 
باعث می شود همه چیز از آنچه که هست بدتر نشود را معرفی 

خواهیم کرد.
1. از تفکر عمیق در مورد مسائل خودداری کنید

همه ما با چیزهایی مواجه هستیم که باعث استرس می شوند. 
طبیعی اس��ت ک��ه در مورد این عوامل اس��ترس زا فکر کنیم و 
ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم تا وضعیت را بهتر درك 
کنی��م و بتوانیم آن را تغییر دهیم، اما گاه��ی اوقات این افکار  
غیرمولد و بیش از حد منفی هس��تند و در مرز وس��واس قرار 
دارن��د. هنگامی که ما این کار را انجام می دهیم، استرس��ی که 
در حال حاضر احس��اس می کنیم را با تمرکز بر نکات منفی و 
به یاد داش��تن پیوسته آن تشدید می کنیم. هنگامی که در این 
الگو از تفکر قرار می گیریم، تمرکز ما بیش��تر بر روی آنچه که 
اشتباه است قرار می گیرد تا اینکه چه کار می توانیم بکنیم تا این 

مشکل را حل کنیم.
این عم��ل رایج تر از آنچه که فکر می کنید اس��ت. به عنوان 
مثال، براساس نظرسنجی، تقریباً 70 درصد از شرکت کنندگان 
اغلب در این تفکر بیهوده غرق می شدند و فقط حدود 5 درصد 
متوجه می شوند که می توانند همه چیز را تقریباً بالفاصله پشت 

سر بگذارند.
این کار می تواند به عادت تبدیل ش��ود. خبر خوب این است 
که عادت ها می توانند شکس��ته شوند، حتی عادت های اندیشه. 
در مورد این عمل بیش��تر اطالعات کسب کنید و نقش آن در 
زندگی خود را بیشتر بیاموزید و ببینید چه کاری می توانید برای 

دوری از آن انجام دهید.
۲.خواب کافی داشته باشید

بس��یاری از ام��ور در س��طوح اس��ترس اثر می گذارن��د، اما 
محرومیت از خواب یکی از عواملی اس��ت که بیشترین تأثیر را 
در ای��ن موضوع می گذارد. هنگامی که ما به اندازه کافی خواب 
دریافت نمی کنیم، نه تنها واکنش بیش��تری نسبت به استرس 
نش��ان می دهیم، بلکه عملکرد شناختی ما به اندازه  کافی قوی 
نخواهد بود و این امر باعث ایجاد اشتباهاتی و منجر به اضطراب 

می شود.
اس��ترس همچنین می تواند بر کیفیت خواب نیز اثر بگذارد. 
با تمرین بهداشت خواب، از جمله اجتناب از تماشای تلویزیون 
یا کار با وس��ایل الکتریکی قبل از خواب، رفتن به رختخواب در 
ساعتی مشخص هر شب و تاریك کردن اتاق، می توانید خواب 

بهتری دریافت کنید.

3.از خوردن غذای ناسالم پرهیز کنید
آنچه که می خورید می تواند بر احس��اس ش��ما تأثیر بگذارد. 
همان طور که خواب از دست رفته می تواند واکنش شما را تحت 
تأثیر قرار دهد، رژیم اشتباه نیز همین اثر را دارد. اگر تا به حال 
به دلیل کافئین باال و یا زیادی قند حال تان بد شده است، پس 

به طور غریزی این امر را می دانید.
اس��ترس همچنین می تواند بر غذا خوردن تأثیر بگذارد و به 
خوردن ناش��ی از استرس منجر می شود. این امر می تواند برای 
کسانی که تحت فشار قرار دارند و سعی دارند بهتر غذا بخورند 
چالش بیش��تری را به همراه داشته باش��د. در مورد رابطه بین 
استرس و الگوهای خوردن خود بیشتر بدانید و در صورت لزوم 

عادت های خود را تغییر دهید.
4.از روابط ناسالم دوری کنید

روابط می تواند منابع فوق العاده ای برای تسکین استرس باشند. 
هنگامی که ما استرس را تجربه می کنیم، حمایت عاطفی، منابع 
مفید و ثباتی که دوس��تان به ما می رس��انند، می تواند در برابر 

چالش هایی که با آنها مواجه هستیم بسیار باارزش باشند.
عالوه بر این، بس��یاری از افراد زمانی که تحت فشار هستند 
بیش��تر دنبال روابط می گردند. این پاسخ می تواند به ما کمك 
کند تا وقتی که در معرض فشار هستیم، نیازهای مان را برآورده 
کنیم. این پاسخ، ما را به ارتباط با دیگران و به اشتراك گذاشتن 

پشتیبانی هدایت می کند.
با توجه به آنچه گفته ش��د، استرس ناشی یك رابطه ناسالم 
می تواند عواقب س��نگینی را در سالمت و رفاه شما ایجاد کند. 
روابط��ی که بعض��ی اوقات حمایت��ی و گاهی اوق��ات غیرقابل 
پیش بینی هس��تند، می توانند دش��وار باش��ند، زیرا حساسیت 

نامطلوب و تنش در آن وجود دارد.
به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت که نه تنها بدانیم که چه 
زمانی باید یك رابطه س��می را کن��ار بگذاریم بلکه باید بدانیم 

چگونه تمام روابط در زندگی خود را سالم نگه داریم.
5. برنامه  خود را بیش از حد شلوغ نکنید

هنگامی که بیش از حد پرمشغله هستیم، حتی اگر برنامه مان 
با چیزهای هیجان انگیز پر ش��ده باش��د، به دلیل کمبود زمان 
اس��تراحت احساس اس��ترس خواهیم داش��ت. اگر برنامه  ما با 
فعالیت های استرس زا یا غیرضروری پر شده باشد، حتی بیشتر 
اضطراب سراغ ما می آید. یادگیری برای نه گفتن به خواسته های 
غیرضروری و کاه��ش برنامه  خود، اس��تراتژی های عالی برای 

پرورش صلح درونی است.
6. از تحریفات شناختی دوری کنید

الگوهای ذهنی می توانند ناشی از عادت باشند و آنچه شما به 
طور معمول در مورد خود فکر می کنید در سطوح استرس شما 
تأثیر می گذارند. این می تواند خبر خوبی باشد اگر الگوهای تفکر 
شما یك روند خوش بینانه داشته باشد؛ اگر الگوهای تفکر شما 
به سمت منفی منجر شود، می تواند بسیار مضر باشد. از آنجا که 
پاسخ استرس توس��ط تهدید ایجاد می شود، نگرشی که منفی 
را به حداکثر برس��اند اغلب منجر به احساس تهدید می شود و 

بنابراین استرس ایجاد می کند.

7.ورزش کنید
ورزش می تواند به شما کمك کند تا در کوتاه مدت احساس 
تنش کمتری داشته باشید و در طوالنی مدت مقاومت خود در 
برابر اس��ترس را تقویت کنید. بسیاری از مردم این را می دانند، 
اما به س��ختی می توانند به طور منظم از جای خود بلند شده و 
ورزش کنند، مخصوصاً زمانی که تنش احس��اس می کنند و یا 
بیش از حد مش��غول هس��تند. جالب است زمانی که بیشترین 
س��ود را از ورزش می بریم آخرین کاری اس��ت که می خواهیم 

انجام دهیم.
8. از  منفی گرایی دوری کنید

وقتی ما در وضعیتی کنترل نداریم، بیش��تر احتمال دارد که 
استرس داشته باشیم. گاهی اوقات فکر می کنیم کنترل کمتری 
نسبت به واقعیت داریم. شناخت انتخاباتی که انجام می دهیم - 
حتی اگر انتخاب هایی که می خواستیم  نباشند - می تواند به ما 
کمك کند که احساس قدرت بیشتری داشته باشیم، خوش  بین 

باشیم و کمتر قربانی شرایط شویم.
9. فرصت ها را از دست ندهید

هنگامی که استرس داریم، اغلب احساس شکست می کنیم، 
از دعوا خسته می ش��ویم و فرصت ها برای کنترل وضعیت را از 
دس��ت می دهیم. در زمان های دیگر، ممکن است با ناامیدی یا 
شکس��ت های شخصی رو به رو ش��ویم و تالش کردن را نادیده 
بگیریم. این امر باعث می شود که یك پسرفت کوچك به چیزی 
بس��یار بزرگ تر تبدیل ش��ود. ایجاد نگرش خوش بینانه نه  تنها 
به ش��ما کمك می کند احساس خوش��حالی و قدردانی نسبت 
به چیزی که دارید داش��ته باشید، بلکه می تواند به شما کمك 
کند تا فرصت هایی را به دست بیاورید که در صورت  تمرکز به  

استرس خود از دست می دادید.
1۰. استرس خود را نادیده نگیرید

مردم اغلب به عنوان راهی برای مقابله استرس، استرس خود 
را نادیده می گیرند تا زمانی که به مس��ئله  بزرگی تبدیل شود و 
اغل��ب پس از آن، به جای تالش برای برطرف کردن، واکنش از 
خود نشان می دهند و این امر همیشه به بهترین تصمیم گیری 
منجر نمی ش��ود. مدیریت استرس مس��تلزم یك فرآیند مداوم 
اس��ت. مهم اس��ت که یك طرح کلی مدیریت استرس داشته 
باش��ید که نه تنها شامل کاهش عوامل اس��ترس زا و مدیریت 
استرس می شود، بلکه در واقع منجر به آگاهی از استرس هایی 
که تجربه می کنید و اجازه ندادن به باال رفتن س��طح اس��ترس 
نیز می گردد. اگر بیش از حد احس��اس تن��ش می کنید، بهتر 
اس��ت یك برنامه برای مدیریت آن قبل از اینکه سطح استرس 
شما باعث ایجاد مشکالت سالمتی شگرفی شود داشته باشید. 
ش��ما می توانید از منابع آنالین برای ایجاد یك برنامه مدیریت 
استرس انعطاف پذیر استفاده کنید که شامل تسکین دهنده های 
کوت��اه مدت، ایجاد مقاوم��ت در درازمدت و آموزش ابتدایی در 
استرس می شوند. اگر سطح استرس شما ناسالم است و احساس 
می کنید که نیاز به حمایت بیش��تر و منابع بیش��تری دارید، از 

متخصصان کمك بگیرید.
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1۰ نکته ای که در هنگام استرس باید رعایت شود
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