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فعاالن اقتصادی چه نگاهی نسبت به آینده دارند؟

 مسیریابی اقتصاد
از دریچه مدیران

فرصت امروز: دوازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد مربوط به شهریورماه امسال با بهبود 0.43 واحدی نسبت به 
مردادماه، 46.86 واحد اعالم ش��د. با وجود این بهبود اندک اما مشکالت بخش تولید همچنان به قوت خود باقی 
است و به عنوان مثال، در آخرین ماه تابستان شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید باز 
هم افت کرده و از 40.24 واحد به 35.64 واحد رسیده است. شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ از 
مهرماه 1397 توس��ط مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران محاسبه می شود و آخرین تحوالت این شاخص در 

شهریور نشان می دهد که تولید کماکان در تنگنای تأمین مواد اولیه به سر می برد. گزارش دوازدهمین دوره...

هسته معامالت فرابورس دیروز هنگ کرد و معامالت آن انجام نشد

رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
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رشد پایه پولی و افزایش قیمت ارز از مهم ترین عوامل رشد تورم بوده اند

تصویر تورم در بهار 99

چگونه مدیر بهتری باشیم؟
10 شغل پردرآمد با سرمایه کم در بازار کاری ایران

مزیت های توییتر برای کسب و کارها
دیوارنگاری تقدیر از کادر درمان

آیا قیمت مناسبی را برای محصوالت تان در نظر گرفته اید؟ 
بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی در 6 گام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک در برابر تصمیم نهادهای 
دولتی مبنی  بر جداشدن واتس اپ و 

اینستاگرام از خود دفاع می کند

یادداشت
آیا انتخابات آمریکا به 

تأخیر می افتد؟

درس��ت  ج��والی  س��ی ام 
چند دقیقه بع��د از اعالم خبر 
بدترین س��قوط فصل��ی تاریخ 
اقتصاد آمری��کا، دونالد ترامپ 
پیش��نهاد داد ک��ه انتخاب��ات 
نوامبر  س��وم  ریاست جمهوری 
2020 ب��ه تأخی��ر بیفت��د. او 
در توئی��ت خ��ود نوش��ت: »با 
رأی گیری سراس��ری غیابی از 
طریق پس��ت، انتخابات 2020 
غیردقیق تری��ن و پرتقلب ترین 
انتخابات تاریخ خواهد بود. یک 
شرمندگی بزرگ برای آمریکا. 
انتخاب��ات را تا زمانی که مردم 
بتوانند درست و در امنیت رأی 

بدهند، به تأخیر بیندازیم؟«
بارها علیه رأی گیری  ترامپ 
پس��تی موضع گرفت��ه و آن را 
ف��رم نامش��روعی از رأی دادن 
توصی��ف ک��رده اس��ت: نکته 
اینجاس��ت که م��ردم 5 ایالت 
فق��ط به طور غیابی و از طریق 
پس��ت رأی می دهند و در 29 
ایال��ت دیگر ب��ه اضافه منطقه 
کلمبیا، قانون امکان رأی گیری 
پس��تی را برای م��ردم فراهم 
کرده اس��ت، ام��ا تاکنون هیچ 
مدرکی نبوده که نش��ان دهد 
رأی گیری پستی باعث افزایش 

تقلب می شود. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
ترامپ قدرت به تأخیر انداختن انتخابات را ندارد و فقط کنگره است که 
می تواند چنین کاری انجام دهد. هرچند بعد از توئیت ترامپ حتی چند تن 

از جمهوری خواهان نیز به او انتقاد کردند.
با اینکه تأخیر انتخابات تاکنون در تاریخ آمریکا حتی در میانه جنگ های 
بزرگ هم س��ابقه نداش��ته اس��ت، اما حزب جمهوری خواه ترامپ به هیچ 
چی��زی جز مان��دن در قدرت فکر نمی کند. همچنین پس از چهار س��ال 
حکمرانی ترامپ، نمی توان گفت که چون چیزی قبال س��ابقه نداش��ته یا 
غیرقانونی به نظر می رس��د، بعدها هم رخ نخواهد داد. برای اینکه ماجرا را 
بهتر درک کنیم باید به نحوه مدیریت انتخابات در جریان جنگ داخلی و 
جنگ جهانی دوم نگاه کنیم. در س��ال 1864 و 1944 با اینکه آمریکا در 
دوران جنگ داخلی دچار تشنج بوده و در جنگ جهانی دوم نیز در میانه 
یک وضعیت فوق العاده ملی قرار داشته، اما انتخابات در همان موعد مقرر 

برگزار شده است.
هیچ کس خواستار تأخیر در انتخابات نشده است. به اعتقاد من هیچ کس 
درخواس��ت تأخیر انتخابات نمی دهد مگر آنکه از تاریخ بی اطالع باش��د یا 
تعهدی به قانون اساس��ی نداشته باشد. باید حواس مان باشد که حاال چه 
اتفاقی دارد می افتد: مردم نخواس��ته اند که انتخابات به تأخیر بیفتد، هیچ 
رهبر محلی و ایالتی هم نگفته که پیش شرط های برگزاری انتخابات در ماه 
نوامبر فراهم نیس��ت. اینجا فقط یک مرد حامی تأخیر انتخابات است و او 
رئیس جمهور کشور با اکانت توئیتری است که لحظه ای از آپدیت آن دست 

برنمی دارد. این پیشنهاد، تالش او برای حواس پرتی ماست: مردی که بخش 
عظیمی از جامعه به او به لحاظ سیاسی پشت کرده است. حرف او هیچ پایه 
و اساس قانونی و تاریخی ندارد و به همین خاطر است که بعد از توئیتش 

افراد مهمی اعالم کردند که تأخیر انتخابات امکان ندارد.
س��وال جذاب این اس��ت ک��ه آیا پیش��نهاد تأخیر انتخاب��ات به حزب 
جمهوری خواه برمی گردد یا ماجرا فقط به ترامپ مربوط اس��ت؟ به اعتقاد 
من، یک عنصر رادیکال در جناح راس��ت آمری��کا وجود دارد که به دنبال 
تضعی��ف معیارهای دموکراتیک اس��ت تا بتواند با وج��ود اقلیت بودنش 
همچنان قدرت را در اختیار داشته باشد. دونالد ترامپ بازتاب این واقعیت 
اس��ت، اما او آن را به وجود نیاورده اس��ت. او از این روند س��ود برده است. 
انتخاب دونالد ترامپ نتیجه باورنکردنی همه این روندهای ریز و درش��ت 
20 س��ال اخیر در صحنه سیاس��ی آمریکا از زم��ان قدرت گیری جنبش 

دست راستی تی پارتی )Tea Party movement( است.
نکته جالب این اس��ت که ترامپیست ها همیش��ه مدافع تفسیر خشک 
واژه محور از قانون اساس��ی بوده اند و همین ما را از تأخیر انتخابات نجات 
خواهد داد. چون قانون اساس��ی به روش��نی گفته که این کنگره است که 
می تواند بگوید چه زمانی برای انتخابات ریاست جمهوری مناسب است، نه 
شخص رئیس جمهور. پس اگر این رویکرد سفت و سخت در تفسیر قانون 
اساسی را پیش بگیریم، ترامپ اینجا هیچ کاره است، اما من فکر نمی کنم 
در جهان بینی ترامپ هیچ انس��جامی وجود داشته باشد. او به تنها چیزی 

که فکر می کند، قدرت نمایی و دسترسی به قدرت برای خانواده اش است.

هم زمان پیکاری درونی بر س��ر آینده ح��زب جمهوری خواه در جریان 
اس��ت. آیا این حزب به ح��زب ترامپ تغییر ماهیت می ده��د؟ آیا حزب 
جمهوری خواه هنوز می تواند پرچم آبراهام لینکلن را بر دوش داشته باشد؟ 
جمهوری خواهان هس��تند که در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد، اما 
آنچه که ما از راس��ت گراها در سال های اخیر دیده ایم، سیستماتیک بوده 
اس��ت، یعنی تعداد جمهوری خواهان و دموکرات ها طی این سال ها عوض 
ش��ده، افکار عمومی در حوزه ه��ای فرهنگی و اجتماعی هم تغییر کرده و 
دست راستی ها چاره ای نداشته اند که از هر نهاد و اهرم قدرتی که می شود 

استفاده کنند تا جلوی خواست مردم را بگیرند و در قدرت باقی بمانند.
من فکر می کنم سؤال اینجاست که آیا این همان حزب جمهوری خواهی 
اس��ت که ت��الش ک��رد اوباماکر )الیح��ه حفاظ��ت از بیم��ار و مراقبت 
مقرون به صرفه( را باطل کند و نتوانست، یا حزبی که جلوی انتصاب مریک 
گارلن��د، آخرین گزین��ه اوباما برای عضویت در دی��وان عالی را گرفت؟ به 
اعتقاد من، درباره یک س��ازمان ح��رف نمی زنیم. من فکر نمی کنم حزب 
جمهوری خواه یک هس��ته اس��تراتژیک مرکزی داش��ته باشد، چون هیچ 
انسجام منطقی در ایده های اعضای حزب در 10 سال اخیر دیده نمی شود. 
آنها طی این مدت از حامیان تجارت آزاد و بودجه های متوازن به حامیان 
تولید داخلی و بی اعتنا به بودجه تبدیل ش��ده اند. آنها درباره سیاست های 
مهاجرت��ی ه��ر موضعی را که تص��ور کنید گرفته اند. آنها حامی تفس��یر 
سخت گیرانه واو به واو از قانون اساسی هستند، اما تعداد زیادی از همین ها 
با اس��تفاده از قدرت ویژه اضط��راری رئیس جمهور در تأمین بودجه دیوار 

مکزیک مشکلی ندارند.
من طی 10 س��ال گذش��ته انس��جامی در ایده های جمهوری خواهان 
ندیده ام. انس��جامی که واقعا آنها را متحد می کند در تمایل آنها به قدرت، 
تمایل به اس��تفاده از هر ابزاری برای س��رکوب رأی مردمی جهت محدود 
کردن دموکراسی و برای باقی ماندن در سمت شان بوده است و ترامپ برای 
آنها بهترین وسیله به نظر رسیده است. خود ترامپ هم از این تاکتیک ها و 

ایده ها خوشحال بوده است، چون او به بردن فکر می کند و بس.
من مطمئن نیس��تم که ترامپ هنگام نامزدشدن واقعا فهمیده بود که 
رئیس جمهور بودن چه معنایی دارد. من هنوز هم مطمئن نیس��تم که او 
این موضوع را درک کرده باش��د، چون اصال دنبال جلب نظر عموم نیست 
و فقط می خواهد ببرد. ترامپ هیچ مش��کلی با تقلب ندارد و او افرادی در 

حزب جمهوری خواه پیدا کرده که آنها هم هیچ مشکلی با تقلب ندارند.
ترامپ با توئیت س��ی ام جوالیش امیدوار است که راه تقلب را پیدا کند، 
اما قانون اساس��ی آمریکا، قدرت را به کنگره داده و کنگره دوپاره اس��ت و 
اصال امکان ندارد مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات این امر را بپذیرد. 
با توجه به برخی واکنش های جمهوری خواهان نیز من مطمئن نیستم که 
س��نای جمهوری خواه هم موافق تغییر تاریخ انتخابات باش��د. پس ترامپ 
نومیدانه به دنبال پیدا کردن راهی برای جلوگیری از شکست در ماه نوامبر 
است. من نمی گویم که قرار است در انتخابات نوامبر شاهد تقلب باشیم، اما 

نشانه ها می گویند که اگر او تقلب نکند، انتخابات را می بازد.
منبع: فارن پالسی

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات 
سوم نوامبر 2020 از وضعیت بهتری نسبت به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برخوردار است. ترامپ با ابتال به بیماری کرونا، از برنامه انتخاباتی خود عقب افتاده و 

با کاهش محبوبیت قابل توجهی در نظرسنجی ها روبه رو شده است. 
به گزارش »ان بی سی نیوز«، نظرسنجی جدید این شبکه خبری که با همکاری 
روزنامه »وال استریت ژورنال« انجام شده، نشان می دهد که رأی دهندگان به نسبت 
دو به یک، احساس بهتری در مورد ریاست جمهوری احتمالی جو بایدن دارند. این 
نظرسنجی دو روز بعد از مناظره سه شنبه هفته گذشته )که »ان بی سی نیوز« آن را 
در گزارش خود »غیرواقعی« و »پر از توهین« توصیف کرده( و قبل از اعالم ابتالی 

ترامپ به کرونا و بستری شدنش در مرکز پزشکی »والتر رید« منتشر شده است.
نتایج این نظرس��نجی نش��ان می دهد که 53 درصد از رأی دهندگان آمریکایی 
اکنون از بایدن و تنها 39 درصد از ترامپ حمایت می کنند. اختالف دو نامزد ریاست 
جمهوری درحالی به 14درصد افزایش پیدا کرده که در نظرسنجی قبلی که پیش 
از مناظره برگزار ش��ده بود، این اختالف 8 درصد بود بنابراین نظرسنجی اخیر »ان 
بی س��ی نیوز« و »وال استریت ژورنال« افزایش اختالف دو نامزد انتخاباتی از نظر 

حمایت مردمی را نشان می دهد.
همچنین براس��اس نظرسنجی مش��ترک »نیویورک تایمز« و »کالج سیه نا« در 
ایالت آریزونا که در فاصله تنها یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
انجام شده، جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات س��وم نوامبر از شانس بیش��تری برای کسب اکثریت آرای شهروندان این 
ایالت در مقایسه با دونالد ترامپ برخوردار است. حدود 49 درصد از ساکنان ایالت 
آریزونا در نظرسنجی مشترک »نیویورک تایمز« و »کالج سیه نا« اعالم کرده اند که 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری امسال به جو بایدن رأی خواهند داد؛ این در حالی 

اس��ت که 41درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از دونالد ترامپ حمایت 
کرده ان��د. برتری 8 درصدی بایدن بر ترامپ در این نظرس��نجی از این لحاظ حائز 
اهمیت است که جمهوری خواهان در 7 دهه اخیر معموال مشکلی برای جذب آرای 
ش��هروندان ایالت آریزونا در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بر دموکرات ها در 

این ایالت نداشته اند.
در تازه ترین نظرسنجی پس از گذشت پنج روز از اعالم ابتالی ترامپ به ویروس 
کرونا، بازگش��ت او به کاخ س��فید و برداشتن ماس��ک، تنها 69 درصد آمریکایی ها 
گفته اند که به مواضع کاخ سفید درباره سالمت وی باور دارند. »سی ان ان« در این 
باره نوشت: »رفتارهای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا باید سرلوحه ای برای 
دیگر آمریکایی ها باش��د، اما او با رفتاری مغایر با دستورالعمل های اعالم شده برای 
مقابله با ویروس کرونا، پیام های متناقضی به دیگران می فرستد.« روزنامه »گاردین« 
نیز در گزارش��ی نوش��ت که »به طور میانگین بایدن در اکثر نظرسنجی ها پیشتاز 
است و ایالت های چرخشی آریزونا و کارولینای شمالی نقش مهمی در تعیین نتیجه 

انتخابات دارند.«
همچنین یک پایگاه خبری به بررسی ایالت های مهم در نتیجه انتخابات پرداخت 
و می��زان درصد تاثیرگذاری آن را اعالم ک��رد. به گفته »پایگاه 538«، »کارولینای 
ش��مالی 3.1 درصد، اوهای��و 3.8 درصد، آریزونا 5.3 درصد، میش��یگان 9 درصد، 
ویسکانس��ین 13.4 درصد، فلوریدا 14.3 درصد و پنس��یلوانیا با 28.3 درصد جزو 

مهمترین ایالت ها محسوب می شوند.«
به گزارش »سی ان ان«، پنسیلوانیا به کانون جدید بحران انتخاباتی آمریکا تبدیل 
شده و متخصصان درباره عواقب آن هشدار داده اند. در پی تغییر قوانین رأی گیری، 
اختالفات بر س��ر ناظران رأی گیری و ماشین های رأی گیری که در مرحله آزمایش 
هستند، خبرهای نادرستی در این ایالت خاکستری به سرعت در حال پخش است.

در آخرین خبرها نیز جو بایدن در یک نشست مطبوعاتی به میزبانی »ان بی سی 
نی��وز« از اینکه در مناظره اولش با رئیس جمهور آمریکا، ترامپ را »دلقک« خطاب 
کرد، ابراز تأس��ف کرد و گفت: »من باید می گفتم که اقدامات او دلقک وار اس��ت نه 
اینک��ه او را دلقک بخوانم.« بایدن همچنین درب��اره ابتالی ترامپ به ویروس کرونا 
نیز گفت: »ابتالی او به کرونا غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او مالحظات ایمنی را رعایت 
نمی کرد. هر فردی که در تماس با این ویروس قرار می گیرد، با گفتن اینکه اصال این 
ویروس مهم نیست و فاصله گذاری اجتماعی مهم نیست، به نظرم مسئول هر اتفاقی 
است که سر خودش می آید.« بایدن همچنین در گفت وگوی دیگری گفته که اگر 

شرایط مساعد باشد حاضر است که با ترامپ مناظره کند.
از س��وی دیگر، دونالد ترامپ دوشنبه از بیمارس��تان »والتر رید« مرخص شد و 
پس از ورود به کاخ س��فید از مردم خواس��ت که از کرونا نترسند. ترامپ همچنین 
با درآوردن ماس��کش که با انتقادات زیادی روبه رو ش��د، خبر از تولید واکسن کرونا 
در روزهای آینده داد؛ مس��ئله ای که می تواند ت��ا حدودی باعث افزایش محبوبیت 
او در آس��تانه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات س��وم نوامبر شود. در این بین، 
مناظره کامال هریس، معاون جو بایدن با مایک پنس، معاون ترامپ نیز می تواند در 
جهت دهی افکار عمومی تاثیرگذار باشد. همچنین ستاد انتخاباتی ترامپ اعالم کرده 
ک��ه او قصد دارد در مناظره انتخاباتی بعدی با جو بایدن ش��رکت کند. به گزارش 
»بلومبرگ«، تیم مورتاگ، س��خنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ این خبر را اعالم کرد. 
مناظره دوم انتخاباتی قرار است پانزدهم اکتبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار 

شود.
در این میان، آلن لیکتمن، مورخ و پروفسور آمریکایی که از سال 1984 میالدی، 
نتیجه 9 انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا را به درس��تی پیش بینی کرده و سال 
2016 نیز انتخاب ترامپ را پیش بینی کرده بود، درباره نتیجه انتخابات 2020 گفت: 

»به عنوان یک مورخ و تاریخدان آموخته ام که تاریخ را بی طرفانه مطالعه کنم. مدل 
پیش بینی من همه انتخابات ایاالت متحده را دربر می گیرد.«

او پیروزی بایدن و شکس��ت ترامپ در انتخابات م��اه نوامبر را پیش بینی کرد و 
با اش��اره به مدل پیش بینی خود اف��زود: »از زمان پیش بینی موفقیت آمیز انتخاب 
مج��دد رونالد ریگان در س��ال 1982 به عبارتی دو س��ال و نیم قب��ل از انتخابات، 
نتایج همه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا را تاکنون با اس��تفاده از 13 عبارت 
کلیدی به درس��تی پیش بینی کرده ام.« »رادیو کانادا« به نقل از لیکتمن ادامه داد: 
»بس��یار بعید اس��ت که پیش بینی من در هفته های آینده تغییر کند. در حقیقت، 
مدل پیش بینی من این واقعیت را در نظر می گیرد که آمریکایی ها براساس عملکرد 
حزب حاکم رأی می دهند؛ در واقع، 13 عبارت کلیدی شامل انتخابات میان دوره ای، 
احزاب ثالث، شرایط اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت، سیاست های اتخاذشده، وجود 
ناآرامی های اجتماعی، رسوایی های پیش آمده و موفقیت ها و شکست های سیاست 
خارجی می ش��ود.« به گفته او، »دونالد ترامپ در س��ال 2016 به دلیل پیش بینی 
درس��ت انتخاب خود به من تبریک گفت، اما او نتوانس��ت اهمیت مفاهیم کلیدی 
را بفهمد؛ اینکه ش��یوه حکومت داری و  نه مب��ارزات انتخاباتی، عامل تاثیرگذار بر 
انتخابات است؛ ترامپ به جای دست و پنجه نرم کردن با چالش ها، به برنامه بازی 
خود در س��ال 2016 بازگشته اس��ت. هنگامی که رئیس جمهور هستید، براساس 
وظایف و مس��ئولیت های خود قضاوت می ش��وید. ناآرامی های اجتماعی و عملکرد 
اقتصادی ضعیف، او را به طرز فجیعی به این شکست سوق می دهد؛ در تاریخ ایاالت 
متحده این امر بی س��ابقه است که حزبی در طول چند ماه متحمل چنین عقبگرد 
ناگهانی و فاجعه باری شده باشد بنابراین از سال 1992 ترامپ اولین رئیس جمهوری 
خواهد بود که مجددا انتخاب نمی شود؛ او نمی تواند هیچ کسی ازجمله باب وودوارد، 

هیالری کلینتون و باراک اوباما را مقصر بداند جز خودش.«

کدام ایالت ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حیاتی هستند؟

پیش بینی شکست ترامپ در انتخابات ۲0۲0

آیا انتخابات آمریکا به تأخیر می افتد؟
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فرص��ت امروز: نرخ تورم و نوس��ان آن، یک��ی از مهم ترین متغیرهای 
اقتص��ادی عالمت دهن��ده به فعاالن اقتصادی اس��ت. به  ط��ور معمول 
گزارش های دوره ای تورم در کش��ورهای مختلف دنیا توس��ط بانک های 
مرکزی منتش��ر می شود که ش��امل تحلیلی بر مهم ترین عوامل اثرگذار 
ب��ر نرخ ت��ورم در دوره مورد بررس��ی، تحلیل عوامل اثرگ��ذار در دوره 
بعدی و سیاس��ت بانک مرکزی در قبال نوس��ان اقتصادی و تعیین نرخ 
تورم هدف اس��ت. متأسفانه چنین گزارش��ی توسط بانک مرکزی ایران 
منتشر نمی شود. به همین دلیل، نهاد پژوهشی مجلس به تازگی جهت 
برآورده کردن نیاز جامعه کارشناس��ی برای دستیابی به تحلیلی درباره 
سیاس��ت های اتخاذشده و آثار آن بر شاخص های قیمت، اقدام به انتشار 
گزارش های فصلی تورم کرده اس��ت. این گزارش ها که پس از پایان هر 
فصل منتش��ر می شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت 
مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذش��ته و 
مهم تری��ن عوام��ل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده اس��ت. در همین 
راس��تا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به تحلیل تورم 
در س��ه ماهه نخست امس��ال پرداخته و از رشد پایه پولی و نقدینگی و 
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نام برده است.
تحوالت نرخ تورم در فصل بهار امسال

ن��رخ تورم دوباره جهش پیدا کرده و فاصله تورمی دهک ها همین طور 
رو به افزایش اس��ت. با چش��م اندازی که از تحریم ه��ا، کرونا و مدیریت 
اقتصادی کش��ور دیده می ش��ود، به نظر نمی رس��د که نرخ تورم به این 
زودی کاه��ش یاب��د. همین  االن ه��م نرخ تورم از س��قف هدف تورمی 
بانک مرکزی )22 درصد( باالتر اس��ت. با این چش��م انداز تورمی، بازوی 
کارشناسی مجلس به تحلیل تورم فصل بهار پرداخت و نوشت: »شاخص 
قیمت مصرف کننده 6.83 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به پایان 
سال 1398، باالترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در 
طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه های کاالیی 
با تفکیک موضوعی، گروه »کاال و خدمات متفرقه« بیش��ترین رش��د را 

داش��ته است. گروه های خوراکی ها و آش��امیدنی ها، دخانیات، مبلمان و 
لوازم خانگی، حمل ونقل و تفریح و فرهنگ نیز رش��دی باالتر از شاخص 
کل را تجربه کرده اند. در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز شاخص 
کاالهای بادوام با 15.43 درصد رش��د، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً 
ناشی از رش��د نرخ ارز است. رشد شاخص قیمت باعث شده است تورم 
نقطه به نقطه در خردادماه به 22 درصد و نرخ تورم متوس��ط سالیانه به 

27.8 درصد برسد.«
چرا نرخ تورم در فصل بهار افزایش یافت؟

ب��ه اعتقاد مرک��ز پژوهش ه��ا، »از مهم ترین علل افزایش نرخ رش��د 
ش��اخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و 
نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانس��ت. نرخ رشد نقدینگی و پایه 
پولی در فصل بهار، هر دو باالتر از نرخ رش��د بلندمدت بوده اس��ت. نرخ 
رش��د پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد 
رش��د داش��ته اند و به مراتب باالتر از میانگین بلندمدت آن اس��ت. نرخ 
رش��د نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش 
ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیالت در بانک هاست. 
باالرفتن نرخ رش��د نقدینگ��ی و پایه پولی در کنار س��ایر عوامل باعث 
افزایش انتظارات تورمی شده و ازاین رو نقدینگی افزایش یافته به سمت 
بازار دارایی ها و بازار کاالهای بادوام رفته است. کاالهای بادوام با 15.43 
درصد، بیش��ترین رش��د را در بین گروه های کاالیی در بهار داش��ته اند. 
همچنین در بازار دارایی ها، ش��اخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در 
بهار 1399 )پایان خردادماه 1399 نسبت به پایان اسفندماه 1398( به 

ترتیب، 148، 24، 32 و 29 درصد رشد داشته اند.
در بلندم��دت رش��د نقدینگی و ت��ورم با یکدیگر به صورت متناس��ب 
حرک��ت می کنند، ام��ا در کوتاه مدت و میان مدت، ج��ذب نقدینگی در 
ب��ازار دارایی ها می توان��د میان این دو فاصله بین��دازد. به عبارت دیگر، 
معموال نرخ تورم نس��بت به رشد نقدینگی با تأخیر باال می رود. در حال 
حاضر رش��د 6.8 درصدی ش��اخص قیمت در مقابل رشد 7.3 درصدی 

نقدینگی قرار دارد.

صعودی ش��دن نمودار رش��د نقدینگی و تورم، به معنای رشد بیشتر 
نقدینگی نس��بت به نرخ تورم اس��ت که انتظار افزای��ش نرخ تورم را در 
آینده نش��ان می دهد. وضعیتی که تقریباً از دی ماه 1398 و هم زمان با 
رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از 
رش��د نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار 
دارایی فعاًل، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل 
است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به 

بازار کاالهای مصرفی، موجب روند فزاینده تر نرخ تورم شود.«
توصیه های سیاستی نهاد پژوهشی مجلس

مرکز پژوهش ها در انتهای گزارش خود، چند توصیه سیاستی مطرح 
کرده و نوش��ته اس��ت: »افزایش پایه پولی و نقدینگی و رش��د ش��دید 
ش��اخص های قیمت در بازار دارایی ها و کاالی بادوام، می تواند نشان از 
انتظارات تورمی باال باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی 
نباید سیاس��ت گذار را درخصوص رابطه این دو به  اشتباه بیندازد. آنچه 
در ح��ال حاضر باید در اولویت سیاس��ت گذار پولی ق��رار گیرد، کنترل 
رش��د قیمت در بازار دارایی هاس��ت. رشد ش��دید بازار دارایی اگر ناشی 
از رش��د نقدینگی باشد، درنهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و 
درنتیجه الزم اس��ت تا رشد قیمت ها در این بازار کنترل شود. نمی توان 
تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رش��د داش��ته باشند، 
اما بازار دارایی بتواند ضربه گیر اثرات تورمی آنها باشد. درحالی که عامل 
اصلی رش��د پایه پولی و پس ازآن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، 
ب��دون کنترل کس��ری بودجه دولت و پیش بین��ی روش های غیرتورم زا 
برای تأمین کس��ری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل 
کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها 
برای کنترل رشدهای ش��دید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، 
ارز و مسکن( باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی )متناسب 
ب��ا تورم انتظاری( باش��د که ضم��ن توجه به وضعی��ت ترازنامه بانک ها 
و وضعی��ت رکود اقتص��ادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به س��مت 

سپرده های بانکی سوق دهد.«

رشد پایه پولی و افزایش قیمت ارز از مهم ترین عوامل رشد تورم بوده اند

تصویر تورم در بهار 99

تازه ترین رقابت جهانی به صحنه بهداشت و درمان کشیده و کشورها 
و ش��رکت های دارویی برای یافتن واکس��ن کرونا رقابت تمام عیاری را 
آغاز کرده اند. به نظر می رسد با کشف واکسن کرونا نیز جهان نمی تواند 
به زودی از خطر پاندمی نجات یابد و حتی به فرض پیدا ش��دن س��ریع 
درمان کرونا تازه چالش بزرگ تر چگونگی تولید کافی واکسن و رساندن 

به دست تمام مردم جهان فارغ از اختالفات سیاسی است.
 Council on( در همی��ن ح��ال، ش��ورای روابط خارج��ه آمری��کا
Foreign Relations( ب��ه تازگ��ی در گزارش��ی ب��ا عن��وان »جهان 
در تکاپ��وی کش��ف و تولید واکس��ن کووید-19« ب��ه آخرین تحوالت 
این حوزه پرداخته و نوش��ته اس��ت: »جس��ت وجو برای یافتن واکس��ن 
وی��روس کرون��ا به خوبی در حال انجام اس��ت. دولت ه��ا و محققان در 
تالش هس��تند تا میلیاردها انس��ان را طی 18 ماه یا کمتر در برابر این 
ویروس مصونیت بخشند که چنین زمانی بی سابقه است. واکسن ها قبل 
از تأیی��د برای اس��تفاده عمومی باید از منظر ایمنی و اثربخش��ی مورد 
آزمای��ش قرار گیرند که این فرآیند اغلب س��ال ها ب��ه طول می انجامد. 
دولت ها، س��ازمان های چندجانبه و ش��رکت های خصوص��ی میلیاردها 
دالر برای دس��تیابی به واکس��ن مؤثر برای ویروس کرونا تا سال 2021 
هزین��ه کرده اند. ده ها مورد کاندیدای واکس��ن احتمالی در بیش از 10 
کش��ور، تحت آزمایش های بالین��ی قرار گرفته اند. بس��یاری از دولت ها 
هش��دار داده اند تا زمانی که به واکس��ن کووید-19 دس��ت پیدا نکنند، 
زندگ��ی روزمره نمی تواند به حالت ع��ادی بازگردد. آزمایش های بالینی 
تس��ریع شده در دس��ت انجام است، اما تولید واکس��ن اغلب سال ها به 
طول می انجامد. البته تولید واکس��ن به تنهایی کافی نیست. بسیاری از 
کش��ورها با چالش تولید مقادیر الزم برای تأمین واکسن موردنیاز همه 
شهروندان خود روبه رو هستند و رقابت بر سر اینکه چه کسی واکسن را 

آماده کند، رو به افزایش است.«
در ادام��ه این گزارش که توس��ط مرکز پژوهش ه��ای اقتصادی اتاق 
ای��ران ترجمه ش��ده، آمده اس��ت: »بی��ش از 100 واکس��ن در مرحله 
توسعه پیش بالینی توسط ش��رکت های دارویی، مؤسسات دانشگاهی و 
سازمان های دولتی قرار دارند. بیش از 70 مورد توسط سازمان بهداشت 
جهانی در حال پیگیری اس��ت. ده ها کاندیدای واکس��ن، در بیش از 10 

کشور، در حال حاضر تحت آزمایشات بالینی قرار دارند.«
در بخ��ش دیگر گزارش ش��ورای روابط خارجه آمری��کا به گروه های 
درگیر تولید واکسن اشاره شده است: »واکسن ها اغلب نتیجه همکاری 

جمع��ی ش��رکت های دارویی خصوصی ب��ا مراکز بهداش��ت عمومی یا 
آزمایشگاه های دانشگاهی هس��تند. دولت ها، بخش خصوصی، نهادهای 
بین المللی و مؤسس��ات تحقیقاتی و غیرانتفاعی در حوزه تولید واکسن 
کووید- 19 فعالیت می کنند. در این بین، صنعت داروس��ازی بیشتر بر 
کشف واکس��ن تمرکز دارد. ش��رکت های مختلف از شرکت های نوپای 
بیوتکنولوژی گرفته تا غول هایی مانند جانس��ون اند جانس��ون و شرکت 
چینی سینوفارم به سرعت تالش های تحقیق و توسعه خود را به واکسن 
کووید-19 معط��وف کرده اند. در حالی که تحقیقات اولیه در مورد یک 
کاندیدای واکس��ن معموالً با بودجه دولتی انجام می ش��ود، اما قس��مت 
اعظم بودجه برای توس��عه بالینی واکس��ن معم��والً از منابع خصوصی 

تأمین می شود.«
این گزارش سپس در پاسخ به این سوال که آیا می توان سرعت تولید 
واکس��ن را افزایش داد، نوش��ت: »بسیاری از کارشناس��ان معتقدند که 
جدول زمانی 12 تا 18 ماهه که توس��ط مقامات آمریکایی برای واکسن 
کووید-19 بیان شده بسیار خوش بینانه است. در شرایط عادی که طی 
آن مراحل تولید واکس��ن اتفاق می افتد، تولید واکس��ن به طور متوسط 
8 تا 15 س��ال طول می کشد تا از آزمایش��گاه به دست تأمین کنندگان 
خدمات بهداش��تی برس��د. سریع ترین واکس��نی که تاکنون تولید شده 
پنج س��ال به طول انجامیده است. با این وجود در مورد این همه گیری، 
محقق��ان در سراس��ر جهان با انجام مراحل توس��عه واکس��ن و به طور 
همزمان با نگاه به فناوری های جدید، در حال تسریع روند تولید واکسن 

کووید-19 هستند.
 )CFR( توماس جی بالی کای از کارشناس��ان ش��ورای روابط خارجی
می گوید: »آنچه در مورد کووید-19 متفاوت از س��ایر بیماری هاس��ت، 
تالش بس��یار عظیم جهانی برای تولید واکس��ن است. هر نهادی که در 
این زمینه فعالیت دارد، به طور گس��ترده به دنبال واکس��ن کووید-19 
اس��ت«، اما س��رعت بخش��یدن به آزمایشات بالینی دش��وار است، زیرا 
توس��عه آنتی بادی ها در بدن نیازمند زمان است. انجام آزمایش از طریق 
ق��رار دادن هدفمند افراد در معرض بیماری می تواند روش دیگری برای 
کاهش زمان آزمایشات باشد، اما از نظر اخالقی بحث برانگیز است. روش 
دیگری که محققان به دنبال س��رعت بخش��یدن به روند کار هس��تند، 
تمرکز بر رویکردهای جدید اس��ت. واکس��ن های مبتن��ی بر RNA و 
DNA می توانند بس��یار س��ریع تر از واکس��ن های معمولی تولید شوند 
که به ماه ها زمان برای رش��د پادتن ها در سلول های حیوانی یا حشرات 

نیاز دارد. با این حال، هیچ یک از آنها برای استفاده تجاری تأیید نشده 
است. 10 نفر از داوطلبان آزمایشات بالینی کووید-19، متعلق به شیوه 

مبتنی بر RNA یا DNA هستند.«
س��وال دیگر این است که آیا واکس��ن می تواند به همه گیری ویروس 
کرون��ا پایان دهد؟ این گزارش پاس��خ داده اس��ت: »مقامات دولتی در 
سراس��ر جهان تأکید کرده اند که تا زمانی که واکس��ن بیماری کش��ف 
نش��ود، همه گیری احتماالً پای��ان نخواهد یافت. با این وجود، حتی پس 
از تأیید واکس��ن، چالش عظی��م تولید کافی آن ب��رای جمعیت جهان 
همچنان وجود دارد. تخمین زده می ش��ود که یک میلیارد دوز واکسن 
فقط برای واکسیناس��یون کادر درمان و س��ایر صنایع ضروری در سطح 
جهان موردنیاز خواهد بود و این تنها در شرایطی است که برای هر فرد 

فقط یک دوز الزم باشد.
این امر از یک طرف، انگیزه کشورها را برای تولید واکسن در مقیاس وسیع 
فراهم کرده است و از طرف دیگر، آنها را به دلیل ترس از تولید بالقوه محدود 
واکس��ن، در برابر یکدیگر قرار داده اس��ت. در حالی که برزیل، چین و هند 
همگی دارای صنایع بزرگ واکسن سازی هستند، اما جزو پرجمعیت ترین 
کش��ورها قرار دارند و می توانند در تأمین واکسن، شهروندان خود را پیش 
از بقیه کش��ورها در اولویت قرار دهند. برخی از کش��ورها به دنبال توافق 
انحصاری با تولیدکنندگان واکسن هستند تا از کمبودهای داخلی جلوگیری 
کنند. برزیل، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا همه با شرکت داروسازی دانشگاه 
آکسفورد، آس��ترازنکا برای صدها میلیون دوز واکسن وارد معامله شده اند. 
توماس بالی کای، از کارشناسان شورای روابط خارجی )CFR( هشدار داده 
است که جنگ های مناقصه بر سر واکسن منجر به توزیع نابرابر واکسن و در 

نهایت، عدم موفقیت در جلوگیری از گسترش بیماری می شوند.
در رأس همه این چالش ها، نگرانی مردم در مورد کشف سریع واکسن 
قرار می گیرد. نظرسنجی گالوپ در ماه ژوئیه تا اوت نشان داد که بیش 
از یک س��وم از آمریکایی های حاضر در نظرسنجی پس از کشف واکسن 
کرونا به دنبال آن نخواهند رفت. عالوه بر این، دانشمندان هنوز در حال 
بررس��ی چگونگی رفتار ویروس کرونا هستند و در تالشند تا به بسیاری 
از پرس��ش های مردم در مورد خطر ایجادش��ده و محافظت از واکس��ن 
پاس��خ دهند. این بررسی ها شامل کارایی واکسن در برابر ویروس کرونا 
اس��ت، اگرچه محققان اش��اره دارند که جهش ویروس لزوماً به معنای 
تغییر در عفونت یا کشندگی آن نیست. آنها معتقدند تنها کشف چنین 

جزییاتی در مورد ویروس به تولید واکسن موفق کمک می کند.«

آیا کشف واکسن به پاندمی کرونا پایان می دهد؟

جهان در تکاپوی یک کشف

مسکن

مردم تخلف مشاوران امالک را گزارش کنند
هزینه صدور کد رهگیری چقدر است؟

درحالی که در ماه های گذشته و به دنبال مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس 
کرونا برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران، برخی مشاوران امالک در 
قبال صدور کد رهگیری مبالغی تا 2 میلیون تومان را از مس��تأجران دریافت 
می کنن��د، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، هزینه ص��دور کد رهگیری برای 
قراردادهای اجاره را 5 هزار تومان و برای معامالت دیگر 10 هزار تومان اعالم 
ک��رد و گفت: صدور کد رهگیری برای قرارداده��ای اجاره الزامی بوده و مردم 

تخلف مشاوران امالک را گزارش کنند.
مصطفی قلی خس��روی در واکنش به این موضوع ک��ه همزمان با ثبت نام 
وام ودیعه مس��کن و الزام به ارائه کد رهگیری، برخ��ی از بنگاه های امالک از 
مستأجران مبالغ باالیی را طلب می کنند، به تسنیم گفت: صدور کد رهگیری 
برای تمام معامالت مس��کن از جمله قراردادهای اجاره الزامی بوده و مش��اور 

امالک ملزم به ارائه آن به طرفین معامله بدون دریافت هزینه ای است.
او ب��ا یادآوری اینکه صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره در س��امانه 
5 هزار تومان و برای معامالت دیگر 10 هزار تومان اس��ت، از مردم خواست تا 
در صورت مشاهده درخواست پول برای صدور کد رهگیری قراردادهای اجاره 

سریعا آن را به اتحادیه امالک گزارش دهند.
به گفته وی،  براساس ماده 28 در صورت بروز چنین تخلفی بنگاه امالک به 
مدت یک هفته پلمب می ش��ود، ضمن اینکه تا 4 برابر مبلغ دریافتی از سوی 
تعزیرات جریمه خواهند شد. همچنین باید رضایت متعاملین نیز توسط مشاور 

امالک متخلف جلب شود.
از س��وی دیگر، با وج��ود آنکه حدود 77 درصد خری��د و فروش ها در بازار 
مس��کن ایران را معامالت سوداگرانه تش��کیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اسالمی فراتر نرفته است. به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت مالیات بر 
عایدی س��رمایه حاکی از آن است که این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال بررسی است. هدف این طرح مقابله با معامالت سوداگرانه در 

بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طال و ... است.
کارشناسان اقتصاد مس��کن معتقدند اگر این برنامه عملیاتی شود در کنار 
مالیات بر خانه های خالی، تاثیر بسزایی در خروج بازار مسکن از حالت سرمایه 
ای به حالت مصرفی دارد و می تواند به کنترل قیمت ها منجر شود. البته مالیات 
خانه های خالی به تصویب مجلس رس��یده که شورای نگهبان به آن ایراداتی 
گرفت. مجددا ایرادات برطرف و به ش��ورا ارسال شده که هنوز شورای نگهبان 

پاسخ نداده است.
با این حال، دولت اولین پیامک ها را به صاحبان 109 هزار واحد مس��کونی 
خالی ارس��ال کرده تا در صورت احراز خالی بودن این واحدها به سازمان امور 
مالیاتی معرفی ش��وند. از طرف دیگر، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 
1397 از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مطرح شد اما دولت 

آبان ماه همان سال اعالم کرد که در این زمینه الیحه ارائه می دهد.
با گذش��ت حدود دو س��ال، هنوز الیحه ای در این زمینه ارائه نش��ده است؛ 
هرچند مسئوالن دولتی می گویند که این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ 
مانعی برای اجرای آن دیده نمی ش��ود. با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر 
یک فرد خانه ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود 

این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت شود.
کشورهای دیگر جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار امالک از ابزار 
مالیات بر عایدی س��رمایه استفاده می کنند و این پایه مالیاتی در 180 کشور 
جهان اجرا می شود. طبق طرحی که مرکز پژوهش های مجلس در سال 1397 
ارائه کرد، مالیات بر عایدی س��رمایه بر ارزش دارایی وضع نمی ش��ود، بلکه بر 
افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می ش��ود. به طور مثال اگر 
فردی ملکی را در  س��ال جاری به قیمت  100 میلیون تومان خریداری کند 
و در س��ال بعد به قیمت 150 میلیون تومان بفروشد، درصدی از 50 میلیون 
تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد 
بود. همچنین در طرح پیش��نهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای 
اسالمی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان 
و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. برای تشویق به عرضه 
مسکن و س��اخت نیز ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از 

پرداخت مالیات بر عایدی امالک معاف شوند.

از عرضه مسکن در بورس چه خبر؟
یک قدم تا اجرا

عرضه پروژه های مسکونی در بورس کاال که با عنوان صندوق های زمین و 
ساختمان یا فروش متری مسکن شناخته می شود با اصالح آیین نامه ماده 14 
قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به اجرای نهایی نزدیک 
می ش��ود. به گزارش ایسنا، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل 
و مس��کن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود 15 ماه قبل مطرح شد 
که در نهایت اواس��ط اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و 

شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد صندوق های زمین و س��اختمان که 
هم اکنون به صورت محدود از طریق 4 تا 5 شرکت بخش خصوصی فعالیت 
می کنند را گس��ترش دهد. معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درب��اره این صندوق ها گفته بود که عرضه پروژه های مس��کن در بورس کاال 
ضمن اینکه س��وددهی مناسبی برای س��رمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه 

مسکن کمک خواهد کرد.
ای��ن صندوق ها با آنچه تحت عنوان بورس امالک و مس��تغالت ش��ناخته 
می ش��ود و اواخر مرداد با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر 
جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس امالک، دارایی های 
مازاد شرکت های دولتی و بانک ها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود، 
اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های 
مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت 
متری عرضه می ش��ود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در 

صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت 
بورس مسکن گفت: آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مس��کن مشکالتی داش��ت که با پیگیری های وزارت راه 
و شهرس��ازی هم اکنون این موانع برداش��ته شده اس��ت. موضوع احیا و 
راه ان��دازی صندوق های زمین و س��اختمان و بهره مندی از این ظرفیت به 
س��ازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابالغ شده تا 
ش��رکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی که در قالب صندوق 
زمین و س��اختمان قابلیت ارائه دارند، آماده و ارائه کنند. به زودی از ابزار 
س��رمایه ای احیا و راه اندازی صندوق های زمین و س��اختمان برای تولید 

مسکن استفاده خواهد شد.
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فرصت امروز: دوازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد مربوط به شهریورماه 
امس��ال با بهبود 0.43 واحدی نس��بت به مردادماه، 46.86 واحد اعالم 
ش��د. با وجود این بهبود اندک اما مش��کالت بخ��ش تولید همچنان به 
قوت خود باقی اس��ت و به عنوان مثال، در آخرین ماه تابستان شاخص 
موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید باز هم افت کرده 

و از 40.24 واحد به 35.64 واحد رسیده است.
ش��اخص مدیران خرید )PMI( موس��وم به ش��امخ از مهرماه 1397 
توسط مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران محاسبه می شود و آخرین 
تحوالت این ش��اخص در شهریور نش��ان می دهد که تولید کماکان در 
تنگنای تأمین مواد اولیه به سر می برد. گزارش دوازدهمین دوره شامخ 
کل اقتصاد و بیس��ت و چهارمین دوره ش��امخ بخ��ش صنعت در حالی 
توسط اتاق ایران منتش��ر شده که به  جز بخش صنعت، وضعیت مابقی 
بخش های اقتصادی نیز تفاوت چندانی نکرده اس��ت. در گزارش شامخ 
ش��هریور 1399، رقم ش��امخ کل اقتصاد 46.86 واحد اعالم ش��ده که 
نسبت به ماه قبل 0.43 واحد معادل 0.92 درصد بهبود یافته، اما شامخ 
بخش صنعت نس��بت به ماه قبل اختالف بیشتری داشته و 6.47 واحد 

معادل 13.4 درصد افزایش یافته است.
تحوالت شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرس��نجی انجام ش��ده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدی��ران خرید برای کل اقتصاد ایران در ش��هریورماه 46.86 محاس��به 
شده است که نسبت به مردادماه )46.43( تغییر چندانی نداشته است. 
بنگاه های اقتصادی که در طرح ش��امخ شرکت کرده اند، در شهریورماه، 
هر 5 زیرش��اخص: می��زان فعالیت ه��ای کس��ب وکار )48.98(، میزان 
سفارش��ات جدید مشتریان )46.93(، س��رعت انجام و تحویل سفارش 
)48.50(، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )35.64( و میزان 
اس��تخدام و به کارگیری نیروی انسانی )48.46( را کمتر از 50 ارزیابی 

کرده اند.
براس��اس این گزارش، می��زان فعالیت های کس��ب وکار )48.98( در 
تابس��تان روند ثابت و رکودی داش��ته اس��ت. این ش��اخص نس��بت به 
مردادم��اه )47.58( اندکی افزایش داش��ته اس��ت، ام��ا همچنان رکود 
فعالیت های کس��ب وکار در کل اقتصاد را نش��ان می ده��د که به دلیل 

کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده نس��بت به مردادماه 
)40.24( اس��ت. میزان سفارش��ات جدید مش��تریان نیز در شهریورماه 
46.93 محاسبه شده است. همچنین میزان فروش کاالها یا خدمات در 
ش��هریورماه )46.20( نسبت به مردادماه )43.45( افزایش داشته است 

که مولد افزایش میزان سفارشات است.
از س��وی دیگر، س��رعت انجام و تحویل س��فارش در شهریورماه عدد 
48.50 محاس��به شده اس��ت که نس��بت به مردادماه )53.28( کاهش 
داشته که دلیل آن، کاهش موجودی مواد اولیه در شهریورماه )35.64( 
بوده اس��ت. این کاهش در بخش ه��ای مختلف اقتصاد قابل مش��اهده 
اس��ت. قیمت محصوالت تولیدش��ده یا خدمات ارائه شده نیز )72.33( 
همچنان افزایش قیمت فروش را بیش��تر از ماه قبل نشان می دهد. این 
در حالی اس��ت که ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری 
ش��ده )88.75( همچنان مقدار زیادی دارد. همچنین شاخص انتظارات 
در ارتب��اط با میزان فعالیت اقتصادی برای مهرماه )44.51( نس��بت به 
ش��هریور )51.55( کاهش داش��ته اس��ت که به دلیل کاهش موجودی 
محص��ول نهایی در انبار یا کارهای معوق در ش��هریورماه )41.56( دور 

از انتظار نیست.
تحوالت شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براس��اس داده های به دس��ت آمده، ش��اخص مدیران خرید صنعت در 
ش��هریورماه، 54.53 محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل )48.06( 
بالغ ب��ر 6.47 واح��د مع��ادل 13.4 درصد افزایش یافته اس��ت. ازجمله 
زیرشاخص های مؤثر در افزایش شامخ بخش صنعت، می توان به افزایش 
مق��دار تولید محصوالت )56.17(، میزان سفارش��ات جدید مش��تریان 
)57.48(، س��رعت انجام و تحویل سفارش )56.72( و میزان استخدام 

)53.17( نسبت به مردادماه، اشاره کرد.
همچنی��ن مقدار تولید در ش��هریورماه )56.17( نس��بت به مردادماه 
)46.23( افزایش داشته  است که باعث افزایش میزان فروش محصوالت 
به مش��تریان )55.38( ش��ده اس��ت. نکته قابل توجه اینکه زیرشاخص 
موجودی مواد اولیه خریداری ش��ده که از مهرماه س��ال 1397، همواره 
مق��دار کمت��ر از 50 را به خود اختصاص داده، در ش��هریور امس��ال به 

41.01 رسیده و نسبت به مردادماه کاهش داشته است.

قیم��ت خرید م��واد اولی��ه )93.08( در ش��هریورماه نی��ز همچنان 
افزای��ش بی رویه در قیمت مواد اولیه را نش��ان می دهد، به دلیل کمبود 
و ع��دم تأمین ارز موردنیاز بنگاه ها از س��وی بان��ک مرکزی و همچنین 
مشکالت ناشی از ناهماهنگی س��ازمان بورس با صنایع باالدستی نظیر 
پتروش��یمی ها در نظارت و تخصیص درس��ت مواد اولی��ه، در برخی از 
صنای��ع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند م��واد اولیه موردنیاز خود را به 

 سختی و در قیمت های بسیار باال تأمین کنند.
قیمت محصوالت تولیدش��ده در شهریورماه هم عدد 70.80 محاسبه 
شده است که نسبت به مردادماه )66.01( افزایش داشته است. انتظارات 
تولید برای مهرماه نیز )52.28( نس��بت به ش��هریورماه )58.62( کمتر 
اما مثبت پیش بینی ش��ده است که نش��ان دهنده وضعیت رونق نسبی 

خواهد بود.
تحوالت شامخ اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر

بازگش��ت بخش صنعت در اقتصاد جهانی در ماه س��پتامبر هم ادامه 
یافته اس��ت. تولید و سفارشات جدید برای س��ومین ماه پیاپی افزایش 
یافته اند درحالی که س��فارش برای صادرات جدید برای اولین بار طی دو 
سال اخیر افزایش داشته  است. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی 
در کل دنیا طی 25 ماه گذش��ته به بیش��ترین مقدار خود افزایش یافته 
است و در سپتامبر 52.3 شده است درحالی که این رقم در ماه آگوست 
51.8 بوده اس��ت. شاخص های اصلی PMI در س��ه ماه اخیر سیگنال 
افزایش��ی را نشان داده اند و طی آخرین نظرس��نجی در بین 29 کشور 
که داده های PMI آنها در دس��ترس بوده است 21 کشور افزایش را به 

ثبت رسانده اند.
براس��اس گزارش ماه س��پتامبر مؤسس��ه IHS از نتایج PMI بخش 
صنعت در منطقه یورو، سیگنال افزایش در رشد صنایع در ماه سپتامبر 
وجود دارد و شاخص برای این ماه 53.7 به  دست  آمده است که نسبت 
به ماه قبل )51.7( افزایش داش��ته اس��ت. عالوه بر این، ماه س��پتامبر 
بیش��ترین رشد طی دو سال اخیر و بهبود در شرایط عملکرد را به ثبت 
رس��انده است. سفارش��ات جدید و تولید با حمایت و تقویت صادرات به  
شدت افزایش داشته اند و رشد منطقه ناشی از بازگشت و تقویت بخش 

صنعت در آلمان است.

فعاالن اقتصادی چه نگاهی نسبت به آینده دارند؟

مسیریابی اقتصاد از دریچه مدیران
استارتآپها

سخت کار کن، سریع کار کن و خوش بگذران
3 نکته برای ادامه حیات کسب و کارها

همه کس��ب وکارها با یک رویا آغاز می شوند و نگه داشتن این 
رویا در مس��یری که پر از ناامیدی، چالش و س��اعت کار طوالنی 
اس��ت، دشوار اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که نزدیک به 20 
درصد از کسب وکارها در سال اول فعالیت خود تعطیل می شوند 
و نزدیک به 65 درصد از کس��ب وکارها عمر یک دهه ای را تجربه 
نمی کنن��د. با این وجود، چطور باید برای س��ال ها و س��اعت های 
طوالنی امیدوار و مثبت باقی ماند؟ اس��تو س��وورمن، کارآفرینی 
ک��ه پنج ب��ار فرآیند راه اندازی اس��تارت آپ را طی کرده به س��ه 
نکته اش��اره می کند که می تواند ادامه مس��یر را برای موسس��ان 

استارت آپ ها آسان تر کند.
* در هم��ان ب��ار اول، کار را درس��ت انجام دهی��د: برای حفظ 
رویای��ی که از کس��ب وکار خود در ذه��ن می پرورانید، باید همه 
کارها را در همان گام اول درست انجام دهید. اما آیا این به معنای 
کامل ب��ودن همه چیز در اس��تارت آپ شماس��ت؟ هرگز اینطور 
نیست. می توان گفت کامل بودن همه چیز برای هیچ کس ممکن 
نیست. منظور از درست انجام دادن کارها در همان گام اول، این 
اس��ت که هزینه ها را کاهش دهید. شما باید حرفه ای عمل کنید 
و میزان خطا را به کمترین س��طح برسانید. زمان مهمترین منبع 
ارزش��مند شماست و زمانی که از آن به درس��تی استفاده کنید، 
س��رمایه گذاری در هر زمینه ای از کس��ب وکار شما به بیشترین 
می��زان بهره وری می رس��د. برای ی��ک دقیقه به نح��وه تعامل با 
کارکنان خود فکر کنید. زمان مهم ترین دارایی آنها هم به ش��مار 
می رود. اگر ش��ما به آنها احترام بگذارید، فضا و ابزار عملکرد موثر 
و معتبر را در اختیار آنها قرار دهید، در نهایت به بهره وری بیشتر 
نی��روی کار و روابط بهت��ر با کارکنان خود می رس��ید، اما چنین 
نتیجه ای ب��ا دفن کردن آنها زیر انتظ��ارات و تکالیف بی فایده  و 
نامش��خص و کنترل های جزئی نگرانه به دست نمی آید. انتظارات 
خود را باال ببرید، همه چیز را ش��فاف کنید و بعد از س��ر راه آنها 

کنار بروید.
* س��ریع کار کنی��د: ب��رای اینکه به توصیه ش��ماره یک عمل 
کنید، باید مدت زمان مناس��بی را برای انجام کارهای تان در نظر 
بگیرید. بررسی همه گزینه ها، دریافت بازخوردها و بازنگری همه 
جزیی��ات مربوط ب��ه کار، از نکات تعیین کننده در تقس��یم بندی 
زمانی اس��ت. به قول معروف و همانطور ک��ه قدیمی ها می گویند 
عجله کار ش��یطان اس��ت، اما امروز بازار منتظر شما نمی ماند که 
به نظر قدیمی ها عمل کنید. در یک چش��م برهم زدن همه چیز 
تغیی��ر می کند. به همی��ن دلیل نمی توانید معط��ل بمانید و دور 
خودتان بچرخید. ش��ما باید س��رنخ ها را پیدا کنید و با سرعت و 
ب��دون اتالف وقت آنها را دنبال کنید. رس��یدن به اهداف کوچک 
بیشتر، ضامن باانگیزه ماندن ش��ما و واقعی تر شدن رویایی است 
که از کس��ب وکار خود در ذهن دارید. اهداف را براساس سرعت 
منطقی تنظیم کنید و با انجام کار با کیفیت س��رعت رس��یدن به 

اهداف را بیشتر کنید.
* خوش بگذرانید: کس��ب وکار، جدی اس��ت و پر از موضوعات 
س��رد و خش��ک مثل پول است و البته چالش��ی برای سالمتی و 
شهرت شما هم به شمار می رود. اما در یک نگاه کلی، کسب وکار 
یک بازی اس��ت که همه چیز در آن با پول س��نجیده می ش��ود و 
امتیازها با پول در آن اندازه گیری می شود. پس از اینکه در کسب 
وکار خود به پول و س��ود برسید، خیلی زود می فهمید مردمی که 
پیش از ش��ما کسب وکاری را راه انداختند، از چه حرف می زدند. 
تنها هدف از کار کردن رسیدن به پول نیست. کار نوعی سرگرمی 
برای صاحبان کسب وکار است. مردم از عرضه یک محصول جالب 
به بازار لذت می برند. کسب وکار درباره چالش هر روزه صاحب آن 

با خود است تا ببیند امروز چه کار می تواند بکند.
بنابراین س��خت کار کنید اما بدانید که جوهر کار، بازی اس��ت. 
لبخن��د بزنید، گاهی لطیفه تعریف کنی��د، کندوکاو کنید و برای 
رقبای خود به یک رقیب خوب تبدیل ش��وید. مش��تریان از شما 
راضی ان��د و ش��ما و گروه تان هر روز صبح ب��ا هیجان اینکه کارها 
به درس��تی انجام شده از خواب بیدار می شوید؟ پاسخ مثبت شما 
به این پرس��ش یعنی همه برنده ش��ده اند. نگهداری از رویایی که 
از کس��ب وکارتان در ذهن دارید، کار س��اده ای نیست. به انگیزه، 
اس��تراتژی و ش��بکه ای از حامیان برای رس��یدن به اهداف خود 
نیاز دارید. این س��ه نکته می تواند به ش��ما در حفظ رویای کسب 
وکار و رس��یدن به آن کمک کند. تعهد به کار حرفه ای، س��رعت 
و س��رگرمی می تواند به شما کمک کند زودتر از خط پایان عبور 

کنید و رویای خود را به چشم ببینید.

چطور برای فروش خارجی دردسر کمتری بکشید؟
جهانی ترین استارت آپ ها

جهانی ش��دن ه��دف هم��ه استارت آپ هاس��ت اما رس��یدن به 
آن بدون دردس��ر نیس��ت. پیش از آنکه برای جهانی ش��دن کسب 
وکاری نوپا تصمیم بگیریم باید بفهمیم که آیا این استارت آپ برای 
عرضه خدمت و کاال به دیگر کش��ورها آماده شده؟ به نوشته سایت 
e27، بعض��ی از کس��ب وکارهای نوپا به طور ذات��ی برای فروش در 
دیگ��ر کش��ورها آماده اند و راه آنها برای عرض��ه بین المللی خدمات 

وکاالی شان، نسبت به دیگران کوتاه تر است.
حضور س��رمایه گذار یا داشتن سرمایه کالن، مطالعات وسیع بازار 
و تغییر در تولید از ویژگی های جهانی عمل کردن یک کس��ب وکار 
است، اما بعضی کس��ب وکارها از آغاز کار، با توجه به ویژگی هایی، 
جهان��ی به ش��مار می روند و برای عبور از بازار داخل و رس��یدن به 
بازار خارج، به دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با چالش هایی مثل حمل 
و نقل و ... نیاز ندارند. ذات بعضی کس��ب وکارها جهانی اس��ت اما 
چه کس��ب وکارهایی؟ چنین کسب وکاری با این ویژگی ها شناخته 
می شود: بیشتر فعالیت تجاری در آن به طور آنالین انجام می شود؛ 
تف��اوت زیادی بین خدمت رس��انی آن به مش��تری بومی و خارجی 
وجود ن��دارد؛ برای فروش کاال در هر منطق��ه جغرافیایی نیازی به 
حض��ور فیزیکی در بازار یا ایجاد ش��بکه کس��ب و کار ندارد؛ برای 
خدمات رس��انی در دیگر کش��ورها نیازی به ایجاد دفتر و نمایندگی 
ندارد و در نهایت، کاال یا خدمتی عرضه می کند که برای فروش در 

دیگر نقاط جهان نیاز به اصالح عمده ندارد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بررس��ی ها نش��ان می دهد که با توجه ب��ه افزایش ش��دید قیمت ها، 
اثرگذاری وام مس��کن از بین رفته اس��ت؛ به طوری که هم اکنون با وام 
160 میلی��ون تومان��ی زوجین تنها می ت��وان در پایتخت 6.5 متر خانه 

خریداری کرد.
به گزارش خبرآنالین، قدرت خرید وام مسکن به حدی پسرفت کرده 
که وزیر راه و شهرس��ازی در تازه ترین اظهارات خود از ارائه پیش��نهاد 
افزایش س��قف تسهیالت مس��کن به بانک مرکزی خبر داد. بنا به اعالم 
محمد اسالمی، »پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
ارائ��ه کرده ایم؛ البته بس��ته تامی��ن مالی آن باید توس��ط بانک مرکزی 
تدوین و ارائه ش��ود و تا این بانک نظر خود را اعالم نکند، نمی توانیم در 

مورد افزایش تسهیالت تصمیم گیری کنیم.«
بررسی ها نشان می دهد تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم که تا 
اوایل سال 1396 حدود 60 درصد قیمت یک واحد 60 متری در تهران 
را پوش��ش می داد، حاال اثرگذاری خود را از دست داده است. هم اکنون 
با وام 160 میلیون تومانی زوجین می توان در پایتخت 6.5 متر مس��کن 

خریداری کرد.
آخری��ن گزارش بان��ک مرکزی از تح��والت بازار مس��کن مربوط به 
ش��هریورماه امس��ال بیانگر آن اس��ت که متوس��ط قیمت یک مترمربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر تهران به 24 میلیون و 2800 هزار و 100 تومان رس��یده اس��ت 

که نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد 91 درصدی را نشان می دهد.
البته به اعتقاد محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازی، »متوس��ط 
قیمت مس��کن 26 اس��تان کش��ور زیر 10 میلیون تومان است. اگر در 
تهران عدد منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط 

قیمت مس��کن پایتخت ب��ه 10 ت��ا 15 میلیون تومان خواهد رس��ید. 
براس��اس بررس��ی های صورت گرفته در 7 استان کش��ور )در شهرهای 
مرکز اس��تان( متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی )طی مرداد 
99( زی��ر 5 میلیون تومان بوده اس��ت. در 19 اس��تان متوس��ط قیمت 
مس��کن زیر 10 میلیون تومان، در دو اس��تان ب��االی 10 میلیون و زیر 
15 میلیون تومان و فقط در یک اس��تان )ش��هر تهران( متوسط قیمت 
مس��کن باالی 20 میلیون تومان بوده اس��ت.« محم��ودزاده با تاکید بر 
اینکه در 26 استان کشور متوسط قیمت مسکن زیر 10 میلیون تومان 
اس��ت، متذکر شد: »اگر برای این استان ها متوسط گیری کنیم، متوسط 
قیمت مس��کن کشور 24 میلیون تومان نیست، بلکه 10 تا 12 میلیون 

تومان خواهد بود.«
آنط��ور ک��ه در گزارش ها دیده می ش��ود، مدت زمان دسترس��ی یک 
خانوار به مس��کن به 100 سال رسیده اس��ت. محاسبات نشان می دهد 
در صورتی که متوس��ط درآمد هر خانوار براس��اس دریافتی یک کارگر 
قرارداد مستقیم را رقمی حدود 3 میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم 
و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه ای خانوار از بخش مسکن را یک 
سوم درآمدهای آنها می داند، در نتیجه یک خانوار تا 11 میلیون تومان 

از درآمد ساالنه خود را به بخش مسکن اختصاص می دهد.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 
تا 24.2 میلیون تومان اس��ت؛ قیمت یک واحد مس��کونی 50 متری به 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان اس��ت، در صورتی که رش��د س��االنه 
قیمت مس��کن را با رش��د س��االنه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر 
بگیریم، بیش از 100 س��ال طول می کشد تا این خانوار بتواند از طریق 
سیستم پس انداز، مس��کن موردنیاز خود را خریداری کند. اگر این فرد 

بخواهد بخشی از زمان موردنظر را با تسهیالت مسکن جبران کند، این 
ش��اخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیالت )100 میلیون تومانی( 
به 90 سال و برای زوجین )تسهیالت 200 میلیون تومانی( به 80 سال 

کاهش می یابد.
در این ش��رایط، کارشناس��ان اعتقاد دارند افزایش تس��هیالت خرید 
مس��کن فقط در صورتی قدرت خرید متقاضی��ان را تقویت می کند که 
ثبات اقتصادی حاکم باش��د؛ در غیر این صورت ب��ا افزایش ماهانه نرخ 
تورم، افزایش وام ارزش خود را از دس��ت می دهد. ثبات قیمت مس��کن 
از س��ال 92 تا 95 نیز این موضع کارشناس��ان را تایید می کند. در این 
س��ال ها افزایش تسهیالت و پرداخت تس��هیالت در قالب سپرده گذاری 
در صندوق مس��کن یکم برای خانه اولی ها در کنار ثبات قیمت مسکن 
موجب ش��د متقاضیان واقعی در بازار بتوانند مس��کن موردنیاز خود را 
تهیه کنند، اما افزایش قیمت ها از پاییز 96 و تش��دید آن در دو س��ال و 
نیم گذشته، باعث شده که تسهیالت مسکن به  ویژه تسهیالت در قالب 
صندوق یکم، کارایی خود را از دست بدهد و متقاضیان در بازار مسکن 

از خرید باز ماندند.
طب��ق گزارش مرکز پژوهش ها، راه ان��دازی صندوق یکم در زمانی که 
معامالت مس��کن در رکود قرار داش��ت، با اس��تقبال خوبی روبه رو شد. 
سیاس��ت های دول��ت تا قبل از تحوالت اقتصادی ب��ه وجود آمده در دو 
س��ال گذش��ته در جهت تامین مالی خرید مسکن خانه اولی ها از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد، اما با افزایش 
جهش��ی قیمت مس��کن و ثابت ماندن سقف تس��هیالت صندوق، عمال 
توانایی خرید مس��کن به خصوص در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب 

شده است.

رئی��س جمهور در یکصد و هفتاد و یکمین جلس��ه س��تاد هماهنگی 
اقتص��ادی دولت، پس از ارائه گ��زارش وزارت صمت در زمینه چگونگی 
کنترل قیمت کاالها، بر لزوم اجرای دقیق این برنامه تاکید کرد و گفت 
دولت مصمم اس��ت ب��ا اجرای برنامه جامع نظارتی دسترس��ی مردم به 
کاالهای اساس��ی و موردنی��از را تامین و قیمت آنه��ا را کنترل و اجازه 
ندهد نوسانات قیمت کاالهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم 
و آرامش روانی آنان را مختل کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اطالعات، دادگستری 
و تعزیرات موظف ش��دند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر 
نظام توزیع و نظارت بر قیمت کاالها را اجرا و در یک وضعیت نظام مند 
با تامین کاالهای اساسی مردم، قیمت کاالها را به ویژه در مورد اقالمی 

که با ارز ترجیحی تامین ش��ده اند، به ش��کل دقی��ق کنترل و مدیریت 
کنند.

روحانی حضور میدانی ناظران و ایجاد ش��فافیت در قالب یک سامانه 
فراگی��ر در حوزه توزیع و قیمت گ��ذاری را از جمله ضرورت های کنونی 
برای کنترل قیمت ها برش��مرد و افزود: دولت مصمم است باوجود همه 
محدودیت ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کاالهای اساس��ی را به 

قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده برساند.
او همچنی��ن همکاری و هماهنگی دس��تگاه قضای��ی و اتحادیه های 

صنفی را برای کنترل قیمت ها حائز اهمیت ویژه دانست.
رئیس جمهور سپس با اشاره به آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ 
اقتصادی تحمیل ش��ده از س��وی آمری��کا برای ملت ای��ران و مبارزه و 

مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همانطور که 
ابعاد دقیق تر جنگ تحمیلی س��ال ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره 
جنگ اقتصادی تحمیلی به کش��ور نیز در آینده به ش��کل دقیق تر برای 
مردم روش��ن می شود. روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه های 
متمادی دش��منی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می کند، ندارد، 
افزود: این ملت از کش��ورهایی که به صورت ناخواس��ته با این تحریم ها 
همراهی می کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانس��انی آمریکا ش��ریک 
باش��ند. رئیس جمهور با اش��اره به اقدامات موثر دس��تگاه های ذی ربط 
ازجمل��ه وزارت امور خارجه و نهادهای حقوق��ی دولت و بانک مرکزی 
تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن 

این تالش ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.

زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به 100 سال رسید

سقف وام مسکن افزایش می یابد؟

رئیس جمهور خواستار افزایش تالش ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده شد

دستور روحانی برای کنترل قیمت کاالهای اساسی

چهارشنبه
16 مهر 1399
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نهاده های دامی و کاالهای اساسی چقدر ارز گرفتند؟
بانک مرکزی شفاف سازی کرد

بانک مرک��زی اعالم کرد که با هماهنگ��ی وزارتخانه های صمت، 
جهاد کش��اورزی و بهداشت، طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از 

5267 میلیون دالر تامین ارز کرده است.
طبق آنچه بانک  مرکزی اعالم کرده است، طی سال جاری بنا به 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دالر ارز با نرخ 4200 
تومان به منظور تامین کاالهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دالر 
برای اقالم کاالی اساس��ی )ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، 
ج��و و گندم( و 1.5 میلیارد دالر برای دارو و یک میلیارد دالر برای 

تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
همچنین مقرر ش��ده که در شش ماه اول سال، 4 میلیارد دالر به 
منظور واردات اقالم کاالی اساس��ی و یک میلیارد دالر برای واردات 

دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود.
براساس آخرین آمار، تامین ارز  انجام شده توسط بانک مرکزی 
به نرخ 4200 تومان، از ابتدای س��ال تاکنون بابت واردات اقالم 
اش��اره شده بدین شرح اس��ت:  1446 میلیون دالر برای ذرت، 
714 میلی��ون دالر ب��رای دانه های روغن��ی، 202 میلیون دالر 
ب��رای جو، 757 میلیون دالر برای روغن خام، 509 میلیون دالر 
ب��رای کنجاله، 290 میلیون دالر برای گن��دم، 40 میلیون دالر 
ب��رای کود، 15 میلیون دالر برای کاغذ، 544 میلیون دالر برای 
تجهی��زات و ملزومات پزش��کی و 750 میلیون دالر برای دارو و 

مواد اولیه.
طبق اعالم بانک مرکزی، علی رغم همه  محدودیت ها و تنگناهای 
ناش��ی از تحریم ه��ای ظالمانه  آمریکا علیه مردم کش��ورمان، بانک 
 مرک��زی ب��ا هماهنگ��ی وزارتخانه های صم��ت، جهاد کش��اورزی 
و بهداش��ت، طی ش��ش ماه س��ال ج��اری جمعاً بی��ش از 5267 
میلیون دالر تامین ارز انجام داده اس��ت اما برخی سوءاس��تفاده ها 
و زیاده خواهی در جهت کس��ب س��ود بیش��تر که در فرآیند توزیع 
و فروش کاالهای مورد اش��اره وجود دارد مانع از آن ش��ده اس��ت 
که کاالهای اساس��ی تامین ارز شده، برمبنای قیمت تمام شده ارز 
آنه��ا در اختیار م��ردم قرار گیرد که انتظار می رود کارشناس��ان در 
برنامه های یادش��ده، به مردم این پاس��خ را بدهند که چرا کاالهای 
مذک��ور، ب��ا قیمت های متناس��ب ب��ا ارز 4200 تومانی به دس��ت 

مصرف کنندگان نهایی نمی رسد.

قیمت اوراق مسکن در یک ماه گذشته افزایش یافت
اوراق مسکن چند؟

قیمت اوراق مس��کن نس��بت ب��ه حدود یک ماه گذش��ته 
افزایش یافته، به طوری که در 7 شهریورماه زوج های تهرانی 
ب��رای تهیه این اوراق باید 36 میلی��ون و 240 هزار تومان و 
مجرده��ای تهران��ی نیز باید 21 میلی��ون و 140 هزار تومان 
پرداخت می کردند که این رقم در حال حاضر برای زوج ها به 
39 میلیون و 840 هزار تومان و برای مجردها به 23 میلیون 

و 240 هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایس��نا، اوراق تسهیالت مس��کن وارد کانال 82 
تا 82 هزار تومان ش��ده اس��ت؛ به طوری که تسه )هر برگ( 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد س��ال گذش��ته به ترتیب 82 
هزار و 300، 82 هزار و 500 و 82 هزار و 200 تومان قیمت 
دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن مربوط 
به تیرماه پارسال با قیمت 82 هزار و 800، در مرداد با قیمت 
82 ه��زار و 300 و در ش��هریور نیز با قیمت 82 هزار و 300  
تومان داد و س��تد می شود. قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال 
گذش��ته نیز 82 هزار و 200، 82 ه��زار و 600 و 82 هزار و 
500 تومان بوده و هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در دی، 
بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت های 82 هزار و 600، 
82 ه��زار و 700 و 82 هزار و 900  هزار تومان داد و س��تد 

می شود.
بر این اساس، تس��ه )اوراق( فروردین، اردیبهشت و خرداد 
س��ال جاری به ترتیب 82 هزار و 900، 83 هزار و 82 هزار و 
900 تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن 
در تیر و مرداد و ش��هریور سال جاری نیز با قیمت 82هزار و 
700، 82 هزار و 900 و 83 هزار تومان داد و س��تد می شود 
بنابراین هزینه وام مس��کن در این گزارش براس��اس آخرین 
قیمت که همان قیمت اوراق ش��هریور سال جاری یعنی 83 

هزار تومان بوده، محاسبه شده است.
همچنین با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند 
تا 140 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 100 
میلیون تومان تس��هیالت خرید مس��کن و 40 میلیون تومان 
جعاله می ش��ود بنابراین برای 100 میلیون تومان تسهیالت 
باید 200 برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تس��ه 83 هزارتومان��ی 16 میلیون و 600 
هزار تومان می ش��ود که ب��ا در نظر گرفتن 40 میلیون تومان 
وام جعال��ه که ب��رای آن باید 80 ورق  ب��ه مبلغ 6 میلیون و 
640 ه��زار تومان خریداری کنن��د، 23 میلیون و 240 هزار 

تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 240 
میلیون تومان ش��امل 100 میلیون تومان تس��هیالت خرید 
مس��کن برای هر نفر و 40 میلی��ون تومان وام جعاله دریافت 
کنن��د بنابرای��ن زوجین باید 400 برگه تس��هیالت مس��کن 
خریداری کنند ک��ه هزینه آن 33 میلیون و 200هزار تومان 
اس��ت که همراه با 6 میلیون و640 هزار تومان وام جعاله که 
برای آن باید 80 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در 

مجموع باید 39 میلیون و 840هزار تومان پرداخت کنند.
از س��وی دیگر، س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و 
ش��هرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نف��ر به 80 میلیون 
تومان رس��یده که برای آن باید 160 برگه خریداری شود که 
هزینه آن 13 میلیون و 280هزار تومان اس��ت. این وام برای 
س��ایر مناطق ش��هری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است که باید برای آن 120 برگه خریداری شود که هزینه آن 

9 میلیون و 960 هزار تومان می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: تصادفات س��اختگی با هدف کالهبرداری از شرکت های 
بیمه ای، موضوع تازه ای نیس��ت، اما گردش مال��ی میلیاردی تصادفات 
س��اختگی نش��ان می دهد که چرا باندهای س��ازمان یافت��ه ای در این 
کس��ب و کار نامشروع ش��کل گرفته اند و چگونه به چالش مهمی برای 
صنعت بیمه بدل ش��ده اند. کش��ف تصادفات س��اختگی به نیت اخاذی 
از ش��رکت های بیمه ای توس��ط پلیس در چند س��ال گذشته به انحالل 

باندهای حرفه ای و سازمان یافته ای منتهی شده است که گاهی 
با صحنه س��ازی و تصادف س��اختگی اقدام به پرونده سازی برای 
اخذ خس��ارت از ش��رکت های بیمه می کنند و گاه��ی نیز افراد 
بی خانم��ان و ک��م بضاعت را طعمه ق��رار داده و آنها را به انجام 

تصادفات ساختگی ترغیب می کند.
در تصادفات ساختگی، افراد یا خودشان صدمات را وارد می کنند 
یا گاهی اوقات توس��ط افراد حرفه ای ک��ه تخصص دارند صدمات 
ش��دید و خطرناکی مانند شکستگی اس��تخوان و جراحات متعدد 
روی بدن افراد ایجاد می شود تا از بیمه خسارت بگیرند. معموال در 
این نوع تصادفات س��اختگی غالبا از خودروهای قدیمی و فرسوده 
استفاده می کنند و بیشتر تصادفات هم در ساعت های پایانی شب 
و یا س��اعت های ابتدای روز در خارج از شهر انجام می شوند. بخش 
دیگری از تخلفات این بخش نیز مربوط به تبانی و سندسازی برای 
اخذ خسارت تصادف است به طوری که هیچ تصادفی رخ نمی دهد، 
اما برای اخذ خس��ارت بیمه، سندسازی می شود. همچنین گاهی 
اوقات، تصادف واقعی رخ می دهد، اما در اعالم رقم خسارت، تخلف 
ش��ده و رقم بیشتری اعالم می ش��ود تا از این طریق، فرد خسارت 

دیده، غرامت بیشتری دریافت کند.
نشانه هایی برای شناخت تصادفات ساختگی

صحنه س��ازی و تصادفات س��اختگی، موضوعی اس��ت که در 
سال های گذشته خبرها و گزارش های زیادی در صفحه حوادث 
روزنامه ها درباره آن منتش��ر ش��ده اس��ت. دریافت آسان مبلغ 
دی��ه از ش��رکت های بیمه گر در حوادث ترافیک��ی و اکتفاکردن 
به اظه��ارات طرفین حادثه در تعیین عامل حادثه و عدم وجود 
دادگاه های ویژه در رس��یدگی به پرونده ه��ای حوادث ترافیکی 
ازجمله عوامل س��اختاری هس��تند که پای باندهای حرفه ای و 

سازمان یافته ای را به این موضوع باز کرده است.
ب��ا اینکه مطالعات زی��ادی در مورد این پدیده مخ��رب اجتماعی در 
ایران صورت نگرفته است، اما در تازه ترین مطالعه، پژوهشگران سازمان 
پزش��کی قانونی، دانشگاه آزاد اسالمی س��اری و دانشگاه علوم پزشکی 
مازن��دران، کلیه پرونده های در دس��ترس تصادف س��اختگی پزش��کی 
قانونی اس��تان مازندران را در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررس��ی 

ق��رار داده اند. طبق نتایج این مطالعه، بیش��تر تصادفات س��اختگی در 
س��اعت های پایانی ش��ب و س��اعت های اول روز در مکان های خارج از 
ش��هر اتفاق می افتد و به طور معمول در این تصادف ها آسیب های افراد 

سرنشین به صورت مشترک و قرینه است.
تعداد پرونده های مربوط به تصادفات س��اختگی ک��ه در این مطالعه 
بررس��ی شد، 200 مورد بود ولی به دلیل اینکه در پزشکی قانونی تمام 

پرونده های شهرس��تان ها یا مواردی که به کالنتری ارجاع داده  شده اند، 
قابل دسترس��ی نبودند تنها 79 مورد پرونده با استفاده از پرسش نامه ای 
دوبخش��ی بررس��ی ش��د. بخش اول پرس��ش نامه درخصوص اطالعات 
جمعیت ش��ناختی افراد مراجعه کننده به پزش��کی قانونی ش��امل سن، 
جنس، ش��غل، وضعیت تأهل و سطح تحصیالت و بخش دوم مربوط به 

نوع تصادف، پوزیشن فرد، نوع مراجعه و نوع آسیب بود.

الگوی تصادفات ساختگی در یک بازه 5 ساله
طبق نتایج این بررسی، از 79 پرونده مطالعه شده، 75 مورد مربوط به 
مردان و 4 مورد مربوط به زنان بود. افراد مراجعه کننده متولد سال های 
1380 تا 1347 بودند و حدود نیمی از آنها مجرد بودند. اکثر این افراد 
مدرک دیپلم داش��تند و بعد از آن بیش��ترین مدرک تحصیلی این افراد 
س��یکل بود. همچنین اکثر افراد مراجعه کننده )82.2 درصد( شغل آزاد 

داشتند.
همچنین بیش��ترین نوع تصادف گزارش ش��ده توسط شخص 
مراجعه کنن��ده؛ تص��ادف موتور با خودرو و بع��د از آن واژگونی 
وسیله نقلیه و کمترین فراوانی مربوط به تصادف ماشین با عابر 
پیاده بود. بیش��ترین افراد مراجعه کننده به پزش��کی قانونی در 
تصادفات س��اختگی نیز راننده موتور یا سرنشین جلوی خودرو 
بودند. بیش��ترین تعداد سرنشین سوار بر وسیله نقلیه در هنگام 
حادثه دو نفر و یک نفر بود. بیش��تر از نیمی از پرونده ها مربوط 
ب��ه افرادی بود که در خارج از اس��تان زندگ��ی می کردند و 38 
درصد از آنها علت حضور در استان مازندران را مسافرت گزارش 
کرده بودند. در بین پرونده های افراد مقیم در اس��تان، بیشترین 
پرونده ها مربوط به قائمش��هر و از بین افراد خارج استان بیشتر 

پرونده ها مربوط به استان تهران بود.
در ح��دود 61 درص��د از پرونده ه��ا، اف��راد ب��ا آمبوالنس به 
بیمارستان ارجاع داده شده بودند و در حدود 89 درصد از موارد 
محل وقوع حادثه، خارج از شهر بود. همچنین بیشترین ساعات 
وقوع حادثه مربوط به ساعت های 19 تا 24 شب و 12 بامداد تا 
ش��ش صبح بود. بیشترین نوع آسیب ثبت شده در این پرونده ها 
ساییدگی بود و سیاه شدگی کمترین نوع آسیب گزارش شده در 
افراد مصدوم بود. این آس��یب ها در تمامی سرنشین ها به صورت 
مش��ترک بودند و در بیش��تر موارد آسیب ها به صورت قرینه در 

افراد بود.
با توجه به اینکه در این پژوهش مشخص شد، افراد در بیشتر 
پرونده های تصادفات ساختگی شغل آزاد دارند، پژوهشگران این 
مطالعه می گوین��د: این موضوع می تواند نش��ان دهنده وضعیت 
مالی بد افراد باشد. اگر زمینه برای کار و کسب درآمد این افراد 
فراهم ش��ود و بیمه ه��ای مربوطه در پرداخت هزینه س��خت گیری های 

بیشتری داشته باشند، احتمال وقوع چنین حوادثی کاهش می یابد.
گفتنی اس��ت نتایج ای��ن مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهش��ی با 
عن��وان »الگوی تصادفات س��اختگی در مرکز پزش��کی قانونی اس��تان 
مازندران در س��ال های 95-1390« در فصل نامه پزش��کی قانونی ایران 

منتشر شده است.

با نزدیک شدن دالر به مرز روانی 30 هزار تومان، برخی از کارشناسان 
معتقدند که مرخص ش��دن ترامپ از بیمارستان »والتر رید« در افزایش 

نرخ ارز موثر بوده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، افزایش دوباره بعد از نزول یک 
روزه، حکای��ت یکی دو روز گذش��ته بازار ارز اس��ت. قیمت دالر بعد از 
کاهش 4 هزار تومانی، روز سه شنبه مجدد به مرز 30 هزار تومان رسید. 
گوی��ا هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک تر می ش��ویم، التهابات بازار ها از 
جمله بازار ارز هم بیشتر می شود. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدن��د ک��ه هر زم��ان عبدالناصر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی 
درخصوص به تعادل رس��یدن قیمت ارز س��خن می گوی��د، دالر حالت 

تدافعی به خود گرفته و افزایش پیدا می کند.
در واکاوی بازار ارز به چند نکته مهم برخوردیم؛ نخست آنکه تاکنون 
حدود 19 میلیارد دالر ارز به سامانه نیما بازنگشته است. دلیل دوم آن 
ترخیص ترامپ از بیمارس��تان اس��ت، زیرا در مدت��ی که رئیس جمهور 
آمریکا در بیمارس��تان بستری بود، ارز شاهد کاهش 3 تا 4 هزار تومانی 
بود و به قیمت 26 هزار تومان رسید. البته دالالن هم به نوسانات بسیار 
قیم��ت دالر در بازار ارز دامن زدند. همانطور که می دانید داللی تاکنون 

نه تنها بازار ارز، بلکه در همه بازار ها تاثیری منفی داشته است.
همچنی��ن برخی از متخصصان ب��ازار ارز معتقدند، ورود تقاضا از بازار 
موازی س��هام به بازار س��که و دالر عامل افزایش��ی شدن قیمت ها بوده 
اس��ت. ناگفته نماند که اتفاقات سیاسی از جمله خطر افزایش تحریم ها 
موجب باالرفتن س��طح تقاضا در بازار ارز و س��که می شود. الزم به ذکر 
است که باالبودن نرخ تورم در جامعه به افزایش نرخ دالر منجر می شود.

البت��ه رئی��س کل بانک مرکزی معتقد اس��ت جو روانی ب��ر بازار ارز 
س��ایه افکنده که دلی��ل آن را هم طرح مکانیزم ماش��ه از طرف آمریکا 
و زمزمه های��ی مبنی بر قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران اس��ت. طرح 
مکانیزم ماش��ه مرب��وط به چند هفته قب��ل بود و بنا به اذعان بیش��تر 
کارشناس��ان داخلی و دش��منان خارجی این طرح موفق نبود و آمریکا 
در این زمینه شکست خورد. درباره طرح قطع ارتباط مالی ایران با دنیا 
باید بگوییم که این یک پیشنهاد از جانب چند نماینده کنگره به ترامپ 
بوده تا ترامپ بعد از بررس��ی و در صورت تایید در قالب دستور اجرایی 

و یا هر مکانیزم دیگری ابالغ کند.
آیا بایستی منتظر دالر 35 هزار تومانی باشیم؟

در ارتباط با صحبت همتی، س��وال این اس��ت: در جایی که به قولی 
در نبرد دیپلماتیک، ایران پیروز میدان بوده، آیا درس��ت است مشکالت 
داخل��ی را به آن آدرس دهی��م و التهاب و ناامنی را تایید کنیم یا اینکه 
س��کوت کنیم و از کنار مسئله بگذریم و موضوع را به گذر زمان واگذار 
ک��رده و کار علم��ی و عملی خ��ود را برای کاهش قیم��ت ارز به انجام 

برسانیم؟
در این زمینه، احمدجانجان کارش��ناس اقتصادی بازار سرمایه درباره 
نوسانات نرخ ارز می گوید: محدودیت هایی که در اثر کرونا به وجود آمد 
را می ت��وان یکی از دالیل افزایش نرخ ارز دانس��ت. در حال حاضر دالر 
در مح��دوده 20 هزار و 750 تومان ت��ا 21 هزار و 300 تومان از طرف 
دولت حمایت می شود. به نظر نمی رسد که دالر فعال قصد کاهش داشته 
باشد، اما با شرایط فعلی اگر بخواهد کاهش پیدا کند به محدوده 25 تا 
27 هزار تومان می رسد. حال اگر دالر قیمت 29 هزار تومان را رد کند 
باید منتظر دالر 35 هزار تومانی باشیم. همچنین در صورتی که قیمت 
دالر در محدوده 29 هزار تومان بچرخد، دالر حدود 2 تا 4 هزار تومان 

کاهش پیدا می کند.
جانجان ادامه داد: این قیمت دالر برای برخی از افراد جامعه غیرقابل 
هضم است، اما واقعیت امر این است که کرونا بر صادرات تاثیر گذاشته و 
منابع ارزی موجود طی سال های گذشته هنوز به کشور بازنگشته است.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ کاالیی با ارز 4200 وارد کشور 
نمی ش��ود، ادامه داد: کاال هایی که با ارز 4200 وارد کش��ور می شود، با 
دالر آزاد با مردم معامله می ش��ود. عموم مردم فکر می کنند با ورود یک 
حکومت دموکرات در رأس امور، اوضاع ما بهتر می شود. البته در نهایت 
خوش بینی ش��اید در کوتاه مدت نرخ ارز ح��دود 16 تا 18 هزار تومان 
کاهش پیدا کند. با س��رکار آمدن بایدن فش��ار های اقتصادی در کشور 

کمتر نخواهد شد.
همچنین به عقیده برخی کارشناسان، اگر ترامپ در این جنگ پیروز 
ش��ود، بقای او باعث می ش��ود که مردم برای حف��ظ ارزش دارایی خود 
به س��مت خرید دالر بروند و قیمت آن به مراتب بیش��تر شود. به گفته 
ریچارد بنسون مدیر ارشد سرمایه گذاری میلنیوم، با اینکه جو بایدن در 
نظرس��نجی ها نسبت به دونالد ترامپ پیشتاز است، اما اگر در مناظره ها 
مقابل ترامپ ضعیف عمل کند ش��اهد نوسانات در نرخ ارز خواهیم بود. 
به عقیده بنسون، اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نرخ برابری دالر در 
برابر سایر ارز های جهان رشد خواهد داشت. البته به عقیده تحلیلگران، 
نرخ برابری دالر به دلیل عملکرد بهتر کش��ور های اروپایی و آسیایی در 

برابر ش��یوع ویروس کرون��ا پایدار نخواهد بود. اگ��ر دولت ارز را کنترل 
نکند،40 درصد رشد می کند.

اگر دولت وارد عمل نشود، دالر 40 درصد رشد می کند
امین پ��والدرگ کارش��ناس اقتص��ادی نیز درخصوص دالیل رش��د 
قیمت دالر، می گوید: یکی از دالیل رش��د دالر می تواند این باش��د که 
در سال های گذش��ته در قیمت دالر تورم ایجاد شد و چندین بار گفته 
شده بود که ممکن است بارها بازار نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد. 
اگر دولت کنترل ارز را در دست نگیرد احتمال این هست که نرخ ارز با 
رشد 40 درصدی مواجه شود، به طور کلی سیاست های اقتصادی دولت 
طی چند ماه اخیر در تمام بازار ها به دلیل افزایش نرخ دالر با شکس��ت 
مواجه ش��ده، هرچند که دولت ادعا می کند با فعالس��ازی بازار سرمایه 
)بورس( توانسته نقدینگی را هدایت کند، اما بازار های موازی اعم از ارز، 

مسکن و خودرو عمال ملتهب است.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین دلیل به علت انتخابات 
آمریکا اس��ت به گونه ای ک��ه هرچه به این انتخابات نزدیک می ش��ویم 
التهاب��ات در بازار ارز هم به دالیل سیاس��ی و بین المللی بیش از پیش 
می ش��ود. حال باید منتظر مان��د و دید انتخابات آمری��کا و تحریم های 
ظالمان��ه قیم��ت دالر و زندگی مردم ایران را تا چ��ه حد می تواند برهم 
بزند. همچنین این س��وال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی و دولت 

دست روی دست گذاشته و فکری به حال وضعیت موجود نمی کنند.

نگاهی به متغیرهای سیاسی اثرگذار بر بازار ارز

چرا دالر ارزان نمی شود؟

چند درصد تصادفات، ساختگی و برای کالهبرداری از شرکت های بیمه است؟

چالش تصادف ساختگی در صنعت بیمه

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
هدایت نقدینگی در دست بازار سرمایه

ی��ک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه، تجدی��د ارزیابی دارای��ی برای 
ش��رکت های بورس��ی را با توجه به تورم موجود در ب��ازار یک الزام 

خواند.
مهدی س��وری در پاس��خ به این س��وال که راهکارهایی همچون 
تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها تا چه حد می تواند بازار را به تعادل 
مطلوب برس��اند، به سنا گفت: تجدید ارزیابی به دلیل تورم موجود 
در بازار س��رمایه یک الزام اس��ت و قطع به یقین این امر به تعادل 
بازار و ش��فاف شدن دارایی ها کمک خواهد کرد. بهتر است در کنار 
اقداماتی همچون بازگش��ت ، EPS شرکت ها مکلف باشند هر سال 
دارای��ی خود را تجدید ارزیابی و ب��ه روز کنند؛ یعنی به جای بهای 
تمام ش��ده تاریخی، براس��اس قیمت روز اقدام کنند. عالوه بر این، 
افزایش س��رمایه از محل صرف سهام نیز از جمله مسائلی است که 

می تواند نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت تولید انتقال دهد.   
او در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه با توجه ب��ه الزام ش��رکت ها به 
بازارگردانی و جذابیت قیمتی بس��یاری از نمادها تا چه حد شرایط 
برای بهبود روند معامالت در بورس آماده است، افزود: اگرچه هنوز 
پارامترهای مولد ریسک به طور کامل در بازار سرمایه از میان نرفته 
و برخی بازارهای موازی همچنان دارای تب و تاب هس��تند، ولی به 
نظر می رس��د به مرور، نمادهایی که بی دلیل قربانی هیجانات افراد 
تازه وارد در بازار س��رمایه شده بودند، قادر باشند راه شان را از سایر 

سهم ها جدا کرده و به مطلوبیت موردنظر دست یابند.
وی درخص��وص دیگر راهکارهای کم هزین��ه ای که می توان برای 
بازگشت بازار سرمایه به روند تعادلی قبل متصور بود، ادامه داد: در 
این باره از مدت ها قبل  پیش��نهاد اختیار فروش را در عوض تزریق 
مستقیم سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار داده بودیم و اکنون 
ش��اهد آن هستیم که این اتفاق در قالب اوراق تبعی رخ داده است. 
درخصوص اوراق تبعی البته با دو مس��ئله مواجهیم: نخس��ت اینکه 
حجم این اوراق منتش��ر ش��ده بسیار کم اس��ت و دوم، با توجه به 
اینکه س��قف قیمتی را افزایش می دهند، س��بب افزایش قیمت آن 

سهم می شوند.
سوری در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه تا چه میزان توانسته 
نقش کلیدی خود را در جهت دهی صحیح به نقدینگی در ش��رایط 
تورمی و افزایش حجم معقول تامین مالی شرکت ها ایفا کند، گفت: 
بازار س��رمایه با توجه به شرایط حال حاضر، هدایت نقدینگی را به 
دست می گیرد، اما برای اینکه بتوانیم از بازار سرمایه به عنوان ابزار 
جدی و همیش��گی تامین مالی شرکت ها کمک بگیریم، نیاز به نگاه 

بلندمدت سهامداران به این بازار داریم.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در پانزدهمین روز مهرماه درحالی 
ب��ا رش��د 24 هزار واحدی به مدار صعود بازگش��ت و م��رز روانی یک و 
نی��م میلیون واحد را مج��ددا پس گرفت که معامالت فرابورس به دلیل 
اختالل هسته انجام نشد. شاخص کل بورس در این روز 24 هزار و 525 
واحد رش��د کرد و در ارتفاع رقم یک میلیون و 514 هزار واحد ایستاد. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 5هزار و 353 واحد افزایش به 402 هزار 
و 120 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 3 هزار و 507 واحد رشد به 
263 هزار و 483 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 18 هزار و 803 واحد 
و ش��اخص بازار دوم 46 هزار و 121 واحد افزایش داش��ت. در معامالت 
روز سه شنبه بیش از 6 میلیارد و 350 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 79 هزار و 563 میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه فلزات 
اساسی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در ای��ن گروه 451 میلیون و 923 هزار برگه س��هم به ارزش 10هزار 
و 610 میلیارد ریال داد و س��تد شد. نمادهای ایران خودرو، بانک ملت، 
فوالد مبارکه اصفهان، گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان، ملی 
صنایع مس ایران، س��ایپا و پاالیش نفت بندرعب��اس ازجمله نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
همچنی��ن نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 3 
ه��زار و 812 واح��د، بانک مل��ت )وبملت( با یک ه��زار و 403 واحد، 
ب��ورس اوراق بهادار تهران )بورس( با یک هزار و 178 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک ه��زار و 151 واحد، ایران خودرو 
)خ��ودرو( با یک هزار و 144 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار 
و 57 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 922 واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با 849 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 817 
واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 805 واحد، س��ایپا )خساپا( با 636 
واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 618 واحد و ش��رکت ارتباطات 
س��یارایران )همراه( با 614 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای شرکت س��رمایه گذاری نیرو )ونیرو( با 
817 واحد، سایر اش��خاص بورس انرژی )انرژی 3( با 293 واحد، گروه 
پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 264 واحد، گروه صنعتی 
پاکشو )پاکش��و( با 257 واحد، شرکت سرمایه گذاری شاهد )ثشاهد( با 
240 واحد، پتروش��یمی فناوران )ش��فن( با 149 واحد و توسعه معادن 

و فلزات )ومعادن( با 119 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.

بورس با انتشار اطالعات شرکت ها قطعا مثبت می شود
بورس تهران در حالی در یکی دو هفته گذشته روند یک گام به پیش 
و دو گام به پس را دنبال می کند که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد 
است: تا زمانی که اطالعات شرکت ها منتشر نشود و خأل اطالعاتی بازار 
رفع نگردد این وضعیت ادامه دارد و مثبت شدن بورس نیز دوام چندانی 
نخواهد داش��ت چرا ک��ه در این فضا خرید مانند راه رفتن با چش��مان 
بسته روی طناب است و هر تلنگر و خبر سیاسی منفی نیز می تواند جو 
اعتم��اد بازار را از میان ببرد. در نتیجه خأل اطالعات مش��کل مهم بازار 
ایران در این روزهاس��ت.  مصطفی صفاری با اشاره به اینکه بازارگردانی 
اجباری ش��ده اس��ت، به خبرآنالین گفت: این اجبار در حالی است که 

خیلی از سهام ها اصال معامله نمی شود.
او درب��اره این س��وال که منع نوس��ان گیری روزانه چق��در در منفی 
شدن ش��اخص بورس موثر است، ادامه داد: من اتفاقا خیلی موافق منع 
نوسان گیری روزانه هستم. به هر روی در بازاری که سهام شناور پایینی 
دارد هم معامالت الگوریتمی و هم نوسانات روزانه مخرب هستند و بازار 
را دچار شوک می کنند. این در حالی است که این ابزارها در بازار مثبت 

خود را نشان نمی دهد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینک��ه انتخابات آمریکا یک 
ش��وک سیاسی برای بازار محسوب می شود، گفت: ما در اقتصاد دو نوع 
ش��وک داریم. یک نوع سیاسی و یک نوع اقتصادی. شوک های سیاسی 
معموال کوتاه مدت هس��تند. ش��وک های اقتصادی اما بلندمدت هستند 
و اثر عمیقی دارند. خبر ابتالی ترامپ به کرونا نیز یک ش��وک سیاسی 
بود که به س��رعت تاثیرش را از دس��ت داد، اما تاثی��ر انتخابات آمریکا 

هنوز ادامه دارد.
وی درخصوص روند حرکت شاخص بورس در روزهای آتی نیز گفت: 
بی تردید در هر شرایطی با ورود اطالعات به بازار، شاخص بورس مثبت 
خواهد ش��د. قبال هیأت مدیران موظف بودند پیش بینی بودجه و فروش 
و سود سال شان را به سهامداران بگویند، اما االن همه بی خبرند. بورس 
نگاه به آینده دارد اما متاس��فانه هیچ اطالعاتی برای مش��خص ش��دن 

وضعیت آینده وجود ندارد.
دورنمای معامالت بورس تهران تا پایان سال 99

همچنین بهادر ش��مس به اصالح ش��اخص بورس ت��ا پایان انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و به ایرنا، گفت: اصالح بورس ممکن 
اس��ت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا وجود داشته باشد. 

به نظر می رس��د ریزش قیمت س��هام در بورس به پایان رسیده باشد و 
در بیش��تر تحلیل سهام شرکت ها شاهد بازگشت الگوی قیمتی در آنها 
هس��تیم و مدل اصالح قیمتی آنها در ح��ال تکمیل کردن فرآیند خود 

هستند.
او با بیان اینکه به طور معمول در ایران از س��ال های گذش��ته شاهد 
هس��تیم که بازار در نیمه دوم سال ضعیف تر از نیمه نخست سال پیش 
می رود، افزود: ممکن اس��ت امسال این اتفاق رخ ندهد زیرا در یک ماه 
گذش��ته که بورس در حال اصالح قیمتی بوده اس��ت بازار ارز در رونق 

به سر برده است.
به گفته ش��مس، نرخ دالر زمانی که شاخص بورس 2 میلیون و 100 
ه��زار واحد بود 22 هزار تومان بود و اکن��ون در محدوده های 30 هزار 
تومان قرار دارد. با توجه به چنین موضوعی، تحلیل های بین بازاری بهم 
ریخته است بدین معنا که یا باید نرخ دالر کاهش یابد یا شاخص بورس 
به اصالح خود پایان دهد و در 6 ماه دوم سال شاهد رونق مجدد در بازار 
باشیم که به طور طبیعی و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم 

در کشور انتظار داریم در 6 ماه دوم سال این اتفاق رخ دهد.
وی به پیش بینی روند معامالت بورس تا پایان سال اشاره کرد و گفت: 
پیش بینی برخی از کارشناس��ان برای روند بورس تا پایان سال شاخص 
2میلی��ون و 700 ه��زار واحد تا 3 میلیون واحد اس��ت به همین دلیل 
بس��یاری از س��رمایه گذاران هوش��مند در وضعیت فعلی در حال خرید 
در این بازار هس��تند. ثروتمندشدن در این بازار کار سختی نیست بلکه 
س��رمایه گذاران بای��د در قیمت های ارزان خری��د و در قیمت های باالتر 
س��هام خود را به فروش برسانند. س��رمایه گذاران تازه وارد برعکس این 
اق��دام رفت��ار می کنند و به همین دلیل اکنون چی��زی جز ضرر و زیان 

عاید آنها نشده است.

هسته معامالت فرابورس دیروز هنگ کرد و معامالت آن انجام نشد

رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
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ممنوعیت صادرات سموم، تولیدکنندگان 
داخل را زمینگیر کرد

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکننده س��موم کش��ور گفت 
قبال صادرات س��موم به کشور های منطقه انجام می شد، اما ممنوعیت 

صادرات باعث شد بازار های خود را از دست بدهیم.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدناصر عالئی نیا در نشست 
خبری کمیته حمایت از تولید داخل انجمن صنایع تولیدکنندگان سم 
با انتقاد از واردات بی رویه س��موم اظهار ک��رد: با وجود ظرفیت فراوان 
تولید در کشور، طی یک سال گذشته واردات سم از 12 درصد به 52 
درصد افزایش یافت، در حالی که با تخصیص ارز به تولیدکنندگان، 30 

درصد ارزبری کمتر از واردات خواهد داشت.
او با اش��اره به اینکه 60 شرکت فرموالسیون سموم در کشور وجود 
دارد، افزود: با وجود آزمایش��گاه های مجهز در داخل این امکان وجود 
دارد که هرگونه س��م را در داخل کشور فرموله کنند، اما وزارت جهاد 
کشاورزی ترجیح می دهد به جای به کارگیری این شرکت ها سم آماده 

را از کشور های دیگر وارد کند.
عالئی نی��ا با بیان اینکه صنعت فرموالس��یون در داخل کش��ور نیم 
قرن تجربه دارد، گفت: این صنعت به پختگی کامل رس��یده اس��ت و 
می تواند صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد که با این وجود جای 
این س��وال مطرح است که چرا این چراغی که سال هاست روشن نگه 

داشته ایم برخی می خواهند آن را در جایی دیگر روشن کنند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: گران��ی ارز فرصت خوبی برای صادرات 

است، به همین خاطر باید از تولید داخل حمایت شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایران طی سال های اخیر صادرکننده 
سموم بوده است، افزود: در سال های گذشته ایران صادرکننده سموم به 
کشور های منطقه از جمله ترکیه بوده، اما امروز در سایه عدم حمایت 

دولتی به واردکننده کامل تبدیل شده ایم.
او با انتقاد از واردات س��موم در ش��رایط کمبود ارز به جای حمایت 
از تولید داخل گفت: س��ال گذشته 250 میلیون دالر برای تامین مواد 
تکنی��کال اختصاص یافت، اما 52 درصد این اعتبار برای واردات س��م 
آماده پرداخت شد در حالی که می توانستند مواد تکنیکال را وارد کشور 

کنند و اینها در داخل توسط شرکت های داخلی فرموله می شدند.
عالیی نی��ا تاکید کرد: عملکرد دولت درباره س��موم نش��ان می دهد 
ک��ه آنه��ا دو دالر ارز یاران��ه ای به تولید داخل می دهند، اما س��ه دالر 
ب��ه واردات اختصاص می یابد. او با اش��اره به اینک��ه قانون منع واردات 
کاال های مش��ابه تولید داخل اجرایی نمی شود، بیان کرد: قانونی وجود 
دارد ک��ه ب��ه موجب آن اگر محصولی در داخل تولید می ش��ود، دیگر 
واردات آن انج��ام نمی ش��ود، اما این قانون درب��اره آفت کش ها رعایت 
نمی شود و همچنان شاهد س��یل واردات هستیم. این فعال اقتصادی 
افزود: در ش��رایط محدودیت ارزی به جای حمایت از تولید داخل که 
می تواند 30درصد صرفه جویی ارزی نس��بت به واردات داشته باشد ارز 
را به واردات می دهند. عض��و هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکننده 
سموم تاکید کرد: بخش فرموالسیون سموم کشور از کشور هایی مثل 
هند و چین هم شرایط بهتری دارد. سمومی که در داخل کشور تولید 
می شوند، تحت استاندارد فائو هستند که این سازمان استاندارد بسیار 
سختگیرانه ای دارد. عالیی نیا با بیان اینکه شرکت های تولیدکننده سم 
با یک چهارم ظرفیت کار می کنند، گفت:  در حال حاضر ش��رکت های 
تولیدکننده سم با یک چهارم ظرفیت کار می کنند و اگر از این بخش 
حمایت شود تا 9 برابر میزان مصرف داخل می توان به کشور های دیگر 
این محصول را صادر کرد. او ساالنه مصرف سموم کشور را 30 هزار تن 
اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که ظرفیت تولید ما 300 هزار 
تن اس��ت. اگر متوسط قیمت هر سم را 10دالر فرض کنیم در صورت 

حمایت از این بخش 2.7 میلیون دالر امکان صادرات خواهیم داشت.
عض��و هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکننده س��موم ادامه داد: در 
س��ال های گذش��ته ارز 4200 تومانی این بخش را فلج کرد. این یک 
سیاس��ت شکس��ت خورده ای است که متاس��فانه دولت آن را اجرایی 
می کن��د چراکه واردکنندگان ب��ا ارز 4200 تومانی واردات می کردند، 
اما شرکت های داخلی برای تامین نیازشان نمی توانستند با ارز 4200 

تومان واردات انجام دهند و در این رقابت شکست می خوردند.
عالیی نیا اضافه کرد: قبل از بحران ارزی ش��رایط بهتر بود، اما در دو 
سال گذشته واقعا کفه به سمت واردکنندگان سنگینی کرده و در این 

رقابت نابرابر آنها پیروز میدان شدند.

لزوم تقویت زیرساخت های صادراتی در کشور
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت زیرساخت های صادراتی 

کشور باید تقویت شود.
حمی��د زادب��وم ظه��ر 15 مهرماه در آیی��ن افتتاح اولی��ن پایانه 
صادراتی فرش دستباف ایران در زنجان، اظهار کرد: زیرساخت های 
صادراتی کشور در همه بخش ها ضعیف است و باید زیرساخت های 
صادرات��ی در بخش های مرزی و بخش ه��ای تولیدی بیش از پیش 
تقویت ش��ود. وی با اش��اره ب��ه موافقت نامه هایی که با کش��ورهای 
اوراس��یا انجام شده است، افزود: از آبان ماه سال گذشته صادرات به 
این کش��ورها افزایش یافته و سبب حرکت صادرات فرش دستباف 
شد، ولی زیرساخت های صادراتی کشور پاسخگوی این تحرک نبود، 
به  طوری که افزایش تحرک به خاطر دو برابر ش��دن هزینه حمل و 

نقل مشکالتی را به وجود آورده است.
این مس��ئول ادامه داد: طرح پایانه صادراتی مس��ئله ای است که 
می تواند نجات دهنده فرش دستباف باشد. پتانسیل صادراتی فرش 
دس��تباف ایران بسیار باال است و در مجامع بین المللی مختلف این 
پتانس��یل مورد توجه اس��ت و فقط چین بازاری ب��ه اندازه 5000 
میلی��ون دالر دارد و ای��ن فقط یک��ی از بازارهای جهان اس��ت که 

می توان از ظرفیت آن استفاده کرد.
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینک��ه هر چقدر 
میزان تولید فرش دس��تباف افزایش یابد، ب��ازار برای فروش وجود 
دارد، تصری��ح کرد: امیدواریم پایان��ه صادراتی فرش زنجان با وجود 
پتانسیل هایی که این اس��تان دارد، شاهد تحرک  باالی صادراتی از 

این پایانه باشیم.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران خاطرنش��ان کرد: در حال 
حاضر صادرات فرش دس��تباف حال خوبی ندارد و حال که حرکت 
رو به جلوی خود را آغاز کرده اس��ت، ع��الوه  بر تولیدکننده باید از 
پایانه های صادراتی که سکوی جهش صادرات این محصول هستند 

نیز حمایت به عمل آید.

اخبـــار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوش��اک از آغاز فروش 
پوش��اک زمس��تانه و رک��ود در این بازار خب��ر داد و گفت ب��ا توجه به 
مش��کالت تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده پوشاک 
نسبت به سال قبل افزایش داشته، به طوری که مثال قیمت پالتوی زنانه 
زمس��تانی تقریبا دو برابر شده، چراکه با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، 
اما در قیمت تمام شده مانتو زنانه که چهار فصل است حدود 30 تا 35 
درصد افزایش داش��ته است. ابوالقاس��م آقاحسین شیرازی در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان اینکه از رکود در بازار پوش��اک زمس��تانی خبر داد و 
گفت: در حال حاضر فروش پوش��اک زمس��تان آغاز شده و تقریباً اکثر 
فروش��گاه ها لباس زمس��تانی تهیه کرده اند اما افزایش قیمت تمام شده 
پوش��اک به دلیل افزایش نرخ ارز باعث کاهش توان خرید مردم شده و 

اوج گیری کرونا هم بر رکود حاکم بر بازار دامن زده است. 
وی با بیان اینکه بازار پوش��اک زمس��تانی امسال با سال گذشته قابل 
مقایسه نیست، تصریح کرد: اگر به رونق بازار در سال گذشته نمره 100 

بدهیم امسال این نمره به صفر رسیده است.
ب��ه گفته رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوش��اک، 
تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، خرج کار، دستمزد و 

... و در پی آن افزایش قیمت تمام شده مواجه اند، اما با وجود اینکه صنف 
پوش��اک بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، سازمان امور مالیاتی 
تسهیالتی برای آنها در نظر نگرفته و حتی مالیات را افزایش داده است. 
س��ازمان تامین اجتماعی هم در این ش��رایط کمکی به تولیدکنندگان 
نکرده، این در حالی اس��ت که دولت می تواند در این بخش به پرداخت 

حق بیمه کارگران کمک کند و موجب افزایش اشتغال شود.
میزان افزایش قیمت پالتو، مانتو، کت و شلوار و لباس بچگانه

ش��یرازی در پاسخ به اینکه قیمت پوشاک زمس��تانی نسبت به سال 
گذش��ته چقدر افزایش داشته نیز گفت: افزایش قیمت در اقالم مختلف 
متفاوت اس��ت. مثاًل قیمت پالتوی زنانه زمس��تانی تقریبا دو برابر شده، 
چرا که با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، اما در قیمت تمام ش��ده مانتو 
زنانه که چهار فصل اس��ت حدود 30 تا 35 درصد افزایش داشته است. 
همچنین در زمینه کت و ش��لوار که مانند مانتو زنانه چهار فصل است، 
قیمت محصول دوخته ش��ده با پارچه ه��ای معمولی 20 تا 30 درصد و 

مدل های الکچری 60 تا 70  درصد افزایش داشته است.
وی همچنین درباره وضعیت بازار پوش��اک بچگانه اظهار کرد: در این 
بخش به دلیل مشکالت مواد اولیه و کمبود تولید به دلیل دردسرهایی 

که تولید پوشاک بچگانه دارد تا 100درصد هم افزایش قیمت داشتیم. 
به طور کلی در بخش تولید لباس بچگانه ارائه کارهای خوب، پرخرج و 
دوخت آن پردردسر است و با توجه به کمیاب بودن پارچه، قیمت تمام 
ش��ده بیشتر هم می ش��ود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوش��اک در ادامه با بی��ان اینکه کیفیت لباس ه��ای داخلی اگر بهتر از 
مش��ابه خارجی نباش��د کمتر نیس��ت، تصریح کرد: با این وجود قیمت 
پوشاک در کشور نسبت به مشابه ترک حداقل 20 درصد ارزان تر است. 
با این وجود ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور ممکن اس��ت خریداران 
تصور کند در بازار پوشاک گرانفروشی اتفاق میفتد، اما مردم باید بدانند 
که به دلیل مش��کالت تامین مواد اولی��ه و افزایش نرخ ارز، قیمت تمام 

شده پوشاک افزایش یافته است و تصور گرانفروشی درست نیست.
تامین دیرهنگام مواد اولیه موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان می شود
ش��یرازی ب��ا تاکید ب��ر اینکه طوالنی ش��دن تامین م��واد اولیه برای 
تولیدکنندگان پوش��اک ضرر ایجاد می کند، تصریح کرد: برای مثال اگر 
تولیدکننده س��فارش مواد اولیه و پوشاک زمس��تانی دارد باید حداکثر 
ظ��رف دو هفته تامین ش��ود در غی��ر این صورت فصل پوش��اک تمام 

می شود و تولیدکننده دچار زیان می شود.

آغاز فروش پوشاک زمستانه در رکود کرونایی

در حالی که دو روز پیش به کلیه گمرکات اجرایی و حوزه های نظارت 
ابالغ ش��ده بود که ثبت س��فارش جهت کاالهایی که حین تش��ریفات 
گمرکی و بر اس��اس بررس��ی های تعرف��ه ای، ردیف تعرف��ه آنها تغییر 
می یابند باید اصالح شود، وزارت صمت اعالم کرده که هیچ بخشنامه ای 
درخصوص لزوم ویرایش ثبت س��فارش متعاقب تغییر تعرفه نداش��ته و 
گم��رک اع��الم نظر اولیه وزارت صم��ت را به عنوان بخش��نامه تلقی و 
ب��ه واحدهای اجرایی خود ابالغ کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا،  دو روز 
پی��ش به کلیه گمرکات اجرایی و حوزه های نظارت ابالغ ش��ده بود که  
ثبت س��فارش جهت کاالهایی که حین تش��ریفات گمرکی و براس��اس 
بررس��ی های تعرف��ه ای، ردیف تعرفه آنه��ا تغییر می یابن��د باید اصالح 
ش��ود، هر نوع تغییر تعرفه در داخل یک گروه کاالیی یا بین گروه های 
کاالیی )افزایشی یا کاهشی( نیاز به اصالح ثبت سفارش دارد و ترخیص 
درصدی بدون اصالح ثبت س��فارش مجاز نیست؛ موضوعی که گمرک 

ایران معتقد است به رسوب کاال در بنادر دامن می زند.
ام��ا امروز وزارت صمت اعالم کرده که هیچ بخش��نامه ای درخصوص 
لزوم ویرایش ثبت س��فارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته و گمرک اعالم 
نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی 

خود ابالغ کرده است.

دفت��ر مقررات صادرات و واردات وزارت ضمن موافقت با تس��هیل در 
واردات و عدم رس��وب کاال در گمرکات کش��ور، اعالم ک��رده که آماده 

هرگونه همکاری با گمرک در این خصوص است.
س��عید عباس��پور - مدیر دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات در مورد 
تقاض��ای گم��رک جمهوری اس��المی ب��رای اعالم نظ��ر وزارت صمت 
درخصوص اینکه اگر واردکننده ای در یک گروه کاالیی واردات داشته و 
اگر جابه جایی در گروه های متفاوت داش��ت، آیا واردات بالمانع است یا 
نه، توضیح داده است: با توجه به رویه جاری و قوانین و مقررات مربوطه، 
از جمل��ه ضرورت اخ��ذ تاییدیه های بانکی و مجوزها و اس��تانداردهای 
مرتب��ط، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت صرف��اً در این خصوص اعالم 
نظ��ری اولیه داش��ته و بخش��نامه ای صادر نکرده اس��ت. این اعالم نظر 
مبنایی برای تغییر رویه نیست و حتماً رویه  جاری همچنان برقرار است 
و اگر نیاز باش��د وزارت صمت اعالم نظر صریحی در این خصوص انجام 
دهد از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات بخش��نامه الزم را صادر و 

اعالم عمومی می کند.
مدی��رکل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت همچنین از برگزاری جلس��ه ای برای رفع موانع و مش��کالت 
موج��ود در روند ترخی��ص کاالها در بنادر با گم��رک در آینده نزدیک 

خبر داده اس��ت. به گفت��ه وی »گمرک اعالم نظ��ر اولیه وزارت صمت 
را به عنوان بخش��نامه تلقی و ب��ه واحدهای اجرایی خود ابالغ کرده که 

هیچ گونه ضرورتی نداشته است.«
 در ح��ال حاضر ح��دود 3.5میلیون تن کاالی اساس��ی و حدود 3.5 
میلیون تن کاالی غیراساس��ی ک��ه عمده آن را م��واد اولیه و کاالهای 
واس��طه ای تش��کیل می دهند و بیش از 25 هزار کانتینر کاالی اساسی 
و غیراساس��ی در گمرکات کشور دپوشده که طی سفر اخیر معاون اول 
رئی��س جمهور و بازدی��د وی از بنادر تصمیمات��ی در رابطه با ترخیص 
س��ریع این کاالها اتخاذ و در دس��تور کار دستگاه های ذی ربط از جمله 

بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ایران قرار گرفت.
 بر این اساس قرار شد در مورد کاالهای اساسی بانک مرکزی در مورد 
اق��الم و کاالهایی که به صورت اعتب��اری خریداری و اعالمیه تامین ارز 
برای آنها صادر ش��ده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین 
درباره کاالهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال 
ارز داش��تند نیز نس��بت به تامین ارز آنها اقدام شود. در مورد کاالهای 
غیرساساس��ی نیز مقرر ش��د که متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و 
اعالم به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقالم 

اقدام و ترخیص شوند.

مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک گفت سرمایه عشایر را 
تا افق 1404 حدود 400 میلیارد تومان افزایش خواهیم داد.

فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک در گفت وگو 
با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 15 مهر روز عش��ایر و 
روستا نامگذاری شده است، اظهار کرد: عشایر کشور با 213 هزار خانوار 
همراه با 23 میلیون واحد دامی و 244 ش��بکه تعاونی با سرمایه اسمی 
145 میلیارد تومان و سرمایه واقعی بیش از 500 میلیارد تومان وظیفه 
خدمت رسانی به جامعه را برعهده دارد. او تامین نهاده های دامی را اهم  
وظایف عش��ایر برشمرد و گفت: س��الیانه 510 هزار تن نهاده، تامین و 
تولید می ش��ود که در نظر داریم طبق برنامه ریزی صورت گرفته میزان 

تولید نهاده ها را به 600 هزار تن افزایش دهیم.
خرم با بی��ان اینکه خرید های داخلی ش��بکه تعاونی در حوزه تامین 

جو و ذرت اس��ت، بی��ان کرد: تاکنون در ح��وزه ذرت 36 هزار تن کاال 
خریده ایم و در اختیار جامعه عشایری قرار داده ایم.

توزیع نهاده های دامی به 600 هزار تن می رسد
این  مقام  مسئول از توزیع سالیانه 300 هزار تن کاالی اساسی در بین 
جامعه عش��ایر خبر داد و گفت: حدود یک میلیون و 600 هزار کپسول 

گاز و 7 میلیون متر مکعب از طریق آبرسانی تانکر توزیع می شود.
او ادامه داد: برای س��هولت و س��رعت توزی��ع کاالی موردنیاز جامعه 
عشایر سامانه ای طراحی شده تا کل محصوالت از این طریق توزیع شود.
خرم از طراحی کارت هوش��مند عشایر خبر داد و گفت: برای کنترل 
کاالی توزیعی بین جامعه عش��ایر، کارت هوش��مند عش��ایر را طراحی 
کرده ایم و در حال انعقاد قرارداد هستیم که به زودی عملیاتی می شود.

نگران مازاد دام  عشایر هستیم

مدیرعام��ل اتحادیه عش��ایری دام��داران متحرک با اش��اره به اینکه 
نگران مازاد عرضه دام عشایر هستیم، بیان کرد: با توجه به انباشت دام 
نگرانی هایی وجود دارد که تولید گوش��ت عشایر متناسب با قیمت تمام 
ش��ده عرضه نشود که این امر توقف فعالیت عشایر را به همراه دارد، در 
حالی که یک پنجم گوشت کشور از طریق جامعه عشایر تامین می شود.

تامین یک پنجم گوشت کشور از طریق جامعه عشایر
او ارگانیک ب��ودن گوش��ت عش��ایر را از جمله مزای��ای تامین و تولید 

گوشت از طریق عشایر برشمرد.
این  مقام مسئول در پایان تصریح کرد: تمام تالش عشایر بر آن است 
ک��ه با کمترین هزین��ه، تولیدات خود را عرضه کنن��د، بدین منظور در 
نظر داریم که تا س��ال 1404 سرمایه عشایر حدود 400 میلیارد تومان 

افزوده شود.

بخشنامه ای درباره لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه صادر نشده است

افزایش ۴00 میلیارد تومانی سرمایه عشایر تا افق 1۴0۴

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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انحصار؛ نه به نفع خودروساز نه مصرف کننده
تعمیق مشکالت با ورود شورای رقابت به 

قیمت گذاری
مدیرعامل اسبق سایپا پس از بررسی ایرادات طرح اخیر مجلس، 
مبنی بر طرح س��اماندهی خودرو، پنج راهکار اساس��ی برای بهبود 
وضعیت خودروسازی ارائه کرد و گفت شورای رقابت خودش سبب 
انحص��ار اس��ت؛ انحصاری که نه خودروس��از از آن س��ود می برد نه 
مصرف کنن��ده و ن��ه هیچ کس دیگری. به عب��ارت دیگر با ثابت نگه 
داش��تن قیمت، همه رقبا را پراکنده کردیم و س��بب ایجاد انحصار 

در بازار شده ایم.
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین، بازار خودرو در ماه ها و هفته های اخیر 
التهابات زیادی را پش��ت سر گذاش��ته است. نمایندگان مجلس نیز 
ب��رای حل و بهب��ود وضعیت بازار خودرو طرح های��ی ارائه کرده اند. 
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق س��ایپا در گفت وگو با اقتصادآنالین، 
با بررس��ی ایرادات و نواقص این طرح ها راهکارهایی جهت بهبود و 

عبور از این وضعیت ارائه داد.
مدنی در پاس��خ به این سوال که آیا عرضه خودرو در بورس کاال 
باتوجه به میزان تولید و ش��رایط فعلی صنعت خودروی ما ضرورت 
دارد، گف��ت: گزارش تحقیق��ی در ارتباط با صنعت خودرو، در دوره 
قبلی مجلس تهیه شده بود که توصیه می کنم نمایندگان این دوره 
ب��ه آن مراجع��ه کنند. این گزارش با گزارش��ات قبل��ی تفاوت های 
ماه��وی زیادی دارد. گزارش های قبلی با رویکرد بازرس��ی قضایا از 
خودروسازها بوده اس��ت، ولی این گزارش با رویکرد عارضه یابی در 
صنعت خودرو است؛ یعنی هم مسائل درون سازمانی خودروسازی ها 
را مطرح و بررس��ی می کند و هم عوامل بیرونی که س��بب ش��ده تا 
خودروس��ازان ما به این وضعیت بیفتند، این امر می تواند یک چراغ 

راه برای آینده باشد و کمک کننده خواهد بود.
وی درب��اره مهم تری��ن بنده��ای ای��ن گ��زارش گفت: س��اختار 
س��هامداری شرکت های خودروسازی، خصولتی بودن این شرکت ها 
که یکی از نمونه های بد بنگاه داری اس��ت، مس��ئله قیمت گذاری و 
فس��اد در صنایع خودرو و نحوه برخورد با آنها، فروش شرکت هایی 
زیرمجموعه که در ش��رکت های خودروسازی هستند و باید تعیین 
تکلیف ش��وند و... مس��ائل مدیریتی، دخالت سازمان ها و ارگان های 

بیرونی، از مهم ترین بندهای این گزارش است.

تعریف سامانه جدید سنجش ایمنی خودرو
مرکز تحقیقاتی Thatcham و euro NCAP مشترکا سامانه 
امتیازده��ی را برای فناوری های کمکی رانندگ��ی تعبیه کردند که 

می تواند عملکرد آنها را به صورت دقیق تری بررسی کند.
به گزارش خبرخودرو، این س��امانه ارزیابی در آزمایشات تصادف 
Euro NCAP ب��ه فرآیند امتیازده��ی کمک خواهد کرد و میزان 

کارایی فناوری های کمکی را با دقت بیشتری خواهد سنجید.
در ای��ن س��امانه همچنین ن��وع کارکرد فناوری ه��ای هر یک از 
خودروس��ازان پیش بینی شده و لذا می توان میزان به کارگیری هر 

یک از آنها توسط رانندگان را محاسبه کرد.
آقای متیو آوری، مدیر Thatcham گفت: »متاس��فانه بسیاری 
گم��ان می کنند ک��ه می توانن��د خودرویی با س��امانه های رانندگی 
خ��ودران خریداری کنند. این یک س��وءتفاهم خطرناک اس��ت که 
بخواهیم به س��امانه هایی اعتماد کنیم که هنوز برای سازگاری با هر 

شرایطی آماده نیستند.«
آق��ای آوری اف��زود: »در صورت عدم س��نجش می��زان عملکرد 
س��امانه های هدایتی کمکی قانونگذاران نخواهند توانست به راحتی 

وارد مرحله قانونگذاری برای خودروهای خودران شوند.«
این س��امانه امتیازهایی از 100تا 160 برای ارزیابی س��امانه های 
هدایت��ی فوق خواهد داش��ت و طبق آن خودروهای ب��ا امتیاز زیر 

100قابل پیشنهاد نخواهد بود.

برای درمان بازار آشفته خودرو، چه نسخه ای 
پیشنهاد می دهید؟

این روز ها بازار خودرو همانند بس��یاری از بازار ها نظیر مس��کن، 
ناخوش تر از هر زمان دیگری است؛ افزایش افسارگسیخته قیمت ها 
ک��ه حاال بازار را ب��ا کمبود خودروی کمت��ر از 100 میلیون تومان 

مواجه ساخته است.
در این میان، تصمیمات مختلفی از سوی مدیران صنعت خودرو و 
وزارت صمت گرفته شده است؛ از بازگشت شورای رقابت به چرخه 
قیمت گذاری دس��توری، تا رونمایی از سازوکار قرعه کشی با شرایط 
خاص و تا حدودی دش��وار؛ اما آنچه خروجی تصمیمات چند ماهه 
مقام��ات مس��ئول در حوزه بازار خودرو ب��وده، کاهش معنادار توان 

خرید مردم از خرید خودرو و نارضایتی آنهاست.
هرچن��د در طرف دیگر ماجرا نیز گالیه و انتقاد خودروس��ازان را 
ش��اهدیم؛ برای نمون��ه یکی از فعاالن این صنعت در یادداش��تی با 
عنوان »خودروس��ازان در گرداب« به دو راهکار اش��اره کرده است 
و تاکی��د دارد: »دولت اجازه بدهد بازار عرضه و تقاضا روال طبیعی 
خودش را طی کند و تمام تالش��ش بر این باش��د که تولید افزایش 
پیدا کند، زی��را افزایش تولید باعث کاهش قیمت و رونق اقتصادی 
خواهد شد. برای اینکه تولید بتواند به حرکت خود ادامه دهد، باید 
دس��ت از قیمت گذاری کاال های تولیدی برداشته شود و این مسئله 
را برعهده شرکت های تولیدکننده بگذارد، مگر در موارد خاص مثل 
س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده که س��ود های غیرمتعارف اتفاق 
نیفت��د که البته در این حالت هم س��ازمان امور مالیاتی می تواند تا 

85 درصد این درآمد ها را به عنوان مالیات دریافت کند.«
همچنین به عنوان نمونه دیگری از اظهارنظرات مدیران مسئول، 
می ت��وان به نظر معاون وزیر صمت اش��اره داش��ت. صادقی نیارکی 
مع��اون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفته اس��ت: 
»به واردات خودرو های دس��ت دوم اقدام کنیم که عالوه بر ارزبری 
فراوان، زیبنده کشوری که سالیان سال خودروساز بوده و زمانی در 

رتبه پانزدهم تولیدکنندگان خودرو قرار داشته، نیست.«

وزی��ر جدید صنعت، مع��دن و تجارت کمیته خ��ودرو را موظف کرد 
ت��ا پایان هفته جاری در فضای کارشناس��ی و ب��ا بهره گیری از ظرفیت 
تخصص��ی هم��ه صاحب نظران این ح��وزه، به ویژه مجلس و تش��کل ها، 
پیش��نهاد نهایی برای س��اماندهی بازار خودرو جمع بندی و ارائه ش��ود. 
در این باره با سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع حمل ونقل وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، گفت وگو کرده ایم. به گ��زارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو« به نقل از همش��هری آنالین، رشد هزینه تمام شده تولید 
و موانع تخصیص ارز و تامین قطعات و مواد اولیه زمینه دپوی 112هزار 
خودرو ناقص در خطوط تولید ش��رکت های خودروسازی  را فراهم کرده 
است. عرضه قطره چکانی خودرو به شیوه قرعه کشی موجب شده تا این 
روزها بازار خودرو متأثر از نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی، قیمت هایی 
را تجربه کند که ش��اید هیچ یک از فعاالن صنفی و مس��ئوالن صنعتی 
انتظار آن را نداش��تند. علیرضا رزم حس��ینی، وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت، روز 12مهرماه در نخس��تین جلس��ه کمیته خودرو، با حضور 
نمایندگان شرکت های خودروسازی و قطعه سازان، این کمیته را موظف 
کرد تا پایان هفته جاری در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت 
تخصص��ی هم��ه صاحب نظران این ح��وزه، به ویژه مجلس و تش��کل ها، 

پیشنهاد نهایی برای ساماندهی بازار خودرو جمع بندی و ارائه شود. 
محور اصلی نشست اخیر کمیته خودرو برای تنظیم بازار خودرو 

چه بوده است؟
براس��اس نتایج جلس��ه کمیت��ه قیمت گذاری خودرو ک��ه 12مهرماه 
جاری با حضور وزیر جدید صنعت و خودروس��ازان و قطعه سازان برگزار 
ش��د، وضعیت تولید خودرو در شرکت های خودروسازی روند ساخت و 
تامین قطعات و مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان و... بررسی شد، 
اما نتایج این نشس��ت به جمع بندی نهایی نرس��ید و مقرر شد تا پایان 

هفته جاری، با بررس��ی بیش��تر این موارد با همکاری همه دستگاه های 
ذی ربط و مجلس در نهایت راهکارهایی ارائه شود که برمبنای آن بتوان 
با افزایش تولید خودرو توس��ط ش��رکت های خودروسازی، زمینه رشد 

عرضه و تثبیت یا کاهش قیمت خودرو را فراهم کرد.
آیا شیوه قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو تغییر می کند؟

شیوه فروش خودرو همان روشی است که اکنون نیز با پیش ثبت نام و 
قرعه کش��ی اجرا می شود، اما با رأی اعتماد مجلس، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در کمیته خودرو از خودروسازان و قطعه سازان و سایر زنجیره 
تولید خودرو خواستند تا با افزایش تولید بتوانند نقش مؤثرتری در حل 

مشکالت کنونی بازار داشته باشند.
در واقع به دنبال آن هس��تند تا راهکارهای رف��ع چالش های افزایش 
تولید و عرضه توس��ط خودروسازان، قطعه س��ازان، نمایندگان  مجلس و 
دستگاه های نظارتی، بازرسی و... بررسی و با برطرف کردن موانع و رشد 
تولید، تجاری سازی  و عرضه خودرو، زمینه کاهش شکاف قیمت مصوب 
کارخانه و حاش��یه بازار خودرو فراهم ش��ود. در واقع، هدف آن اس��ت 
که با رش��د تولید و عرضه خودرو بازار تنظیم ش��ود و در این چارچوب 
خودروسازان باید تا جایی که بتوانند، تیراژ تولید محصوالت خود را چه 
به ش��یوه عرضه در بورس یا کمیته خودرو از طریق فروش فوق العاده و 
پیش فروش و... افزایش دهند و با رش��د عرضه، زمینه کاهش یا تثبیت 

قیمت خودرو فراهم شود.
ام��ا قطعه س��ازان عالوه بر گالی��ه از افزایش حج��م مطالبات خود از 
خودروسازان، تخصیص نیافتن ارز برای تامین مواد اولیه را عامل کمبود 

قطعه می دانند. چه میزان قطعه در بنادر دپو شده است؟
واقعیت آن است که اکنون دپوی قطعات در بندرها و گمرک ها صورت 
نگرفته اس��ت و شیوه کنونی واردات و ترخیص قطعات خودرو در ادامه 

همان روند قبلی اس��ت. به این معنا که همواره برخی قطعات خریداری 
و وارد ش��ده و با قطعاتی که قبال در بنادر موجود بوده و ترخیص ش��ده 
اس��ت، جایگزین می ش��ود. آمار دقیقی از میزان دپ��وی قطعات خودرو 
در گمرک ندارم، اما اینگونه نیس��ت ک��ه اکنون حجم زیادی از قطعات 
خودرو در گمرک ها دپو ش��ده باشد. همواره قطعات خودرو وارد گمرک 

و با تخصیص ارز در سامانه نیما از بنادر ترخیص می شود.
با وجود این، مش��کالتی ب��رای تامین و تخصی��ص ارز موردنیاز برای 
ترخی��ص قطعات خ��ودرو از چندماه پیش و به  دلی��ل تنگناهای ارزی 
ایجادش��ده که اکنون نیز در جلس��ات مختلف درخواست مساعد بانک 
مرکزی برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز برای واردات این قطعات را 
با اس��تفاده از اختیارات باالترین دس��تگاه های اجرایی مطرح کرده ایم و 
مقرر ش��ده تا قطعات خودروسازان به  صورت تعهدی از گمرک ترخیص 
ش��ود. به دنبال تخصیص ارز برای ترخیص این قطعات هستیم، اما چون 
فرآیند تخصیص و تامین ارز در کل کشور با مشکل مواجه است، بدیهی 
است که با تأخیرهایی در این زمینه روبه رو هستیم و امیدواریم با کمک 
بانک مرکزی با س��رعت بیشتری این مش��کالت برطرف و ارز موردنیاز 

ترخیص این قطعات تامین شود و تخصیص یابد.
چه میزان خودروهای ناقص به  دلیل کمبود قطعه در خطوط دپو 

شده است؟
اکن��ون 112هزار دس��تگاه خودرو ناقص به  دلی��ل کمبود قطعات در 
خطوط تولید ش��رکت های خودروس��ازی  دپو شده اس��ت. اگرچه اغلب 
قطعات موردنیاز برای تولید خودرو در داخل و توسط قطعه سازان تامین 
می ش��ود، اما برخی قطعات خ��اص مانند قطعات  های تک که در داخل 
تولید نمی شوند یا حجم تولیدشان متناسب با نیاز خودروسازان نیست، 

به واردات قطعه ناچارمان می کند.

شیوه قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو تغییر می کند؟

15ماه از آغاز نهضت داخلی س��ازی قطع��ات خودرو می گذرد؛ این در 
شرایطی است که فعالیت این نهضت که قرار بود انقالبی در داخلی سازی 
قطع��ات ایجاد کند ظاهرا در تعلیق مانده اس��ت؛ به طوری که نه خبری 
از برگزاری میزهای داخلی س��ازی است و نه دیگر اظهارنظرهای آتشین 
در این زمینه می ش��ود. ظاهرا رضا رحمانی وزیر پیشین صمت که این 
ط��رح را دنبال می کرد ب��ا رفتن از وزارتخانه، آبی نی��ز بر آتش نهضت 
داخلی سازی ریخت. وی با توجه به شرایط دشوار تامین قطعات خودرو 
در روزگار تحریم، با راه اندازی نهضت داخلی س��ازی اعتبار زیادی برای 
خود فراهم کرد با این حال بسیاری از قطعه سازان معتبر از همان ابتدا 
ب��ه دلیل نبود زیرس��اخت ها و همچنین ع��دم حمایت های مالی دولت 
نسبت به تداوم آن شبهاتی را مطرح کردند، اما لزوم ایجاد نهضتی برای 
داخلی س��ازی قطعاتی که می توانس��ت در دوران غیرتحریمی با شرایط 

بهتری تولید شود اما قطعه سازان زیر بار آن نمی رفتند چه بود؟
آنچه مشخص است یکی از دالیلی که نهضت داخلی سازی راه اندازی 
ش��د انباش��ت خودروه��ای دپوی��ی در پارکین��گ خودروس��ازان بود؛ 
به طوری که در تابستان سال گذشته نزدیک به 200 هزار خودرو در کف 
پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل نبود قطعه زمینگیر شدند. 
ب��ه این ترتیب مدیر ارش��د وزارت صمت به دنبال انباش��ت خودروهای 
دپویی چاره را در راه اندازی نهضت داخلی س��ازی دید تا از این مس��یر 
عالوه بر رفع چالش تولید خودروی ناقص، تیراژ شرکت های خودروساز 
را نی��ز افزایش دهد بنابراین در دوران وزیر پیش��ین صمت بدون توجه 
به زیرس��اخت ها و توان مالی و تکنولوژیک زنجیره خودروسازی، فرمان 
آغاز نهضت داخلی سازی صادر شد. از زمانی که رضا رحمانی چراغ این 
نهضت را روشن کرد تا زمانی که مجبور به ترک صندلی وزارت شد، سه 

میز داخلی سازی برای قطعات خودرو برگزار کرد.
مجموع قراردادهای منعقده طی سه میزی که در دوران وزیر پیشین 
صمت برگزار ش��د 275 میلیون یورو برآورد می شود، اما بعد از گذشت 
9 م��اه از برگزاری آخرین میز داخلی س��ازی مش��خص نش��د زمانی که 
رحمانی ساختمان وزارت صمت را ترک می کرد چه میزان از این 275 
میلیون یورو قرارداد منعقدشده به مرحله تولید انبوه رسید. بعد از ترک 
وزارت صمت توسط رحمانی، حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست 
وزارت صم��ت منصوب ش��د. مدرس خیابانی نیز تا ح��دودی به میراث 
رحمانی وفادار ماند و در دوره س��ه ماهه سرپرس��تی خود، میز چهارم 
داخلی س��ازی را برگزار کرد. در این بین تکلیف به افزایش داخلی سازی 
قطعات به مدیران خودروس��از در روزهای پایانی سرپرس��تی وی، نشان 
می دهد که سرپرس��ت پیش��ین وزارت صمت نیز ب��دون توجه به توان 
قطعه س��ازی کش��ور و توان مالی خودروس��ازان تنها خواهان حفظ این 
نهضت بود. مدرس خیابانی به مدیران خودروس��از تکلیف کرد تا س��طح 
داخلی سازی 300 میلیون یورویی )سهم هر خودروساز از داخلی سازی 
150 میلیون یورو در نظر گرفته شده است( که پیش تر مصوب شده بود 
را تا سقف 600میلیون دالر )سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور 

300 میلیون دالر( تا پایان سال جاری افزایش دهند.
تکلیف��ی ک��ه حکایت از ن��گاه غیر واقع��ی مدرس خیابانی به س��طح 
توانایی ها داش��ت. بع��د از مدرس خیابانی که نتوانس��ت از مجلس برای 
تصدی پس��ت وزارت صمت رأی  اعتماد بگیرد، جعفر سرقینی به  عنوان 
سرپرس��ت وزارت صمت منصوب ش��د. در دوره ای که سرقینی وظیفه 
سرپرس��تی وزارت صمت را برعهده داشت، خبری از برگزاری میزهای 
داخلی س��ازی قطعات خودرو نبود. هرچند دوره سرپرستی سرقینی در 

قام��ت وزی��ر صمت کوتاه بود ام��ا وی ترجیح داد ک��ه در همین دوره، 
بیشتر سر و سامانی به طرح های فروش خودروسازان دهد تا میز دیگری 
از داخلی س��ازی برگزار کند، اما با گذش��ت 15 م��اه از برگزاری نهضت 
داخلی سازی توقع بر این بود که الاقل از میزان خودروهای ناقص دپویی 
در پارکینگ خودروس��ازان کاسته شود؛ این در شرایطی است که طبق 
آماره��ای موجود هم اکنون بی��ش از 110 هزار خ��ودروی ناقص امکان 

عرضه به بازار را ندارند.
بدین ترتیب با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به علیرضا رزم حسینی 
و نشس��تن وی بر صندلی وزارت صمت این سوال حاال مطرح می شود 
ک��ه وزیر جدید صمت با نهضت داخلی س��ازی چ��ه خواهد کرد؟ وزیر 
جدید صمت بر خالف گزینه پیش��نهادی پیش��ین )مدرس خیابانی( در 
روز کسب رأی اعتماد از مجلس در نطق خود، کمتر حرفی از خودرو زد 
و در همان چند جمله نیز اشاره ای به موضوع داخلی سازی نکرد. با این 
حال با توجه به نتیجه 15 ماهه این نهضت به نظر می رس��د وی به طور 
واقع بینان��ه در مورد ت��داوم آن تصمیم گیری کند، ام��ا آخرین نتیجه 
برگ��زاری چهار میز داخلی س��ازی چه بود؟ در ای��ن زمینه به اظهارات 
مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت اس��تناد می کنیم که 
چن��دی پیش تاکید کرد که از مجموع 341 میلیون یورویی که در پی 
قرارداد با قطعه س��ازان برای داخلی س��ازی قطعات خودرو منعقد شد، 
تنه��ا 60 میلیون یوروی آن عملیاتی ش��ده اس��ت و همچنان تکلیف 
ح��دود 280 میلی��ون یورو قرارداد منعقد ش��ده میان خودروس��ازان و 
فعاالن قطعه س��از مشخص نیس��ت. به این ترتیب به نظر می رسد چراغ 
داخلی س��ازی با توجه به نتایج به  دست آمده طی برگزاری 4 میز و در 

15 ماه گذشته رو به خاموشی می رود.

آتش نهضت داخلی سازی قطعات خودرو خاموش شد؟
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بخش بزرگی از خون را مایع زردرنگی به نام پالسما تشکیل می دهد؛ 
ف��رآورده ای حیات��ی که به گ��ردش همه اجزای خ��ون در بدن کمک 
می کن��د. این مایع حیات��ی نیاز بخش قابل توجهی از بیماران اس��ت. 

ش��یوع کرونا هم مزید بر علت ش��د تا نظام 
درمانی کشور تالش بیشتری برای تامین آن 
داشته باشد. 55 درصد خون پالسما است؛ 
مایعی که جان برخی بیماران به آن وابسته 
اس��ت. این مایع حیات بخ��ش را به صورت 
کام��ل یا فرآورده های جداش��ده اس��تفاده 
می کنن��د. ای��ن فرآورده ها کارب��رد فراوانی 
در درمان سوختگی، ش��وک، تروما و دیگر 
موارد اضطراری پزش��کی دارند. پروتئین ها 
و آنتی بادی ه��ای موج��ود در آن هم برای 
درم��ان وضعیت های مزمن پزش��کی مانند 
اختالالت خودایمنی و هموفیلی اس��تفاده 
می شود. افراد مبتال به این شرایط می توانند 

با برخورداری از این درمان ها زندگی طوالنی و مفیدی داش��ته باشند. 
در واقع، برخی از س��ازمان های بهداشتی پالس��ما را »هدیه زندگی« 
می نامند. ش��اید ضرورت تامین این ماده در روزهای شیوع کرونا برای 

نظام سالمت و مردم بیشتر نمود پیدا کرد. روزهایی که بارها در اخبار 
اعالم ش��د، بیماران بهبودیافته کرونایی ب��رای کمک به دیگر بیماران 
برای اهدای پالسمای خود مراجعه کنند. این کار طول دوران بستری 
بیماران بدحال و ش��دید مبتال به ویروس 
کرونا را کاهش می ده��د و میزان مرگ و 
میر این بیماران را کمتر کرده اس��ت. این 
صنعت درمانی در دنیا روند رو به رش��دی 
دارد. این صنعت سال ها است در ایران هم 
مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت و قرار بود 
ش��رکت هایی از دیگر کشورها این نیاز ما 
را تامین کنند، اما تحریم ها باعث شد این 
ش��رکت ها به تعهدات خود عمل نکنند و 
نظام س��المت و درمان کشور را با مشکل 

مواجه کردند.
این شد که زیست بوم فناوری و نوآوری 
دوب��اره خود را به کش��ور اثب��ات کرد و با 
کمک شرکت های دانش بنیان و با اتکا به توان داخلی به این نیاز پاسخ 
داد. البته هن��وز هم کمبودهایی در این زمینه وجود دارد اما تالش ها 

تازه آغاز شده و قرار است تا دو سال دیگر به ثمر برسد.

»مرکز نوآوری و شتابدهی آو« با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری افتتاح ش��د تا راه رونق استارت آپ های فعال 
در حوزه بازاریابی دیجیتال، تبلیغات هوشمند و برندینگ هموار شود.

مرکز ن��وآوری آو با تمرکز بر حوزه های 
مارکتین��گ، تبلیغات و تحقیق��ات، بازار 
آینده کس��ب و کارها در این حوزه را برای 
ورود ب��ه دنیای نوآوری و فن��اوری  آماده 
می کند. مرکز نوآوری آو بر بستر هلدینگ 
دی ان ای یونی��ون در کنار 16 تیم فناور و 
اس��تارت آپی در حوزه تبلیغات، دیجیتال 
مارکتین��گ، تحقیقات ب��ازار، برنامه ریزی 
رس��انه، آموزش و مش��اوره مارکتینگ و 

فناوری های پیشرفته فعالیت می کند.
همزم��ان با افتت��اح مرکز ن��وآوری آو، 4 
خدمت استارت آپی توسط استارت آپ های 
دی ان ای یونیون در حوزه بازاریابی دیجیتال 

که به بازار عرضه ش��ده اس��ت به دس��ت معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری رونمایی ش��د. بیش از 450 نیروی انسانی تمام وقت و 1025 
نیروی پاره وقت در این مجموعه فناور فعالیت می کنند. تیم های نوآور فعال 

در حل مسائل آینده بازاریابی از این خدمات بهره مند می شوند. شرکت های 
شناخته شده خارجی مشتری خدمات شرکت های زیرمجموعه دی ان ای 
یونیون هس��تند و در حال حاضر زمینه استفاده ش��رکت های داخلی از 
این خدمات فراهم ش��ده است. آو با هدف 
س��رعت دادن به پیشرفت و تحول آفرینی 
در صنع��ت بازاریاب��ی دیجیت��ال ش��کل 
گرفته اس��ت. در حال حاض��ر با همراهی 
برندهای ش��ناخته شده نیز کار شتابدهی 
ایده ه��ای نوآورانه را دنب��ال می کند. بالغ 
بر 12 میلیارد تومان س��رمایه گذاری برای 
احداث ای��ن مجموعه فناور صورت گرفته 
اس��ت و در س��ال جاری نیز  10 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری خواهد شد. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین 
از شرکت موننکو بازدید کرد. این شرکت 
دانش بنی��ان فعالیت خ��ود را در صنعت 
ب��رق آغاز کرده اس��ت و در حوزه های مخابرات، نفت و گاز پتروش��یمی 
دیس��پاچینگ و فناوری اطالعات فعالیت خدمات مهندسی مشاوره ارائه 
می کند و از یک دهه پیش صادرات به کشورهای خارجی را انجام می دهد.

 رونق استارت آپ های تبلیغات و بازاریابی دیجیتالدر تولید پالسما خودکفا می شویم

طرح تولید بومی براکت س��ه کاناله تزریق��ی قفس های پرورش ماهی رونمایی 
شد؛ طرحی که با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سه شرکت دانش بنیان 
اجرایی ش��ده اس��ت. نادر قلی ابراهیمی، دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در آیین 
رونمایی از براکت سه کاناله تزریقی قفس های پرورش ماهی، گفت: امروز ساخت 
نخستین براکت قفس های پرورش ماهی را شاهدیم و به زودی راه اندازی نخستین 
مزرعه بومی پرورش ماهی در دریا را خواهیم داشت؛ اتفاقی که به توسعه فناوری 

پرورش ماهی در دریا و تامین پروتئین موردنیاز کشور کمک موثری می کند.
وی افزود: پرورش ماهی در دریا به  عنوان یکی از روش های نوین آبزی پروری و 

تولید پروتئین در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
ب��ه گفته ابراهیمی، این روش به دلیل اس��تفاده از منابع دریا برای تصفیه آب، 
اکسیژن رس��انی، کنت��رل دما و تأمین بخش��ی از غذای موردنی��از آبزیان از نظر 

سرمایه گذاری، تراکم تولید و کیفیت محصول مقرون به صرفه است.
 کاهش میزان مصرف آب شیرین برای تولید پروتئین

وی همچنین بیان کرد: اس��تفاده از این روش، میزان مصرف آب شیرین برای 
تولید پروتئین را به صفر می  رساند. این موضوع در شرایط کم آبی کشور بسیار مهم 
و حیاتی اس��ت. دبیر کارگروه آب، خشکس��الی فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه تاکی��د کرد: در ایران با توجه به لزوم 
تولید پروتئین دریایی و محدودیت در منابع آب ش��یرین و سواحل باالی 5 هزار 
کیلومتر استفاده از این روش در برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته 

است.
به گفته ابراهیمی، در برنامه ششم توسعه، تولید 200 هزار تن ماهی پرورشی 
در قفس پیش بینی  شده است، اما این مهم به دالیل مختلفی هنوز محقق نشده و 

تنها درصدی از آن اجرایی شده است.
وی ادام��ه داد: این طرح عالوه بر توس��عه صنعت دریا و ایجاد اش��تغال، نقش 

اثرگذاری هم  در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان دارد.
 تکیه  بر توان متخصصان داخلی

دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: این طرح توسط شرکت دانش بنیان گسترش 
فناوری دریایی ش��ریف با مشارکت دو شرکت دانش بنیان دیگر، با حمایت ستاد 
توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و با تکیه بر توان متخصصان داخلی بومی س��ازی شده 

است.
به گفته وی، جزیره قش��م برای تولید قطعات و محل اجرای نخس��تین مزرعه 
بومی پرورش ماهی در قفس انتخاب  شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری هم با مشارکت اعتباری از اجرای این طرح حمایت کرده است.

ابراهیمی در ادامه بیان کرد: بیش��تر براکت ها و دیگ��ر تجهیزات موردنیاز این 
صنعت از کش��ورهای نروژ، ایتالیا، چین و ترکیه تأمین می ش��ود، اما با تالش��ی 
دانش بنیان، این کار بومی س��ازی ش��د و همه تجهیزات این کار در داخل کش��ور 

تولید می شود.
دبیر کارگروه توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: فناوری های مرتبط 
با آب یکی از محورهای توس��عه کشور اس��ت. باید از این ظرفیت در سواحل آبی 
کشور استفاده کنیم. ما باید به گونه ای عمل کنیم که شرمنده نعمات و فرصت های 
داخلی نش��ویم. وی افزود: ایران در کمربند خش��ک و نیمه خشک کره زمین قرار 
دارد. کشوری با نزوالت آسمانی کم و تبخیر باال. آمارها گواه این است که در ایران 
باوجود حدود 450 میلیارد مترمکعب نزوالت بارشی و با تبخیر باالی 70 درصدی، 

حجم آب قابل برنامه ریزی در مقابل نیاز توسعه ای کشور کم است.
ابراهیم��ی همچنین تاکید کرد: باید برای اس��تفاده درس��ت از این میزان آب 
برنامه ری��زی کنیم تا بتوان جه��ش تولید و اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و همه 
بخش ها ضرورتا باید در مرز دانش حرکت کند و از فناوری ها برای توسعه صنعت 

آب بهره ببریم.
 تولید انبوه ماهی در قفس

وی اس��تفاده از دانش بومی کشور برای توسعه صنعت آب را ضروری دانست و 
گفت: تولید انبوه ماهی در قفس، افتخاری اس��ت که زیست بوم فناوری و نوآوری 
برای کشور به ارمغان آورد. رهاوردی فناورانه با تکیه  بر دانش بومی بدون استفاده 

از منابع محدود آب کشور.
دبیر  کارگروه توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به حمایت های جدی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از حرکت فناورانه تولید  براکت سه کاناله تزریقی 
قفس ه��ای پرورش ماهی، تاکی��د کرد: این کار باید با کم��ک جوانان متخصص 
داخلی ادامه داش��ته باشد و زنجیره این کار به صورت کامل دیده شود یعنی همه 
گلوگاه های فناورانه تولید ماهی در قفس در دریا را شناسایی و نسبت به رفع آن با 

کمک توان زیست بوم فناوری و نوآوری اقدام کنیم.
ابراهیمی با تاکید بر حمایت های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری از »ش��عار هر خانواده صیاد یک قفس«، اف��زود: باید در اجرای چنین 
طرح های فناورانه ای از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بهره برد و 

از ایجاد شتاب دهنده های مرتبط در این حوزه حمایت کرد.
وی ادامه داد: این ش��رکت توانایی توسعه 50 هزار تن زیرساخت قفس پرورش 
ماهی در سال را دارد که این میزان تولید، بخش قابل توجهی از اهداف برنامه ششم 

توسعه را محقق می کند.
وی همچنین گفت: نخستین قفس بومی با همه قطعات ایران ساختی آن، آبان 

ماه سال جاری در سواحل قشم به دریا انداخته می شود.

ساختما ن های آموزش و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و سورنا ستاری معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری پروژه س��اختمان آموزش با زیربنای 10 هزار و 200 متر مربع در ضلع 
ش��مالی دانشگاه صنعتی شریف رونمایی شد. این ساختمان بخش های مختلفی 
دارد. معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی، 38 کالس با ظرفیت 1366 نفر، سالن 
کنفرانس به همراه سه اتاق برخی از بخش های آن است. همچنین استودیو آموزش 

الکترونیکی یکی دیگر از بخش های ساختمان جدید آموزش است.

همچنین طرح توسعه دانشکده مهندسی مکانیک با زیربنای 15 هزار متر مربع 
رونمایی و با 9 کالس، 10 آزمایش��گاه، 65 دفتر کار 3 اتاق به همراه یک س��الن 

کنفرانس و 20 اتاق اداری افتتاح شد.
محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و اعضای هیأت امنای شریف و 

جمعی از مسئولین و مدیران نیز در این مراسم حضور داشتند.
در ادامه این مراس��م، معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری از روند احداث 
مجتمع نوآوری دانشکده مهندسی انرژی شریف و برج فناوری های هوا فضا بازدید 
کرد. این دو مجتمع بزرگ نوآوری و فناوری در زیست بوم نوآوری شریف تا پایان 

سال جاری به بهره برداری می رسد.

س��ند دریافتی وال اس��تریت ژورنال اطالعاتی از اس��تراتژی فیس بوک برای دفاع از خودش در برابر 
تصمیم نهادهای دولتی مبنی  بر تجزیه  این پلتفرم و جداشدن اینستاگرام و واتس اپ فاش می کند.

ب��ه گزارش زومیت، فیس بوک زیر فش��ار ش��دید رگوالتوری قرار دارد و به  نظر می رس��د که برای 
وضعی��ت بدتری نیز خ��ود را آماده می کند. خرید واتس اپ و اینس��تاگرام و ادغام آن با فیس بوک به 

توسعه  این پلتفرم کمک کرده، اما دردسرهای زیادی هم برایش به  همراه داشته است.
از ابتدای خرید این دو پلتفرم، نهادهای دولتی آمریکا همواره از این اقدام فیس بوک انتقاد می کردند 
و نمایندگان کمیسیون فدرال متمرکز بر قوانین ضدانحصار و اعضای کنگره همچنان بررسی های شان 

را درباره  قدرت انحصاری و رفتار رقابتی فیس بوک ادامه می دهند.
حال به  نظر می رس��د فیس بوک قصد دارد در برابر این اتهام ها از خود دفاع کند. اخیرا وال استریت 
ژورنال س��ندی دریافت کرده که اطالعاتی درباره  نحوه دفاع فیس بوک در برابر اجرایی ش��دن تصمیم 
قانون گذاران این کش��ور و پیش��گیری از جدایی پلتفرم های واتس اپ و اینستاگرام فاش می کند. این 
سند با بیان استدالل هایی ادعا می کند که جدایی اینستاگرام و واتس اپ از فیس بوک اتفاق نمی افتد.

به  گزارش وال استریت ژورنال، با افزایش اتهام ها علیه فیس بوک مبنی بر نقض قوانین ضدانحصاری، 
اعض��ای فیس بوک به  کمک وکالی ش��رکت حقوق��ی Sidley Austin LLP س��ند دفاعیه ای 14 
صفح��ه ای تنظیم کرده اند که ادعا می کند اجرایی ش��دن تصمیم دول��ت و تجزیه فیس بوک قوانین را 

نقض می کند و به این پلتفرم صدمه می زند. کمیس��یون فدرال تجارت در س��ال های 2012 و 2014 
به ترتیب خرید اینس��تاگرام و واتس اپ را بررس��ی کرد. فیس بوک در این س��ند استدالل می کند در 
خرید اینستاگرام و واتس اپ، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا )FTC( اعتراضی نکرده و پس ازآن، این 
شرکت سرمایه  زیادی برای ادغام این دو شبکه در پلتفرمش صرف کرده است. طبق گفته  فیس بوک، 
جدایی واتس اپ و اینستاگرام از این پلتفرم میلیارد ها دالر هزینه دارد و مستلزم سیستم های عملیاتی 
جداگانه  اس��ت که باعث کاهش امنیت و آسیب به تجربه  کاربری می شود. فیس بوک درباره  اطالعات 
فاش ش��ده  اخیر واکنش نشان نداد. پیش ازاین نیز فیس بوک به انحصارطلبی متهم شده بود و به جای 

جدایی اینستاگرام و واتس اپ از پلتفرمش، درخواست تنظیم مقررات بیشتر داده بود.
به گفته تین وو، پروفس��ور دانشگاه کلمبیا و متخصص فناوری، تأیید کمیسیون فدرال تجارت برای 

ادغام اینستاگرام و واتس اپ نمی تواند استدالل قوی برای دفاع فیس بوک از خودش باشد. او افزود:
پرون��ده ضدانحصاری دول��ت روی این موضوع تمرک��ز می کند که فیس بوک ب��ا خرید واتس اپ و 
اینس��تاگرام رقبایش را کاهش داده است؛ موضوعی که کمیسیون فدرال تجارت در زمان تأیید خرید 
دو پلتفرم به آن توجه نکرده بود. همچنین به گفته او، مش��کالت پیش روی فیس بوک پس از جدایی 

پلتفرم ها نمی تواند در تصمیم گیری رگوالتورها تأثیر داشته باشد.
تابس��تان امس��ال، کمیته  مجلس آمریکا متمرکز ب��ر قوانین ضدانحصار نامه های ارس��الی از مارک 

تولید بومی تجهیزات قفس پرورش ماهی

 دانش بنیان ها فناوری را توسعه دادند

پروژه های عمرانی دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

فیس بوک در برابر تصمیم نهادهای دولتی مبنی  بر جداشدن واتس اپ و اینستاگرام از خود دفاع می کند
 

دریچــه

طراحی و تولید انواع کامپاند الستیک و پالستیک براي تولید قطعات کاربردی 
در صنعت خودرو، لوازم خانگي، صنایع دریایي و ... تالش��ی دانش بنیان است که 
به ثمر نشس��ته و صنایع کش��ور را از واردات این محصول کاربردی بی نیاز کرده 
اس��ت. مجموعه ای فناور از س��ال 81 کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تشکیل 
تیمي متخصص از بهترین دانش آموختگان دانش��گاه هاي معتبر، طراحی و تولید 
انواع کامپاند الستیک را در دستور کار قرار داد. سهیل یزدان بخش، مدیر شرکت 
دانش بنیان بسپار سازه، درباره محصوالت این شرکت فناور، می گوید: این مجموعه 
تنها کارخانه مستقل طراحی و تولید انواع کامپاند در خاورمیانه است که توانسته 

کلیه محصوالت خود را به تایید شرکت های معتبر اروپایی برساند. 

قطعات الستیکی و پالستیکی دانش بنیان 
به صنایع کشور کمک می کند

چهارشنبه
16 مهر 1399

شماره 1640
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 MRI پیش بینی س��ن براس��اس ویژگی های مورفول��وژی تصاویر«
س��اختاری در افراد سالم« عنوان چالشی اس��ت که توسط آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز برگزار می ش��ود تا روشی نوین برای پیش بینی 

سن افراد 20 تا 70 سال ارائه شود.
این رویداد نخس��تین چالش ملی مبتنی 
بر داده های بیوبانک نقشه برداری مغز ایران 
است. داده های علمی بیوبانک نقشه برداری 
مغز ایران در بس��تر محاسبات سریع، برای 
نخستین بار محققان را به چالش می کشد.

این چالش در راس��تای رسالت آموزشی 
و ترویجی آزمایش��گاه و با هدف ارائه  روش 
نوین در پیش بینی سن افراد بین 20 تا 70 
س��ال با اس��تفاده از تصاویر MRI طراحی 

شده است.
این چالش با داده های موجود در بیوبانک 
نقش��ه برداری مغ��ز ایران و با ب��ه کارگیری 

س��رور محاس��بات س��ریع آزمایش��گاه ملی نقش��ه برداری مغز، در دو 
مرحله  غیرحضوری و حضوری برگزار می ش��ود و محققان با آنالیز این 
داده ها به رقابت می پردازند. ثبت نام چالش 5 مهرماه آغاز شده است. 

ش��رکت کنندگان پس از ثبت نام می توانند در تاریخ 19 مهر داده های 
الزم را که بر وب س��ایت آزمایش��گاه بارگذاری می شود، دریافت کنند. 
همچنی��ن مرحله  نهایی این مس��ابقه پس از داوری نتای��ج اولیه، در 
نخس��تین روز از آذرماه 99 برگزار خواهد 

شد.
ام��ا بایوبانک نقش��ه برداری مغ��ز ایران 
ب��رای ارائ��ه خدم��ات ب��ه پژوهش��گران 
توسط آزمایشگاه نقش��ه برداری مغز ایران 
راه اندازی ش��د. تصاویر نقش��ه برداری مغز 
موج��ود در بایوبانک در اختی��ار محققان 
کش��ور ق��رار می گی��رد ت��ا مس��یر انجام 
تحقیق��ات آنها تس��هیل ش��ود. بایوبانک 
مانن��د مخزنی انباش��ته از اطالعات میان 
رش��ته ای اس��ت که عالوه بر ذخیره سازی 
تصاویر مغ��ز، اطالع��ات ارزیاب��ی بالینی 
مانند روانپزشکی، روانشناختی و همچنین 
آزمایش ه��ای نورول��وژی و جراح��ی اعص��اب و همچنی��ن اطالعات 
آزمایشگاهی شامل آزمایش های گوناگون مربوط به بیماری و سالمت 

مغز انسان و همچنین نوروپاتولوژی را شامل می شود.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات روز گذش��ته در مراس��م افتتاح 
فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که به صورت ویدئوکنفرانس 
از دورترین مدرس��ه در کنارک سیس��تان و بلوچس��تان و با حضور 

رئیس جمهور برگزار شد، گفت: 
آماده هس��تیم پروژه اتصال 76 
هزار و 200 مدرس��ه را به شبکه 
اختصاص��ی م��دارس ی��ا همان 

شبکه دانا آغاز کنیم.
به گ��زارش مه��ر، وی با بیان 
اینکه ای��ن پروژه با تاکید رئیس 
جمهور در چهار ماه گذشته و با 
س��رعت آغاز به کار کرد، گفت: 
ب��رای اج��رای این پ��روژه 180 
میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری 

شده است.
ناظمی با بی��ان اینکه در این 

پروژه تولیدکنندگان داخلی در س��ه شیفت فعالیت کرده اند، گفت: 
این شبکه هوشمند همه اپراتورها را پوشش می دهد و به واسطه آن 

94درصد مدارس به شبکه متصل می شود.

وی افزود: ش��بکه هوشمند مدارس دانا زیرساختی پایدار است که 
خدمات و محتوای مناسبی ارائه می کند.

ناظم��ی با بی��ان اینکه چندین پلتفرم در این ش��بکه هوش��مند 
پلتفرم هایی  وجود دارد، گفت: 
با عنوان دانا پ��الس به عنوان 
مجازی،  کالس ه��ای  برگزاری 
ب��رای  ب��وک  الی��و  پلتف��رم 
اشتراک گذاری کتب درسی به 
صورت رایگان برای روستاییان 
در کن��ار ای��ن ش��بکه افتتاح 

می شود.
وی افزود: همچنین پلتفرمی 
دانش آم��وزان  اتص��ال  ب��رای 
ب��ه تولیدکنن��دگان محت��وای 
آموزش��ی در کنار این ش��بکه 
افتت��اح می ش��ود. دو پلتف��رم 
ب��رای ارائه کتاب های ف��وق برنامه به ص��ورت الکترونیکی و رایگان 
و س��امانه ای برای معرفی پلتفرم های مختلف برای دانش آموزان در 

کنار این شبکه افتتاح می شود.

افتتاح فاز نخست شبکه هوشمند مدارس داناداده های علمی بیوبانک نقشه برداری مغز محققان را به چالش می کشد

خبرگزاری معتبر دلویت می گوید از اسفند 1398 تا مرداد 1399 بیش از 100 
هزار شغل مرتبط به صنعت نفت وگاز به دلیل تغییر قیمت نفت از بین رفته است؛ 

شغل هایی که به  این  زودی ها برگشت پذیر نیستند.
به گزارش زومیت به نقل از فورچن، صنعت نفت وگاز در دوران دنیاگیری ویروس 
کرون��ا صرفا با افت ارزش مواجه نش��د و گزارش های جدید اعالم می کنند تعداد 
ش��غل های این صنعت نیز به طور درخورتوجهی کاهش پیدا کرده است. براساس 
گزارش مفصل رس��انه  دلویت)Deloitte(، بیش از 107،000 شغل از شغل های 
مربوط به صنایع نفت و گاز طبیعی و موادشیمیایی در ایاالت متحده  آمریکا بین 
ماه های مارس تا آگوس��ت 2020 )اس��فند 1398 تا م��رداد 1399( از بین رفته 
است. خبرگزاری دلویت گزارش جدید خود را با محوریت آینده  شغل های مربوط 
به صنایع نفت و گاز منتش��ر کرد. این خبرگزاری می گوید در بازه زمانی یادشده، 

سریع ترین نرخ اخراج نیروی صنعت نفت وگاز در تمام دوران شاهد بوده ایم.
صنعت نفت و گاز معموال به  دلیل سرعت رشد مطلوب و پررونق بودن شناخته 
می ش��ود و ازدست رفتن این تعداد ش��غل در بازه  زمانی چندماهه، دست کمی از 
اتفاقات فاجعه بار ندارد. مطالعه  جدید دلویت اعالم می کند در سال 2014،  همان 
سالی که عربس��تان سعودی برای حفظ سهمش در بازار قیمت عرضه  نفت خود 

را تا حدی کاهش داد، آثار ایجادشده بر کارکنان صنعت نفت وگاز تشدید شد.
بین سال های 2014 تا 2019، نوسان یک دالری قیمت نفت روی 3،000 شغل 
این صنعت اثر گذاش��ته اس��ت که در حوزه  اکتشاف و تولید و خدمات مرتبط  به 
نفت فعالیت می کنن��د. دلویت می گوید در دهه 1990، این تعداد برابر با 1،500 
ش��غل بود؛ یعنی همان دورانی که افزایش قیمت نفت باعث شد تعداد شغل های 
مرتبط به نفت افزایش خیره کننده ای پیدا کند. سال 2015، اکثر شغل های مربوط 
به نفت تا حد زیادی وابسته به قیمت بوده اند، بااین حال در آن دوره زمانی شغل ها 

به جای ازبین رفتن افزایش پیدا می کردند زیرا قیمت نفت سیری صعودی داشت.
در آن دوران، شغل هایی که ممکن بود از بین بروند، از لحاظ تئوری می توانستند 

در زمانی س��ریع بازگردند، بااین حال این  بار اوضاع فرق می کند. دلویت می گوید 
اکثر ش��غل هایی که در بازه  مارس تا آگوس��ت از بین رفته اند، احتماال در زمانی 
سریع  بازگشت پذیر نیستند. گزارش دلویت با درنظرگرفتن معیارهای مختلف اعالم 
می کند اگر قیمت نفت به ازای هر بشکه حدودا 45 دالر باقی بماند )درحال حاضر، 
قیمت بسیار ارزان تر است(، 70 درصد از شغل هایی که از بین رفته اند، تا پیش از 
پایان سال آینده  میالدی بازنخواهند گشت. قیمت نفت روی بخش ها و محصوالت 
مختلفی اثر می گذارد. دلویت می گوید کاهش قیمت نفت و ازبین رفتن ش��غل ها 
رشد اقتصادی کشورها را به خطر می اندازد و روی ثبات سیاسی آمریکا هم اثرگذار 
است. دلویت می نویسد آثار ناشی از این اتفاق در کوتاه مدت و بلندمدت می توانند 
ضررهای زیادی به بار بیاورند. هفته  گذشته، S&P Global در اطالعیه ای اعالم 
ک��رد نحوه  رفتار مردم در پی دنیاگیری ویروس کرون��ا )افزایش دورکاری( و آثار 
اقتصادی ناش��ی از این دنیاگیری بدین معنا است که احتماال در بلندمدت، تقاضا 
برای نفت 2٫5 میلیون بشکه در هر روز کاهش پیدا کرده است. بسیاری از مدیران 
عامل ش��رکت های بزرگ نفت نیز اعالم کرده اند که به احتمال زیاد، میزان تقاضا 

برای نفت به دوران پیش از کرونا برنخواهد گشت.
افزون براین، تغییرات محسوس صنایع نفت وگاز را به ویژه در اروپا فراموش نکنید. 
Shell ،BP ،Total ،Equinor و دیگر ش��رکت های اروپایی حوزه  انرژی متعهد 
شده اند تا سال 2050، میزان انتشار گازهای آالینده را به صفر خالص برسانند که 
درنتیجه آن شغل های زیادی از بین خواهد رفت. این فرآیند باید به  سرعت انجام 

شود. تاکنون، میلیاردها دالر پول در این زمینه خرج شده است.
بررسی ها نش��ان می دهد بیش از 20،000 شغل صرفا در BP و Shell از بین 
رفته اند. اینکه ازدست رفتن شغل ها در BP و Shell به دلیل رفتن به سمت هدف 
اصلی، یعنی ازبین بردن گازهای آالینده اس��ت یا از تغییرات قیمت نفت نش��أت 
می گی��رد، موضوعی اس��ت که فعال نمی دانیم اما احتم��ال می دهیم هر دو عامل 

دخیل باشند.

ح��وزه  پوش��اک، کیف و سیس��مونی ک��ودک، لوازم خانگی و لوازم س��فر بیش��ترین تعداد 
فروشگاه های آنالین را از سال 1396 تاکنون در ایران راه اندازی کرده اند.

به گزارش زومیت، اتحادیه  کش��وری کسب وکارهای مجازی با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
از ابت��دای س��ال 1399 تا پایان تابس��تان، 428 و از آغاز فعالیت خ��ود در آبان 1396 تاکنون، 
1،847 پروانه  کس��ب صادر کرده است. در گزارش سال 1399 اتحادیه  کشوری کسب وکارهای 
مجازی، پراکندگی پروانه های صادرشده و موضوع آنها نشان داده شده است. در گزارش اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی آمده اس��ت که 4/43 درصد از پروانه های صادرشده در رسته  »عرضه 
انواع کاال و خدمات در فروش��گاه های مجازی« و 1/20 درصد در رس��ته  »عرضه انواع خدمات 
در فروشگاه های مجازی« و 8/6 درصد از آنها در رسته  »عرضه خدمات در یک گروه خاص در 
فروش��گاه های مجازی« بوده اند. موضوع بیشتر پروانه های صادرشده از سال 1396 تاکنون نیز 
فروش��گاه های بزرگ با موضوعاتی همچون پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و 
لوازم سفر با 9/18 درصد بود ه اند. پس از آنها، کسب و کارها ی حوزه  محصوالت دیجیتال و لوازم 
برقی با 5/11 درصد و جابه جایی هوشمند با 9 درصد و موادشیمیایی و صنایع وابسته با کمترین 
میزان قرار می گیرند. تهران، اصفهان، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پروانه ها و زنجان، 
لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، اردبیل و سیستان و بلوچستان کمترین پروانه های صادرشده 

را از اتحادیه دریافت کرده اند.
29/50درصد کس��ب وکارهای عضو اتحادیه  کس��ب وکارهای مجازی در اس��تان تهران قرار 
دارند و بیش��ترین پروانه را با موضوع فروش��گاه های بزرگ و کمترین میزان را با موضوع عرضه  
محصوالت موادشیمیایی و صنایع وابسته دریافت کرده اند. همچنین، 73/5 درصد کسب وکارهای 
عضو اتحادیه  کس��ب وکارهای مجازی در اس��تان البرز قرار دارند و بیشترین پروانه را با موضوع 
کس��ب  وکارهای عرضه کننده  محصوالت دیجیت��ال و لوازم برقی دریاف��ت کرده اند. 3/7درصد 

کس��ب وکارهای عضو اتحادیه  کس��ب وکارهای مجازی در استان اصفهان قرار دارند و بیشترین 
پروانه را با موضوع فروش��گاه های بزرگ دریافت کرده اند و کس��ب وکارهای حوزه  موادشیمیایی 
و صنایع وابس��ته هم هیچ پروانه ای کس��ب نکرده اند. ناگفته نماند 36/5 درصد کسب وکارهای 
عضو اتحادیه  کس��ب وکارهای مجازی در اس��تان فارس و 33/4 درصد در خراس��ان رضوی قرار 
دارند. فروش��گاه های بزرگ در این دو استان بیشترین پروانه را دریافت کرده اند. در مدت زمان 
فعالیت اتحادیه کسب وکارهای مجازی، 199 پروانه  کسب و کار را زنان و 1،648 پروانه  کسب وکار 
را م��ردان دریافت کرده اند. همچنین، 920 پروانه را افراد حقیقی و 927 پروانه را افراد حقوقی 
گرفته ان��د. طبق م��اده  3 آیین نامه  اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد 

صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای، مراحل صدور پروانه  کسب عبارت است از:
• راه اندازی کسب وکار مجازی به دست متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه  تجارت 

الکترونیکی
• ثبت تقاضا به  دست متقاضی در سامانه  ای نماد و ارجاع تقاضای کسب وکار مشمول قانون 
نظام صنفی به وسیله  مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی بالفاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست 

مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه  اصناف
• بارگذاری مدارک مندرج به  دس��ت متقاضی در س��امانه  اصناف حداکثر در مدت س��ه ماه 

پیش از قبول تقاضا
• تکمیل پرونده به دست اتحادیه

• صدور و تس��لیم پروانه  کس��ب پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن به متقاضی 
حداکثر در مدت 15 روز

• ارسال مشخصات پروانه  کسب به سامانه  ای نماد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هم زمان 
با صدور پروانه  کسب.

18۴7 پروانه برای فعالیت کسب و کارهای مجازی صادر شده است

نقض می کند و به این پلتفرم صدمه می زند. کمیس��یون فدرال تجارت در س��ال های 2012 و 2014 
به ترتیب خرید اینس��تاگرام و واتس اپ را بررس��ی کرد. فیس بوک در این س��ند استدالل می کند در 
خرید اینستاگرام و واتس اپ، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا )FTC( اعتراضی نکرده و پس ازآن، این 
شرکت سرمایه  زیادی برای ادغام این دو شبکه در پلتفرمش صرف کرده است. طبق گفته  فیس بوک، 
جدایی واتس اپ و اینستاگرام از این پلتفرم میلیارد ها دالر هزینه دارد و مستلزم سیستم های عملیاتی 
جداگانه  اس��ت که باعث کاهش امنیت و آسیب به تجربه  کاربری می شود. فیس بوک درباره  اطالعات 
فاش ش��ده  اخیر واکنش نشان نداد. پیش ازاین نیز فیس بوک به انحصارطلبی متهم شده بود و به جای 

جدایی اینستاگرام و واتس اپ از پلتفرمش، درخواست تنظیم مقررات بیشتر داده بود.
به گفته تین وو، پروفس��ور دانشگاه کلمبیا و متخصص فناوری، تأیید کمیسیون فدرال تجارت برای 

ادغام اینستاگرام و واتس اپ نمی تواند استدالل قوی برای دفاع فیس بوک از خودش باشد. او افزود:
پرون��ده ضدانحصاری دول��ت روی این موضوع تمرک��ز می کند که فیس بوک ب��ا خرید واتس اپ و 
اینس��تاگرام رقبایش را کاهش داده است؛ موضوعی که کمیسیون فدرال تجارت در زمان تأیید خرید 
دو پلتفرم به آن توجه نکرده بود. همچنین به گفته او، مش��کالت پیش روی فیس بوک پس از جدایی 

پلتفرم ها نمی تواند در تصمیم گیری رگوالتورها تأثیر داشته باشد.
تابس��تان امس��ال، کمیته  مجلس آمریکا متمرکز ب��ر قوانین ضدانحصار نامه های ارس��الی از مارک 

زاکربرگ در س��ال 2012 را منتش��ر کرد که نش��ان می داد مدیرعامل فیس بوک به  دلیل دشواربودن 
رقابت با اینس��تاگرام، این پلتفرم را خرید. در آن زمان، اینس��تاگرام با داشتن 30 میلیون کاربر، تنها 

13 کارمند داشت.
مارک زاکربرگ در یکی از ایمیل های ارسالی به کارمندانش نوشته است:

محصوالت اجتماعی هر کدام اثر ش��بکه ای خودش��ان را دارند و حوزه  های فعالیت محدود اس��ت. 
زمانی که محصولی در حوزه ای قدرت بیشتری به  دست می آورد، برای سایر ارائه دهندگان دشوار است 

که بدون انجام کار متفاوت، بتوانند جای آن را بگیرند.
به هرحال، فیس بوک باید هرچه زودتر دالیلی برای پیشگیری از اجرای دستور دولت مبنی بر جدایی 
پلتفرم ها آماده کند. گفته می ش��ود که کمیس��یون فدرال تجارت تا پایان سال میالدی جاری پرونده  
ضدانحصاری برای این ش��بکه  اجتماعی آماده می کند. 29 جوالی امس��ال )8 م��رداد(، کنگره برای 
بررسی رفتار غیرانحصاری آمازون، اپل، گوگل و فیس بوک جلسه ای را با حضور مدیران این شرکت ها 
تش��کیل داد. در این جلس��ه، نمایندگان سؤال های دشواری از زاکربرگ می کردند که بیشتر به خرید 

اینستاگرام مربوط می شد. قرار است نتیجه  کنگره تا آخر اکتبر اعالم  شود.
به هر حال، به  نظر نمی رسد هیچ کدام از اینها به نفع فیس بوک باشد و درصورت اجرایی شدن دستور 

نهاد دولتی، واتس اپ و اینستاگرام به راحتی می توانند از غول شبکه های اجتماعی جدا شوند.

امسال بیش  از 100 هزار شغل در صنعت نفت و گاز از بین رفته است

فیس بوک در برابر تصمیم نهادهای دولتی مبنی  بر جداشدن واتس اپ و اینستاگرام از خود دفاع می کند
 

یادداشـت

توس��عه زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کشور هدفی است که این روزهای 
فعاالن حوزه علمی کش��ور را به خود مشغول کرده است. این توسعه فناورانه 
به نفع جامعه و آینده کش��ور اس��ت؛ کش��وری درگیر تحریم ها و مش��کالت 
اقتصادی. برای این کار هم شناس��ایی پیش��گامان علمی و فناوری کشور یک 
ضرورت اس��ت. درک این مهم، س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری را به صرافت 
تعیین اولویت هایی برای تکمیل زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری دیجیتال 
انداخته است؛ زنجیره ای که به تجارب پیشگامان این عرصه نیاز دارد تا به هم 

پیوستگی آنها معنادار و ناگسستنی باشد.

پیشگامان اقتصاد دیجیتال زیست بوم 
فناوری و نوآوری را توسعه می دهند



توییتر یکی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار در سراسر دنیا محسوب 
می ش��ود. جس��ت وجو در توییت��ر امکان آش��نایی با اف��راد، برنامه های 
تلویزیونی و س��رگرمی های تازه را دربر دارد. همین امر موجب استقبال 
گسترده کاربران از توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی شده است. کسب 
و کارها در زمینه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی اهداف گوناگونی را 
دنب��ال می  کنند. تعامل با مخاطب هدف در فضایی دوس��تانه و کاهش 
هزینه های بازاریابی از جمله مهمترین اهداف برندها محسوب می شود. 
توییتر به عنوان یک پلتفرم اجتماعی قدیمی و متن محور امکانات جالبی 
در اختی��ار کاربران و برندها ق��رار می دهد. در ادامه برخی از مزیت های 

اصلی توییتر برای کسب و کارها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. دسترسی به اطالعات ارزشمند از مشتریان

براس��اس گ��زارش پژوهش��گران موسس��ه Sprout Social، روزانه 
بی��ش از 6 هزار توییت در سراس��ر دنیا بارگذاری می ش��ود. این امر به 
خوب��ی بیانگ��ر اهمیت توییتر برای کاربران جهانی اس��ت. بس��یاری از 
کارش��ناس های بازاریابی و ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم از افول 
توییتر و کاهش اهمیت بازاریابی اش صحبت می کنند. نکته مهم در این 
می��ان توجه مداوم کاربران به محتوای متنی در کنار س��ایر فرمت های 

مشهور است. 
امروزه دسترس��ی به اطالعات ارزشمند در مورد مشتریان گام مهمی 
در راس��تای جلب نظر مخاطب هدف و فروش بیشتر محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها اقدام به هم��کاری با آژانس ه��ای بازاریابی معتبر و 
پرداخت هزینه های گزاف برای دسترس��ی به اطالعات تازه از مشتریان 
می کنند. اگر یک برند در توییتر، به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی 
مهم، حضور داش��ته باش��د، فرصت طالیی برای دسترسی به اطالعات 

دقیق پیرامون مشتریانش با هزینه بسیار اندک خواهد داشت. 
توییت��ر به دلیل ماهی��ت متن محورش میزبان گفت وگوهای بس��یار 
زیادی است. جس��ت وجوی کلیدواژه ها و هش��تگ های مختلف در این 
پلتفرم امکان آش��نایی با دامنه وسیعی از محتوای بازاریابی را به همراه 
دارد. کسب و کارهای مختلف با دامنه های متنوع کاری امکان حضور و 

استفاده از خدمات مختلف این پلتفرم را دارند. این نکته در مورد سایر 
پلتفرم ه��ای اجتماعی به دلیل محوریت محت��وای ویدئویی یا تصویری 

کمتر قابل مشاهده است. 
۲. شخصی سازی برند و افزایش شهرت

شخصی س��ازی نحوه بازاریابی و تعامل با مخاط��ب هدف نقطه قوت 
بس��یاری از برندها محس��وب می ش��ود. این امر با فعالیت مناس��ب در 
ش��بکه های اجتماعی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 
اطالعات شان صورت می گیرد بنابراین موفقیت در این گام تا حد زیادی 

بستگی به رعایت بخش قبل دارد. 
امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به شدت افزایش پیدا کرده است 
بنابراین فعالیت به ش��یوه سنتی در ش��بکه های اجتماعی دیگر راهگشا 
نخواهد بود. شخصی س��ازی محتوای بازاریابی ب��ه معنای ارزیابی دقیق 
فعالی��ت مخاطب ه��دف برند در توییتر و س��پس طراحی انواع مختلف 
محتوا برای گروه های گوناگون مخاطب است. خوشبختانه دسترسی به 
داده های کاربردی برای بازاریابی در توییتر بس��یار ساده است. اگر یک 
کس��ب و کار در این زمینه با مشکل مواجه شود، ایده مناسب برای آنها 
ارزیابی وضعیت برندهای موفق در این زمینه و الگوبرداری از آنهاس��ت. 
این امر امکان یادگیری اصول تازه بازاریابی بدون نیاز به صرف هزینه و 

زمان گسترده را فراهم خواهد کرد. 
اس��تفاده از یک لحن مش��خص برای تعامل ب��ا مخاطب هدف دارای 
اهمیت بسیار زیادی اس��ت. متاسفانه برخی از برندها در طول بازه های 
زمانی مختلف اقدام به اس��تفاده از لحن های گوناگونی می کنند. این امر 
موجب س��ردرگمی مخاطب هدف در زمینه تعامل با برندها می ش��ود. 
یکی از نمونه های مناس��ب در زمینه استفاده از لحنی واحد برای مدت 
زمان طوالنی مربوط به برند Ben & Jerry’s است. این برند در زمینه 
فروش بس��تنی فعالیت دارد، اما لحن تعاملش با مخاطب هدف بس��یار 
محترمانه اس��ت. شاید در نگاه نخست به توییت های این برند شناسایی 
زمینه فعالیتش در صنعت خوراکی بس��یار دش��وار باشد. همین امر در 

طول زمان موجب شهرت باالی Ben & Jerry’s شده است. 
3. ارائه خدمات و دریافت بازخورد از مشتریان

ارائه خدمات مختلف به مش��تریان همیش��ه یکی از دغدغه های مهم 
کسب و کارها بوده است. گاهی اوقات این امر همراه با هزینه های بسیار 

زیادی برای کسب و کارهاست بنابراین حضور در شبکه های اجتماعی و 
تالش برای ارائه خدمات به مش��تریان از این طریق ضروری خواهد بود. 
خوشبختانه عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی برای برندها هیچ 
هزینه ای در پی ندارد بنابراین توجه به ش��بکه های اجتماعی در فرآیند 

بازاریابی، تبلیغات و پشتیبانی از مشتریان ضروری است. 
استفاده از شبکه های اجتماعی همیشه برای ارائه خدمات به مشتریان 
نیس��ت. گاهی اوقات باید نظر مش��تریان در مورد فعالیت های مختلف 
برند را نیز جویا ش��د. شاید این امر در نگاه نخست بسیار دشوار به نظر 
برس��د، اما در صورت تعامل مناسب با مشتریان در مراحل قبلی امکان 
تعام��ل دریافت بازخورد گس��ترده از آنها وجود خواهد داش��ت. امروزه 
کاربران شبکه های اجتماعی عالقه بسیار زیادی برای تعامل با برندهای 
محبوب ش��ان دارند. نکته مهم در این میان توانایی کسب و کارها برای 

معرفی خود به عنوان برندهای محبوب کاربران است. 
برندهایی نظیر نت فلیکس برای س��اماندهی بخش های مختلف کسب 
و کارش��ان به طور گس��ترده ای به بازخوردهای کاربران وابسته هستند. 
ای��ن ام��ر موجب موفقیت گس��ترده آنها در زمینه جل��ب نظر مخاطب 
هدف می ش��ود بنابراین کسب و کارها برای ساماندهی بهینه بخش های 
مختلف کس��ب و کارش��ان باید به ط��ور مداوم اقدام ب��ه نظرخواهی از 

مشتریان شان در شبکه های اجتماعی نمایند. 
۴. ایجاد انجمن برند

حضور در شبکه های اجتماعی و به طور ویژه توییتر امکان ایجاد انجمن 
برند را فراهم می کند. تعامل گسترده با مخاطب هدف همیشه برای برندها 
جذاب بوده است. این امر در صورت استفاده از تکنیک های مناسب موجب 
تبدیل کاربران به مش��تریان وفادار برند می ش��ود. اگر یک کسب و کار در 
تالش برای مدیریت بهینه مش��تریانش است، باید دست به ایجاد انجمنی 
از مشتریان در توییتر بزند. این اقدام مکان تعامل بهینه با مخاطب هدف و 
تاثیرگذاری بر روی آنها را فراهم می کند. امروزه بسیاری از برندها در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند. 
این امر درخصوص حفظ مشتریان برند نیز صحت دارد بنابراین حضور در 
توییتر و ایجاد انجمن مشتریان شانس برندها برای  تعامل بهینه با کاربران 

را افزایش خواهد داد. 
sproutsocial.com :منبع

بعد از اینکه محص��والت موردنظر خود را تولید کردید، قیمت گذاری 
برای آنها، به یکی از دش��وارترین چالش ها تبدیل خواهد ش��د. انتخاب 
درست و سودآوری برای همه خوشایند است؛ این در حالی است که در 
روی دیگر سکه، انتخاب نادرست و ورشکستگی کسب و کار قرار گرفته 
است، اما به طور قطع، تعیین قیمت مناسب برای محصوالت، با حدس 
و گمان انجام نمی ش��ود؛ برای محصوالتی که تولید کرده اید، یک قیمت 
مناس��ب وجود دارد و شما می توانید با پاس��خ دادن به سه سوال پیش 

رو، آن را تعیین کنید. 
1. بودجه اجرایی شما به طور کل چقدر است؟

اگر دقیقا بدانید که هزینه های جاری کس��ب و کار شما در ماه چقدر 
است، پس می دانید که باید چه میزان درآمدی را کسب کنید تا شرایط 
س��ر به س��ر را به وجود آورید. تنها کافی اس��ت که این عدد را به روند 
تولید خود اضافه کنید. برای مثال، اگر برنامه ریزی کرده اید که در طول 
یک س��ال، 10000 واحد تولید کنید، می دانید که چه میزانی را باید به 

فروش برسانید تا به نقطه سر به سر برسید.
با در نظر گرفتن بودجه می توانید س��ناریوهای قیمت های متنوعی را 
مورد آزمایش قرار دهید، مثل قیمت بیشتر و فروش واحدهای کمتر یا 
کم کردن قیمت و افزایش حجم تولید. از هر سناریو و روندی که پیروی 

کنید، می دانید که چه میزان فروش��ی باید داشته باشید تا بتوانید چراغ 
کس��ب و کار خود را روش��ن نگه دارید. میزان س��ودی که از هر فروش 
نصیب تان می شود را در نظر بگیرید؛ به این دلیل که باید تصمیم بگیرید 
که چه روش��ی برای شما کارس��از است: برخی مدل ها با سود بسیار کم 
اجرا می ش��وند )مثل آمازون( و برخی دیگر نیز با س��ودهای هنگفت به 

کار خود ادامه می دهند )مثل اپل(.
۲. کسب و کار شما چه هدفی را دنبال می کند؟

اگر می خواهید به س��رعت س��همی از بازار را در اختیار داشته باشید، 
پس قیمت های پایین به ش��ما کمک خواهند کرد. اگر میزان س��ود در 
ازای هر فروش برای ش��ما اهمیت دارد، تعداد فروش کمتر برای ش��ما 
مفید خواهد بود. با این حال، پیش��نهاد ما این اس��ت که برای احتیاط 
بیشتر، کار خود را با قیمت های بسیار کم شروع کنید تا بتوانید بخشی 
از بازار را به دس��ت آورید. اعمال این روش باعث می ش��ود که افزایش 
قیمت در آینده، دشوارتر شود؛ مگر اینکه بتوانید ارزش یا فایده بیشتر یا 
جدیدتری را به خدمات یا محصوالت اضافه کنید. )همیشه تفاوت هایی 

وجود دارد که در ادامه می خوانید.(
3. مشتریان شما به چه چیزی نیاز دارند؟

ش��اید فکر کنید که می دانید، اما احتماال عکس العمل آنها برای شما 

تعجب آور خواهد بود. جو ورث، نویس��نده ای��ن متن، ماجرای جالبی را 
نق��ل می کن��د: »یکی از مش��تریان من روی یک ابزار تش��خیص موارد 
پزشکی سرمایه گذاری کرده بود که مصارف بسیار اندکی داشت. زمانی 
ک��ه میزان فروش بعد از یکی دو س��ال کاهش یافت، ش��رکت تصمیم 
گرف��ت ک��ه قیمت ها را ب��رای مقابله با رقیبان، به ش��دت کاهش دهد. 
متاس��فانه ای��ن کار باعث ش��د که این دس��تگاه به عنوان یک وس��یله 
بی ارزش ش��ناخته شود که برای پزشکان جذابیت نداشت. پیشنهاد من 
این بود که قیمت دستگاه را تا 3000 دالر افزایش دهند، این یعنی 20 
درصد افزایش قیمت. این شرکت در سال بعد موفق شد تا به 50 درصد 

فروش بیشتر دست پیدا کند.«
قیمت گذاری می تواند یک روند تصمیم گیری پرفش��ار باش��د، اما باید 
ی��ک موضوع مهم را به خاطر داش��ته باش��ید: این تصمیم نهایی ش��ما 
نخواه��د بود. همانطور که در ماجرای ب��اال خواندید، می توانید در آینده 
نیز قیمت های خود را تغییر دهید. اما در هر صورت باید مطمئن شوید 
که محصولی که تولید کرده اید، برای مش��تریان فایده داشته باشد. اگر 
مردم آن را دوس��ت داشته باشند، ممکن است که حتی قیمت بیشتری 

را برای آن پرداخت کنند.  
entrepreneur/ucan :منبع 

آیا قیمت مناسبی را برای محصوالت تان در نظر گرفته اید؟ 

دیوارنگاری تقدیر از کادر درمان
دیوارن��گاری با موض��وع تقدیر از کادر درمان و تش��ویق مردم به 

رعایت پروتکل های  بهداشتی در تهران رونمایی شد.
ضرغامی، مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی با اشاره به مطلب فوق 
اف��زود: کرونا چه به لحاظ موضوعات حوزه س��المت و چه از لحاظ 
اجتماع��ی مقطعی خاص در کش��ور ما قلمداد می ش��ود که به یاد 
ماندن��ی خواهد ب��ود و هرگونه فعالی��ت و اقدام��ات در حوزه های 
مسئولیت اجتماعی این رویداد همانند رویدادهای دیگر نظیر دفاع 

مقدس و... ماندگار خواهد بود.
وی از همبس��تگی ملی بین جامع��ه و اجزا و نهادهای مختلف به 
عنوان نقطه عطفی یاد کرد که در این بحران ایجاد ش��ده اس��ت و 
تالش و در صحنه ماندن جامعه پزش��کی پس از حدود هفت ماه و 
ورود موج س��وم این بیماری را به علت روحیه بخش��ی دانست که از 

طرف مردم و بخش های مختلف شکل گرفته است.
ضرغام��ی با اش��اره به مراس��م تجلیلی که چندی پیش توس��ط 
برخی دس��تگاه ها از مدافعان سالمت درمان انجام شد، تصریح کرد: 
این موضوع نشانگر آن اس��ت که حمایت های شهرداری و اقدامات 
زیباسازی در پوش��ش دهی محتوای پیام ها ارزشمند و فراگیر بوده 

است.
وی اب��راز امیدواری کرد که این طرح در تهران مقدمه ای باش��د 
برای سایر فعالیت های ترویجی در راستای حمایت و تقدیر از حوزه 
س��المت کش��ور و همچنین ترغیب مردم به رعایت هرچه بیش��تر 
پروتکل ه��ای بهداش��تی در آغاز فصل س��رما، او همچنین از انجام 
فعالیت های دیگری در همین راس��تا به زودی در سطح شهر تهران 

خبر داد.
فرزاد طالبی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی 
نیز در مورد نحوه اجرای این طرح ضمن تاکید بر رس��الت سازمان 
زیباس��ازی ب��ه عنوان متولی اج��رای آثار هنری ش��هری افزود: در 
ابتدا با انتش��ار فراخوان اولیه آثار متعددی به کمیته داوری رس��ید 
ک��ه پس از داوری آثار با توجه به اهمی��ت موضوع به منظور ایجاد 
امکان حضور و مش��ارکت اکثریت هنرمندان و دستیابی به طرح ها 
و ایده های خالقانه تر در نوبت دوم نیز فراخوان دیگری منتشر شد.

این دو فراخوان که در اردیبهش��ت و تیرماه انجام ش��د منجر به 
ارسال 103 طرح با مشارکت 55 هنرمند بود که درنهایت در هیأت 

داوران 4 طرح مورد تایید و برگزیده شد.
الزم به ذکراس��ت طرح های دیوارن��گاری تقدیر از کادر درمان در 

بزرگراه حکیم و تقاطع خیابان شقایق اجرا شده است.

میشلن؛ پدر و مادر قهرمانان واقعی
ش��ما برای انتخاب یک تایر مناس��ب تحقیقات زی��ادی را انجام 
می دهی��د. حرکت فوق یک��ی از راه های متعددی اس��ت که از این 
طریق مراقب جان اعضای خانواده خود هس��تید اما تالش های شما 
اغلب اوقات نادیده گرفته می ش��وند. میشلن می خواهد این حقیقت 
را تغییر دهد. در نتیجه این کمپین قصیده ای برای ش��ما، پدرها و 
مادرها در سراس��ر جهان است که مسافت بیشتری را برای تضمین 
ایمن��ی و راحتی اعض��ای خانواده خود در زمس��تان طی می کنید. 
عزیزان تان ش��اید متوجه تالش های شما برای نشان دادن توجه تان 

به خود نشوند اما میشلن حواسش به شما هست.

برگرکینگ پاسخگوی شکایت ها از مک دونالد
هیچ کس دوس��ت ندارد شکایتش از یک ش��رکت بی پاسخ بماند. 
ب��ه همین دلیل ظاهرا برگرکینگ تصمیم گرفت تا به پا خیزد و به 

تعداد زیادی از شکایت های مشتریان مک دونالد جواب دهد.
 »Uncle Grey« برگرکین��گ که با آژانس تبلیغات��ی دانمارکی
هم��کاری می کند، اخیرا در صدد برآمده اس��ت تا به ش��کایت های 
بی پاس��خ مش��تریان در صفحه فیس بوک مک دونالد پاسخ دهد. بنا 
ب��ر گزارش های دریافتی، همراه هر یک از این پاس��خ ها یک کوپن 
برای دریافت یک همبرگر »Whopper« رایگان، برگر مخصوص 

برگرکینگ با گوشت گریل شده، به چشم می خورد.
به نقل از روزنامه »شیکاگو بیزینس«، کمپین فوق با هدف تاکید 
بر روی وعده جدید برگرکینگ دانمارک در راس��تای پاسخگویی به 
تک تک شکایت های مشتریان در صفحه فیس بوک رستوران ظرف 

48 ساعت پس از ثبت شکایت، راه اندازی گردید.
دانیل ش��رودر، مدی��ر بازاریابی برگرکینگ س��وئد و دانمارک در 
قالب بیانیه ای اعالم کرد: »خدمت رس��انی به مشتری بخش بزرگی 
از تجرب��ه کلی مهمان را تش��کیل می دهد و ما ب��ه اندازه کافی در 
مس��یر توجه به مش��تریان در فضای آنالین خ��وب عمل نکرده ایم. 
هنگام پرداختن به این موضوع دریافتیم که طرفداران برگر بیشتری 
در بیرون وجود دارند که شایس��ته دریافت یک پاسخ از سوی برند 
هس��تند. ما در حد توان به انجام این کار کمک کردیم، با این امید 
که قدری از این عشق و عالقه به برگر Whopper زغالی بتواند تا 

حدی زمینه ساز بهبود مجدد اوضاع باشد.
برگرکینگ ضمن به اش��تراک گذاری یک ویدئو از برخی پاسخ ها 
به صفحه فیس بوک خود نوش��ت: »مک دونالد، این هرزنامه نیست. 

ما فقط در صدد هستیم تا به شما کمک کنیم.«
چند نمونه از پاس��خ های برگرکینگ به شکایت ها از مک دونالد را 

در زیر می خوانیم:
مش��تری: ما مجبور برای دریافت غذا در قالب سرویس مک درایو 

دو ساعت منتظر بمانیم.
برگرکین��گ: بل��ه، هم��ه می توانن��د تجربه ی��ک روز طوالنی در 
رس��توران فست فود را از س��ر گذرانده باشند. Whopper سریع 

برگرکینگ بی صبرانه انتظار شما را می کشد.
مشتری: بیگ مک ما فقط یک نان دارد!

برگرکینگ: با جایگزین نوآورانه بیگ مک، یعنی Whopper دو 
نانه، دلی از عزا در بیاورید.

مش��تری: چرا اسم این برگر را بیگ مک می گذارید، در حالی که 
اصال بزرگ نیست.

برگرکینگ: در دفاع از مش��تریان، هیچ کس یک »مک کوچک« 
نمی خواهد. در برگرکینگ شما می توانید یک Whopper در ابعاد 

معمولی را سفارش دهید و آن را به نحو احسن تحویل بگیرید.«
mbanews :منبع
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کسب و کارهای کوچک بیش از سایر شرکت ها نیاز به بازاریابی دارند. 
ش��اید بس��یاری از کارآفرینان نس��بت به این نکته تردید داشته باشند 
بنابراین باید موضوع را کمی بیش��تر مورد بررسی قرار داد. دلیل اصلی 
نیاز کسب و کارهای کوچک به بازاریابی مربوط به محدودیت در منابع 
اس��ت. کسب و کارهای بزرگ امکان صرف بودجه های چند هزار دالری 
بر روی پروژه های مختلف تبلیغاتی را دارند. در این میان وضعیت کسب 

و کارهای کوچک به دلیل محدودیت در منابع دشوار خواهد بود. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در تجرب��ه شخصی ش��ان در زمینه همکاری 
ب��ا برندهای مختلف نس��بت به بی توجهی کس��ب و کارهای کوچک به 
بازاریابی آنالین ابراز ش��گفتی کرده اند. دلی��ل اصلی این امر تالش های 
اولیه ناموفق بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک است. شاید در نگاه 
نخس��ت مواجهه با یک شکست ابتدایی امر س��اده ای به نظر برسد، اما 
کسب و کارهای کوچک ارزیابی بسیار غیرطبیعی از چنین شکست هایی 
خواهند داشت. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف براساس تداوم در عرصه بازاریابی آنالین خواهد بود. 
بدون ش��ک با شیوع ویروس کرونا در مقیاس جهانی نیاز به بازاریابی 
آنالین برای کس��ب و کارها بیشتر شده است. کسب و کارهای کوچک 
نیز در این میان استثنا نیستند. در ادامه فرآیند طراحی برنامه بازاریابی 
آنالین برای کسب و کارهای کوچک در کمتر از یک ماه )27 روز( مورد 
بررس��ی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی در بخش های بعدی بیان ساده 

نکات به منظور استفاده تمام کسب وکارها از آنهاست. 
روزهای اول تا هفتم: ایجاد وجه آنالین برای برند

روزهای نخس��ت حضور در عرصه بازاریابی آنالی��ن باید صرف ایجاد 
وجهه حرفه ای برای کس��ب و کار ش��ود. بس��یاری از کسب و کارهای 
کوچک در ابتدای امر چندان ش��ناخته شده و مشهور نیستند بنابراین 
تالش برای ایجاد ثبات در عملکرد و معرفی کسب و کارشان به دیگران 

اهمیت باالیی خواهد داشت. 
استفاده از پلتفرم های تبلیغاتی مشهور در روزهای نخست ایده جذابی 
به نظر می رس��د. نکته مهم در این بخش ش��ناخت درست پلتفرم های 
تبلیغاتی مانند گوگل و فیس بوک اس��ت. متاس��فانه برخی از کس��ب و 
کاره��ای کوچک از همان روز نخس��ت اقدام به س��رمایه گذاری بر روی 

بخ��ش تبلیغات می کنند. این امر اغلب اوقات نتیجه ای به جز شکس��ت 
برای کس��ب و کارها به همراه ن��دارد بنابراین حضور در عرصه بازاریابی 

آنالین و تبلیغات باید با دقت صورت گیرد. 
ایجاد سایت رسمی برای کس��ب و کار ایده مناسبی به منظور شروع 
فرآیند بازاریابی خواهد بود. بس��یاری از کسب و کارهای کوچک نسبت 
به راه اندازی س��ایت رس��می بی توجه هس��تند. این امر کاربران را برای 
دریافت اطالعات بیشتر از برندها دچار سردرگمی خواهد کرد. همچنین 
آشنایی با برندها را نیز دشوار خواهد ساخت. امروزه مشتریان در صورت 
مش��اهده برندی بدون سایت رس��می و اطالعات مشخص به سادگی از 

کنارش عبور خواهند کرد. 
اگر یک کس��ب و کار از روز نخست شروع فعالیت در عرصه بازاریابی 
آنالین تا روز هفتم موفق به طراحی س��ایت رس��می و همچنین ایجاد 
وجهه حرفه ای برندش ش��ود، هفته مناسبی را پشت سر گذاشته است. 
گام بعدی در این راس��تا تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و معرفی کس��ب و کار خواهد بود. اگر برندها در این زمینه نیز فعالیت 
موفقی داش��ته باش��ند، بخش قاب��ل توجهی از مس��یر بازاریابی را طی 

کرده اند. 
نکته مهم درخصوص شروع فرآیند بازاریابی آنالین مربوط به اهمیت 
گام نخس��ت اس��ت. اگر برندها گام نخست را نامناس��ب بردارند، امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست خواهند داد. 
روزهای هشتم تا چهاردهم: طراحی کمپین بازاریابی و بهبود 

رتبه سئو
پس از آش��نایی مقدماتی با وضعیت بازاریابی آنالین نوبت به طراحی 
محتوا می رس��د. کمپین های بازاریابی بس��یار زیادی در طول س��ال با 
هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف طراحی می ش��ود، با این حال 
فقط تعداد اندکی از آنها به هدف ش��ان دس��ت پی��دا می کنند. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کاره��ا دارد. بهترین توصیه برای 
کس��ب و کارهای تازه تاس��یس یا کوچک الگوبرداری از برندهای بزرگ 
اس��ت. ش��اید این امر در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما تمام کارآفرینان 
و بازاریاب ه��ا امکان بهره گیری از مزیت های بازاریابی برندهای بزرگ را 
دارند. این امر ش��امل بررس��ی نحوه طراحی کمپین و س��پس تعامل با 

مخاطب هدف است. 
مدیریت س��ئو در گام بعدی برنامه ریزی بازاریابی قرار دارد. بس��یاری 
از برندها نس��بت به بازاریاب��ی آنالین اطالعات اندک��ی دارند. مدیریت 

س��ئو بیانگر رتبه محتوای سایت برندها در موتورهای جست وجو است. 
امروزه گوگل به عنوان مهمترین موتور جس��ت وجو ش��ناخته می ش��ود 
بنابرای��ن تمام تالش های برندها باید معطوف به مدیریت س��ئو در این 
پلتفرم باشد. اس��تفاده از کلیدواژه ها گام اساس��ی برای بهبود وضعیت 
برند در زمینه س��ئو اس��ت. اگر بازاریاب های برند ش��ما آگاهی دقیق از 
کلم��ات کلیدی حوزه کس��ب و کارتان ندارند، الگوب��رداری از رقبا ایده 
جذابی خواهد بود. این امر بدون نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد امکان 

یادگیری کلیدواژه های اساسی را فراهم خواهد کرد. 
امروزه به لطف توسعه فناوری دیجیتال طراحی کمپین های بازاریابی 
در فضای آنالین همراه با تنوع بس��یار زیادی است. یکی از قدیمی ترین 
الگوهای بازاریابی مربوط به بازاریابی ایمیلی اس��ت. این ش��یوه از زمان 
ظهور فناوری اینترنت مورد توجه بازاریاب ها قرار داش��ته است. امروزه 
نیز برندها امکان استفاده مناسب از این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را دارند. نکته مهم در ای��ن میان توجه به ضرورت ارائه 

محتوای ارزشمند برای مخاطب هدف است. 
روزهای پانزدهم تا بیست و هفتم: مدیریت سئو به صورت پیشرفته

پس از طراحی کمپین باید به سراغ مدیریت سئو رفت. این امر از نظر 
منطقی برای بس��یاری از برندها مناس��ب به نظر می رسد. نکته مهم در 
این میان ضرورت توجه به وضعیت سئو برند در فرآیند طراحی محتوای 
بازاریابی است. این امر نوع پیشرفته ای از مدیریت سئو محسوب می شود 

بنابراین در بخش پایانی مورد توجه قرار گرفته است. 
شناس��ایی س��لیقه و نیازهای مش��تریان در بازاره��ای مختلف برای 
بازاریابی و مدیریت س��ئو مناس��ب دارای اهمیت بس��یار زیادی است. 
متاس��فانه برخی از برندها توانایی س��اماندهی این امر را ندارند بنابراین 
محت��وای بازاریابی ش��ان به طور مداوم م��ورد بی توجهی مخاطب هدف 
قرار می گیرد. وقتی محتوای بازاریابی یک برند توجه چندانی از س��وی 
مخاطب هدف جلب نکند، امکان مدیریت س��ئو به طور تاثیرگذاری نیز 

کاهش خواهد یافت. 
مهمترین نکته برای کس��ب و کارهای کوچک توجه به مدیریت سئو در 
بعد محلی است. این امر شامل استفاده از کلیدواژه های محبوب در مقیاس 
محلی است. اشتباه برخی از کسب و کارهای کوچک تالش برای کاربست 
کلیدواژه های جهانی در بازارهای محدود اس��ت. این امر همیش��ه موجب 

ناتوانی برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

نظرس��نجی های جدیدی نش��ان می دهد که کرونا الگوهای کاری را 
برای همیش��ه تغییر داده و دورکاری ه��م برای مدیران و هم کارمندان 
تبدیل به ترند شده است؛ به گونه ای که حتی پس از پایان بحران کرونا، 

بیشتر کارمندان دیگر عالقه ای ندارند تا در دفاتر حضور داشته باشند.
به گزارش دیجیاتو، براس��اس نظرسنجی از »شورای ادارات انگلیس« 
)BCO( ک��ه از صده��ا نفر در ماه س��پتامبر )ش��هریور( انجام ش��ده، 
کارمندان در تمام س��طوح، از مدیران گرفته تا کارآموزان، قصد دارند یا 
امیدوارند که در آینده زمان کاری خود را بین خانه و محل کار تقس��یم 
کنند. طبق نظرس��نجی »BCO«، که ش��امل 3500 شرکت کننده از 
جمله مدیران ارش��د شرکت ها، معماران، مهندسان و شرکت های بزرگ 
امالک��ی مانند Land Securities  و British Landبود، 62 درصد 
از مدیران ارش��د و 58 درصد از کارمندان سطح پایه به تقسیم کار بین 

خانه و محل کار تمایل دارند.
قبل از تالش دولت انگلس��تان برای بازگشتن کارمندان به محل کار، 
46 درص��د از آنه��ا به »BCO« گفتند که قصد دارند ش��ش ماه آینده 
کاری خود را بین خانه و محل کار تقسیم کنند. فقط 30درصد از افراد 
قصد بازگش��ت به محل کار را داش��تند و 15 درصد نیز عالقه داش��تند 

فقط در خانه کار کنند.
»ریچارد کاونتز«، مدیرعامل شورای ادارات انگلیس گفت:

ما دیگر هیچ وقت به وضعیت گذش��ته ب��از نمی گردیم. این تصور که 
افراد دوب��اره پنج روز در هفته در محل کار خود فعالیت می کنند دیگر 
اتف��اق نخواهد افتاد؛ به نظر من رویکردی ترکیبی مانند دو یا س��ه روز 
در ش��رکت و دو یا س��ه روز در منزل، یا هر مدلی که معمول تر اس��ت، 

بیش��تر محتمل خواهد بود. بیش��تر افراد در آینده کار را بر این اساس 
ارزش گذاری خواهند کرد.

موسسه »Institute of Directors« تایید می کند که شرکت های 
بیش��تری در حال اتخاذ رویکرد ترکیبی در م��ورد محل کار کارمندان 
خود هستند. نظرسنجی جدید این موسسه از تقریبا 1000 مدیر نشان 
داد که س��ه چهارم آنها پیش بینی می کنند که بعد از همه گیری کرونا، 
اکثر کارها به صورت دورکاری انجام خواهد ش��د و بیش از نیمی از آنها 
برنامه ریزی کرده اند که زمان اس��تفاده طوالن��ی از محل کار را کاهش 

دهند.
»راج��ر بارکر«، مدیر سیاس��ت گذاری IoD گفته ک��ه دولت باید با 
گس��ترش تخفیف های مالیاتی برای تحقیق و توس��عه، به ش��رکت های 
کوچک کمک کن��د تا در فناوری های جدید دورکاری س��رمایه گذاری 

کنند. او ادامه داد:
دورکاری برای همه مناس��ب نیس��ت و روس��ا باید نکات منفی را نیز 
در نظ��ر بگیرند؛ مدیریت اف��راد به صورت دورکاری اصال کار س��اده و 
سرراستی نیس��ت و مدیران باید مطمئن ش��وند که تمام تالش شان را 

برای بهبود سالمت ذهنی کارکنان می کنند.
قب��ل از تغییر سیاس��ت های دولت انگلس��تان در قب��ال همه گیری، 
64 درصد کارمندان از ابتدای ماه آگوس��ت )اواس��ط م��رداد( برخی از 
زمان کاری خود را در مح��ل کار می گذراندند. اعضای »BCO« مانند 
شرکت حسابداری PwC و بانک های بزرگی همچون HSBC، با تغییر 
دس��تورالعمل های دولت، ب��ه یکباره برنامه های خود ب��رای بازگرداندن 
کارمن��دان را متوق��ف کردن��د. 7 نفر از ه��ر 10 کارمند مورد بررس��ی 

»BCO« اظهار داش��تند که دفتر برای یادگیری و توس��عه شبکه مهم 
اس��ت. دو س��وم از کارمندان گفتند که روابط ش��ان در دفتر به کارشان 

کمک کرده است.
به گفته »کاونتز«، کارمندان جوان تر که اغلب در خانه های مش��ترک 
کار می کنن��د، معموال آم��وزش و راهنمایی که از هم��کاران باتجربه تر 

دریافت می کنند را در شرایط دورکاری از دست می دهند. او افزود:
داشتن یک دفتر؛ مکانی که بتوانند به راحتی در آن کار کنند، جایی 
ک��ه بتوانند با خیال راحت در آن معاش��رت کنن��د، جایی که بتوانند با 
افراد، نه از پشت مانیتور، بلکه رودررو صحبت کنند و با آنها قهوه و ناهار 

بخورند، برای پیشرفت و سالمت روان آنها حیاتی است.
همچنین موسس��ه IoD معتقد اس��ت ک��ه دفات��ر کاری مکان های 
ارزش��مندی برای تعامل و همکاری، ب��ه خصوص برای همکاران جدید، 

باقی خواهند ماند. به گفته »بارکر«:
برای بس��یاری از ش��رکت ها، دور ه��م جمع کردن تیم ه��ا به صورت 
حضوری مثمر ثمرتر و لذت بخش تر است. فضای کاری مشترک معموال 
فرصت توس��عه روابط غیررس��می و شبکه س��ازی را برای کارمندان، به 

ویژه اوایل شروع کار، فراهم می سازد که مسئله ای بسیار حیاتی است.
»کاونتز« از بیانیه »بوریس جانس��ون« مبنی بر محدودیت های جدید 
کرونایی برای ش��ش ماه آینده که فقط دو هفته پس از اصرار کارمندان 
برای بازگشت به دفاتر کارشان اعالم شد، انتقاد کرد. به گفته او، مشاغل 
در ه��ر ان��دازه ای چه کوچک و چه بزرگ، برای س��اخت و تجهیز دفاتر 
خ��ود هزینه کرده اند و توصیه ه��ای کار از خانه باید به طور مداوم مورد 

بررسی قرار گیرند.

نتایج نظرسنجی ها از ماندگاری دورکاری پس از کرونا می گوید

بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی در 6 گام

بازاریابی در طول دهه های اخیر تحوالت بسیار زیادی را تجربه کرده 
است. امروزه اغلب مشتریان نسبت به فعالیت بازاریابی و تبلیغات برندها 
به منظور فروش صرف واکنش بسیار منفی دارند. این امر نوعی گرایش 
طبیعی در میان مش��تریان براساس انتظارات باالی شان از برندهاست. 
افزایش اس��تفاده از ابزارهای مسدودسازی تبلیغات در فضای اینترنت 
و حتی ش��بکه های اجتماعی به خوبی بیانگر جهت گیری فوق اس��ت.  
بهبود فعالیت بازاریابی در عرصه های مختلف کس��ب و کار از مدت ها 
قبل جزئی از برنامه برندها بوده است. در این مقاله هدف اصلی بررسی 
6 راهکار اساسی و تاثیرگذاری برای بهبود وضعیت بازاریابی برندهاست. 

در ادامه 6 گام اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
تالش برای تعامل شخصی با مشتریان

تعامل با مش��تریان نباید فقط در راس��تای فروش بیشتر صورت 
گیرد. اش��تباه برخی از برندها تمرکز صرف بر روی وضعیت فروش 
اس��ت. نتیجه این امر ناتوانی برای کس��ب موفقیت بازاریابی است. 
هرچه تعامل میان برندها و مش��تریان ش��خصی تر و عمیق تر باشد، 
شانس بیش��تری برای موفقیت فرآیند بازاریابی وجود دارد. افزایش 
انتظارات مشتریان از برندها مسئولیت بسیار سنگینی را ایجاد کرده 
اس��ت. امروزه فعالیت در عرصه کس��ب و کار مبتنی بر نکاتی نظیر 
توجه به سلیقه مخاطب هدف نیز هست. در غیر این صورت وضعیت 

برندها از نظر بازاریابی به شدت دشوار خواهد شد. 
شخصی سازی محتوای بازاریابی

شخصی س��ازی محت��وای بازاریابی در طول س��ال های اخیر نکته 
بس��یار مهمی محس��وب می ش��ود. ام��روزه بس��یاری از برندها در 
تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی دامنه مختلف مش��تریان اقدام به 
شخصی س��ازی کمپین های ش��ان می کنند. این امر به معنای ایجاد 
تغیی��رات کوچ��ک اما معن��ادار در کمپی��ن بازاریابی ب��رای جلب 
رضایت دامنه وس��یع مشتریان اس��ت. بدون تردید حضور در عرصه 
شخصی س��ازی محتوای بازاریابی دشواری بسیار زیادی دارد. اغلب 
برندها به ش��یوه س��نتی تولید محتوای بازاریاب��ی واحد برای تمام 
مخاطب هدف عادت کرده اند. این امر در گام های نخس��ت ش��رایط 
دشواری برای برندها ایجاد می کند. نکته مهم در این میان توجه به 

ماهیت موقتی و زودگذر شرایط موردنظر است.
ارائه ارزش های فراتر از انتظار مشتریان

امروزه مشتریان از برندها انتظارات مشخصی دارند. اگر برندها عملکردی 
مطابق با انتظارات موردنظر داشته باشند، رابطه میان مشتریان و برندها 
در سطح معمولی قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این میان تمایل برخی 
از برندها برای جلب نظر گسترده و تعامل عمیق با مشتریان است. این 
امر نیازمند عملکرد متفاوت از سوی برندهاست. امروزه بسیاری از برندها 
تحلیل مناسبی از وضعیت مشتریان و انتظارات شان دارند. تاثیرگذاری 
بهتر بر روی مشتریان نیازمند شناسایی سلیقه مشتریان و تالش برای 
عملکرد فراتر از آنهاست. بسیاری از مشتریان در صورت مشاهده چنین 
امری غافلگیر خواهند ش��د. جلب نظر چنین مشتریانی همیشه همراه 
با جذابی��ت خاصی خواهد بود. نکته جال��ب در این میان تمایل باالی 
مش��تریان برای تعامل با برندها در صورت فعالیت غافلگیرانه شان است 

بنابراین از موضوع مورد نظر باید نهایت استفاده را برد. 
ایجاد برنامه بازاریابی منعطف

شرایط دنیای کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر است. بسیاری 
از برندها با شناسایی به موقع تغییرات اقدام به انطباق با آنها می کنند. 
این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای برندهاست. اگر یک برند در این 
زمینه عملکرد نامناسبی داشته باشد، تمام بخش های کسب و کارش 
آسیب خواهد دید. مهمترین نکته در این میان توجه به تغییرات سلیقه 
مش��تریان برای ایجاد هماهنگی میان وضعیت برند و مشتریان است. 
بدون تردید این امر در حیطه وظایف تیم بازاریابی قرار دارد، اما کمک 
گرفتن از س��ایر اعضای برند هیچ مشکلی در این میان نخواهد داشت 
بنابراین کسب و کارها باید به شدت نسبت به ارائه کمک های کاربردی 
به بخش های مختلف شان توجه نشان دهند. در غیر این صورت وضعیت 
جلب نظر مش��تریان دشوار خواهد ش��د.  انعطاف پذیری کمپین های 
بازاریابی دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. یکی از نکات مهم در این 
میان توجه به طراحی برنامه دوم و س��وم برای بازاریابی اس��ت. اگر در 
برخی از مواقع یکی از کمپین های برند با مش��کل اساسی مواجه شد، 
باید به سرعت نسبت به جایگزینی اش با برنامه ای تازه اقدام کرد. سرعت 
عمل برندها در این شرایط تعیین کنندگی بسیار باالیی خواهد داشت. 

کمک مداوم به مشتریان
کمپین های بازاریابی به جای تمرکز بر روی فروش بیشتر باید بر روی 
کمک به مشتریان باشد. این امر شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، 
اما تاثیرگذاری اساس��ی بر روی ذهنیت مش��تریان دارد. امروزه برندها 
امکانات بسیار زیادی برای شناسایی نیازهای مشتریان دارند. وقتی یک 
برند نیازهای مش��تریان را شناسایی کرد، در گام بعدی باید نسبت به 
استفاده از آنها در فرآیند بازاریابی اقدام نماید. در غیر این صورت شرایط 
موردنظر به شدت دشوار خواهد شد.  استفاده از نکات بازاریابی مناسب 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
گاهی اوقات برندها در شناسایی سلیقه مخاطب هدف دچار مشکل می 
شوند. این امر شرایط به شدت دشواری برای برندها ایجاد خواهد کرد. 
استفاده از داده های معتبر در زمینه شناسایی سلیقه مشتریان و بهبود 
عملکرد برند همیشه اهمیت باالیی دارد. در غیر این صورت برندها باید 
به طور مداوم منتظر ریزش مخاطب هدف کمپین های بازاریابی ش��ان 
باش��ند.  اگر یک کسب و کار در زمینه فعالیت بازاریابی شهرت منفی 
به دست بیاورد، جبران آن به شدت دشوار خواهد بود بنابراین باید به 
سرعت نسبت به کمک به مشتریان در قالب بازاریابی اقدام کرد. در غیر 

این صورت زمان برای برندها به سرعت خواهد گذشت. 
ایجاد محتوای بازاریابی تعاملی

عرص��ه بازاریابی دیگر یک حوزه یک س��ویه نیس��ت. برندها باید 
نسبت به جلب نظر و تعامل مخاطب هدف در فرآیند بازاریابی توجه 
ویژه ای داش��ته باش��ند. این امر موفقیت بازاری��اب و بهبود عملکرد 
برنده��ا را به هم��راه دارد. امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
تمایل بس��یار باالیی برای همکاری با برندها دارند بنابراین یک برند 
بای��د از تمام توانش ب��رای تاثیرگذاری بر روش مش��تریان و جلب 
همکاری ش��ان اس��تفاده نماید. در غیر این صورت به طور مداوم با 

بی توجهی مشتریان رو به رو خواهد شد. 
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 10 شغل پردرآمد با سرمایه کم
در بازار کاری ایران

شغل یا کسب وکار امروزه از بزرگ ترین معضالت در کشور ما است. ما 
در این مطلب به بررسی 10 شغلی که در بازار ایران به شما کمک می کند 
که به درآمد خوبی برسید و به شما برای شروع یک فضای کاری جذاب 

با درآمد خوب کمک خواهد کرد.
1. فروش محصوالت هنری

امروزه هر چقدر بتوانید ایده ای خالقانه تر را با ش��یوه های ارزان قیمت 
عرضه کنید می توانید فروش��ی دس��ت نیافتنی داش��ته باش��ید، فروش 
محصوالت هنری اعم از نقاش��ی و ساخت وسایل با متریال های متفاوت 
می تواند یک بازار کار ایده آل برای افرادی باش��د که دارای ذوق و سلیقه 
هنری هستند و می خواهند یک درآمد ثابت و ساده در خانه خود داشته 
باشند. ساخت زیورآالت، دست سازهای متفاوت با مواد بازیافتی و ... همه 
ایده هایی هس��تند که در بین عام مردم می تواند رواج پیدا کند، عالوه بر 

این ارزش افزوده این شغل به طور چشمگیری باالست.
۲. طراحی دکوراتیو

بس��یاری از افراد عالقه دارند محیط پیرامون و زندگی خود را ش��خصا 
طراحی و دیزاین کنند، این امر می تواند یکی از نشانه هایی باشد که بتوانید 
این کار را برای دیگران نیز انجام دهید و با دستمزدی کم شروع به فعالیت 
کنید، این امر که بتوانید مکانی را مناسب زندگی ایده آل شخصی کنید 
امروزه یکی از پرطرفدارترین شغل های دنیاست. اگر بتوانید با استعدادی 
ک��ه در خود دارید همراه با مجالت و کتب ب��ه تجربه خود نیز بیفزایید 

می توانید یک طراح خاص و کاربلد شوید.
3. سرویس فروش هدیه

برای ش��ما هم پیش آمده که برای خرید هدیه برای عزیزان تان دچار 
مش��کل و تردید شده باشید و دست آخر هم مبلغی را به عنوان کادو در 
س��اده ترین ش��کل ممکنه به طرف مقابل داده باشید، اما با کمی جست 
و جو در اینترنت ش��ما می توانید کسی باش��ید که ایده های جدید را در 
قالب یک پیشنهاد و در برابر دریافت مبلغی ارائه می دهید و اینگونه یک 
کس��ب و کار بی دردسر و همیشگی داشته باشید، سرویس فروش هدیه 
می تواند یک استارت آپ هم قلمداد شود چرا که با تهیه و دسته بندی انواع 
هدیه ها و عرضه مس��تقیم آنها به صورت آنالین در وقت بسیاری از افراد 

هم صرفه جویی می شود.
۴. شبکه های اجتماعی

با پیشرفت دنیای تکنولوژی و دنیای دیجیتال کسب و کارها هم رنگ 
و بویی جدید به خود گرفتند، شبکه های مجازی با داشتن تعداد زیادی 
مخاطب می توانند بس��تر مناس��ب برای خرید و فروش هر نوع کاالیی را 
فراهم آورند، کانال های پرمخاطب تلگرام، صفحه های پربازدید اینستاگرام، 
س��ایت های پر طرفدار و ... همگی راه های جذب مش��تری هس��تند که 
می توانند حتی با تبلیغ در آنها کس��ب درآمد نمود. همه اینها منوط به 

استفاده درست از این شبکه های اجتماعی است.
5. تولید محتوا

همه محصوالت و موضوعات احتیاج به یک راهنمای استفاده و خرید 
دارن��د، چطور در کنار کاالهای فیزیکی هنگام خرید یک بروش��ور وجود 
دارد و با توضیحات کالمی به مخاطب اطالعاتی را ارائه می دهد در دنیای 
دیجیتال و اینترنت هم باید اینگونه متن ها نوش��ته و عرضه شوند، کسی 
که عهده دار تولید محتوا اس��ت باید با مهارت و نوشتاری خاص مخاطب 
را جذب و به طرف محصول و هدف خود بکشاند. این تولید محتوا به جز 
در دنیای مجازی می تواند در روزنامه ها و مجالت و دفترچه های راهنما 

نیز بسط پیدا کنند.
6. نمایندگی فروش

یکی از مهارت های مهم در عرضه کاالی موردنیاز بحث بر روی متقاعد 
کردن برای خرید و تخفیف گرفتن است که به طور عامیانه به چانه زدن 
معرفی می شود. همیشه در هر معامله ای دو طرف حضور دارند، خریدار و 
فروش��نده، نمایندگی فروش با اتصال این دو طرف به یکدیگر سعی دارد 
هم محصول شرکتی که نمایندگی آن را به عهده دارند به فروش برسانند 
و هم بتوانند با متقاعد کردن طرف خریدار س��ودی خوب را نصیب خود 
کنند. در راه این شغل پیشرفت های زیادی قابل پیش بینی است به طوری 

که می تواند در صدر یکی از شغل های درآمدزا قرار گیرد.
7. مشاور برگزاری مراسم

برگزاری یک مراس��م عالوه بر استرس های خاص خودش و حضور در 
آن احتیاج به یک بلده کار دارد که بداند چه چیزی موردنیاز است و چه 
کارهایی باید انجام ش��ود. اگر شما هم اهل برگزاری مهمانی های بزرگ 
هس��تید و تجربه ای در این زمینه دارید می توانید با عهده دار ش��دن این 
مس��ئولیت و بستن قرارداد با ش��خص موردنظر یک کار جدید را شروع 
کنید، برای انجام درس��ت این امر احتیاج ب��ه یک روابط عمومی قوی و 
تجربه زیاد دارید، باید بدانید چه چیزی مناسب و ایده آل مراسم است و 

تهیه و زمان بندی آن به چه صورت انجام گیرد.
8. وب هاستینگ فروش فضای اینترنتی

سایت هایی که همه روزه در حال خدمات رسانی به شما هستند همگی 
متشکل از چندین بخش هستند، تصاویر، اسناد و ... برای دسترسی به این 
تصاویر و فایل ها به مراجعه کنندگان نیاز است که رایانه ای بر روی شبکه 
اینترنت این فایل ها را در خود نگهداری کند، کسانی می توانند این شغل 
را انتخاب کنند که تا حدودی آشنایی به این فضا و نوع عملکرد آن داشته 
باشند و از همه مهمتر سرعت اینترنت مناسبی در اختیار داشته باشند، 
این کار به صورت دورکاری و با کمترین میزان رفت و آمد انجام می شود 

که خود باعث سود خوبی از این کار می شود.
9. تولید صیفی جات

در دنیای ماش��ینی این روزها کمتر مواد ارگانیک و طبیعی در اختیار 
مردم قرار می گیرد، داش��تن یک باغچه و انج��ام کارهای باغبانی نه تنها 
روحیه شادی به شما خواهد بخشید بلکه می تواند موجب تولیداتی تازه 
و بازارپسند باشد. صیفی جاتی نظیر سبزی های مختلف، گوجه و .. همه 
می توانند با کمترین هزینه کاشته شوند به سوددهی قابل توجهی برسند. 
ای��ن کار با کمترین متراژ قابل اجراس��ت و با آبی��اری قطره ای می تواند 

محصولی ارگانیک و طبیعی را به دست مشتری برساند.
10. ملک یاب

کمتر کسی دیگر برای خرید و فروش خانه و آپارتمان خود امالک های 
مختلف را کند و کاو می کند، اکثرا با اولین امالکی به تفاهم می رسند تا 
در وقت خود صرفه جویی کرده باشند و از این کار کسالت بار رهایی یابند، 
ب��ا کمی تحقیق در دور و اطراف و امالک و خانه های موردنظر می توانید 
واسطه ای بین فروشنده و خریدار و امالک باشید، طوری که شما به عنوان 
یک دستیار و همه کار برای آنها کار انجام دهید و حقوق دریافت کنید تا 
هم در وقت آنها صرفه جویی کرده باش��ید و هم خود به عنوان یک شغل 
ucan :دارای درآمد باشید.                                          منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1۲86073290 www.forsatnet.ir

فعالیت به عنوان مدیر یک کسب و کار همیشه ساده و راحت نیست. 
بس��یاری از کارآفرینان برای س��ال های متمادی آرزوی کس��ب جایگاه 
مدیریت کس��ب و کارها را دارند. اغلب کارآفرینان و مدیران موفق پس 
از بارها شکس��ت و حتی تأمل پیرامون ترک کامل حوزه تخصصی شان 
به موفقیت رسیده اند بنابراین رویای موفقیت بی دردسر در دنیای کسب 
و کار واقعیت ندارد. یادگیری اصول تازه از دنیای کس��ب و کار به طور 
مداوم دارای اهمیت باالیی اس��ت. اگر کس��ب و کارها به این نکته مهم 
توجه نداش��ته باشند، به س��رعت در رقابت با دیگر برندها دچار مشکل 
خواهند ش��د. امروزه برخی از برندها به طور مداوم اش��تباهات تکراری 
انجام می دهند. این امر به دلیل عدم تمرکز بر روی یادگیری اشتباه های 

گذشته و جبران شان است. 
ح��وزه مدیریت نیز مانند عرصه کلی کس��ب و کار نیازمند یادگیری 
ن��کات تازه به صورت مداوم اس��ت. در غیر این صورت کس��ب و کارها 
و مدیران ش��ان به س��رعت با مش��کالت حل ناش��دنی مواج��ه خواهند 
ش��د. برنامه ریزی و مدیریت کس��ب و کار به ص��ورت واقع گرایانه یکی 
از نکات مهم برای هر کس��ب و کاری اس��ت. متاسفانه برخی از مدیران 
در این زمینه با مش��کل مواجه هستند. رویاپردازی برای کسب موفقیت 
بلندمدت همیش��ه برای برندها دش��وار است. بسیاری از مدیران در این 

میان به ط��ور مداوم درگیر کس��ب موفقیت های 
بزرگ در بازه های زمانی کوتاه هستند. نکته منفی 
در این ارتباط بی توجه��ی به وضعیت جاری برند 

و تحمیل هزینه های گزاف بر کسب و کار است. 
مدیران برای تداوم موفقیت در عرصه کس��ب و 
کار نیازمند بررس��ی مداوم کیفیت عملکردش��ان 
هس��تند. اگر این نکته مورد بی توجهی قرار گیرد، 
راهکاره��ا و ش��یوه های مدیریتی آنها به س��رعت 
قدیمی خواهد شد. این امر نتیجه بسیار نامناسبی 
برای مدیران و جایگاه ش��ان در سازمان های بزرگ 
خواهد داشت. در ادامه برخی از کارآفرینان موفق 
در انجمن کارآفرینان جوان به بررس��ی چگونگی 
حفظ عملک��رد مدیریتی مطل��وب و تقویتش در 

طول زمان خواهند پرداخت. 
چه بخش هایی از مدیریت باید ارتقا یابد؟

ریکاردو کونته: موسسه ویرتوز فلو
مدیریت کسب و کار امر ساده ای نیست. بسیاری 
از مدیران هرگز نس��بت به توانایی های ش��ان برای 
مدیریت کس��ب و کار تردی��د نمی کنند. اگر یک 
برن��د در بازه زمانی مش��خص توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نداش��ته باشد، به سرعت 
با مشکل مواجه خواهد ش��د. مدیران برای یافتن 
ایرادات کس��ب و کار باید ابتدا از خودشان شروع 
کنن��د. تیم مدیریتی مهمترین بخش در توس��عه 
کس��ب و کاره��ا محس��وب می ش��ود بنابراین در 
صورت بروز هرگونه اش��تباه از سوی آنها نتایج امر 
بس��یار فاجعه بار خواهد ب��ود. اطمینان از کیفیت 
عملکرد مناس��ب و ارزیابی انتق��ادی تکنیک های 
مدیریتی همیش��ه کاربردی خواهد ب��ود. این امر 
چش��م انداز وسیعی در اختیار مدیران برای ارتقای 

وضعیت برند قرار می دهد. 
مهمتری��ن نکته پس از ارزیابی انتقادی وضعیت 
برند مربوط به تالش برای شناس��ایی نقاط ضعف  
و بهبود آنها در س��ریع ترین زمان ممکن است. در 
غی��ر این صورت وضعیت کس��ب و کار به ش��دت 
پیچیده خواهد ش��د. پس از شناسایی نقاط ضعف 
باید از تمام ابزارهای در دس��ترس ب��رای ارتقای 
کیفیت عملکرد در موارد موردنظر اس��تفاده کرد. 
ای��ن امر با توجه به پیش��رفت فن��اوری و امکانات 

گسترده ارتباطی کار دشواری نخواهد بود. 
نقاط ضعف من کدام است؟

جان ترنر: موسسه سید پراد
هر کس��ب و کار در زمین��ه فعالیت در بازاره��ای مختلف ارزش های 
مش��خصی به مش��تریان ارائه می کن��د. همین امر موج��ب موفقیت یا 
شکس��ت کس��ب و کار مورد نظر می ش��ود. اگر یک کسب و کار در بازه 
زمانی مش��خص اقدام به ارائه ارزش هایی برخالف سلیقه مخاطب هدف 
نمای��د، نتیجه این ام��ر کاهش میزان فروش اش خواهد بود. متاس��فانه 
بس��یاری از برنده��ا کاهش میزان فروش در بازه  ه��ای زمانی مختلف را 
ام��ری طبیعی لح��اظ می کنند. نکته مهم در این می��ان توجه به نقاط 
ضع��ف مدیریتی اس��ت. مدیران اغلب به دنب��ال مقصرهایی دیگر برای 
ناکامی برندش��ان هس��تند. نکته مهم در این می��ان پذیرش نقش تیم 

مدیریتی و تالش برای بهبود شرایط است. 
نظرخواه��ی از دیگران در مورد نقاط ضع��ف مدیریتی دارای اهمیت 
بسیار زیادی است. برخی از مدیران به طور مداوم تقصیرات را به گردن 
دیگران می اندازند. این امر هیچ کمکی به برندها برای پیشرفت و توسعه 
کس��ب و کار نخواهد کرد. بنابراین در مرحله نخس��ت باید نس��بت به 

پذیرش اشتباهات مدیریتی شجاع بود. 
ارزش های مدیریتی من کدامند؟

WPForms جارد آتکینسون: برند
هر مدیری در عرصه کس��ب و کار ارزش های تازه ای به سازمان اضافه 
می کن��د. اس��تخدام مدیران تازه ب��رای تحول ارزش های کس��ب و کار 
صورت می گیرد. درس��ت به همین خاطر اغلب مدیران تازه راهکارهای 
مدی��ران قبلی را تغییر می دهند. اگر یک مدی��ر راهکارهای افراد قبلی 
را مناس��ب تش��خیص دهد، تیم مدیریت ارشد به س��رعت وی را تغییر 
خواه��د داد. دلیل این امر انتظارات باال برای ایجاد تغییرات س��ریع در 

وضعیت سازمانی است. 
ب��دون تردید اخ��راج از مدیریت یک تیم کاری ب��رای هر کارآفرینی 
س��خت خواهد بود. اگر کارآفرینان مایل به حفظ س��مت مدیریتی شان 
هس��تند، باید به طور مداوم نسبت به تحول ارزش های کاری شان اقدام 

نماین��د. ای��ن امر نوعی به روز رس��انی ارزش های کاری ب��رای مدیران 
محس��وب می ش��ود. این امر انگیزه برندها برای هم��کاری بلندمدت با 
مدیران را به ش��دت افزای��ش می دهد. الگوب��رداری از مدیران موفق و 
دارای س��ابقه طوالنی همکاری با برندهای شاخص ایده مناسبی در این 
بخش محسوب می شود. این امر کمک قابل توجهی به شما برای بهبود 

عملکردتان خواهد کرد. 
آیا من حاضر به کار برای خود هستم؟

اشلی مریل: برند لونیا
فعالی��ت ب��ه عنوان مدیر یک ش��رکت ی��ا بخش نیازمند س��ازگاری 
مناسب با وضعیت کارمندان است. انتظارات باال از تیم کارمندان امکان 
بروز مش��کالت فراوان را به هم��راه دارد. گاهی اوقات مدیران نس��بت 
به احساس��ات و وضعیت کلی کارمندان ش��ان بی توجه می ش��وند. این 
امر مش��کالت بسیار زیادی برای کس��ب و کارها ایجاد می کند. یکی از 
پرس��ش های مناس��ب برای اطمینان از کیفیت مطلوب مدیریت بر تیم 
کارمندان مربوط به قرار دادن خود به جای یک کارمند اس��ت. شما به 
عن��وان مدیر آیا حاضر به فعالیت ب��ه عنوان کارمند در تیم کاری تحت 
مدیریت تان هس��تید؟ این پرسش چالش بسیار زیادی برای پاسخگویی 
صادقانه در پی دارد. اگر پاس��خ ش��ما به این پرس��ش منفی است، باید 
تجدیدنظر اساس��ی در زمینه فعالیت برندتان صورت دهید. در غیر این 
صورت به زودی با مشکالت عمده ای نظیر ریزش کارمندان و استعفای 

دسته جمعی شان مواجه خواهید شد. 

چه کاری دیگری از دست من برمی آید؟
The Veloz آدام مندلر: گروه مشاوره ای

همکاری با کارمندان برای پیشبرد پروژه های برند امر ساده ای نیست. 
گروه های کاری به طور معمول دارای سلیقه و ترجیحات بسیار متنوعی 
هس��تند. مدیریت این امر برای مدیران بس��یار دش��وار است. نکته مهم 
در این میان اس��تفاده از تمام توانایی های مدیریتی برای بهبود عملکرد 
تیم کارمندان است. مدیران در این زمینه نباید از هرگونه کمکی دریغ 
کنند. بس��یاری از مدیران امروزی در دانش��گاه ها ب��ه طور تخصصی در 
زمینه مدیریت کس��ب و کار تحصیل کرده اند. با این حساب انتظارات از 
آنها بس��یار زیاد خواهد بود. اگر یک مدیر توانایی مدیریت بهینه کسب 
و کارش برای کس��ب سود مناسب را نداش��ته باشد، تمام اعتبارش زیر 
س��وال خواهد رفت بنابراین کمک به کارمن��دان یک تعامل دوجانبه و 

سودمند برای تمام اعضای شرکت خواهد بود. 
ارزیابی انتقادی وضعیت برند همیشه در زمینه بهبود عملکرد اعضای 
ش��رکت راهگش��ا خواهد بود. مدیران در این زمینه امکان ارزیابی بهتر 
نس��بت به کمک های شان برای تیم مدیریتی را خواهند داشت. این امر 
ش��رایط بس��یار بهتری برای تیم های کاری ایجاد می کند. هرچه فضای 
تعاملی بهتری در میان مدیران ش��کل گیرد، امکان جلب نظر مخاطب 
هدف بیش��تر خواهد ش��د. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای مدیران 
کس��ب و کار خواهد داشت. س��ابقه مدیریتی افراد و رضایت شرکت ها 
از فعالیت ش��ان فرصت های تازه و مناس��بی در اختیار آنها قرار می دهد. 
ای��ن نکته باید مدنظر اغلب مدیران برای بهبود وضعیت برند قرار گیرد. 
در غیر این صورت هم مدیران و هم کسب و کارها ضرر خواهند کرد. 

آیا امروز به کسی کمک کرده ام؟
جان هال: موسسه کلندر

کمک به اعضای شرکت نقش مهمی در حفظ جایگاه مطلوب مدیریتی 
دارد. کارمندان به طور مداوم نیاز به کمک مدیران ارشد دارند بنابراین 
حضور مدیران در کنار کارمندان دارای اهمیت باالیی خواهد بود. برخی 
از مدی��ران به طور مداوم در اتاق ش��ان حضور دارند. ای��ن امر ارتباط و 
تعامل میان مدیران و کارمندان را بس��یار دشوار خواهد کرد. نکته مهم 

در این میان تالش برای تاثیرگذاری مناسب بر روی کارمندان از طریق 
حضور در کنارش��ان اس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست ساده به نظر 

برسد، اما نقش بسیار مثبتی بر روی وضعیت برندها دارد. 
کم��ک به کارمندان عالوه بر بهبود وضعیت عملکرد ش��رکت موجب 
افزای��ش ش��هرت مدیران نیز می ش��ود. امروزه برنده��ای مختلف برای 
هم��کار با مدیران توجه بس��یار وی��ژه ای به نظرات ش��رکت های طرف 
قرارداد قبلی شان دارند. با این حساب یک نظر منفی نسبت به عملکرد 
مدیریتی برای مدیران بس��یار گران تمام خواهد ش��د. امروزه کمک به 
کارمندان و به طور کلی تمام اعضای ش��رکت برای بهبود عملکردش��ان 

یک امتیاز ویژه مدیریتی محسوب می شود. 
آیا در طول ماه های گذشته تغییر کرده ام؟
اندرو شراژ: موسسه مشاوره مانی کرشرز

تغییر عملکرد برای بهبود وضعیت مدیریتی ضروری است. بسیاری از 
برندها برای مدیریت وضعیت ش��ان ب��ه طور مداوم در تالش برای تغییر 
تیم مدیریتی ش��ان هس��تند. این امر در نگاه نخس��ت مزیت های بسیار 
زیادی برای برندها دارد. نکته مهم در این میان ش��رایط دشوار مدیران 
اس��ت. اگر یک مدیر توانایی س��ازگاری با ش��رایط موردنظر را نداشته 
باشد، به س��رعت با دیگران جایگزین خواهد شد. با این حساب ارزیابی 
عملکرد مدیریتی به طور مداوم دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی 
از مدی��ران به طور مداوم از تکنیک های یکس��ان برای مدیریت کس��ب 
و کار اس��تفاده می کنن��د. این امر در بلندمدت بیانگ��ر فقدان ایده تازه 
از س��وی مدیر مورد نظر خواهد ب��ود بنابراین به 

سرعت برای وی مشکل ساز خواهد شد. 
اکنون با ش��یوع وی��روس کرونا آس��تانه تحمل 
برندها به ش��دت کاهش یافته است. اگر یک مدیر 
توانایی به روز رس��انی س��ریع توانایی های خویش 
را نداش��ته باش��د، در کوتاه مدت نیز یا مشکالت 
عمده ای مواجه خواهد ش��د. طراحی پرسش هایی 
نظی��ر »آی��ا در ط��ول ماه ه��ای گذش��ته تغییر 
ک��رده ام؟« برای ارزیابی انتقادی وضعیت مدیریت 
و همچنین ترغیب انگیزه ش��خصی برای یادگیری 
اصول تازه مناس��ب خواهد بود. بسیاری از برندها 
در این فرآیند توجه ویژه ای به ش��رایط مدیران از 
نظر ارتقای ش��خصی توانایی ها دارن��د بنابراین با 
رعایت اص��ول موردنظر وضعیت فعالیت ش��ما به 

شدت بهبود خواهد یافت. 
چگونه مشتریان مان را حفظ کنیم؟

جاستین بالچارد: موسسه سرور مانیا
حفظ مش��تریان هدف اصلی بس��یاری از کسب 
و کارها محسوب می ش��ود. مدیران در این زمینه 
حجم باالیی از انتظارات را بر دوش دارند. اگر تیم 
مدیریتی یک برند نسبت به استفاده از تکنیک های 
متنوع و راهگشا برای حفظ مشتریان اقدام نکند، 
به سرعت با مش��کالت اساسی مواجه خواهد شد. 
این امر ب��رای برندها اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
برخی از برندها در بازه ه��ای زمانی مختلف اقدام 
به ارزیابی عملکرد مدیران ش��ان براس��اس میزان 
موفقی��ت در حفظ مش��تریان می کنن��د بنابراین 
حف��ظ مش��تریان ب��رای برندها نوعی خ��ط قرمز 

محسوب می شود. 
ریزش ش��مار مشتریان برای هر برندی دردناک 
خواهد بود. مطالعه پیرامون س��لیقه مش��تریان و 
طرح پرس��ش های اساس��ی در مورد عالقه شان و 
نحوه تعامل ش��ان با مخاطب هدف ایده مناس��بی 
خواهد ب��ود. امروزه برندها بای��د از توانایی تعامل 
نزدیک با مشتریان نهایت استفاده را ببرند. در غیر 
این صورت وضعیت دش��واری برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف خواهند داشت. 
آیا تصمیم  های من با ارزش های شرکت 

سازگاری دارد؟
متیو کاپاال: برند آلفامتیک

مدیران تازه وارد همیش��ه با مشکالتی در زمینه سازگاری با فرهنگ 
کس��ب و کارها مواجه هس��تند. این امر اختصاص به یک کس��ب و کار 
خاص ندارند. کارآفرینان باید به طور مداوم در تالش برای اس��تفاده از 
شیوه های مناس��ب در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشند. 
ش��اید این امر به تنهایی برای تضمین حضور مداوم در عرصه کس��ب و 
کار کافی باش��د، اما هماهنگی اقدامات مدیران با ارزش های شرکت نیز 
تعیین کننده خواهد بود. متاس��فانه بسیاری از مدیران، به ویژه مدیران 
تازه کار، نسبت به این نکته توجه کافی ندارند بنابراین مواجهه با شرایط 
دش��وار برای مدیریت کسب و کار و حتی ناسازگاری میان مدیران تازه 

کار و شرکت ها امری طبیعی خواهد بود. 
پی��ش از ورود به حوزه همکاری با ش��رکت ها باید شناس��ایی دقیقی 
از ارزش های برندها داش��ته باش��یم. این امر شاید در نگاه نخست بسیار 
س��اده انگارانه باش��د، اما در عمل تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی وضعیت 
برندها دارد بنابراین پیش از همکاری رس��می با برندها باید نس��بت به 
ارزیاب��ی وضعیت مدیریتی ش��ان و همچنین ارزش ه��ای حاکم بر آنها 
آگاه��ی پیدا کرد. در غیر این صورت همکاری موردنظر بس��یار دش��وار 

خواهد شد. 
چرا شکست ها اتفاق می افتند؟

توماس گریفین: موسسه اوپتین مانستر
مواجهه با شکس��ت هرگز س��اده نیست. بس��یاری از مدیران به دلیل 
مواجهه با شکس��ت به سرعت از سوی ش��رکت ها اخراج می شوند. یکی 
از نکات اساس��ی در مورد مواجهه با شکست مربوط به شناسایی دالیل 
وقوع ش��ان است. بسیاری از مدیران در طول دوران فعالیت شان با شمار 
باالیی از شکس��ت ها مواجه می ش��وند، اما هرگز در مورد دلیل این امر 
پرسش��ی طرح نمی کنند. پرس��ش های کاربردی و دقیق در این زمینه 
کمک ش��ایانی ب��ه برندها برای بهبود عملکردش��ان خواهد کرد. به این 
ترتیب دیگر نیازی برای نگرانی مداوم نس��بت به مواجهه با شکست در 

عرصه کسب و کار نخواهد بود. 
influencive.com :منبع

بررسی نکات اساسی در زمینه مدیریت بهتر

چگونه مدیر بهتری باشیم؟
نگارش: انجمن کارآفرینان جوان

ترجمه: علی آل علی
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شماره 1642

اخبار

 ساری - دهقان: مشاور اجتماعی وزیر نفت عنوان کرد: با اقدامات 
خوبی که در سطح شرکت گاز مازندران در حوزه مسئولیت اجتماعی 
صورت پذیرفته و توسعه و گسترش طرح توسن کار پسندیده ای از 
سوی شرکت گاز مازندران بوده است. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "سید امیر طالبیان" 
مشــاور وزیر نفت در مسئولیت های اجتماعی در جلسه مشترک با 
مدیر عامل شرکت گاز مازندران که بصورت ویدیو کنفرانس برگزار 
شد، بیان کرد: شاهد نمونه های زیبایی از تعامل با ذینفعان، مشتریان و 
پیمانکاران در حوزه مسئولیت اجتماعی هستیم و گاز استان مازندران 
با هالل احمر و ســازمان بهداری و بهداشت یک تیم واحد تشکیل 
دادند برای حضور در بحران ها و این معنای کامل مشــارکت است. 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این جلسه از اجرای ۳۲ طرح در 
زمینه مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: مسئولیت اجتماعی در 
قبال کارکنان به این معنا است که شرکت بتواند خالقیت و توانمندی 
کارکنان را به فعالیت برساند و آنها را در طرح ها و پروژه های پژوهشی 
مشارکت دهد. "جعفر احمدپور" افزود: ایجاد محیط کاری مناسب، 
مشاوره طب سنتی، برگزاری جشــنواره غذا، فراهم کردن امکانات 
زیارتی و سیاحتی، توجه به امور ورزشی و ساخت سالن ورزشی، حل 
مسائل خانوادگی از طریق روابط کار، آگاه سازی مسئولیت اجتماعی 
از جمله اقدامات شرکت گاز مازندران در حوزه مسئولیت اجتماعی 

اســت. مدیر عامل شرکت گاز مازندران بیان کرد: عقد تفاهم نامه با 
دستگاه های اجرایی و اســفاده از ظرفیت آنان در زمان بحرانها،  از 
جمله اقدامات این شــرکت در قبال مسئولیت اجتماعی مشترکین 
است. وی گفت: تشکیل تیم توسن)تیم واکنش سریع نهادها( الگویی 
ممتاز در هم افزایی و مشارکت اجتماعی در فرایند مدیریت بحران و 
امداد و نجات است که برای نخستین بار در کشور در استان مازندران 
اجرایی شد. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران افزود: برنامه اجرایی 
راه اندازی تیم توسن در دیگر سازمان های مرتبط در حوزه صنعت 
نفت شمال کشور در دســتورکار قرار دارد و بزودی شاهد تجهیز و 
فعالیت این تیم های تخصصی نیز خواهیم بود. وی تصریح داشــت: 
شرکت گاز اســتان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی اقدامات 

حمایتــی در حوزه خانــواده های زندانیان، با هــدف حمایت های 
اجتماعی فعالیت هایی در خصوص ورزشکاران و همچنین برای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی اقدامات خالقانه ای در حوزه جامعه هدف 
بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار داد. وی بیان کرد: خدمت به 
محرومین جزو مسئولیت اجتماعی است و این روحیه به خوبی در این 
سازمان مشهود است . احمدپور با بیان مفاد تفاهم نامه با بهزیستی 
افزود: از مهم ترین اهداف ما ، بهبود معیشت و افزایش رفاه این زنان، 
استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی و اســتفاده از توانمندی آنان در 
دوخت لباس فرم و لباس کار برای کارکنان و پیمانکاران شرکت اشاره 
کرد. وی رویکرد دیگر این تفاهم نامه را بهره گیری بیشتر از ظرفیت 
ناشنوایان در واگذاری و برون سپاری بخشی از امور آشپزخانه و طبخ 
غذا این سازمان از طریق این مددجویان دانست و ادامه داد: شرکت 
گاز می تواند الگوی مناسبی در حوزه توسعه بعد اجتماع  محور کردن 
فرآیند فقرزدایی و رسیدگی اثربخش به نیازمندان قرار گیرد. مدیر 
عامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه توانمندسازی افراد زیرپوشش 
بهزیســتی جزء اولویت اصلی مســئولیت اجتماعی شــرکت گاز 
مازندران است گفت: برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های 
مددجویان بهزیستی بصورت دوره ای نیز هدف اصلی ما جهت ارتقاء 
بحث ســالمت اجتماعی و نگاهی که به جامعه مددجویی در بحث 

توانمندسازی خانواده ها داریم باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: در یک اقدام محیط زیستی با هدف جلوگیری 
از برخورد پرندگان مهاجر به ســیم های شبکه انتقال برق و تلف 
شــدن آنها، طرح پرنده پران جدید در محدوده تاالب شــادگان 
برای نخستین بار در کشور بر روی خطوط انتقال فوق توزیع برق 
این شــرکت اجرایی شد. محمود دشت بزرگ با بیان اینکه تاالب 
شــادگان منطقه زیستگاهی ویژه ای برای پرندگان است، تصریح 
کرد: یکی از تهدیــدات و مخاطرات در موضوع حفاظت پایدار از 
پرندگان مهاجر زمستان گذر و پرندگانی مانند فالمینگوها که در 
این تاالب جوجه آوری دارند واقع شــدن خطوط برق در مســیر 
پرواز بوده که در برخی مواقع برخورد با این خطوط سبب آسیب 
جدی و اتالف این گونه های ارزشمند می شود و عالوه بر آن ممکن 

بود که آسیب هایی به شبکه انتقال برق نیز وارد کنند. وی افزود: 
در همین راســتا با برگزاری جلساتی با اداره محیط زیست آبادان 
تصمیم به ایمن ســازی خطوط انتقال برق برای حفاظت از جان 

پرندگان گرفته شــد و طرح جدید پرنده پران برای نخستین بار 
در کشــور بر روی خطوط در محدوده تاالب شادگان اجرایی شد. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: طرح پرنده 
پرن جدید مزایایی از جمله وزن کم و بسیار سبک، قابلیت انعطاف 
پذیری باال و ارتجاعی بون آن جهت پراندن پرنده ها، عدم آسیب 
فیزیکی بر روی ســیم برق و عدم ایجاد خوردگی بر روی هادی، 
عدم ایجاد تشکیل النه پرنده بر روی تجهیز، امکان ساخت داخلی 
و قیمت مناســب را دارد. دشــت بزرگ تصریح کرد: ایمن سازی 
خطوط با نصب عالمت های هشــدار دهنده پرنده پران در تاالب 
بین المللی شادگان کمک می کند تا عالوه بر حفظ جان پرندگان 
و حفاظت از طبیعت و محیط زیســت، پایداری شــبکه برق نیز 

افزایش پیدا کند.

 قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم گفت: برای جریان سازی آثار فرهنگی نیاز به همت جمعی 
در تولید آثار مرتبط با شــهدا داریم. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی 
با اشــاره به تشکیل هشت کارگروه تخصصی ذیل کمیته فرهنگی 
و هنری ســتاد کنگره شهدای استان قم اظهار کرد: این کارگروه ها 
شامل موضوعات »هنرهای تجســمی«، »عکس، فیلم ، پویانمایی، 
مســتند و کلیپ«، »کــودک و نوجــوان« و »محصوالت فرهنگی 
تبلیغــی« امور مختص به خود را در حوزه شــهدا در قالب کمیته 
فرهنگی پیگیری می کنند تا بتوانیم آثاری در خور تولید کنیم. وی با 
اذعان به اینکه قم همواره الگویی در حوزه فرهنگ دفاع مقدس بوده 
و به نوعی بنیان گذار برگزاری کنگره های شهدا در کشور است گفت: 
به همین خاطر با توجه به عنایت رهبر معظم انقالب به حوزه فرهنگ 
و هنر و ضرورت کار ویژه در این حوزه و مرتبط با شهدا، تالش را بر 

پایه تولید کار اســتاندارد و باکیفیت باال در حوزه شهدا گذاشتیم تا 
آثاری فاخر و ماندگار در ستاد کنگره شهدا تولید شود. رئیس کمیته 
فرهنگی و هنری ستاد کنگره شهدای استان قم با تاکید بر ضرورت 
برنامه ریزی جدی برای کیفی کردن  آثار و جریان ســازی آنها بیان 

کرد: برای جریان سازی آثار فرهنگی نیاز به همت جمعی در تولید 
آثار مرتبط با شهدا داریم. ایشان خاطرنشان کرد: در کارهای فرهنگی 
و هنری نمی توان توقع داشت که یک کار تولید شود و حتما آن کار 
جریان ساز شود بلکه باید تولیدات مختلف برای اقشار مختلف داشته 
باشیم تا شاهد اثربخشی باالی آن باشیم. حسینی کاشانی با تاکید بر 
اینکه تولیدات فرهنگی و هنری باید با نگاه استاندارد انجام شود اظهار 
کــرد: اثرگذاری تولیدات روی مردم نیازمند تحقق اهداف مختلفی 
است، در حال حاضر آثار متعدد فرهنگی و هنری، از موسیقی گرفته 
تا رمان تولید می شود اما تعداد انگشت شماری مورد توجه مردم قرار 
می گیرد و در واقع هنر اساســا ذوق است و بر همین اساس باید با 
توجه به این موضوع آثار نفیس و درخور شــهداء تولید شود. ایشان 
خاطرنشان کرد: اعتقاد ما در کمیته فرهنگی هنری بر این است که 
باید تعداد تولیدات استاندارد باال برود تا بتوانیم توقع پذیرش عمومی 

و جریان سازی مطلوب آنها را در جامعه داشته باشیم.

و  بنـادر  مدیـرکل  امـروز:  فرصـت  خبرنـگار  بوشـهر- 
راسـتای  در  کل  اداره  ایـن  گفـت:  بوشـهر  اسـتان  دریانـوردی 
مسـئولیت  های اجتماعـی خـود یـک دسـتگاه پالسـمای خـون 
)آفرزیـس( بـه ارزش چهـار میلیـارد ریـال بـه بیمارسـتان شـهدا 

خلیـج فـارس اهـدا کـرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
سیاوش ارجمندزاده با تسلیت درگذشت زهرا رگبار )هفتمین شهید 
مدافع سالمت اســتان بوشهر و از کادر درمانی بیمارستان شهدای 
خلیج فارس( اظهار داشــت: کادر درمان بوشهر از بدو شیوع کرونا 
در اســتان با تالشی ستودنی و جهادگونه پای برای دفاع از سالمت 

هم استانی ها پای کارآمدند.
وی بیان کرد: در این راســتا می طلبــد هر نهاد و مجموعه ای به 
ســهم خود قدردان از جان گذشتگی  ها و فداکاری های کادر درمان 

استان باشد.

ارجمندزاده ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر 
نیز در کنار رســالت های اصلی خود برای کمک به اقتصاد کشور با 
تمام توان برای رعایت حداکثری پرتکل های بهداشتی تالش می کند 

تا به سهم خود در کاهش شمار مبتالیان ایفای نقش داشته باشد.
وی گفت: این اداره کل  اکنون نیز با اهدا یک دستگاه آفرزیس به 

کمک کادر درمان برای درمان بیماران شتافته است.
گفتنی است آفرزیس یک روش درمانی بود که طی آن کل خون 
یک اهداکننده یا بیمار گرفته می شود و برای جداسازی یک جزء آن 
به اجزای جداگانه تقسیم و سپس اجزای خون باقی مانده دوباره به 

جریان خون بیمار یا اهداکننده وارد می شود.
آفرزیس برای جمع آوری اجزای خون اهداکننده )مانند پالکت ها 
یا پالسما( و همچنین برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود. 
که در آن بخشــی از خون که حاوی عناصر تحریک کننده بیماری 

است حذف می شود.
شایان ذکر است از هر فرد بهبود یافته کرونا ۵۰۰ سی سی پالسما 
به روش آفرزیس گرفته می شود و بقیه خون که شامل گلبول قرمز و 

پالکت است به خون اهدا کننده باز می گردد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته جهانی 
دریانوردی، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء به عنوان 
پایانه دار نمونه بندری برگزیده شد. به گزارش واحد روابط عمومی، 
مدیرعامل این شــرکت درباره این موفقیت گفت: شرکت توسعه 
خدمات دریایی و بندری بتاء بــا انجام حدود ۵۰ درصد عملیات 
کاالهــای کانتینری در بندر شــهید رجایی، یکــی از بزرگترین 
اپراتورهای صنعت دریایی و بندری کشور است که توانسته به این 
موفقیت دست یابد. مهندس مهدی قائم مقامی بیان کرد: در دوران 
سخت تحریم ها این شرکت توانست با ارتقاء روز افزون توانمندی 
نیروی انســانی مجرب و اصول مدیریتی کارآمد، ترمینالهای این 
شرکت در بندر شهید رجایی را پویا نگه دارد و جایگاه خوبی برای 
این مجموعه در بین ترمینال های دیگر از آن خود کند. وی گفت: 

این شرکت توانسته اســت در مدت یک سال گذشته با ارتقا نرم 
های عملیات و افزایش ســطح خدمات دهی به مشتریان با توجه 

به ســایز کشتی ها و نوع جرثقیل ها این ترمینال رکوردهای قابل 
قبولی از خود بر جای گــذارد. مهندس مهدی قائم مقامی اضافه 
کرد: شرکت بتاء کوشیده با سرمایه گذاری سخت افزاری، آموزش 
نیروی انسانی و تهیه و تعمیر قطعات یدکی تجهیزات استراتژیک 
گامهای موفقی در راستای جلب رضایت کارفرما، خطوط کشتیرانی 
و انعطــاف در ارائه خدمات به ذینفعان بردارد. در بخشــی از متن 
لوح ســپاس که به امضای آقای راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی رسیده، خطاب به آقای مهدی قائم مقامی آمده است: 
" در روز جهانی دریانوردی و به پاس خدمات و تالش های ارزنده 
تان در رشد وتوسعه دریایی جمهوری اسالمی ایران با اهدای این 
لوح، از جنابعالی به عنوان شــرکت پایانه دار نمونه تقدیر و تشکر 

می گردد."

مشاور اجتماعی وزیر نفت؛

توسعه و گسترش طرح توسن کار پسندیده ای از سوی 
شرکت گاز مازندران بوده است

با نصب پرنده پران بر روی خطوط برق در تاالب شادگان انجام شد:
اقدام محیط زیستی برق منطقه ای خوزستان برای حفاظت از جان پرندگان

محوریت تولید آثار استاندارد و با کیفیت مرتبط با شهدا
 جریان سازی نیاز به همت جمعی در تولید آثار دارد

ارجمندزاده خبر داد:

اهدای یک دستگاه پالسمای خون به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

"بتاء" عنوان پایانه دار نمونه بندری در سال 99 را از آن خود کرد

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
حکایت مقاومت نفت شهر در جنگ تحمیلی

کرمانشــاه – منیر دشتی: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
هفتــه دفاع مقدس مدیران و کارکنان شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب از موزه صنعت نفت غرب کشوردر پاالیشگاه کرمانشاه بازدید کردند.
به نقل  روابط عمومی این شرکت؛ در این بازدید که مدیرعامل، اعضا 
هیات مدیره، روســا و جمعی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب با رعایت پروتکل های بهداشتی حضور داشتند، خاطرات هشت سال 
مقاومت در منطقه عملیاتی نفت شهر روایت شد. مدیرعامل نفت و گاز 
غرب در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دوران 
دفاع مقدس، از رشادت های رزمندگان و کارکنان خدوم صنعت نفت بویژه در مناطق عملیاتی و صفر مرزی در حفظ و حراست از 
خاک کشور و تاسیسات نفتی قدردانی کرد. مهندس ناصری پور افزود: با همکاری،همدلی و از خودگذشتگی رزمندگان و دالورمردان 
نفتی در طول هشت سال دفاع مقدس تاسیسات نفتی این شهر از چنگ دشمن متجاوز رهایی یافت. وی گفت: نفت شهر از مناطق 
مهم نفتخیز کشور به شمار می آید که در جریان جنگ تحمیلی، دشمن با هدف تصرف تاسیسات نفتی سعی در زمین گیرکردن 
اقتصاد کشور داشت که با جانفشانی ها و فداکاری های رزمندگان این نقشه شوم دشمن نقش بر آب شد. واحد بهره برداری نفت 

شهریکی ازمناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگازغرب در گستره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد.

نصب بیش از 2700 انشعاب گاز طبیعی در استان اردبیل طی سالجاری
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت گفت:  از ابتدای 
سال جاری تا کنون ۲77۵ فقره انشعاب گاز طبیعی در سطح استان نصب 
شــده که از این تعداد ، 94۳ انشعاب در شهرهای استان و تعداد 18۳۲ 
انشعاب روستایی در روستاهای استان به متقاضیان نصب و به بهره برداری 
رسیده است. اسماعیلی ، با بیان اینکه با نصب 18۳۲  انشعاب جدید در 
سطح استان ، تعداد ۳4 روستای دیگر استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شده اند ،تصریح کرد: افزایش تعداد مشترکان در استان و حوادث احتمالی 
گاز طبیعی ، نیاز به فرهنگسازی مستمر در خصوص استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی را بیش از پیش آشکار می سازد که این 
مّهم با برنامه ریزی و آموزش همگانی مشترکین جدید توسط دستگاههای مسئول صورت می پذیرد و شرکت گاز استان اردبیل در 
راستای مسئولیت های اجتماعی که در این خصوص دارد اقدامات گسترده ای در روستاها و مناطق تازه برخوردار انجام داده است.  
وی همچنین در رابطه با تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری در بخش خانگی 
7197 و در بخش عمومی ۵1۰ مصرف کننده جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که بدین ترتیب شرکت گاز استان  از ابتدا 
تاکنون به بیش از 4۵۵ هزار مصرف کننده خانگی و ۳9 هزار  798 مصرف کننده عمومی خدمات می دهد. او در پایان با اشاره به 
اقدامات موثّر شرکت گاز استان اردبیل در حفظ پایداری و توزیع مستمر گاز طبیعی از همه مشترکان گاز درخواست کرد تا با رعایت 

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، عالوه بر کاهش حوادث احتمالی، هزینه کمتری را به اقتصاد خانوار تحمیل کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان :
تغییرات اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی، ازعمده مشکالتی هستند 

که نیاز به راه حل فوری دارند
همدان - فاطمه صنیعی: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اسفندیار خزائی مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: سه چالش مهم زیست محیطی: تغییرات اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی، 
ازعمده مشکالتی هستند که نیاز به راه حل فوری دارند و کشورما از نظر جغرافیایی و بارندگی های سیل آسا که در ایام مختلف 
سال شاهد آن هستیم و همچنین وقوع خشکسالی و کم آبی و برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی، از تهدیدهائی هستند که 
با آنها رو به رو هستیم و می تواند در آینده مشکالت برای ما ایجاد کند. خزائی افزود: یکی از اقدامات تاثیر گذار برای مدیریت آب 
های سطحی و کمک به تغذیه آب های زیر زمینی وجلوگیری از بیابانی شدن مدیریت جامع حوزه های آبخیز واجرای پروژه های 
آبخیزداری و آبخوان داری است . خزائی با بیان این که با اجرای طرح های آبخیزداری سیالب های فصلی و روان آب های سطحی 
کنترل ومدیریت می شود تاکید کرد: با اجرای پروژه های  ابخیزداری وطرحهای منابع طبیعی خسارت های ناشی از سیالب ها نیز 
کاهش چشمگیری یافته و کنترل می شود. وی گفت :متاسفانه با وجود بارندگی کم ، شاهد برداشت بی رویه آب های زیر زمینی  
هستیم و  برای خروج از این وضعیت وظیفه سنگینی برعهده داریم. مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان با اشاره به اهمیت 
طرحهای آبخیزداری در راستای مدیریت بهینه منابع پایه اب وخاک گفت: نسبت به انجام مطالعات توجیهی و تفصیلی اجرایی در 
بخش های مختلفی از استان اقدام شده است افزود: مناطق بحرانی و سیالبی و همچنین مناطق با فرسایش خاک باال شناسایی می 
شوند و طرح های تفصیلی و اجرایی آن ها تهیه شده و در نهایت اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در این مناطق متمرکز 
وتوسعه می یابد.  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطر نشان کرد: کاهش خسارات سیل، کاهش فرسایش خاک، کنترل 
روان آب های ناشی از بارندگی، کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی، تقویت میزان آبدهی چشمه ها، قنوات و چاه های آب 
به ویژه  دربخش کشاورزی برای تولید هرچه بیشتر محصوالت غذائی از جمله مزایای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری است. 
خزائی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد مقوله تولید و حمایت از تولید و همچنین جهش تولید اقدامات 
منابع طبیعی واجرای طرحهای آبخیزداری توانسته تاثیر به سزایی در میزان تولید محصوالت کشاورزی ورونق کسب وکار داشته 
باشد. وی با بیان این که آبخیزداری هنر وعلم مدیریت منابع پایه آب وخاک است و با روش مدیریت پایدارمنابع آب و خاک راهی 
برای حفظ منابع طبیعی وتوسعه اقتصادی اجتماعی کشور برداشته می شود، ادامه داد: مسیر اجرایی طرح های آبخیزداری و آبخوان 
داری استان قدمت دیرینه دارد واز سال 8۵ شروع شده واز سال 97 با تخصیص اعتبار ازمحل صندوق توسعه ملی شتاب بیشتری 

یافت و خوشبختانه این روند همچنان تداوم دارد.
  

افتتاح دو دفتر خدمات برق روستایی در شهرستان گنبد کاووس
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمــان با هفته دفاع مقدس و در 
راستای برنامه استراتژیک شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و 
به منظور افزایش سرعت واحدهای اتفاقات و عملیات، دو دفتر خدمات 
برق روستایی در دهستان های آق آباد و سلطانعلی افتتاح شد. مهندس 
نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: بر این 
اساس تعداد روستاهای تحت پوشش قطب های موجود؛ گدم آباد و بی 
بی شیروان از 8۶ و ۵8 روستا به قطب آق آباد ۵4 روستا، سلطانعلی 48 
روستا و بی بی شیروان 4۲ روستا با مالحظات دسترسی سریعتر اتفاقات، تقسیم شد و تعداد اشتراک تحت پوشش نیز از ۲7۰۰۰ 
و 11۰۰۰ مشترک به 17۰۰۰، 1۲۰۰۰ و 9۰۰۰ مشترک تعدیل شد.وی تعداد مشترکین برق درحوزه گنبد کاووس را 1۳۶ هزار 
مشــترک اعالم کرد و افزود: حدود 7۵۰ هزار مشــترک برق در استان گلستان دارد که از نعمت برق برخوردارند.گفتنی است در 
این مراسم مهندس کریمی معاون و فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس و بخشداران و جمعی از مسئوالن این شهرستان نیز 

حضور داشتند.

تاکید مدیرعامل گاز گیالن بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی 
رشت-زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن با آغاز فصل پاییز و شروع سرما از همه مشترکین گاز درخواست 
نمود تا با رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، پاییز و زمستانی آرام و امن را در کنار خانواده های محترمشان 
سپری نمایند.مهندس اکبر تاکید نمود: مشترکین محترم قبل از روشن نمودن وسایل گرمایشی خود حتما  باید از صحت و سالمت 
شیر و شیلنگ گاز، سالمت دستگاه و باز بودن مجرای دودکش اطمینان حاصل نمایند.وی در ادامه گفت: استفاده از لوله هاي بخاري 
مناسب، بست فلزي، دودکش مجهز به کالهک H و مسدود کردن شیرهاي گاز بدون استفاده با درپوش از دیگر مواردي هستند که 
رعایت آنها می تواند تا حد بسیاری از بروز حادثه جلوگیری نماید.مدیرعامل شرکت گاز گیالن افزود: یکی از دالیل وقوع گازگرفتگی 
بویژه در استان های شمالی کشور، مسدود شدن مجرای دودکش بعلت النه گذاری پرندگان می باشد فلذا از همه مشترکین محترم 
تقاضا می گردد تا حتما نسبت به بررسی وضعیت دودکش منازل خود اقدام نمایند.مهندس اکبر افزود: بر اساس گزارشات به دست 
آمده از اتفاقات رخ داده در سالهای گذشته، بسیاری از موارد گاز گرفتگی متعلق به خانه ها و اماکن ویالیی بوده که تنها چند بار در 
سال مورد استفاده قرار می گیرند و ساکنین آن بدون بررسی های ایمنی اقدام به روشن کردن بخاری نموده که بعلت نقص در فرآیند 
اشتعال و گرمارسانی، موجب جمع شدن گاز مونوکسید کربن در ساختمان و بروز حادثه شده است.وی همچنین از همه مشترکین 
عزیز خواست تا ضمن رعایت تمامي نکات ایمني باالخص موارد ذکر شده، به اطالعیه های شرکت گاز که از طریق رسانه ها و کانال 
هاي ارتباطي شرکت اطالع رساني می گردد، توجه فرمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی در این زمینه اظهار داشت: سازمان های تبلیغی و آموزشی نظیر صدا و سیما، آموزش و پرورش، رسانه های مکتوب و 

مجازی و ... باید با ورود به این عرصه، شرکت گاز را درجهت نهادینه نمودن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی یاری رسانند.
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فین تک در س��ال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مالی را متحول 
کرده است و به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت استارت آپ های 

فناوری شناخته می شود.
فناوری و تمام دس��تاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از 
زندگی ما ش��ناخته می ش��وند. حوزه های متعدد خدماتی و تولیدی در 
سال های اخیر توسط این پدیده متحول شده اند. تقریبا همه  زمینه های 
زندگی انس��ان از تعامل های اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار 

دارد.
از میان حوزه هایی که توس��ط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی 
هم جایگاه ویژه ای دارند. در سال های گذشته استارت آپ های متعددی 
در ح��وزه  نوظهوری به ن��ام فین تک )Fintech( ظه��ور کرده اند که از 
فن��اوری برای تس��هیل فعالیت های مالی و اقتصادی کاربران اس��تفاده 
 )Financial( می کنن��د. فین تک ترکیب��ی از دو کلمه  خدمات مال��ی
و فناوری )Technology( محس��وب می ش��ود که در نام خود، حوز ه  
عملک��رد و هدف را ش��رح می دهد. فین تک به  کارب��ران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون س��رمایه گذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را 

آسان تر انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدمات��ی مبتنی بر فن��اوری و خصوصا 
اینترنت اس��تقبال می کنند. آنها با گوش��ی های هوشمند رشد کرده اند 
و انجام خدمات مالی با اس��تفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب 
و اپلیکیش��ن ها، می پس��ندند. آنها دوس��ت دارند خدمات مالی را مانند 
دیگر خدمات همچون اش��تراک گذاری عکس با دوستان، رزرو خدمات 
و درخواس��ت شغل به صورت مدرن و با استفاده از جدیدترین فناوری ها 
انجام دهند. اس��تارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار به این نیاز و 
درخواس��ت کاربران پی برده  اند و سرمایه گذاری عظیمی روی آن انجام 

داده اند.
شهرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیست. 
ای��ن فناوری ها امکان جم��ع آوری کالن داده را نی��ز فراهم می کنند که 
کاربردهای فراوانی خواهد داشت. تحلیل کالن داده های استخراج شده از 
خدمات فین تک می توان��د منجر به طراحی و تولید محصول و خدمات 
دیگر شود که چرخه  اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب 
معرفی کلی از فناوری فین تک خواهیم داش��ت که آش��نایی اولیه را با 

فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف ساده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف 
بهبود و خودکارس��ازی ارائه و اس��تفاده از خدمات مالی توسعه می یابد. 
این فناوری در الیه های هس��ته ای تالش می کند تا به شرکت ها، مالکان 
کس��ب وکار و مشتریان نهایی، خدماتی همچون مدیریت بهتر عملیات، 
فرآینده��ا و به طور کلی زندگی مالی بهینه تر را ارائه کند. فناوری که با 
اس��تفاده از نرم افزارها و الگوریتم های ویژه در کامپیوترهای ش��خصی و 

بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.
عبارت فین تک در ابتدای قرن 21 ظهور کرد و بیشتر به فناوری های 
پشت صحنه مدیریت س��ازمان های مالی می پرداخت. از آن زمان تغییر 
جه��ت قابل توجهی در فناوری رخ داد ک��ه آن را بیش ازپیش مبتنی بر 
مصرف کننده  نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر 
مش��تریان ش��دند. این فناوری امروز بخش های متعددی دارد و صنایع 
گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال می توان به آموزش، 
بانکداری مخصوص مش��تری، جذب سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و 

مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دس��ته بندی های مالی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در 
زیرمجموعه  فین تک قرار می دهند. ش��اید درحال حاضر بتوان رمزارزها 
را خبرسازترین دسته  فین تک دانست، اما هزینه ها و سرمایه گذاری های 
اصلی در صنعت بانکداری جهانی س��نتی دیده می ش��ود که ارزش بازار 

چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دیدگاه کلی عبارت فین تک را می توان به هرگونه نوآوری اعطا کرد 
که نحوه  انجام تراکنش های مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های 
موردنظر می توانند شامل موارد سنتی تر همچون حسابداری دوطرفه تا 
پول دیجیتال باشند. البته می توان ادعا کرد که از زمان انقالب اینترنت و 
گوشی های هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک 
که زمانی که تنها به آسان سازی فرآیندهای مدیریتی سازمان  های مالی 
می پرداخت، امروز به عنوان خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود 

که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی بر فناوری امروزه در نق��اط گوناگون جهان در 
سطوح گسترده ای ارائه می ش��وند. به عنوان ساده ترین مثال می توان به 
تبادل پول با گوش��ی هوشمند اش��اره کرد. نمونه های پیشرفته تر حتی 
نقد کردن چک، دریافت اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب س��رمایه و 
مدیریت س��رمایه گذاری را بدون دخالت نیروی انسانی انجام می دهند. 
آمارها نشان می دهد که یک سوم از کاربران امروز دنیای فناوری حداقل 
از دو س��رویس فین تک یا بیشتر استفاده می کنند. به عالوه آن کاربران، 

فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  خود می شناسند.
کاربرد فین تک

امروزه اس��تارت آپ های فین تک که بیش��ترین جذب سرمایه را انجام 
می دهند، خصوصیات مش��ترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی شده اند تا 
ارائه دهندگان س��نتی س��رویس های مالی را به چالش بکشند و به نوعی 
تهدیدی برای آنها محس��وب شوند. استارت آپ ها چابکی بیشتری دارند 
و به دسته  بزرگ تری از کاربران خدمت رسانی می کنند. به عالوه کاربران 
همیش��گی خدمات مالی هم با استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری 

خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح 
جهانی می توان به Affirm اش��اره کرد که ب��ا هدف حذف کارت های 
اعتب��اری از فرآیند خرید آنالین کارب��ران فعالیت می کند. آنها وام های 
کوتاه مدت را با روش��ی جدید به کارب��ران ارائه می کنند تا بدون نیاز به 
کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین را انجام دهند. شاید خدمات و 
بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باشند، اما ارائه  کارت و اعتبار به 
مشتریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی محسوب می شود 

که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کشورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی 
انجام می شوند. دراین میان استارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا 
نقشی در آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داشته 
باش��ند.Better Morgage یکی از مش��هورترین استارت آپ های این 
حوزه محس��وب می ش��ود که انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال 

را به عن��وان فناوری ساختارش��کن ارائه می کن��د. فرآیندهای دریافت و 
پرداخت وام هم در این مس��یر هدف ساختارشکنی های متعدد هستند. 

از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به GreenSky اشاره کرد.
ارائه  خدمات مالی به ش��هروندان کش��ورهای مح��روم از اهداف مهم 
اس��تارت آپ های فین تک محس��وب می ش��ود. به عنوان مثال Tala به 
افراد بدون س��ابقه و حس��اب اعتباری در کش��ورهای درحال توس��عه، 
وام های جزئی پرداخت می کند. فرآیندهای اعتبارس��نجی با داده کاوی 
از تراکنش های مالی گوشی هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش 
دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر از بانک های محلی، وام دهنده های 

غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری ارائه کند.
با توج��ه به رویکرد اس��تارت آپ های فین تک می ت��وان ادعا کرد که 
هرگونه خدمات مالی نه چندان مناس��ب و آسان، ظرفیت ساختارشکنی 
و بهبود توس��ط آنه��ا را دارند. درواق��ع اگر تا امروز برخ��ی از خدمات 
مالی و اعتباری خود را با دشواری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال 
اس��تارت آپی ب��رای رفع آنه��ا وجود خواهد داش��ت یا ب��ه زودی متولد 
خواهد ش��د. در کش��ورهایی که خدمات اعتباری را به صورت گسترده 
به ش��هروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر بیشتری دارد. 
مفاهی��م اعتب��اری پیچیدگی های س��نتی باالیی دارد و اس��تارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسس��ه های خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر 
و عنوان ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنها گس��تره  وس��یعی از خدمات 
مال��ی از بانکداری س��نتی ت��ا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را 
پوش��ش می داد. فین تک در پایه ای ترین سطوح خود این سرویس ها را 
از هم مجزا می کند. س��پس ترکیب خدمات ساده  ش��ده ب��ا فناوری، به 
اس��تارت آپ های فین ت��ک امکان می  دهد تا با بازده��ی باالتری فعالیت 

کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.
برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع 
مفاهیم مالی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارشکن وجود ندارد. 
درحال حاضر خدماتی که زمانی تحت سلطه  بانک ها، نماینده های مالی 
آنه��ا و مؤسس��ه های عریض و طویل مالی و اعتب��اری بود، به راحتی در 
گوش��ی های هوشمند در دسترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد 

دموکراتی تر شدن خدمات مالی هستیم.
به عنوان نمونه ای از اس��تارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن 
تجارت س��هام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و 
ره��ن و اجاره هم نمونه های متعددی وجود دارند که از میان مهم ترین 
و   Prosper Marketplace، Lending Club می ت��وان  آنه��ا 
OnDeck را ن��ام ب��رد که فرآیندهای وام دهی ش��خص به ش��خص را 
 Kabbage، تسهیل می کنند. در بخش خدمات وام به کسب وکارها نیز
Lendio، Accion و Funding Circle از مش��هورترین ها هستند 
که به استارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های آسان و سریعی 

را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
اس��تارت آپ های فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را 
هم ارائه می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محس��وب 
می ش��ود. از میان اس��تارت آپ های بیمه ای می توان به OScar اش��اره 
کرد که در ماه مارس س��ال 2018 موفق به جذب سرمایه  165میلیون 
دالری ش��د. چنین سرمایه گذاری نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای 

استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک های س��نتی با مشاهده  پیشرفت اس��تارت آپ های فین تک همه  
تالش خود را به کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها ش��بیه شوند. درواقع 
آنها هم به مرور خدم��ات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات 
خود اضافه کردند تا هرچه س��ریع تر با ساختارکنی استارت آپ ها مقابله 
کنن��د. از پیش��گامان چنین حرکت��ی می توان به بانک س��رمایه گذاری 
گلدمن ساکس اشاره کرد که در سال 2016 پلتفرم وام دهی به مشتری 

را راه اندازی کرده بود.
بس��یاری از کارشناس��ان صنع��ت اعتق��اد دارن��د بانک های س��نتی 

ب��رای تطبیق هرچه بهتر با ش��رایط درحال تغییر دنی��ای اقتصاد، باید 
فعالیت هایی بیش از س��رمایه گذاری عظیم انجام دهند. آنها برای رقابت 
با اس��تارت آپ های چابک بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، 

تصمیم گیری و حتی ساختار کلی سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فناوری پدیده ای پویا و درحال رش��د است که پدیده های جدید آن با 
سرعت بسیار باالیی متولد می شوند و رشد می کنند. فناوری های جدید 
همچون یادگیری ماش��ین، هوش مصنوعی، تحلی��ل رفتاری مبتنی بر 
پیش بین��ی و بازاریابی مبتنی بر داده توانای��ی ایجاد تغییرات عظیم در 

تصمیم گیری های مالی را دارند.
اپلیکیش��ن های امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنها رفتار و عادت های 
پنه��ان کاربر را می آموزند، بلکه فعالیت هایی را هم متمرکز بر یادگیری 
آنه��ا انج��ام می دهن��د. کاربران ب��ا یادگی��ری مفاهی��م از طریق این 
اپلیکیش��ن ها، فرآیندهای هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر 

انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مشتری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است 
که در فین تک اس��تفاده می شود. استفاده از هوش مصنوعی و چت بات 
برای برقراری ارتباط با مشتری و رفع اشکال ها، امروز اهمیت باالیی در 

شرکت های فین تک دارد. به عالوه ثبت تاریخچه  فعالیت ها و تراکنش ها 
هم در اقدام های ضد کالهبرداری و موارد مش��ابه، کاربرد باالیی خواهد 

داشت.
چشم انداز فین تک

اس��تارت آپ های جهان��ی فین تک در س��ال 2016 به صورت مجموع 
4/17 میلی��ارد دالر س��رمایه ج��ذب کردند و تا پایان س��ال 2017 به 
سمت شکستن آن رکورد پیش رفتند. CB Insights در گزارش خود 
پیرامون این اس��تارت آپ ها، تعداد انواع یونیکورن را 26 عدد بیان کرد 
که در مجموع 8/83 میلیارد دالر ارزش گذاری ش��دند. در سال 2018 
همین ش��رکت تعداد اس��تارت آپ های یونیکورن را در سال گذشته 39 

عدد بیان کرد که 37/147میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریکای ش��مالی بیشترین تعداد اس��تارت آپ های فین تک را دارد و 
آس��یا با فاصله ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد 
س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ های فین تک در فصل اول سال 2018 
شکس��ته شد که سهم عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در 
آمریکای ش��مالی بود. آسیایی ها نیز رشد مناس��بی را در آن دوره طی 
کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. دراین میان اروپا پس از ثبت 
رکورد نه چندان مناسب در فصل اول 2018، در فصل دوم رویکرد خود 

را جبران کرد و رشد سرمایه گذاری در استارت آپ های آن اعالم شد.
در چش��م انداز آت��ی فین تک، برخ��ی حوزه ها مهم تر از س��ایر به نظر 
می رس��ند. از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد 

زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فناوری بالک چین که خدمات دفتر کل توزیع شده را با سطح باالیی 
از امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوشمند که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما 
تح��ت بالک چین( اجرای خودکار قراردادها را بین فروش��نده و خریدار 

ممکن می کنند.
• بانک��داری باز، مفهومی اس��ت ک��ه با اس��تفاده از بالک چین تالش 
می کند تا خدمات و داده های بانکی را در اختیار شرکت های متفرقه قرار 
دهد. آنها با استفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیشن و شبکه های 
گس��ترده خواهند داش��ت که بانک ها را هرچه بیش��تر به ش��رکت های 
متفرقه و مش��تریان نهایی نزدیک می کند. از میان استارت آپ های این 

حوزه می توان به خدمات یکپارچه  مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فناوری موس��وم ب��ه Insurtech که تالش می کند با اس��تفاده از 

مفاهیم فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فناوری موس��وم به Regtech که هماهنگی ش��رکت های خدمات 
مالی را با قوانین مرس��وم و اس��تانداردها تس��هیل می کند. از مهم ترین 

قوانی��ن و تنظیم گری ها هم می ت��وان به فعالیت های ضد پولش��ویی و 
قوانین شناخت مشتری )KYC( اشاره کرد.

• روبات های تحلیلگر که پیش��نهادهای هوشمندانه  سرمایه گذاری و 
خری��د و فروش ارائه می کنند. از می��ان آنها می توان Betterment را 
نام برد که پیشنهادهای س��رمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش 

هزینه ها، آنها را در دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدمات بانکی به افراد با توانایی های مالی و اعتباری پایین که توسط 
بانک های س��نتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های 
بدنه  مالی و اقتصادی کشورها به برخی از شهروندان خود خدمات ارائه 

نمی کنند که فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت سایبری امروز به بخشی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده 
است. س��ودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز 
داده ه��ا، فین تک و امنیتی س��ایبری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل 

می کند.
کاربران فین تک

چهار دسته بندی بزرگ برای کاربران فین تک تعریف می شود: بانک ها 
)به ص��ورت B2B(، مش��تریان ش��رکتی آنها، کس��ب وکارهای کوچک 
)B2C( و مصرف کننده های نهایی. روندهای کنونی به سمت بانکداری 
موبایل��ی، افزایش اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و 
از همه  مهم تر دسترس��ی غیرمتمرکز ب��ه اطالعات، فرصت هایی را برای 
هر چهار گروه باال فراهم می کند تا با روش هایی جدید و ساختارش��کن، 

به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.
در دس��ته بندی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کارب��ران جوان تر درک 
بهتری از فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج 
می کنند. به هرحال نسل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به 
هزینه ک��ردن دارد و همین فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای 
آنالی��ن و مبتنی بر فناوری ه��ای جدید انجام می ده��د. البته برخی از 
ناظ��ران صنع��ت اعتقاد دارند تمرک��ز بیش از حد روی نس��ل هزاره و 
نس��ل جوان لزوما به خاطر درک بیش��تر و تمایل بیشتر آنها به فناوری 
نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین تک امروز در ارائه  خدمات به نس��ل های گذش��ته موفقیت چندانی 

ندارد، چون مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دس��ته بندی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از 
فین تک استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری 
زیادی ب��ا بانک ها متحمل می ش��دند. به عالوه آنها ب��رای اضافه کردن 
خدمات مالی به س��رویس ها و محصوالت خود موانع متعددی داشتند، 
ام��ا امروز به لط��ف فناوری های متع��دد، تراکنش های مال��ی از طریق 

شرکت های فین تک واسط و زیرساخت های دیگر ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه های کس��ب وکار در س��طح 
جهانی محس��وب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مش��کالت تنظیم گری قانونی آنها نیز چندبرابر ش��ده اس��ت. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآینده��ا و دیجیتال��ی کردن داده ها، سیس��تم  های 
فین تک را در برابر حمله  مجرمان س��ایبری آس��یب پذیر می کند. اخبار 
متعدد از نفوذ مجرمان سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و 
دارایی های کاربران، نش��ان دهنده ظرفیت باالی این صنعت برای درآمد 
مجرمان است. مصرف کننده های نهایی خدمات، در چالش های امنیتی 
بیش از همه به مس��ئولیت پذیری شرکت های فین تک و همچنین عدم 
اس��تفاده از اطالعات ش��خصی و داده های مالی در مقاصد دیگر اهمیت 

می دهند.
در برخی از نمونه های ظهور و رش��د استارت آپ های فین تک، شاهد 
برخورد فرهنگ اس��تارت آپی مبتنی بر حرکت س��ریع و ساختارشکنی 
با فرهنگی س��نتی و محافظه کار هس��تیم. چنی��ن برخوردهایی عموما 
نتای��ج نامناس��ب به هم��راه دارند. به عن��وان مثال اس��تارت آپ بیمه ای 
Zenefirts مس��تقر در سان فرانسیسکو که در بازارهای خصوصی بیش 
از یک میلیارد دالر ارزش گذاری شد، در ارائه  خدمات بیمه ای مدرن به 
مشتریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های قانونی را 
به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای 980 هزار دالری برای آنها در 
نظر گرفت و س��ازمان بیمه  کالیفرنیا نیز 7میلیون دالر خس��ارت از این 

استارت آپ دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد 
می کند. عرضه اولیه  سکه یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب 
س��رمایه برای استارت آپ ها محسوب می ش��ود که امکان جذب سرمایه 
به صورت مستقیم را از اشخاص فراهم می کند. در بسیاری از کشورهای 
جهان ای��ن فرآیند بدون تنظیم گری قانونی انجام می ش��ود و زمینه ای 

برای کالهبرداری شده است.
تن��وع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار 
می گیرند، ایجاد راهکاری واحد برای همه  مش��کالت موجود را دش��وار 
می کن��د. دولت ه��ا در اکثر موارد از قوانین موجود و س��نتی خود برای 
تنظیم گری فین تک اس��تفاده می کنند. البته در برخی موارد هم شاهد 
تصوی��ب قوانین جدید یا بهینه س��ازی قوانین قدیمی برای هماهنگی با 

دنیای جدید فین تک هستیم.
کش��ورهای گوناگون در سرتاس��ر جهان، مراک��زی را برای آزمایش و 
بررسی تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأسیس کرده اند. از فعالیت های 
قانون��ی مفید هم می توان به تصوی��ب و اجرای قانون GDPR در اروپا 
اش��اره کرد که چارچوبی برای دسترسی سازمان ها به داده های شخصی 
 ICO افراد ایجاد می کند. کش��ورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی که
در آنها متداول تر اس��ت، قوانین کاربردی و انعطاف پذیری برای استفاده 

از این سبک از سرمایه گذاری تصویب و اجرا کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تحول در جامعه بش��ری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فناوری در س��ال های گذشته باعث ش��د تا تمامی ذی نفعان از کاربران 
تا کس��ب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وجود تمام چالش های کنونی، روند رو به رش��د فین تک در کش��ورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
GOODCALL-INVESTOPEDIA/zoomit :منبع
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عادت هایی که می تواند موجب اخراج کارمندان شود
عادت های خطرناک کارآفرینان

عالقه به فعالیت در حوزه کسب و کار مربوط به طیف خاصی از افراد نیست. امروزه بسیاری از کارآفرینان و کارمندان در 
شرکت های مختلف نسبت به کار شما عالقه باالیی نشان می دهند. این امر ناشی از حضور در عرصه های مناسب فعالیت 
و عالقه شخصی است. بدون شک وقتی یک کارآفرین یا کارمند به حوزه فعالیتش عالقه دارد، نسبت به مدیریت وضعیت 
کاری و کاهش ریسک های موجود در زمینه وضعیت کاری اش اقدام خواهد کرد. متاسفانه برخی از کارمندان در شرکت های 
بزرگ با اشتباهات کوچک و ساده سابقه شان را زیر سوال می برند. برخی از عادت های کارآفرینان نیز همین مسئله را ایجاد 
می کند. بسیاری از کارآفرینان در مقیاسی وسیع نسبت به مدیریت وضعیت کاری شان و کاهش رفتارهای نامناسب اقدام 
نمی کنند. عادت های نامناس��ب در زمینه کسب و کار و همکاری با شرکت های بزرگ همیشه موجب دردسر می شود. در 
ادامه مقاله کنونی به بررسی برخی از عادت های نامناسب کارآفرینان و کارمندان خواهیم پرداخت. اگر شما نیز دارای یکی 
از عادت های ذیل هستید، باید هرچه سریع تر نسبت به ترک آن اقدام نمایید. در غیر این صورت هر لحظه امکان مواجهه با 

پیام اخراج از سوی شرکت وجود خواهد داشت. 
1. سیگار کشیدن

استفاده از سیگار یکی از عادت های نامناسب و آزاردهنده برای اطرافیان است. برخی از کارآفرینان حتی در محل کار نیز 
اقدام به استفاده از سیگار می کنند. یکی از نمونه های مناسب در زمینه تاثیر منفی سیگار بر روی وضعیت کاری مربوط به 
حضور در جلسه های مهم است. اگر یک کارآفرین در جلسه کاری همراه با بوی سیگار حضور پیدا کند، برداشت مناسبی از 
وی در میان همکارانش صورت نخواهد گرفت. این یک امر طبیعی محسوب می شود. به هر حال هیچ کارآفرین یا شرکتی 
تمایل به همکاری با یک فرد درگیر مشکالت در زمینه ترک سیگار ندارد.  بسیاری از مشکالت تنفسی ناشی از استفاده 
از س��یگار اس��ت بنابراین ترک استفاده از آن برای حفظ سالمت فرد و افراد اطرافش ضروری خواهد بود. امروزه بسیاری از 
شرکت های بزرگ قوانین مختلفی در زمینه ضرورت ترک سیگار یا حتی منع استفاده از آن تعیین کرده اند. این قوانین در 

صورت عدم رعایت از سوی کارآفرینان یا اعضای شرکت نتایج ناگواری مانند اخراج در پی خواهد داشت. 
۲. پرهیز از پذیرش مسئولیت

افراد در زمینه حضور در سازمان های تجاری باید نسبت به مسئولیت اقدامات شان توجه داشته باشند. متاسفانه برخی از 
کارمندان در صورت بروز مشکل از پذیرش هرگونه مسئولیتی پرهیز می کنند. این امر مشکالت سازمان را به شدت پیچیده 
خواهد کرد. بدون تردید در پایان ماجرا مسئول اصلی ایجاد بحران در قالب تیم کاری یا یک فرد مشخص خواهد شد. نکته 
مهم در این میان پذیرش مسئولیت از همان روز نخست است. اگر کارمندان و مدیران ارشد مسئولیتشان را به خوبی پذیرا 
باشند، احتمال بروز ریسک های بزرگ در عرصه کسب و کار کاهش پیدا خواهد کرد. امروزه بسیاری از کارمندان به دلیل 
عدم آشنایی با فرآیندهای کاری و مسئولیت شان اقدام به پذیرش ریسک های بزرگ می کنند. این امر نتیجه به شدت منفی 

بر روی وضعیت کسب و کارها بر جای می گذارد. 
3. تاخیر در زمینه حضور در دفتر کار

حضور به موقع در محل کار اهمیت بسیار زیادی دارد. شرکت ها اغلب اقدام به تعیین ساعت های مشخص برای حضور 
و خروج کارمندان می کنند. این امر امکان فعالیت منظم و ایجاد هماهنگی در میان بخش های مختلف ش��رکت را فراهم 
می کند. بدون تردید برخی از ش��رکت ها دارای س��اعت های کاری منعطف تری هس��تند، اما در نهایت کارمندان باید تابع 
تصمیم گیری های مدیران در زمینه ساعت های کاری باشند. اگر یک یا چند کارمند برای مدت زمانی طوالنی اقدام به حضور 
با تاخیر در محل کار نمایند، تیم مدیریتی برای آنها تشکیل جلسه فوری خواهد داد. متاسفانه اغلب شرکت ها شانس دوباره 
با کارمندان دارای تاخیر در زمینه حضور در محل کار نمی دهند. این امر حتی برای مدیران ارشد شرکت ها نیز یکسان است. 

با این حساب حضور به موقع در محل کار باید به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر لحاظ شود. 
حضور به موقع در محل کار تاثیر بسیار مثبتی بر روی ذهنیت دیگران از ما دارد. بسیاری از کارمندان حتی اندکی زودتر 
از ساعت شروع به کار در دفتر حضور پیدا می کنند. این امر با هدف سازماندهی هرچه بهتر شرایط برای شروع کار در ساعت 

مقرر است بنابراین حضور به موقع در محیط کار باید اولویت اصلی کارآفرینان و کارمندان باشد. 
۴. عدم توجه به خواب مناسب

استراحت مناسب در طول شبانه روز اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر ساعت کاری شما در عرصه کسب و کار شامل صبح 
بسیار زود است، باید ساعت خواب تان را با این شرایط هماهنگ سازید. بسیاری از کارمندان و کارآفرینان شب ها تا دیروقت 
بیدار هستند. این امر حتی اگر با هدف مدیریت امور کسب و کار هم باشد، مضر خواهد بود بنابراین باید نسبت به این شرایط 
تجدیدنظر اساسی روا داشت.  کسب و کارهای مختلف در زمینه ارزیابی وضعیت کارمندان به میزان خستگی شان در هنگام 
فعالیت توجه دارند. اگر یک کارمند دچار خستگی بیش از اندازه باشد، به احتمال زیاد نسبت به ساعت های مناسب خواب 
و استراحت بی توجه بوده است. این امر شرایط بسیار دشواری برای برندها به منظور مدیریت کارمندان ایجاد خواهد کرد. 
واکنش بسیاری از برندها نسبت به این شرایط اخراج کارمندان موردنظر است بنابراین در صورت عدم رعایت نکات مربوط 

به استراحت مناسب و به موقع امکان از دست دادن شغل افراد وجود خواهد داشت. 
5. منفی باقی مداوم

نگاه منفی به امور مختلف در حوزه کس��ب و کار امر رایجی محس��وب می شود. بسیاری از تیم های کاری در تالش برای 
افزودن افرادی با نگاه منفی به دامنه همکاران ش��ان هس��تند. این امر با هدف ایجاد تردید نس��بت به تصمیم های نهایی و 
بهبود کیفیت شان تا جای ممکن است. نکته مهم در این میان تعیین مرزی میان نگاه منفی به وضعیت کاری و منفی باقی 
مداوم است. اگر یک کارمند به طور مداوم نگاه منفی به تمام فعالیت های برند داشته باشد، امکان تاثیرگذاری و جلب نظر 

همکارانش را از دست خواهد داد. 
بسیاری از برندها به طور مداوم با مشکالتی در زمینه مدیریت کارمندان منفی باف مواجه هستند. اگر شرکت ها در زمینه 
مدیریت وضعیت آنها راهکار مطلوبی پیدا نکنند، سرنوشت نهایی آنها اخراج خواهد بود. بدون تردید از دست دادن موقعیت 
شغلی به دلیل منفی بافی بار مالی سنگینی بر روی برندها ایجاد می کند بنابراین اگر شما به عنوان کارمند یا کارآفرین حاضر 
در یک شرکت اظهارنظرهای منفی زیادی دارید، باید نسبت به کاهش تعدادشان اقدام نمایید. در غیر این صورت شاید به 

زودی مجبور به جست وجو برای شغلی تازه شوید. 
6. عدم مشارکت با تیم کارمندان

امروزه اغلب کارها در شرکت ها به صورت تیمی مدیریت می شود. اگر یک کارمند در شرایط کنونی توانایی یا تمایل حضور 
در تیم های کاری را نداشته باشد، وضعیت برای پیشبرد طرح های مختلف دشوار خواهد شد. تاکید اصلی مدیران ارشد برای 
استخدام کارمندان ارزیابی توانایی همکاری تیمی شان است بنابراین اگر یک کارمند این توانایی را از دست بدهد، به زودی 

با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. 
خوشبختانه امروزه کالس های آموزشی بسیار زیادی در زمینه روابط عمومی و تعامل با دیگران وجود دارد. بدون شک 
چنین دوره هایی امکان بهره گیری از س��وی کارمندان را نیز دارد بنابراین در صورت تردید نس��بت به توانایی های تان باید 
نسبت به حضور در کالس های موردنظر اقدام نمایید. در غیر این صورت وضعیت بسیار دشواری برای تداوم حضور در برند 

موردنظر خواهید داشت.
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

امروزه جمله ای که بیشتر از همیشه برای رسیدن به موفقیت 
در زندگی کاری تان از دیگران می شنویم جمله »خودت باش« 
است. این عبارت کوتاه را مدیران ارشد شرکت های بزرگ و یا 
سخنرانان جشن های فارغ التحصیلی در دانشگاه ها، همه از آن 
استفاده می کنند، در دید اول کامال منطقی و کاربردی به نظر 

می رسد، اما آیا در بازار کار هم واقعاً مفید خواهد بود؟
یک��ی از اف��رادی که توانس��ته اس��ت ب��ا موفقی��ت از این 
جمل��ه اس��تفاده کن��د مع��اون ارش��د کمپان��ی نرم افزاری 
»ScribbleLive« کانادا، »مایکل فردریش« اس��ت. عبارت 
خ��ودت باش برای فردریش این معنا را داش��ته که س��ر کار 
شلوارک بپوشد و با مشتریان بالقوه خودمانی باشد و تاکنون 
با همین س��بک کار کردن توانس��ته به زندگی موفقی دست 
پیدا کند. مطابق گفته های آقای فردریش، او توانسته به لطف 
تسلط داش��تن روی زبان های خارجی و مهارت های رفتاری 
که در طول س��فرهای خود به دست آورده، به جای رفتن به 
دانشگاه کسب کرده، شغل هایی با درآمد باال به دست بیاورد. 
او توانسته برخالف رفتارهای غیرعادی خود در شرکت، ارتقای 

درجه هم به دست آورد.
مایکل 44 ساله می گوید: »نگران خراب شدن وجهه خودم 
به معنای سنتی کلمه نیس��تم. من خودم را همین گونه که 
هس��تم قبول کرده ام و به این موضوع افتخار می کنم.« اما آیا 
عبارت »خودت باش« در مورد تمام افراد صادق اس��ت؟ چه 
می��زان از خوِد واقعی را باید به همکاران مان نش��ان دهیم؟ و 
آیا این نوع رفتار برای بعضی افراد نسبت به دیگران مناسب تر 

است یا خیر؟
مرزهای ناپیدا

مطابق گفته های پروفسور »هرمینیا ایبارا«، مدرس رفتار و 
رهبری سازمانی در دانشکده های بازرگانی دانشگاه های لندن و 
اینسید فرانسه، نشان دادن خوِد واقعی همیشه گزینه مناسبی 

نیست و گاهی هم نتیجه ای برعکس دارد.
مطابق تحقیقات او، افرادی که ارتقای درجه پیدا می کنند، 
اگر تصویر ثابتی از خوِد واقعی داش��ته باشند، معموالً بیش از 

دیگران با ریس��ک عدم دستیابی به موفقیت در نقش جدید 
مواجه می شوند. آنها به جای تطبیق دادن خودشان با شرایط 

جدید، همچنان مثل گذشته عمل می کنند.
طب��ق حرف های خانم ایبارا، برای مثال افرادی که بس��یار 
خودمانی و صمیمی هس��تند، افکار و احساسات خودشان را 
با دیگران به اش��تراک می گذارند و در نتیجه باعث می شود تا 
اعتبار و تاثیرگذاری اش را از دس��ت بدهد. او همچنین اعتقاد 
دارد که: »س��اده ترین تعریف از خوِد واقع��ی، صادق بودن با 
خویشتن است، اما در واقع خویشتن می تواند خوِد امروز من 
باشد، خودی که همیشه بوده ام یا خودی که فردا خواهم بود.«

خودارزیابی
م��ردم معموال »واقعی بودن« را ی��ک بهانه برای ماندن در 
محیط امن اطراف خود قرار می دهند. مطابق حرف های ایبارا 
افراد بیش��تر اوقات می گویند: »من این گونه نیستم.« و با این 

طرز تفکر، از تغییرات و تحوالت فرار می کنند.
با اس��تناد ب��ه حرف های »مارک اس��نایدر«، روانش��ناس 
اجتماعی که در دانشگاه مینه سوتا، راحتی افراد برای مطابقت 
دادن رفتارش��ان با شرایط جدید، بس��تگی به میزان »آفتاب 
پرست« یا »ُرک« بودن ش��ان دارد. او برای تعیین میزان این 
موضوع یک تست روانشناسی با عنوان »ترازوی خودارزیابی« 

طراحی کرده است.
اسنایدر اعتقاد دارد آفتاب پرست ها، زندگی را یک فرصت 
برای ب��ازی در نقش های مختلف می دانند، در نهایت کلمات 
و حرکات خود را برای تاثیرگذاری مناس��ب، با دقت انتخاب 
می کنند. در مقابل انس��ان های رک، روابط اجتماعی را نوعی 
وسیله برای به نمایش گذاشتن خوِد واقعی شان قرار می دهند.

مش��کل اصلی با عبارت »خودت باش« در بازار کار، مزیت 
شاخص آفتاب پرست ها نسبت به انسان هایی است که صادق 
هس��تند چرا که بیشتر مش��اغل خصوصا در س��طوح باالی 
س��ازمانی، نیاز دارند ت��ا از نقش بازی ک��ردن و مهارت های 
اثرگذاری استفاده کنند و بیشتر مناسب افرادی است که رفتار 

خودشان را متناسب با شرایط عوض می کنند.

ثابت کردن لیاقت
مجموع��ه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته حاکی 
از آن اس��ت که اتفاقا وقتی که شما به سطوح باالی سازمانی 
می رس��ید، قدرت و فرصت مناس��بی ب��رای »واقعی« بودن 
خودتان پیدا می کنی��د؛ در حقیقت برای اینکه به چیزی که 
روانشناسان اجتماعی آن را »اعتبار فردی« می نامند، برسید، 

باید زمان زیادی صرف کنید.
پروفس��ور ایبارا بیان می کند: »افراد مسن امتحان کرده اند، 
آزمای��ش انج��ام داده اند، از طریق آزمون و خطا نس��خه های 
مختلفی از خودشان را تجربه کرده اند، هر آنچه که به دردشان 
می خورد را پیدا کرده اند و در نهایت سبک خودشان را ایجاد 
کرده اند. آنها با حس��ن نیت به دانشجویانی که جوان هستند 
می گوین��د خودت باش، در حالی که از یاد می برند که همین 
فرآیند، برای خودشان چیزی نزدیک به 30 سال طول کشیده 

است.«
 Hudson« جرمیا استون« مسئول استخدام در شرکت«
PRO« در نیویورک می گوید: »قسمتی از خطر جمله خودت 
باش در این موضوع پنهان شده است که مردم تصور می کنند 
تا همین حد هم کافی اس��ت. منظور از این جمله این نیست 
که وقتی ش��ما به یک مصاحبه یا یک محیط کاری می روید 
بای��د با دیگران هم مثل رفیقان خود رفتار کنید، بلکه به این 
معنا است که وارد ارتباط واقعی با افراد دیگری هم بشوید که 
ش��خصیت ش��ما را درک کنند و مسائل مهم و چیزهایی که 
برای شما ارزشمند هس��تند را خواهند شناخت. در مجموع 
جمله »خودت باش« نصیحت بدی نیست، اما صرفا کاربردی 

هم نخواهد بود.
دی��دگاه مایکل فردری��ش هم در باب ای��ن موضوع جالب 
اس��ت، او عبارت »خودت باش« را جمله ای عاقالنه نمی داند 
و می گوید: »چطور می توانی خودت باشی وقتی هنوز خودت 
را نش��ناختی؟ خودت را بش��ناس و ببین چ��ه چیزی باعث 

خوشحالی تو می شود.«
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در محل کار خود واقعی تان را به نمایش نگذارید
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