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فعاالن اقتصادی از ضرورت پیوستن ایران به FATF می گویند

FATF گره کور
فرصت امروز: بررسی دوباره الیحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و امیدها برای تصویب آن 
نس��بت به قبل بیش��تر شده است؛ الیحه ای که عدم تصویب آن در مجمع تشخیص و نپیوستن ایران به آن در طول 
یک سال گذشته که کشور با اوج تحریم ها و شیوع کرونا مواجه شده، چالش های زیادی را به همراه داشته است. سال 
گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهلت قانونی یک ساله خود به اختالف بین مجلس و دولت در ارتباط با دو 
الیحه از لوایح چهارگانه پیشنهادشده از سوی دولت و ارجاع شده از سوی مجلس، رأی مشخصی نداد تا اینکه حسن 
روحانی درخواس��ت بررس��ی دوباره این لوایح را در مجمع ارائه داد؛ پیشنهادی که مقام معظم رهبری با آن موافقت 
کردند و از چهارش��نبه هفته گذش��ته مجددا بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
سر گرفته شد. در این میان، فعاالن اقتصادی از ضرورت پیوستن ایران به FATF سخن می گویند و اینکه پیوستن 
کشورمان به FATF آن هم در میانه تحریم ها و شیوع کرونا یک الزام است و نه انتخاب. همکاری با بانک های جهان...

بانک مرکزی از کاهش قیمت و ریزش معامالت در آخرین ماه پاییز گزارش داد

سکته ناقص در مسکن پایتخت
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رشد 2 تا 4.5 برابری قیمت 20 قلم کاال در میانه پاییز

سفره خانوارها کوچک تر شد

10 یوتیوبر پردرآمد جهان در سال 2020
5 سوال کلیدی برای یافتن فرصت  کسب وکار از خانه

طرح انقالبی کانن 
نخستین همکاری المبورگینی و دوکاتی کلید خورد

تأثیر نام دامنه بر سئو سایت: مثبت یا منفی؟
ترکیب غلط بازاریابی و داده ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فرصت سوزی به سبک اپل 

یادداشت

طرح انرژی رایگان
 نمایش است؟

طرح عرضه رایگان انرژی از 
جمل��ه ب��رق و گاز در ماه های 
اخیر در دول��ت دوازدهم کلید 
خ��ورده اس��ت. هرچند کلیات 
این طرح، با توجه به حمایت از 
اقش��ار کم درآمد و درعین حال 
مش��ترکان کم مص��رف خانگی 
م��ورد تایی��د اس��ت، ام��ا در 
این طرح مش��کالتی  جزییات 
وجود دارد که ش��ائبه نمایشی 
بودن را بیش از اثربخش��ی آن 

تقویت می کند.
در ط��رح برق امی��د، دولت 
سقفی را برای میزان شناسایی 
مش��ترکان کم مص��رف تعیین 
کرده ک��ه حت��ی خانه هایی با 
ی��ک نفر س��اکن را ه��م دربر 
نمی گیرد. تعیین سقف مصرف 
80 کیلووات س��اعت برق برای 
مش��ترکان کم مصرف و رایگان 
بودن برق این مش��ترکان، در 
عمل کمک��ی به کاهش میزان 
چراک��ه  نمی کن��د،  مص��رف 
مش��ترکان می بینند هر چقدر 
میزان مص��رف را ک��م کنند، 
ب��ه س��قف موردنظ��ر دول��ت 
می رس��د  نظر  به  نمی رس��ند. 
این میزان مصرف صرفا شامل 

است؛  خالی  خانه های 
2خانه هایی که حتی...
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رئیس جمه��ور، بودج��ه ۱۴00 را منس��جم، هدفمن��د، 
واقع بینانه و دقیق توصیف کرد و گفت تصویب الیحه بودجه 
نش��انه عزم و اراده برای حل معضالت و ایجاد گش��ایش ها 

برای مردم و فعاالن اقتصادی است.
در یکص��د و ن��ود و یکمین نشس��ت س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که با حضور حس��ن روحانی برگزار ش��د، 
درخصوص هماهنگی دس��تگاه های اجرای��ی برای تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی و همچنین بررسی الیحه بودجه 

۱۴00 در مجلس شورای اسالمی، بحث و تبادل نظر شد.
روحانی در این جلس��ه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی 
بر اقش��ار کم برخ��وردار و در عین ح��ال تولیدکنندگان و 
کارآفرینان به ویژه آن دس��ته ای که امور توس��عه ای کشور 

را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئوالن کشور توقع 
و انتظار دارند که مش��کالت را برطرف و راه را برای توسعه 

اقتصاد هموار سازند.
او تصویب الیحه بودجه را عالمت و نش��انه ای پررنگ از 
عزم و اراده کش��ور برای حل معضالت و ایجاد گشایش ها 
برای مردم و فعاالن اقتصادی دانست و گفت: الیحه بودجه 
۱۴00 حاص��ل مطالعات و بررس��ی های دقیق در مس��یر 
ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار 
مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین 

انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
ب��ه گفت��ه رئیس جمه��وری، س��رفصل ها و مختصات و 
متغیره��ای اصلی مطرح ش��ده در الیح��ه بودجه،حاصل 

تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم ها 
و جنگ اقتصادی تحمیلی دش��من و با هدف خنثی سازی 
و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی 

و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
وی با اش��اره به حق ایران در ص��دور روزانه 2 میلیون و 
300 هزار بشکه نفت تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است 
که روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کند بلکه 
انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده کند 
و م��ا باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به 
این هدف که حق جمهوری اس��المی ایران برای به دست 
آوردن بازار اس��ت، استفاده کنیم. در این جلسه همچنین 
کاظم خاوازی و علیرضا رزم حسینی وزیران جهاد کشاورزی 

و صنعت، معدن و تجارت )صمت( گزارشی از هماهنگی ها 
درخصوص تنظیم بازار ارائه کردند و پس از بحث و بررسی 
تصمیمات الزم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف 
در بازار کاالهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و 
تامین و ساماندهی کاالها در بازار شب عید مورد تاکید قرار 
گرفت. روحانی با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری برای 
توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه گیری ویروس 
کرونا و تحریم های ظالمانه گفت: اخیرا گام های جدی تری 
ب��رای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج 
مردم و کاالهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه های صمت و 

جهاد کشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادالنه توزیع و 

عرضه کاالهای اساس��ی همگام ب��ا نظارت بر قیمت ها را از 
مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و 
افزایش تاب آوری اقشار آسیب پذیر برشمرد و افزود: در کنار 
تولید، چرخه توزیع کاالهای اساسی باید با سازوکاری شفاف 
و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهاد کش��اورزی 
پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور 
جلوگیری شود. در این جلسه رضا اردکانیان وزیر نیرو هم 
گزارشی از پیگیری های کمیسیون مشترک روابط ایران و 
عراق ارائه کرد و رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت توسعه 
روابط دوس��تانه دو کش��ور در حوزه های مختلف، پیگیری 
جدی اج��رای توافق های تجاری و بانکی دو طرف را الزمه 

پیشرفت در اجرای پروژه های مشترک برشمرد.

فساد در اقتصاد در کنار فرصت های کوتاه مدتی که پیدا می کند، در 
برخی بسترهای خأل قانونی نیز برای طوالنی مدت امکان حیات داشته 
اس��ت. یکی از مهمترین این بس��ترها نادیده گرفتن قانونی است که 

می تواند تعارض منافع را پایان دهد.
به گزارش ایسنا، در طول چهار دهه گذشته با وجود تمام بحث ها 
و گمانه زنی هایی که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده، همواره 
جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور 
کار قرار می دهد احس��اس شده اس��ت؛ قانونی که در صورت تصویب 
می توانس��ت بستر ایجاد بسیاری از فس��ادها را کنار بزند و شرایط را 
برای شفافیت اقتصادی فراهم کند. دولت حسن روحانی در شرایطی 
کار خود را آغاز کرد که بس��یاری از مسئوالن این دولت از نامشخص 
بودن عملکرد اقتصادی دولت گذشته انتقاد می کردند و معتقد بودند 
در صورت وجود داشتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر 
بس��یاری از فس��ادهای رخ داده از بین می رفت. به دنبال این موضوع 
بود که الیحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت.

البت��ه همزمان با برنامه دولت، در مجلس قبل نیز موضوع تعارض 
منافع در دس��تور کار تع��دادی از نمایندگان قرار گرفت که به نهایی 
شدن یک طرح با 2۷ ماده منجر شد. این طرح در تاریخ 20 اسفندماه 
س��ال ۱3۹۷ در صحن علنی مجلس اعالم وصول شد. در مقدمه این 
طرح آمده بود که یکی از مش��کالتی که این روزها در کش��ور شاهد 
آن هستیم اس��تفاده افراد از رانت ها و حضور اقوام و خویشاوندان در 
پس��ت ها و مناصبی است که تعارض منافع در آن وجود دارد. در این 
طرح نیز تالش شده بود که این موضوع در کشور مدیریت و رفع شود.

محوریت سازمان بازرسی در طرح مجلس دهم
براس��اس آنچه که در مجلس ش��ورای اس��المی اعالم وصول شد، 
تع��ارض منافع این طور تعریف ش��د: تعارض منافع عبارت اس��ت از 
موضوعی که منافع شخصی مش��موالن این قانون با انجام بی طرفانه 
و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض 
شود. به این ترتیب مدیریت این شرایط نیز به معنای اقدامات و تدابیر 
اداری، نظارتی، قضایی و ش��به قضایی است که از شکلگیری تعارض 

منافع جلوگیری و پیشگیری می کند. 
برای مش��خص ش��دن ابعاد تعارض منافع می ت��وان با مثال هایی 

شرایطی که در آنها افراد میان سود شخصی و منافع ملی یا دولتی قرار 
می گیرند را در نظر گرفت. برای مثال در شورای عالی انقالب فرهنگی 
با توجه به اختیاراتی که دارد، بعضا بدون نیاز به قانون گذاری مجلس، 
خود رأسا تصمیماتی را اجرایی می کند و این در حالی است که برخی 
از مس��ئوالن آموزش عالی خود صاحب دانشگاه غیرانتفاعی هستند 
و ت��داوم این فض��ا، میان منافع فردی و ملی ب��رای این افراد تعارض 
ایجاد می کند. چندی پیش رئیس سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای 
اعالم کرد که تخصیص داروهای خاص و کمیاب به داروخانه هایی که 
موس��س آنها معاون این سازمان یا مدیر امور دارویی زیرمجموعه این 
س��ازمان است، ممنوع خواهد بود؛ زیرا میان سمت دولتی این افراد و 
س��ود شخصی ش��ان، تعارض منافع وجود دارد و خطر سوءاستفاده از 

مقام رسمی برای سود شخصی به وجود می آید.
چنین موقعیت هایی را می توان در نقاط مختلف اقتصاد ایران دید یا 
آن را تصور کرد. برای مثال اگر یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، شرکت خصوصی داشته باشد، خطر تعارض منافع 
و پیگیری قوانینی که به سود شخصی وی منجر می شود وجود دارد 
یا اگر یکی از مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری، برای خود ایرالین 
خصوصی داش��ته باشد، امکان سوءاس��تفاده به وجود می آید و قانون 
تعارض منافع به دنبال آن اس��ت تا راه را بر چنین سوءاستفاده هایی 
ببندد و در واقع به جای مجازات مجرمان، اساس��ا بستر ایجاد فساد و 
رانت را محدود کرده یا از بین ببرد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پ��س از ارائ��ه  تعاریف��ی در 2۷ ماده طرح خود را تش��ریح کردند که 
مهمترین بخش آن سپردن مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون به 
سازمان بازرسی کل کشور بود. این سازمان موظف شد که در گزارش 
ساالنه درباره نحوه اجرای طرح مجلس اطالع رسانی کند. در ادامه این 
قانون، س��ازمان اداری و استخدامی موظف شد در حوزه های مختلف 
مقدمات اجرای این قانون را فراهم کند و دستگاه های نظارتی مقدمات 

برخورد با متخلفان را فراهم کنند.
پس از مجلس، دولت هم از الیحه خود رونمایي کرد

پس از نهایی شدن این طرح، دولت نیز الیحه خود را با نام »نحوه 
مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات حقوقی« 
به مجلس ش��ورای اسالمی ارس��ال کرد. این الیحه در نیمه آذر سال 

۱3۹8 از س��وی رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی ارسال شد 
و ای��ن در حالی بود که در جلس��ه ۱۹ آبان ماه هیأت دولت در همان 
سال به تصویب نهایی قوه مجریه رسید. در این الیحه تاکید شده که 
باید به منظور حفظ حقوق عمومی مردم و منافع ملی از سوی مقامات 
و مس��ئوالن، قانونی نهایی شود که از رفتار جانبدارانه و تبعیض آمیز 
جلوگی��ری کند. ه��دف از این الیحه این بود که وقتی در ش��رایطی 
مدیران و کارگزاران در موقعیتی قرار گیرند که منابع شخصی آنها در 
تعارض با منافع عمومی قرار گیرد، یک فضای تعارض شناخته می شود 

و باید با نهایی کردن این قانون این تبعیض متوقف شود.
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری که پیشنهاددهنده این الیحه 
بود، نهایی شدن اجرای آن را عاملی برای جلوگیری از تعارض منافع 
و به دنبال آن مسدودش��دن بخش مهمی از بس��تر فساد در اقتصاد 
ایران می دانست. پس از ارسال این الیحه به مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان اعالم کردند که بخش��ی از الیح��ه دولت ابهام دارد و باید 
ب��رای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از س��وی قوه مجریه مورد 
بررس��ی قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث ش��د عمال این قانون بس��یار 
مهم به فراموش��ی نزدیک شود. س��رانجام در ماه های گذشته پس از 
جابه جای��ی مجال��س و روی کار آمدن مجل��س یازدهم، عمال الیحه 
دولت به فراموش��ی س��پرده ش��د و نمایندگان اعالم کردند که طرح 
خاص خود را بار دیگر در این چارچوب بررسی کرده و نهایی خواهند 
کرد؛ موضوعی که مش��خص نیس��ت واکنش دولت به آن چه خواهد 
بود و البته چه ش��باهت و نزدیکی به الیحه پیش��نهادی دولت دارد. 
نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس ش��ورای اسالمی از این 
گفته اند که نمایندگان دولت می توانند با حضور در جلسات کمیسیون 
اجتماعی نظرات خ��ود را برای نهایی کردن قان��ون مدیریت تعارض 
منافع اعالم کنند تا کار در مدتی کوتاه نهایی ش��ود. همچنین اعالم 
شده که در طرح جدید، تمامی دستگاه های کشوری و دولتی و حتی 
زیرمجموعه های نهاد رهبری با موافقت ایشان امکان بررسی خواهند 
داشت و در صورت تخلف، برخورد قانونی الزم با آنها صورت می گیرد.

اختالف نظرها میان دول��ت و مجلس در رابطه با این الیحه حتی در 
نشس��ت خبری اخیر رئیس جمهوری نیز خود را نشان داد. روحانی در 
پاس��خ به پرسش��ی درباره تعامل دولت و مجلس در زمینه لوایح دولت 

گفت: دولت یک الیحه بسیار مهم راجع به انتخابات به مجلس قبل داد، 
اما متاس��فانه در دستور کار قرار نگرفت؛ ماه ها در دولت برای تدوین آن 
الیحه بحث شد اما متاسفانه مجلس قبل آن را کنار گذاشت. ما مجددا 
لوایحی که در مجلس قبل تصویب نشده بود را به مجلس فعلی دادیم، اما 
متاسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست. او با تاکید بر اینکه مبارزه 
با فساد، تعارض منافع و شفافیت لوایحی است که ما به مجلس دادیم و از 
اولویت های مردم هستند، گفت: متاسفانه مجلس به لوایح دولت اهمیت 
نمی دهد و این به نفع کشور نیست. دولت یک بدنه کارشناسی عظیمی 
دارد و این بدنه کارشناسی را نمی توان با کمیسیون های مجلس و مرکز 
بررسی های مجلس مقایسه کرد. لوایحی که در دولت تهیه می شود پخته 
و بررسی شده است. طبق قانون، مجلس هم می تواند طرح داشته باشد 
اما اصل داس��تان لوایح است. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و 
رس��یدگی به طرح های نمایندگان نمی تواند خیلی مفید باشد؛ بحث ما 

این است که چیزی تصویب شود که به نفع مردم باشد.
الیحه تعارض منافع با تعارض منافع مواجه شده است

در کنار دولت و مجلس ش��ورای اس��المی، بخش خصوصی نیز در 
سال های گذشته موضوع تعارض منافع را به عنوان یک اولویت دنبال 
کرده و به عنوان مش��اور در جلسات مشترک حضور داشتند. حسن 
فروزانفرد، رئیس کمیس��یون حمایت قضایی و مبارزه با فس��اد اتاق 
بازرگانی تهران با اش��اره به اهمیت نهایی شدن این قانون در اقتصاد 
ایران گفت: در چهار دهه گذشته با وجود تمام صحبت ها و شعارهایی 
که در رابطه با مبارزه با فساد مطرح شده، متاسفانه خأل قانونی مهمی 
در حوزه تعارض منافع وجود داشت که همین مسئله راه را برای فساد 
ساختاری باز می کرد. الیحه دولت برای ایجاد قانون الزم در این حوزه 
امیدواری را به وجود آورد که امکان از بین بردن بخش��ی از س��اختار 
فس��ادانگیز وجود دارد. وی با اش��اره به حضور و نقش اتاق بازرگانی 
در بررس��ی این الیحه توضیح داد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش 
خصوصی در س��ال های گذش��ته در جریان تدوین این الیحه حضور 
داشت و پیشنهادات خود را در جلسات و در قالب متن هایی مکتوب 
در اختیار دولت قرار داد، اما متاسفانه بررسی این الیحه مهم در جریان 

جابه جایی مجالس به فراموشی سپرده شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اولویت  

داش��تن این الیحه، نهایی شدن آن با چالش و ابهام مواجه شده است؟ 
گفت: ش��رایط به وجود آمده نش��ان می دهد که الیحه مدیریت تعارض 
منافع خود با تعارض منافع مواجه ش��ده است و چه در مجلس شورای 
اسالمی و چه در میان برخی مدیران میانی مقاومت هایی درباره  تصویب 
نهایی آن وجود دارد؛ زیرا اجرایی ش��دن آن، ش��رایط را به شکل جدی 
تغییر خواهد داد و این موضوع می تواند برای برخی خوش��ایند نباش��د. 
فروزانفرد درباره نحوه تاثیرگذاری این الیحه در بسترهای به وجودآورنده 
فساد در اقتصاد ایران توضیح داد: ما در طول تمام دهه های گذشته عمال 
تعارض منافع را فراموش کرده ایم و صرفا امیدوار بودیم که با نوعی ریش 
سفیدی و نادیده گرفتن مشکالت امکان تحقق این شرایط وجود داشته 
باشد؛ در حالی که در حقیقت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. این الیحه 
پس از آنکه تعارض منافع را به رسمیت می شناسد، در گام دوم مصادیق 
دقیقی برای آن مشخص می کند و در نهایت با در نظر گرفتن اهرم های 
نظارت��ی امکان ایجاد فس��اد و برخورد با متخلف��ان را فراهم می کند؛ از 
این رو این الیحه اهمیت بسیار زیادی در شفافیت اقتصادی ایران خواهد 
داشت. وی ادامه داد: متاسفانه با جابه جایی در مجالس عمال الیحه دولت 
به فراموشی سپرده شد و به نظر می رسد با توجه به رسیدن به ماه های 
پایانی دولت، مسئوالن دولتی نیز در میان مشکالت خود چندان عالقه ای 
به دنبال کردن این الیحه ندارند. البته مجلس ش��ورای اس��المی خود 
اعالم کرده که طرحی مجزا را در این چارچوب پیگیری می کند که اتاق 
بازرگانی ایران در جریان آن نیست و از بخش خصوصی به طور رسمی 

برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده است.
گفتنی اس��ت در ش��رایطی که اقتصاد ایران در س��ال های گذشته با 
پرونده های مختلف فساد اقتصادی مواجه شده و مسئوالن قوای سه گانه 
بارها بر لزوم پیش��گیری از ایجاد فس��اد تاکید کرده اند، به نظر می رسد 
پیگی��ری الیحه مدیریت تعارض منافع که دس��ت افراد و مس��ئوالن را 
در پیگیری منافع شخصی ش��ان می بندد، اهمیت زیادی خواهد داشت؛ 
موضوعی که باید دید در میان سایر اختالف نظرها میان دولت و مجلس 
ش��ورای اس��المی در ماه های پیش رو چه جایگاهی پی��دا خواهد کرد و 
آیا اساس��ا امکان تلفیق طرح مجلس ش��ورای اسالمی و الیحه دولت در 
ماه های آینده به وجود خواهد آمد یا با گذشت بیش از چهار دهه همچنان 

مدیریت تعارض منافع در اقتصاد ایران مسکوت باقی خواهد ماند.

امید به کاهش فساد با نهایی شدن الیحه تعارض منافع
الیحه ای که در رفت و آمد مجالس فراموش شد

صدور روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت حق ایران است

پاسخ روحانی به منتقدان بودجه 1400
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فرصت امروز: جغرافیای استانی تورم در آخرین ماه پاییز نشان می دهد 
که بیشترین نرخ تورم نقطه اي به استان کردستان با 5۴.2 درصد و کمترین 
آن به استان قم با تورم ۴۱.2 درصد تعلق دارد. در تورم ۱2 ماه منتهي به 
آذرماه نیز در حالی اس��تان هرمزگان با نرخ 35.3 درصد پیشتاز است که 
کمترین نرخ تورم ساالنه به استان مرکزي با 2۷.3 درصد اختصاص دارد. 
همچنین در گروه »خوراکي، آشامیدني و دخانیات« به ترتیب یزد و فارس 
و در گروه »کاالهای غیرخوراکي و خدمات« نیز سیس��تان و بلوچستان و 

تهران بیشترین تورم ۱2 ماه منتهي به آذرماه امسال را داشته اند.
براس��اس آنچه مرکز آمار ایران در اولین روز زمس��تان از تحوالت تورم 
گزارش داده است، نرخ تورم ۱2 ماه منتهي به آذر، تورم نقطه اي و ماهانه 
ب��ه ترتیب 30.5، ۴۴.8 و 2 درصد گزارش ش��ده ک��ه همگی به جز تورم 
ساالنه کاهش داشته است. هرچند در این ماه، تورم نقطه اي گروه کاالهاي 
خوراک��ي به 58 درصد رس��ید که مي تواند باعث حذف بیش��تر کاالهاي 
خوراکي از س��بد مصرفي خانوارهاي فقیر و کم درآمد شود. آمارهای تورم 
نقطه اي گروه خوراکي ها نش��ان می دهد اس��تان هاي کرمانشاه و خراسان 
رضوي در معرض فقر غذایی بیش��تری قرار دارند و به طور کلی، س��طح 

عمومي قیمت ها در اغلب استان های کشور افزایش پیدا کرده است. 
۱۷ استان کشور در معرض فقر غذایی قرار دارند

به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم س��االنه تا آذرماه امسال 30.5 درصد 
است که ۱2 استان نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم ساالنه دارند و بقیه 
نیز تورم ش��ان کمتر از 30.5 درصد است. تورم نقطه اي در ماه گذشته هم 
۴۴.8 درصد گزارش شده که ۱۹ استان تورم نقطه اي برابر یا بیشتر داشتند 
که نش��ان مي دهد 6۱ درصد از اس��تان هاي کشور یک سبد مشخصي از 
کاالها و خدمات را به اندازه ۴۴.8 درصد بیش��تر، گران تر از آذرماه س��ال 

گذشته خریداري مي کنند.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می دهد در ۱۷ استان نرخ تورم نقطه اي 
گروه »خوراکي، آشامیدني و دخانیات« بیشتر از 5۷.۹ درصد است، یعنی 
ساکنان این استان ها براي خرید یک سبد مشخصي از خوراکي نسبت به 
آذر سال گذشته باید بیش از 5۷.۹ درصد هزینه بیشتري بپردازند. اغلب 
این اس��تان ها تورم نقطه اي باالتر از میانگین کش��وري نیز دارند. افزایش 
قیمت هاي خوراکي در کنار باالرفتن آمار بیکاري بر اثر ش��یوع کرونا و از 
دس��ت رفتن منبع درآمدی مي تواند نگراني ها درخصوص کوچک تر شدن 
سبد معیشتي خانواده ها را بیش از پیش کند، به ویژه از آن جهت که اغلب 
افزایش قیمت ها در گروه کاالهاي اساس��ي رخ داده و تورم ۱2 ماه منتهي 

به آذرماه امس��ال و ت��ورم نقطه اي آذرماه گروه ن��ان و غالت ۴0 درصد و 
60 درصد بوده اس��ت. تورم باالي گروه نان و غالت در کنار میانگین تورم 
نقطه اي 56.6 درصدي گوشت قرمز و سفید و 60.8 درصدي گروه »شیر، 
پنیر و تخم مرغ«، س��بد مصرفي اقش��ار کم درآمد را بیشتر از گذشته در 

معرض فقر غذایی قرار مي دهد.
براس��اس گزارش »طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار در سال ۹8«، 
عمده هزینه هاي خانوارهاي کش��ور بر 3 گروه انواع گوشت، غالت و نان و 
لبنیات و تخم مرغ بوده اس��ت. براي خانوارهاي ش��هري سهم این 3 کاال 
به ترتیب 22 درصد، ۱۹ درصد و ۱۱ درصد و براي خانوارهاي روس��تایي 
نیز 22 درصد، 22 درصد و ۱0 درصد گزارش شده است بنابراین این سه 
کاال بی��ن 52 تا 5۴ درصد هزینه هاي مرب��وط به گروه کاالیي »خوراکي، 
 آش��امیدني و دخانیات« را در اختیار دارند. هرچند درصدهاي عنوان شده 
»میانگین« است و طبعا براي هر استان و هر خانواده متفاوت خواهد بود، 
اما آنچه که نگران کننده است، باال بودن سهم این کاالها در سبد معیشتي 
خانواده هاست. اهمیت گروه کاالیي »خوراکي و آشامیدني« زماني بیشتر 
مي شود که بدانیم تقریبا جایگزیني براي آنها در زماني که گران تر مي شوند، 
وجود ندارد چراک��ه خانواده ها در آذرماه و با وجود افزایش قیمت برنج به 
سراغ مصرف بیشتر نان مي روند. با وجود افزایش 60 درصدي قیمت یک 
سبد مشخص از کاالی خوراکي در فاصله آذر پارسال تا آذر امسال، تغییر 
قیمت ماهانه این س��بد قابل توجه اس��ت. بر این اس��اس تورم ماهانه این 
گروه 5 درصد گزارش ش��ده که البته در استان هاي با تورم باال براي گروه 

»خوراکي، آشامیدني و دخانیات« بیشتر است.
قیمت 20 قلم کاال در آبان ماه 2 تا ۴.5 برابر شد

در همین حال، جدیدترین آمار وزارت صمت نیز نش��ان می دهد قیمت 
20 قلم کاال در میانه پاییز یعنی آبان ماه 2 تا ۴.5 برابر شده است. هرچند 
این آمار مربوط به تمام گروه های کاالیی اس��ت، اما ش��امل اقالم غذایی و 
سفره خانوارها نیز می شود. به گزارش ایسنا، از بین ۹6 کاالیی که تغییرات 
قیمت آنها از آبان س��ال گذش��ته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت 
20 کاال بیش از ۱00 درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا ۴.5 برابر 
شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است 
که قیمت آن در مدت یادش��ده ۴.5 برابر ش��ده است و در کنار آن باید به 
ذرت داخل��ی با ۱۱5درصد افزایش قیمت اش��اره کرد، چراکه این دو کاال 
به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوش��ت، تخم مرغ و لبنیات 

نیز تاثیرگذارند.

از اوایل آذر نیز با وجود تعیین نرخ مصوب 20 هزار و ۴00 تومانی برای 
هر کیلو مرغ، قیمت این محصول در سطح خرده فروشی ها به بیش از 30 
هزار تومان رسید که بعدا با عرضه مرغ تنظیم بازاری کنترل شد. همچنین 
با وجود اینکه براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید قیمت هر شانه تخم 
مرغ 30 عددی بس��ته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر 3۱ 
هزارتومان باش��د، از میانه آذر این محص��ول گران تر از نرخ مصوب عرضه 
ش��ده و اول دی ماه قیمت هر ش��انه تخم مرغ در خرده فروش��ی ها به ۴0 

هزارتومان رسید.
در این میان ۱2 کاالی دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو 
برابر ش��ده شامل برخی صیفی جات، میوه، حبوبات و برنج است؛ به طوری 
که در آبان امسال قیمت پیاز ۱۱۴درصد، گوجه فرنگی ۱6۷درصد، پرتقال 
۱03درصد و همچنین قیمت حبوبات شامل  نخود، لپه، عدس، لوبیا قرمز، 
لوبی��ا چیتی، به ترتیب ۱06درصد، ۱88درص��د، ۱۹۱درصد، ۱۱5درصد، 
۱0۴درصد و قیمت برنج هندی و برنج پاکستانی باسماتی نیز ۱0۷درصد 

و ۱۷۴درصد نسبت به آبان سال قبل افزایش یافته است.
بنابراین در آذرماه امس��ال قیمت ه��ر کیلو پیاز به 6۹00 تومان، گوجه 
فرنگی ۱2 هزار و ۴00 تومان، پرتقال ۱2 هزار تومان و همچنین قیمت هر 
کیلو حبوبات ش��امل نخود، لپه، عدس، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی به ترتیب 
به ۱۹ هزار و 600 تومان، 33 هزار و ۴00 تومان، 2۴ هزار و 600 تومان، 
26 ه��زار و 500 توم��ان و 2۹ ه��زار و 800 تومان و قیمت برنج هندی و 
برنج پاکستانی باسماتی به 22 هزار و ۴00 تومان و 2۴ هزار و 300 تومان 

رسیده است.
در این میان 2۷ کاال هم بین 50 تا ۱00 درصد افزایش قیمت داشتند 
ک��ه از جمل��ه مهمترین آنها تخم مرغ با 6۴ درص��د، برنج تایلندی با 88 
درصد، س��بوس گندم با ۷۱ درصد، گوش��ت مرغ با 85 درصد، مرغ زنده 
با 8۹ درصد، ش��کر کیلویی و بس��ته بندی با 53 درصد و 6۴ درصد، قند 
شکس��ته 56 درصد، تن ماهی با 60 درصد، کره پاس��توریزه با 8۱ درصد، 
روغن نباتی ۱6 کیلویی با 5۹. درصد و س��یب ب��ا 85 درصد و موز با ۹5 
درصد بین 50 تا ۱00 درصد افزایش قیمت داشته است بنابراین در آبان 
امس��ال قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۱5 هزار تومان، برنج تایلندی به ۱۴ 
هزار و 500، گوشت مرغ به 2۴ هزار و 200، مرغ زنده به ۱۷ هزار، شکر به 
8300، قند به ۱0 هزار و 200، کره پاستوریزه به 8200، روغن نباتی ۱6 
کیلویی به ۱8۴ هزار تومان، سیب به ۱2 هزار و ۱00 و موز به 25 هزار و 

300 تومان رسیده است.

رشد 2 تا 4.5 برابری قیمت 20 قلم کاال در میانه پاییز

سفره خانوارها کوچک تر شد

کرونا همچنان مهمترین ریسک اقتصاد جهان در سال آینده خواهد 
بود.

»فایننشیال تایمز« به مناسبت پایان سال 2020 میالدی با تعدادی 
از تحلیلگران مالی و کارشناسان بازار برای معرفی مهمترین ریسک های 
موجود بر س��ر راه اقتصاد جهانی در سال 202۱ گفت وگو کرده است. 
به نوشته»فایننشیال تایمز«، سال 2020 یکی از سخت ترین سال های 
معاصر برای اقتصاد جهان بود و رش��د اقتصادی بسیاری از کشورها به 
کمترین س��طح تاریخی خود رسید. با این حال، انتظار می رود که روند 

احیای رشد اقتصادی جهان در سال آینده شدت بگیرد.
اما مهمترین ریسک اقتصاد جهانی در سال 202۱ همچنان پاندمی 
کرون��ا خواهد بود. این اصلی ترین ریس��ک اقتص��اد جهانی احتماال در 
ماه های ابتدایی سال آینده نیز کماکان این عنوان را حفظ خواهد کرد. 
کرونا تاکنون بیش از یک میلیون و ۷00 هزار نفر را در سراسر جهان از 
پای درآورده و حدود ۱3 تریلیون دالر هزینه برای بانک های مرکزی و 
دولت های جهان داشته است.  در این زمینه وینست مورتیه، قائم مقام 
صندوق س��رمایه گذاری آموندی می گوید: »معامله گران امید زیادی به 
اثربخشی واکسن کرونا بس��ته اند و امیدوار هستند که به تدریج شاهد 

پایان کابوس کرونا در جهان و آغاز دوباره زندگی عادی باشیم.«
تورم، ریس��ک دیگر اقتصاد جهانی در س��ال 202۱ است. اکنون در 
بسیاری از کشورهای جهان تورم یا در سطح منفی یا تنها اندکی باالتر 
از صفر درصد قرار دارد و این مسئله آزادی عمل بانک های مرکزی را در 
اجرای سیاست های پولی و مالی به شدت محدود کرده است. نرخ تورم 
برای سال آینده میالدی نیز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مسیر 
حرک��ت بازارهای جهانی خواهد بود. در این ب��اره هاوارد ماکس، مدیر 
موسس��ه اوک تری کپیتال می گوید: »در میان مدت دلیل زیادی برای 

رس��یدن تورم به محدوده هدف گذاری شده در اروپا و آمریکا نخواهیم 
داشت و این مسئله تاثیر منفی زیادی روی توانایی بانک های مرکزی در 

احیای رشد اقتصادی خواهد داشت.«
در این میان، دالر نیز امسال را با کاهش متوسط عجیب و کم سابقه 6 
درصدی مقابل ارزهای معتبر جهانی به پایان رساند. در نتیجه بسیاری 
از تحلیلگران معتقد هس��تند که دالر س��ال آینده نیز عملکرد ضعیفی 

خواهد داشت و می تواند روی روند معامالت مالی اثرگذار باشد.
شیوع کرونا در ابتدای سال 2020 در حالی پیش بینی ها درباره احیای 
اقتصادی در این س��ال را بهم زده ک��ه پیش از آن نهادهای بین المللی 
با توجه به توافق تجاری بین چین و آمریکا انتظار رش��د بیشتر اقتصاد 
در این س��ال را داشتند، اما به نظر می رس��د بحران کووید-۱۹ و رکود 
اقتصادی آن، رقابت اقتصادی بین واشنگتن و پکن را به نفع چین رقم 
زده اس��ت. در ش��رایطی که موضوع اصلی اقتصاد جهانی در چند سال 
گذشته، جنگ اقتصادی میان ایاالت متحده آمریکا و چین بوده است، 
ولی بیماری کرونا تمام معادالت سیاسی و اقتصادی را تغییر داده است. 
بررس��ی ها نشان می دهد چین در سال 2028 میالدی با پیشی گرفتن 
از ایاالت متحده آمریکا به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد ش��د؛ 
اتفاقی که به نظر می رس��د پنج سال زودتر از آنچه پیش از آن تخمین 
زده ش��ده بود، رخ خواهد داد، چراکه روند بهبود اقتصادی دو کشور بر 

اثر بحران کرونا متفاوت از یکدیگر بوده است. 
به گزارش »سی ان بی س��ی«، مرکز تحقیقات اقتص��اد و بازرگانی در 
گ��زارش س��االنه خود اعالم کرد: برای س��ال ها موض��وع اصلی اقتصاد 
جهان��ی، جنگ اقتص��اد و قدرت نرم میان ایاالت متح��ده و چین بوده 
اس��ت، اما پاندمی کووید-۱۹ و عواقب اقتصادی مربوط به آن قطعاً این 
رقابت را به نفع چین رقم زده اس��ت، زی��را مدیریت ماهرانه همه گیری 

کرونا در چین، با تعطیلی های سراس��ری دقی��ق در مراحل اولیه باعث 
شد که عملکرد نسبی اقتصادی چین بهبود یابد. همین مسئله اما رشد 

بلندمدت در غرب را دچار مشکل کرده است.
به نظر می رسد چین رش��د اقتصادی 5.۷ درصدی را برای سال های 
202۱ تا 2025 در نظر گرفته اس��ت. در همین حال، رش��د اقتصادی 
آمریکا به احتمال زیاد پس از س��ال 202۱ رخ خواهد داد و میزان این 
رشد بین س��ال های 2022 تا 202۴ حدود ۱.۹ درصد در سال خواهد 

بود و سپس به ۱.6 درصد خواهد رسید.
ژاپن نیز تا اوایل دهه 2030 سومین اقتصاد بزرگ جهانی باقی خواهد 
ماند تا زمانی که هند از او پیشی بگیرد. در همین سال هم آلمان از رتبه 
چهارم به پنجم سقوط خواهد کرد. انگلستان نیز با اینکه در حال حاضر 
پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است اما از سال 202۴ به رتبه ششم افت 
می کند. بااین حال، باوجود ضربه سال 202۱ و خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا، تولید ناخالص داخلی انگلیس به دالر 23 درصد باالتر از فرانس��ه 
تا س��ال 2035 پیش بینی  شده است. به نظر می رسد اقتصاد دیجیتال 
به طور فزاینده ای به اقتصاد بریتانیا کمک خواهد کرد. به طور کلی، اروپا 
۱۹ درصد از تولید در ۱0 اقتصاد برتر جهانی را تا سال 2020 به خود 
اختصاص داده اس��ت، اما تا سال 2035 این رقم به ۱2 درصد یا کمتر 
کاهش می یابد. اگر میان اتحادیه اروپا و انگلیس ش��کاف سختی وجود 

داشته باشد، این کاهش بیشتر خواهد شد.
به اعتق��اد مرکز تحقیقات اقتص��اد و بازرگانی، تأثی��ر همه گیری بر 
اقتصاد جهانی احتماال در تورم باالتر نشان داده خواهد شد، نه در رشد 
کندتر اقتصاد. ما ش��اهد چرخه اقتصادی با افزایش نرخ بهره در اواسط 
ده��ه 2020 خواهیم بود. این چال��ش برای دولت هایی که برای بحران 

کووید-۱۹ به طور گسترده وام گرفته اند، ایجاد خواهد شد.

قدرت های اقتصادی جهان جابه جا می شوند

مهمترین ریسک های اقتصادی 2021

یادداشت

طرح انرژی رایگان، نمایش است؟

طرح عرضه رایگان انرژی از جمله برق و گاز در ماه های اخیر در 
دولت دوازدهم کلید خورده است. هرچند کلیات این طرح، با توجه 
به حمایت از اقش��ار کم درآمد و درعین حال مش��ترکان کم مصرف 
خانگی مورد تایید اس��ت، اما در جزییات این طرح مشکالتی وجود 
دارد که شائبه نمایشی بودن را بیش از اثربخشی آن تقویت می کند.
در ط��رح ب��رق امید، دولت س��قفی را ب��رای میزان شناس��ایی 
مش��ترکان کم مصرف تعیین کرده که حت��ی خانه هایی با یک نفر 
س��اکن را هم دربر نمی گیرد. تعیین س��قف مص��رف 80 کیلووات 
س��اعت برق برای مش��ترکان کم مص��رف و رایگان ب��ودن برق این 
مشترکان، در عمل کمکی به کاهش میزان مصرف نمی کند، چراکه 
مش��ترکان می بینند هر چقدر میزان مصرف را کم کنند، به سقف 
موردنظر دولت نمی رس��ند. به نظر می رسد این میزان مصرف صرفا 
ش��امل خانه های خالی اس��ت؛ خانه هایی که حتی ممکن است در 

خیابان فرشته تهران خالی مانده باشد.
پیش از تخصیص هر یارانه ای برای حمایت از خانوارها، شناسایی 
خانوارهای��ی ک��ه در دهک های پایین درآمدی ق��رار می گیرند و از 
نظر معیش��تی آسیب پذیر توصیف می شوند، ضروری است و به نظر 
می رس��د در طرح دولت، این نکته مهم نادیده گرفته  ش��ده است. 
هرچند اعالم میزان مشخصی از مصرف به عنوان سقف مصرف برای 
ع��دم پرداخت هزینه انرژی، به منزله راهی برای تش��ویق مردم به 
صرفه جویی در نظر گرفته می ش��ود، اما بد نیس��ت دولت ها بودجه 
تخصیصی به یارانه را به فرهنگ س��ازی با هدف بهینه سازی مصرف 
اختص��اص دهن��د. مصرف همه انواع انرژی از جمل��ه برق و گاز در 
کشورمان باالس��ت. عالوه بر اصالح اقتصاد هر یک از این بخش ها، 
فرهنگ س��ازی ب��رای بهینه س��ازی مصرف به کم��ک حفظ ذخایر 
انرژی در کش��ورها آمده اس��ت. دولت می تواند در کنار شناس��ایی 
نیازمندان واقعی به گاز و برق رایگان، برای بهینه س��ازی مصرف در 
دیگر مش��ترکان فرهنگ س��ازی کند. فراموش نکنیم که حمایت از 
اقش��ار آس��یب پذیر و کم درآمد، یک رویه معمول در اقتصادهاست. 
بااین حال، تش��خیص درس��ت و در نظر گرفتن مقدمات الزم برای 

حمایت های دولتی، از الزامات موفقیت طرح های حمایتی است.

آدرس غلط ندهید

رش��د دالر، آدرس غلط دادن به سیاس��ت های اقتصادی اس��ت. دالر 
خودش معلول است نه علت؛ یعنی این گونه نیست که دالر باعث گرانی 
مس��کن و کسری بودجه دولت شده یا اینکه موجبات فساد اقتصادی را 
فراهم کرده باش��د. مؤید این حرف هم تورم یک درصدی خارجی و 30 
درصد داخلی اس��ت که نش��ان می دهد که این ارزش پول ماست که در 
حال پایین آمدن اس��ت و ربطی به ارز خارجی ندارد، چراکه دالر مانند 
هر کاالی دیگری تابع عرضه و تقاضاست و وقتی عرضه زیاد شود کسی 
برای خرید هجوم نمی آورد. در شرایط موجود کسانی که انتظار داشتند با 
دستکاری در نرخ ارز بتوانند صادرات را زیاد کنند، باید پاسخ بدهند که 
االن چقدر صادرات افزایش پیدا کرده اس��ت؟ همین کافی است که این 
نظریه را نقد کرد. کسانی که فقط به دنبال تجارِت صرف و بهره گیری از 
رانت ه��ای نفتی بودند و درآمد نفتی را تبدیل به واردات کردند هم باید 
ج��واب بدهند که این همه حمایت از صادرات به کجا رس��ید؟ پس این 
موضوع فقط و فقط نشان می دهد هر کاالیی قبل از اینکه بخواهد صادر 
شود باید در داخل تولید شود و اگر بخواهد تولید شود نیاز به تکنولوژی 
دارد. اگر بخواهیم صادرات را افزایش دهیم باید فضای کس��ب وکار را در 
داخل بهبود ببخشیم و امنیت سرمایه گذاری برقرار کنیم و تعامل سازنده 
با دنیا داشته باشیم. وقتی تولید در داخل نیست طبیعی است که واردات 
صورت می گیرد و صادراتی هم نخواهیم داشت بنابراین نمی توانیم درآمد 
ارزی داشته باشیم، پس عرضه ارز کم می شود. درنتیجه با تقاضای زیاد 
ارز قیمت ارز باال می رود. وقتی ارز گران شود، واردات هم گران می شود 
و عرضه کاالی داخلی هم گران می شود. در این میان، برخی هم عرضه 
نمی کنند چون متصورند می توانند گران تر بفروشند. در چنین شرایطی 
بس��یاری از تجار کاال را به کش��ورهای دیگر قاچاق می کنند. تاجر نفع 
می کند اما کشور متضرر می شود بنابراین اگر تأثیر دالر روی قیمت کاال 
را ارزیابی کنیم ش��اید بتوان گفت رابطه دوس��ویه باشد. وقتی در داخل 
کشور قیمت ها باال می رود کاالهایی که وارد می کنیم گران تر می شوند. 
طبیعی است که تولید داخل هم به خاطر گران شدن هزینه مواد اولیه و 
دستمزد کارگران و هزینه های جانبی افزایش می یابد. دولت هم نمی تواند 
این افزایش قیمت ها را کنترل کند. همانطور که در طول ۴0 سال گذشته 
نتوانسته است. لذا ازاین روست که می گویم در کاری که نمی شود چرا باید 
آدرس غلط داد. مشکل ما جای دیگری است. نیاز ما به واردات کاال باعث 

افزایش قیمت آنها می شود.
عرض��ه ک��م داخلی هم به خاط��ر کاهش تولید و ص��ادرات کاالهای 
موردنیاز داخلی نتیجه اش این می ش��ود که ما همواره در داخل ش��اهد 
تورم روزافزون باش��یم و قیمت ارز هم افزایش پیدا کند. این  یک رابطه 
دائمی اس��ت و امروز و فردا هم ندارد. مطمئن باش��ید در هیچ زمان ارز 
خارجی به ویژه دالر در ایران کاهش پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه ما عرضه 
ارز را زیاد کنیم و یک تعامل س��ازنده با دنیا داش��ته باشیم که بتوانیم با 
صادرات بیش��تر و س��رمایه گذاری داخلی، هم عرضه کاال را زیاد کنیم و 
هم درآمد ارزی داش��ته باش��یم. این تنها راه است. از سویی قیمت همه 
کاالها در داخل کشور وابسته به دالر نیست، بلکه این گرانی ها ناشی از 
سیاست های غلط دولت است. وقتی دولت به دلیل بوروکراسی عریض و 
طویل اداری نقدینگی را زیاد می کند، نمی تواند عرضه دالر را زیاد کند. 
فقط می تواند ریال را زیاد کند. چون مربوط به خودش است و هر زمان 
که بخواهد می تواند پول چاپ کند. نتیجه این می شود که نقدینگی باال 
م��ی رود و به تبع افزایش نقدینگی، تورم به وجود می آورد. وقتی تورم به 
وجود آمد، ارزش پول ملی هم پایین می آید و طبیعی است که دالر باال 
رود. سیاست های غلط دولتمردان به نااطمینانی ها دامن می زند. آنها مردم 
را قربانی می کنند برای اینکه سیستم بانکی بتواند کسب درآمد کند و از 

ورشکستگی نجات یابد.
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فرصت امروز: گزارش بانک مرکزی از تحوالت مس��کن ش��هر تهران در 
آذرماه امسال، از ریزش ۴2.8 درصدی تعداد معامالت و افت ۱.۱ درصدی 
قیمت نسبت به آبان ماه حکایت دارد؛ آنچه که می توان به »سکته ناقص در 
بازار مسکن پایتخت« از آن یاد کرد. رکود سنگین بازار امالک و مستغالت 
در حالی اتفاق افتاده اس��ت که در جریان تنش های اقتصادی در سه سال 

گذشته، میانگین قیمت مسکن حدود 500 درصد رشد کرده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، در آخرین ماه پاییز متوس��ط قیمت یک متر 
مربع مس��کن در ش��هر تهران به 26 میلیون و ۹۱0 هزار تومان رس��یده 
اس��ت که نس��بت به آذرماه س��ال قبل ۹8.8 درصد افزایش و نس��بت به 
آب��ان ماه امس��ال ۱.۱ درصد کاهش را نش��ان می دهد. تع��داد معامالت 
انجام ش��ده در آذرماه امس��ال نیز در حدود 2.6 هزار فقره بوده اس��ت که 
نس��بت به آذرماه پارس��ال از کاهش ۷3.2 درصدي حکای��ت دارد. توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا هم 
موید آن اس��ت که واحدهای تا پنج سال س��اخت با سهم 3۹.۱ درصدی 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در میان 
مناطق بیس��ت ودو گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه 
5۷ میلی��ون و ۱00 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱0 
میلیون و 8۱0 هزار تومان در منطقه ۱8 بوده اس��ت که هر یک از آنها با 
افزایش 8۴درصدی در منطقه یک و 66درصدی در منطقه ۱8 در آخرین 

ماه پاییز مواجه شده اند.
تحوالت 9 ماهه مسکن تهران در سال 99

قیمت مسکن در تهران و سایر شهرهای ایران همواره روندی رو به رشد 
و تصاعدی داش��ته و قیمت ها در چند س��ال گذشته مدام چند برابر شده 
است، اما حاال در گزارش ماهانه بانک مرکزی قیمت ها کاهش یافته است. 
به گفته بانک مرکزی، در آذرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران 26 میلیون و ۹۱0 هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت 
ب��ه ماه قبل یعن��ی آبان ماه ۱.۱ درصد کاهش نش��ان می دهد. به موازات 
کاهش قیمت ها، حجم معامالت مسکن نیز ریزش داشته و تعداد معامالت 
آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در این ماه به 2.6 هزار واحد مسکونی 
رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴2.8 
و ۷3.2 درصد کاهش را نشان می دهد. این در حالی است که در آبان ماه 

امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 2۷ میلیون و ۱۹3 هزار 
تومان اعالم شده بود که نسبت به ماه قبل یعنی مهرماه ۱.8 درصد افزایش 

و نسبت به آبان ماه پارسال ۱۱8.2 درصد افزایش را نشان می داد.
همچنین در ۹ ماهه ابتدای س��ال ۹۹ حدود ۷0.6 هزار واحد مسکونی 
معامله شده  است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل حدود ۴2.۹ 
درصد افزایش دارد. در این مدت متوس��ط قیمت یک مترمربع بنای واحد 
مسکونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
22 میلیون و 260 هزار تومان بوده اس��ت که نش��ان دهنده افزایش ۷۴.2 

درصدی است.
گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران در آذرماه

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 
مترمربع بنا در آذرماه نیز حاکی از آن اس��ت که واحدهای مس��کونی در 
دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱6 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۹ 
درصد بیشترین س��هم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
دادن��د و دامنه قیمتی ۱8 تا 20 میلیون و ۱2 تا ۱۴ میلیون با 6.6 و 6.3 
درصد س��هم در رتبه بعدی قرار دارد. از س��وی دیگر، در آذرماه امس��ال 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده براساس ارزش هر 
واحد نش��ان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 600 تا 850 
میلیون تومان با اختصاص س��هم ۱۴.۹ درصد بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را داشتند.
گران ترین منطقه تهران مانند سال های اخیر منطقه یک با متوسط هر 
متر 5۷ میلیون و ۱00 هزار تومان بود و منطقه 3 با متوس��ط متری 53 
میلیون و 523 هزار تومان در رتبه دوم قرار دارد. منطقه 2 نیز با متوسط 
متری ۴3 میلیون و 360 هزار تومان در رتبه سوم ایستاده است. دو منطقه 
5 و 6 ب��ه ترتیب ب��ا 3۴.3 و 36.۴ میلیون تومان ج��زو مناطق باالی 30 
میلیون تومان در تهران هس��تند. همچنین مناطق ۱3، ۱۴، ۷، 8، ۹، 22 
و ۴ مناط��ق بین 20 ت��ا 30 میلیون تومان در تهران به ازای هر متر مربع 
در آذرماه شناخته می شوند. ارزان ترین منطقه تهران در معامالت مسکن 
آذر۴ماه منطقه ۱8 با متوسط متری ۱0 میلیون و 8۱۱ هزار تومان بود و 
سپس منطقه 20 با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۹8۹ هزار تومان دومین 

منطقه ارزان پایتخت در آذرماه بوده است.
همچنین توزیع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در 

شهر تهران نیز نشان می دهد که منطقه 5 با ۱2.۷ درصد از کل معامالت، 
بیش��ترین س��هم معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص داده اس��ت. 
همچنین ش��اخص کرایه مسکن اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق 
شهری در آذرماه امسال نشان دهنده رشد 2۹.۴ درصدی و 32.۴ درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
تورم ماهانه مسکن بعد از 3 سال منفی شد

به دنبال رس��یدن معامالت مس��کن به کمتر از 2۷00 فقره که به جز 
ماه های فروردین، دس��ت کم در شش سال گذش��ته بی سابقه بوده است، 
نرخ رش��د ماهیانه قیمت نیز برای اولین بار طی سه سال اخیر منفی شد 
و ۱.۱ درصد کاهش یافت بنابراین تورم ماهانه بازار مس��کن ش��هر تهران 
س��رانجام پس از گذش��ت س��ه س��ال از آذرماه ۱3۹6 که آغاز دوره رشد 
نوس��انات اقتصادی و رشد نرخ ارز محسوب می شود، منفی شد. این اتفاق 
پس از آن افتاد که نرخ ارز در نیمه دوم آبان ماه امسال تحت تاثیر تحوالت 
سیاس��ی کاهش پیدا کرد و بازارهای مالی با رکود مواجه ش��دند. از نیمه 
دوم آب��ان اولین واکنش ها به احتمال بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام با افت 
قیمت ارز، مسکن، سکه و خودرو همراه شد که به رکود معامالتی در این 
حوزه ها انجامید. در حالی در آبان امسال فقط ۴۴66 فقره معامله مسکن 
در ش��هر تهران منعقد ش��د که از افت ۴8 درصد نسبت به ماه قبل از آن 
حکایت داش��ت. آذرماه حجم معامالت از این مقدار هم پایین تر آمد و به 
26۹0 فقره رس��ید که ۴3 درصد در مقایس��ه با آبان امس��ال و ۷3درصد 
نسبت به آذر پارس��ال افت را نشان می دهد. معامالت در آذرماه به قدری 
کاهش یافته که طی دس��ت کم شش سال اخیر، به جز شهریور ۱3۹8 با 
2۷8۷ فق��ره و ماه های نیمه تعطیل فروردین در هیچ ماه دیگری ش��اهد 
این حجم از رکود خرید و فروش در پایتخت نبوده ایم. به دنبال کس��ادی 
معامالت، ابتدا قیمت های پیش��نهادی و سپس قیمت های قطعی ماهانه 
در آذرماه ۱.۱درصد کاهش یافت. ظاهرا بازار مس��کن آماده ورود به دوره 
اس��تراحت سه تا ش��ش ماهه شده اس��ت. احتماال از نیمه دوم بهمن ماه 
مقداری معامالت افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا زمان انتخابات ریاست 
جمهوری ایران در اواخر خردادماه، رکود حاکم ش��ود، زیرا از یک طرف با 
تعطیالت ابتدای سال مواجهیم و از سوی دیگر تحت تاثیر انتخابات، بازار 
در حالت تعلیق قرار می گیرد، اما عمده کارشناس��ان، تورم سیستماتیک 

اقتصاد ایران را خطری دائمی باالی سر بازار مسکن می دانند.

بانک مرکزی از کاهش قیمت و ریزش معامالت در آخرین ماه پاییز گزارش داد

سکته ناقص در مسکن پايتخت

فرص��ت امروز: بودج��ه ۱۴00 از همان روز رونمایی در صحن مجلس با 
انتقاد نمایندگان مردم روبه  رو ش��د و مبهم بودن منابع و افزایش ش��دید 
هزینه ها انتقاد گسترده آنها را به همراه داشت، تا جایی که زمزمه رد کلیات 
بودجه در صحن مجلس به گوش می رسید. دامنه این انتقادات از ناپایداری 
درآمدها به دلیل بیش برآورد فروش نفت و کم توجهی به درآمدهای پایدار 
ت��ا اتکای بی��ش از حد به فروش اوراق و عادالنه نب��ودن افزایش حقوق و 
دستمزدها را دربر می گیرد. اما با برگزاری نخستین جلسه مشترک دولت 
و مجلس با حضور روحانی و قالیباف، به نظر می رسد اختالف نظر بودجه ای 
پاس��تور و بهارستان کمتر ش��ده و آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلس اعالم کرده، به احتمال زیاد کلیات بودجه در جلسه روز سه شنبه 

این کمیسیون تصویب می شود.
در این بین، نهاد پژوهشی مجلس نگاهی انتقادی به بودجه سال آینده 
دارد و در سلس��له گزارش های بودجه ای خود به نمایندگان مردم توصیه 
کرد که کلیات الیحه بودجه را رد کنند و آن را برای اصالح بیشتر به دولت 
بازگردانند. مرکز پژوهش ها در گزارش بررس��ی الیحه بودجه سال ۱۴00 
به وضعیت اقتصاد کالن بخش حقیقی پرداخت و نوش��ت: بررسی آخرین 
ش��واهد از عملکرد اقتصاد در ش��ش ماه اول س��ال ۱3۹۹ نشان می دهد 
که از یک طرف پس از دو س��ال تجربه رش��د اقتص��ادی منفی، با تخلیه 
آثار تحریم ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت های نس��بی شکل گرفته 
برای تولید داخل ناش��ی از افزایش قابل توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت 
مثبت برآورد ش��ده و از طرف دیگر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و اعمال 
محدودیت های ناش��ی از آن بس��یاری از زیربخش های خدمات در س��ال 

۱3۹۹ رشد منفی تجربه نموده اند.
تداوم رش��د مثبت و محدود بخش کش��اورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش 

نفت در کنار انگیزه های س��رمایه گذاری در بخش ساختمان به دلیل نسبت 
باالی قیمت به ارزش تمام شده آن گویای آن است که پس از تجربه دو سال 
رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱3۹۹ از دامنه 
منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5درصد برای کل سال برآورد می شود. 

همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱3۹۹ حدود 0.8 درصد برآورد می شود.
شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران 
در سال 2020 )۱3۹۹( را به ترتیب 5.۹8- و 5.5- درصد برآورد کرده اند که 
به نظر می رسد این نهادهای بین المللی در پیش بینی خود از اثرپذیری اقتصاد 

ایران از شیوع ویروس کرونا دچار بیش برآوردی شده اند.
اش��تغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال ۱3۹۹ بیش از هر چیز متأثر از 
شیوع ویروس کرونا بوده است. براساس اعالم مرکز آمار ایران جمعیت شاغل 
کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱3۹۹ به ترتیب حدود ۱500 و ۱20۹ 
هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. ضمن اینکه بازار 
کار ایران به طور مزمن با چالش های بسیاری از جمله نرخ پایین مشارکت، نرخ 
باالی بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم 

توازن منطقه ای دست به گریبان است.
انباش��ت سرمایه: ش��واهد موجود حاکی از آن است که انباشت سرمایه در 
بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در هفت سال بعد از 
سال ۱3۹0 به طور متوسط سالیانه حدود 2.2 درصد کاسته شده، این در حالی 
است که رشد سالیانه این بخش ها برای هفت سال قبل از سال ۱3۹0 به طور 

متوسط حدود 3.5 درصد بوده است.
تورم: براساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه ۱3۹۹ 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴6.۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه 2۹ درصد 
بوده است. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف کننده در آبانماه ۱3۹۹ 

نسبت به اسفندماه ۱3۹8، در حدود 3۷.۱5 درصد رشد داشته، یعنی در هشت 
ماه ابتدای سال، از هدف تورمی 22 درصدی اعالم شده توسط بانک مرکزی که 

برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.
دالیل افزایش ش��اخص قیمت در س��ال ۱3۹۹ را می توان در یک نگاه 
کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و 
سیاست مالی دانست. درحالی که در هفته های اخیر انتظارت تورمی و نرخ 
ارز تا حدودی تعدیل شده است با این حال باید توجه داشت که در صورتی 
که دولت، تدبیر الزم برای کاهش کسری بودجه سال ۱۴00 را نیندیشد، 

روند فزاینده تورم دور از انتظار نخواهد بود.
فقر و وضعیت معیش��تی: بررس��ی ها نش��ان می دهد هم��ه دهک های 
درآم��دی، میزان مصرف خود از همه گروه های کاالیی اصلی غذایی را در 
س��ال ۱3۹8 نسبت به س��ال ۱3۹6 کاهش داده اند. بیکاری های ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیق��ی، افزایش هزینه و در نتیجه 
کاه��ش مصرف از گروه های غذایی و کاه��ش کالری دریافتی افراد، باعث 
ش��ده است تا نرخ فقر در سال ۱3۹8 افزایش قابل توجهی نسبت به سال 
۱3۹6 داشته باشد. به طور کلی درحالی که براساس اعالمی بانک مرکزی 
درآمد س��رانه کشور در س��ال ۱3۹8 نسبت به سال ۱3۹0 نزدیک به 33 
درصد کاهش یافت با ش��یوع ویروس کرونا در س��ال ۱3۹۹ اقتصاد کشور 
با ش��وک جدیدی روبه رو ش��د که عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع 

کوچک اثرگذار بود.
با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود 
در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی بسیار 
شدیدی داشته باش��د، با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها 

بسیار قابل توجه باشد.

رشد اقتصادی در سال 99 از دامنه منفی خارج می شود

تکانه تحریم و کرونا در اقتصاد ایران

استارتآپها

نقاشی کودکان را به چیزهای دیگر تبدیل کنید
تبدیل رویا به واقعیت با»نقاشیم«

اس��تارت آپ »نقاش��یم« با موض��وع تبدیل نقاش��ی های کودکان 
ایران زمین به محصوالت هنری واقعی ایجاد ش��ده اس��ت. در این 
استارت آپ نقاش��ی کودکان به محصوالتی مثل کتاب بازی نمدی، 
کوس��ن مبل، فرش، پک پیکسل، عروسک پارچه ای، پازل، تیشرت، 
لیوان و مجسمه تبدیل می شود، با این حال »نقاشیم« ادعایی بیش 
از این دارد. در »نقاشیم«، نقاشی کودکان از فیلتر روانشناسان عبور 
می کند و براساس ارزیابی این روانشناسان، به والدین درباره نقاشی 
کودک مش��اوره داده می شود. همچنین »نقاش��یم« تالش کرده با 
اس��تفاده از اف��راد کم درآم��د و نیازمند در گ��روه تولید محصوالت 
هنری و همچنین ارتباط با مجموعه هایی مثل محک، به مسئولیت 

اجتماعی عمل کند.
به نظر می رس��د در بازار ۱8 هزار میلیارد تومانی هدیه کودک در 
ایران، فرصت های خوبی برای »نقاش��یم« فراهم اس��ت، با این حال 
»نقاشیم« اعالم کرده دو دهک باالی جامعه را به عنوان بازار هدف 
انتخاب کرده اس��ت چراکه فرآیند تولید محصوالت در »نقاش��یم« 
برای هر س��فارش جداگانه و خاص است و قیمت محصوالت نسبت 

به دیگر اسباب بازی ها در بازار بیشتر است.
موس��س »نقاش��یم« در گفت وگو با مجله »ش��نبه« در این باره 
گفت: »ما بخش��ی از بازار را هدف ق��رار داده ایم که دو دهک باالی 
جامعه اس��ت و چیزی ح��دود 5.2 میلیون نفر را در تهران ش��امل 
می شود  و در کشور این عدد ضریب ۷  می خورد و ما در تالشیم که 

حدود ۱0درصد این بازار را طی 2 سال پوشش دهیم.«
حمید فرضی، موسس این استارت آپ گفت: »با توجه به مخاطبی 
ک��ه داریم و با توج��ه به تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه ش��دیم 
ک��ه مخاطب ما قش��ر باالی جامعه اس��ت و م��دل قیمت گذاری ما 
ثابت اس��ت؛ یعنی فرقی نمی کند که بچه چه نقاش��ی ای کشیده  و 
برای همه نقاش��ی ها یک قیمت ثابت داریم. قیمت محصوالت ما به 
طور متوس��ط ۹3 هزار تومان اس��ت  و با بازخوردی که از مخاطبان 
دریافت کرده ایم، تقریبا اکثر مخاطبان از کار راضی بوده اند و حتی 

محصوالت را به صورت دکوراتیو استفاده می کنند.«

غذافروش های دوره گرد را از دست ندهید
آشپزخانه های سیار دیجیتالی

یکی از ویژگی های خاص اکوسیستم استارت آپی در اندونزی، رابطه نزدیک 
آن با بخش غیررسمی اقتصاد است. گوجک، یک نمونه از این استارت آپ هاست 
که کار خود را با تاکس��ی های موتوری موسوم به اوجک در اندونزی آغاز کرده 
اس��ت. با این استارت آپ مس��افران می توانند از طریق اپلیکیشن های موبایل، 
موتوره��ا را پی��دا کنند و به این ترتیب، بخش بزرگ ام��ا به ظاهر کوچکی از 
حمل ونقل اندونزی، دیجیتالی شده است. وارونگ پینتر، یک نمونه دیگر از این 
استارت آپ هاس��ت که به دیجیتالی شدن دکان های کوچک خانوادگی کمک 
کرده است. این استارت آپ ها سرمایه قابل توجهی جذب کردند و مسیر دریافت 

این خدمات در اندونزی را تغییر دادند.
حاال در آس��تانه س��ال 202۱، یک اس��تارت آپ دیگر آماده اس��ت که با 
روش ه��ای خالقان��ه، یک بخش غیررس��می دیگ��ر در اندون��زی را تغییر 
ده��د. اله اپ، با هدف تغییر تعامل مش��تریان ب��ا غذافروش های دوره گرد 
و رس��توران های س��یار کوچک در اندونزی ایجاد ش��ده است. در شهرهای 
اندون��زی، می توان غذاف��روش دوره گرد را همه جا دی��د. آنها با پای پیاده، 
دوچرخه یا موتورس��یکلت محصوالت را به طور مس��تقیم به فروش��ندگان 
عرض��ه می کنن��د. آنه��ا به ط��ور معمول یک چرخ دس��تی ه��م دارند که 
محصوالت را در آن آماده و حمل می کند. خوردن غذای این آشپزخانه های 
خیابانی، به یک فرهنگ در اندونزی تبدیل ش��ده اس��ت ک��ه رقابت با آن 
تنه��ا برای خدمات تحویل غذا ممکن اس��ت، با این حال کس��ب وکار آنها 
بدون مانع نیست و بیشتر وقت ها، یک مانع خیلی ساده فرصت های آنها را 

محدود می کند؛ شما ممکن است آنها را پیدا نکنید.
 این چیزی اس��ت ک��ه بنیانگذار اله اپ، رچمت آفن��دی بارها تجربه کرده 
است. او می گوید: »یک بخش دس��ت نخورده در صنعت آشپزی برای نوآوری 
وجود دارد که همین غذافروش های دوره گرد است. ما اغلب منتظر فروشنده ای 
هستیم که غذای مورد عالقه مان را بخریم اما آنها را از دست می دهیم. به این 
دلیل ساده که متوجه آمدن آنها نشدیم و دور از خانه بودیم. این چیزی است 
که بیش��تر وقت ها برای بیش��تر مردم رخ داده است از جمله خودم. به همین 
دلیل ایجاد یک ویژگی تازه در اپلیکیش��ن ها را ش��روع کردیم که به مشتریان 
امکان می دهد این غذافروش ها را پیدا کنند و از آنها بخواهند به محله مشتری 

مراجعه کنند.«
خدمات اله اپ در اپلیکیشن های موبایل و واتس اپ در دسترس است. عالوه 
بر این، مشتریان می توانند با اله اپ، از دیگر فروشندگان در دیگر شهرها غذای 
منجمد بخرند. این پلتفرم در مرحله آزمایش است و قرار است در فصل نخست 
سال 202۱ راه اندازی شود. در مرحله نخست، اله اپ برای کاربران در جاکارتا و 
باندونگ در دسترس است. این استارت آپ اعالم کرده با بیش از 3 هزار و 800 

کسب وکار در حوزه آشپزی فعالیت می کند.  
اله اپ با یک گروه ۱0 نفره کار خود را آغاز کرده اس��ت. افندی، موس��س 
اله اپ، یک تازه وارد در اکوسیستم استارت آپی نیست. او پیشتر هم بنیانگذار 
آنترین، یک اس��تارت آپ لجستیکی بوده اس��ت. او درس های زیادی از تجربه 
آنتری��ن آموخت��ه که در اله اپ به کمک آمده اس��ت. یک��ی از آنها مربوط به  
مقیاس بندی اس��ت. افندی می گوید: »تعداد بارگیری ها متناس��ب با سرمایه 
موردنیاز برای ایجادزیرساخت هاس��ت. به همین دلیل باید یک بستر بهینه را 
انتخ��اب کنیم. دلیل عرضه اله اپ در وات��س آپ و یک اپ موبایل هم همین 
اس��ت. واتس آپ انتخاب ش��د چراکه از پیش به عن��وان یک پلتفرم ارتباطات 
اس��تفاده شده اس��ت. با انتخاب واتس آپ  به سرمایه گذاری کالنی برای ایجاد 
زیرس��اخت نیاز نداریم. این مثل یک چت بات است که کاری بیش از مکالمه 

انجام می دهد.«
اله اپ برای  افزایش کاربران، چه فروشنده و چه خریدار، از همه کانال های 
بازاریابی اس��تفاده می کند. این استارت آپ همچنین برنامه دارد روابط خود را 

با تعاونی ها و کسب وکارهای محلی در شهرهای مختلف اندونزی بیشتر کند.
اله اپ برنامه دارد خدمات خود را در آینده نزدیک توس��عه دهد و این فراتر 
از برنامه فروختن غذاس��ت. از جمله خدمات آینده اله اپ، رزرو بلیت خطوط 
هوایی و حتی ثبت ش��ماره خودروست. بنیانگذاران اله اپ کار با فروشندگان 
سیار غذا را فرصتی بزرگ می دانند. افندی می گوید: »ما پلتفرمی را پیدا کردم 
که یافتن و ثبت شمار زیادی از فروشندگان سیار غذا در اندونزی را فراهم کرده 
اس��ت. این یعنی این بخش می تواند با دیگر بخش ها در صنایع غذا و آشپزی 

رقابت کند و این یعنی فرصت های بیشتر.«
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آغاز به کار طرح یکسان سازی پیامک های 
رمز پویا

به اطالع مشتریان گرامی می رساند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، از 
روز دوش��نبه مورخ 8دی۱3۹۹ طرح یکسان س��ازی متن پیامک های رمز 
پویا، در شبکه بانکی اجرا می شود. بر این اساس اطالعات درگاه، مبلغ و نوع 

تراکنش در پیامک رمز پویای مشتریان درج خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، همچنین هم زمان با یکسان سازی 
مت��ن پیامک های رمز پویا، طرح انطباق تراکنش ب��ا اطالعات رمز پویای 
ارسالی به تدریج عملیاتی شده و در صورت عدم انطباق این دو، تراکنش 
انجام نخواهد شد. با عنایت به اینکه این طرح ها به منظور حفظ و حراست 
هرچه بیش��تر اطالعات و حساب های مش��تریان در برابر سوء استفاده ها و 
برداشت های س��ایت های جعلی و کالهبرداری، در شبکه بانکی، عملیاتی 
می گردد، ضروری اس��ت مشتریان گرامی به متن پیامک های رمز پویا، در 
زمان انجام تراکنش توجه ویژه مبذول داش��ته و در صورت وجود هرگونه 
مغایرت در متن درج شده در پیامک رمز پویا با تراکنش موردنظر، از وارد 

کردن رمز پویا اکیدا خودداری فرمایید.

نوسان اندک سکه در کانال 11 میلیون تومان
کاهش 20 تومانی نرخ دالر

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه با 50 هزار 
تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه به بهای ۱۱ میلیون و ۹00هزار 
تومان معامله شد. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۱۱ میلیون و 
۴00 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 
200 هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و 200 هزار تومان و سکه یک گرمی 
نیز به قیمت 2میلیون و 350 هزار تومان مبادله شد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱۴6 هزار تومان و هر مثقال طال 
به بهای ۴میلیون و ۹65 هزار تومان رسید. انس جهانی طال نیز به قیمت 

یک هزار و 8۷۹ دالر و 50 سنت فروخته شد.
هر دالر نیز در صرافی های بانکی 25 هزار و ۷۴0 تومان معامله شد که 
قیمت آن نس��بت به روز شنبه کاهش 20 تومانی داشت. نرخ فروش دالر 
در صرافی های بانکی 25 هزار و ۷۴0 تومان اعالم شد. قیمت فروش یورو 
نیز با کاهش 50 تومانی نس��بت به قیمت های پایانی روز قبل به 3۱ هزار 
و 300 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۴ هزار و ۷۴0 تومان و قیمت 

خرید هر یورو نیز 30 هزار و 300 تومان اعالم شد.

چگونه مسکن متری بخریم؟
جزییات اوراق سلف مسکن

در حالی که قرار اس��ت در ماه جاری اوراق س��لف استاندارد مسکن در 
بازار سرمایه منتشر شود، بسیاری از افراد سازوکار این اوراق را نمی دانند.

ب��ه گزارش مهر، دو هفته قبل پروانه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه زنده شبکه خبر با بیان 
اینکه اوراق سلف بازار مسکن با کمک بورس کاال طراحی شده است و در 
یک پروژه به زودی عملیاتی می شود، درباره جزییات اوراق سلف استاندارد 
مسکن تصریح کرد: ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل 
به ورقه های کوچک بهادار می ش��ود و آنها در بازار توس��ط انبوه ساز عرضه 
می ش��ود. وی افزود: از آنجایی که مردم می خواهند ارزش پول خود را در 
مقابل تورم حفظ کنند یکی از راهکارهایی که می توانند انجام دهند خرید 
اوراق است و پول ساخت یا هزینه های ساخت مسکن از طریق اوراق بهادار 
برای س��ازنده تأمین خواهد ش��د. در واقع یک��ی از روش هایی که موجب 

کاهش وابستگی به سیستم بانکی خواهد شد بازار سرمایه است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن ادامه داد: یکی از گره های تولید مسکن، 
تأمین مالی است. حداکثر وامی که هم اکنون برای مسکن پرداخت می شود 
یک بیستم قیمت مسکن نیست بنابراین مهم است که منابع ارزان قیمتی از 
بازار اخذ شود و عرضه مسکن در بورس کاال نه تنها موجب افزایش قیمت 

نمی شود که معتقد هستیم اثر کاهشی دارد.
با این حال حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره 
طرح بورس مس��کن و تأثیر آن بر بازار مسکن گفت: بورس مسکن هم از 
جمله طرح هایی است که به نظر می رسد یک طرح زائد باشد. این طرح در 

هیچ کشوری اجرا نشده و طرحی اضافی است.
عقبایی می گوید: »بورس« یعنی س��رمایه و بازی کردن با سرمایه. باید 
بازار مسکن از سرمایه ای بودن تبدیل به کاالیی بودن شود. وقتی مسکن 
وارد بورس ش��ود، یعنی سیاست هایی به جامعه تلقین می شود که قیمت 
مس��کن افزایش یابد و سیاست های کاالیی بودن مسکن، به سیاست های 

سرمایه ای شدن آن تبدیل می شود.
همچنین یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره جزییات اوراق س��لف 
موازی استاندارد مسکن گفت: اوراق سلف نوعی پیش فروش مسکن است 
مالک در آن می تواند فروش متری باش��د یا قیمت شاخص؛ در این طرح، 
انبوه سازانی که قرار است پروژه مسکونی بسازند مانند صندوق های زمین 
و ساختمان، پس از تعیین کردن زمین موردنظر برای ساخت و ساز و اخذ 
پروانه ساختمانی و همچنین مشخص شدن جزییات ویژگی پروژه از لحاظ 
تعداد واحدها و متراژ هر کدام، قرارگیری آنها در هر طبقه و امثال آن که 
در پروانه هم ذکر می ش��ود، سازنده پیش فروش آن در بازار سرمایه را آغاز 
می کند. وی ادامه داد: در این طرح، مبنا را یکی از واحدهای طبقه همکف 
تعیین می کنند، سپس س��ایر واحدها را با ضرایبی که انبوه ساز یا سازنده 
با س��ازمان بورس و اوراق بهادار به توافق می رس��د، تعیین می کنند؛ مثاًل 
اگر طبقه همکف متری A تومان باش��د، سایر واحدها و طبقات با ضرایب 
خاصی تعیین می شوند که به عنوان مثال طبقه دوم با ضریب متری ۱.02، 
طبقه س��وم با ضریب متری ۱.05، طبقه چه��ارم با ضریب متری ۱.0۷ و 
همینط��ور تا آخر، برای خریدار اوراق تعیین می ش��ود. این جداول تعیین 
شده و در هنگام فروش در اوراق سلف لحاظ می شود، خریدار نیز می داند 
که مثاًل قرار است واحد طبقه سوم را با متری A تومان خریداری کند. وی 
درخصوص نحوه تعیین قیمت پایه گفت: قیمت پایه را کارشناس رسمی 
دادگس��تری تعیین می کند هم سازمان بورس و هم سازنده بر آن نظارت 
دارند قیمت پایه در بورس اعالم می ش��ود؛ ممکن اس��ت در بازار سرمایه، 
قیمت پایه افزایش یا کاهش یابد. پس از آنکه پروژه مذکور در بورس عرضه 
ش��د، خریداران در رقابت با یکدیگر، قیمت پایه به همراه ضرایب را کشف 
قیمت می کنند که مشابه خرید و فروش سهام است. قیمت روز ساختمان 
نیز در قیمت اوراق خریداری ش��ده تأثیر دارد که با توجه به افزایش تورم 
عمومی و تورم مسکن، قیمت هر برگه فروخته از پروژه ساختمانی مذکور 

نیز تغییر می کند که همان معامالت ثانویه اوراق است.

بانکنامه

فرصت امروز: بررسی دوباره الیحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آغاز شده و امیدها برای تصویب آن نسبت به قبل بیشتر شده است؛ 
الیحه ای که عدم تصویب آن در مجمع تشخیص و نپیوستن ایران به آن در 
طول یک سال گذشته که کشور با اوج تحریم ها و شیوع کرونا مواجه شده، 
چالش های زیادی را به همراه داش��ته است. سال گذشته مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در مهلت قانونی یک س��اله خود به اختالف بین مجلس و 
دولت در ارتباط با دو الیحه از لوایح چهارگانه پیشنهادشده از سوی دولت 
و ارجاع شده از سوی مجلس، رأی مشخصی نداد تا اینکه حسن روحانی 
درخواست بررس��ی دوباره این لوایح را در مجمع ارائه داد؛ پیشنهادی که 
مق��ام معظم رهبری با آن موافقت کردند و از چهارش��نبه هفته گذش��ته 
مجددا بررس��ی پیوس��تن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام از سر گرفته شد.
 FATF در ای��ن میان، فع��االن اقتصادی از ضرورت پیوس��تن ایران به
س��خن می گویند و اینکه پیوستن کش��ورمان به FATF آن هم در میانه 
تحریم ها و ش��یوع کرونا یک الزام است و نه انتخاب. همکاری با بانک های 
جهان، شفافیت مالی، کاهش ریسک مالی ایران و کاهش فشار تحریم ها از 
جمله دالیلی است که فعاالن اقتصادی در لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه 

اقدام مالی عنوان می کنند.
سرگذشت لوایح FATF از ابتدا تاکنون

سال ۱3۹6 بود که دولت روحانی لوایح چهارگانه »اصالح قانون مبارزه 
با تأمین مالی تروریس��م«، »اصالح قوانین مبارزه با پولشویی«، »الحاق به 
کنوانسیون پالرمو« و همچنین »الحاق به کنوانسیون بین المللی منع تأمین 
مالی تروریسم« را به مجلس دهم ارائه کرد، اما نهایتا پس از چند بار رفت 
و برگش��ت میان مجلس و ش��ورای نگهبان در نهای��ت دو الیحه با عنوان 
»مبارزه با تأمین مالی تروریس��م« و »مبارزه با پولشویی« مورد تأیید قرار 
گرفت، اما این سرنوش��ت برای دو الیحه دیگر به این ش��کل رقم نخورد و 
به دلیل اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان، بررسی موضوع به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
پس از آنکه مجمع تش��خیص مصلحت نظام در مهلت قانونی یک ساله 
خ��ود به اخت��الف بین مجلس و دول��ت در ارتباط با ای��ن دو الیحه رأی 
مش��خصی نداد، مهلت بررسی این لوایح پایان یافت و همه چیز مسکوت 
ماند تا اینکه روحانی درخواس��ت تمدید مهلت بررسی این لوایح را مطرح 
ک��رد. رهبر انق��الب نیز با بررس��ی مجدد FATF در مجمع تش��خیص 
مصلحت  نظام موافقت کردند و این گونه بود که این لوایح بار دیگر روی میز 

مجمع تشخیص قرار گرفت.
به گفته متخصصان امر نپیوس��تن ایران به FATF عالوه بر تأثیری که 
ب��ر فعالیت های مال��ی و بانکی و در نتیجه واردات و صادرات کش��ور دارد 
بسیاری از حساب های رسمی دولتی و شهروندان ایرانی در خارج از کشور 

را مسدود می کند. همه اینها یعنی FATF موضوعی گره خورده با مصالح 
و منافع کش��ور اس��ت. در واقع، ظرف دو سال گذشته FATF، یکی از پر 
سر و صداترین عبارات در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. البته 
در یکی دو هفته گذشته و با شروع واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورهای 
جهان، مطالبه خرید واکسن کرونا در سطح جامعه شکل گرفت و فارغ از 
وابس��تگی حیات اقتصادی کشور به مسئله FATF، شیوع ویروس کرونا 
و خرید واکس��ن کرونا بار دیگر اهمیت تصویب FATF را بیش از پیش 

پررنگ کرده است.
از شفافیت مالی تا همکاری با بانک های دنیا

ش��فافیت های مالی، مبارزه با پولش��ویی، مبارزه ب��ا فرارهای مالیاتی و 
استانداردسازی مالی بانک های کشور از جمله دستاوردهای مهم پیوستن 
به FATF و قوانین بین المللی محسوب می شود زیرا بانک ها باید خود را 
به رعایت قوانین بین المللی ملزم کنند و این مهم می تواند به ارتقای نظام 

مالی و بانکی کشور منجر شود.
از سوی دیگر، یکی از شروط جدی بانک های بزرگ و به ویژه بانک های 
مرکزی دنیا برای همکاری با بانک های دیگر کشورها این است که اصول و 
استانداردهای مورد اجماع جهانی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و جرایم 

مالی س��ازمان  یافته و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب 
کشورها رسیده باشد. پیوستن به FATF و رعایت قوانین و اصول آن در 
واقع نشان دادن چراغ سبز به بانک های جهان برای ارتباط های مالی است؛ 
موضوعی که در روزهای س��خت تحریم و فش��ارهای مالی آمریکا بیش از 
گذش��ته اهمیت دارد و فضا را برای همکاری ایران با کش��ورهای دیگر باز 

نگه می دارد.
کارشناس��ان بانک��ی تأکی��د می کنند ک��ه نپذیرفت��ن FATF یعنی 
خودتحریمی؛ آن هم در حالی که ایران در چند سال گذشته با تحریم های 
گس��ترده آمریکا روبه رو بوده اس��ت. فعاالن اقتصادی معتقدند با تشدید 
 FATF تحریم های آمریکا علیه ایران، جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون
میس��ر نیس��ت چراکه قرار گرفتن نام ایران در لیست س��یاه تبعاتی دارد 
و واکنش های اقتصاد و بازار پول و س��رمایه به رویدادهای سیاس��ی امری 
طبیعی اس��ت. برای کش��ورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاس��ی به سر 
می برن��د، عدم همکاری با FATF، نتیجه ای جز انزوای کش��ور موردنظر 
نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه 
اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد. بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی 
و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری 

با گروه کاری اقدام مالی، شوک شدید را به اقتصاد وارد می سازد.
با پیوستن به  FATFفشار تحریم کم می شود

از دیگر دالیل پیوس��تن بهFATF، کاهش ریسک مالی ایران و کاهش 
فش��ار تحریم هاس��ت. همکاری ایران با نهادهای مالی و پولی بین المللی 
که با پیوس��تن به FATF ممکن می ش��ود باعث کاهش ریسک کشوری 
و همچنین کاهش هزینه تمام  ش��ده اس��تفاده از خدم��ات مالی و بانکی 
خواهد ش��د. اگرچه تحریم ها باعث سخت تر شدن مسیر نقل و انتقال ارز 
و همچنین باالرفتن هزینه خدمات مالی و بانکی برای کش��ور ش��ده، اما 
تصویب نش��دن لوایح پیش��نهادی دولت، بهانه را ب��رای ایجاد یک اجماع 
علیه کش��ورمان فراهم می سازند و ریسک مالی کشور و سرمایه گذاری در 
کش��ور را باال می برد و نقل و انتقال مالی به ایران را بس��یار سخت و حتی 

ناممکن می کند.
مردم ایران در یک س��ال گذش��ته به دلیل افزایش تحریم های آمریکا و 
ش��یوع کرونا با چالش های بسیاری رو به رو بوده اند؛ در این بین نپیوستن 
به FATF عمال این مش��کالت را در زندگی روزمره مردم چند برابر کرده 
است. در واقع نپیوستن ایران به FATF راه را برای هرگونه همکاری مالی 
با ایران فراتر از تحریم های آمریکا سخت کرده است زیرا بانک های جهانی 
از قوانین جهانی و استاندارد پیروی می کنند و اگر ایران می خواهد در خرید 
دارو، مواد غذایی، واردات مواد اولیه و... از کش��ورهای دیگر اقدام کند باید 
از قوانین مالی و بانکی جهان پیروی کند و نپیوس��تن به FATF در واقع 

سد مهمی در این مسیر است.

فعاالن اقتصادی از ضرورت پیوستن ایران به FATF می گویند

FATF گره کور

نگاهی به الیحه بودجه س��ال ۱۴00 نش��ان می دهد که نه تنها عبور از 
بودجه نفتی مجدد در حد ش��عار و حرف باقی مانده است، بلکه با افزایش 
سهم اخذ مالیات از مردم، بسته نشدن راه های فرار مالیاتی و تعریف نکردن 
پایه های جدید مالیاتی، مردم بیش��تر از قبل تحت فشار قرار می گیرند و 

کسانی که قانون را دور می زنند هم سودهای بیشتری می برند. 
به گزارش ایس��نا، فارغ از س��ال های پیشین در س��ال گذشته تاکیدات 
زیادی بر عبور از بودجه نفتی و حرکت به سمت بودجه ای که بیشتر بر پایه 
مالیات برنامه ریزی شده است، صورت گرفت؛ به گونه ای که وزارت اقتصاد و 

سازمان امور مالیاتی اصالح نظام مالیاتی را مدنظر قرار دادند. 
اما پس از رونمایی از الیحه بودجه س��ال آینده و بررس��ی آن مشخص 
ش��د که باز هم نقش و س��هم مالیات بیش از پیش کمرنگ تر شده است 
درحالی که طبق برنامه شش��م توسعه باید نس��بت درآمدهای مالیاتی و 
گمرکی به 50 درصد می رس��ید، اما در حال حاضر براساس الیحه بودجه 
سال ۱۴00، این میزان زیر 30 درصد است.  الزم به ذکر است که منظور 
از افزایش سهم مالیات  در بودجه این است که از آنجا که حدود 60 درصد 
از تولید ناخالص داخلی کش��ور معاف یا ش��به معاف هستند یا با نرخ های 
پایین مالیات می پردازند، باید فراریان از مالیات شناسایی و پایه های جدید 
مالیاتی تعیین شوند که افراد ثروتمند و دورزنندگان قانون را هدف بگیرد 
که متاسفانه در این راستا اصالحاتی چون اصالح مالیات بر ارزش افزوده، 

مالیات های مستقیم به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
در ای��ن زمینه، وزیر اقتص��اد افزایش مالیات ها در بودجه س��ال آینده 
را مش��روط به این می دان��د که پایه های جدید مالیات��ی به نحوی که در 
س��ال ۱۴00 برای خزانه قابل دس��ترس باشد، تعریف شوند و یا بخشی از 
معافیت های مالیاتی پایان یابند که اظهارات وی بیانگر اس��ت که شخصی 
ک��ه خود باید راه های فرار مالیاتی را می بس��ت یا پایه های جدید مالیاتی 

تعریف می کرد اینگونه شانه از مسئولیت خود خالی می کند.
همچنین، این س��وال را در ذهن مطرح می کن��د که چرا این وزارتخانه  
تاکنون اقدامات ثمربخشی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعریف پایه های 

مالیاتی جدید انجام نداده است؟ 
از س��وی دیگر، نگاهی به تحوالت انواع مالیات ها در الیحه بودجه سال 
آینده نش��ان می دهد که کل مالیات ها نس��بت به قب��ل معادل 20درصد 
افزایش پیدا کرده که این افزایش بیشتر در حوزه مالیات های مستقیم رخ 
داده است و مالیات های غیرمستقیم چون مالیات بر ارزش افزوده و واردات 
با وجود تورم باالی ۴0 درصد، تقریبا افزایش��ی نداشته اند درحالی که این 
نوع از مالیات ها در همان سال وصول می شوند و کمک قابل مالحظه ای در 

تحقق درآمدهای مالیاتی می کنند.
عالوه بر این، در این زمینه نیز حس��ین راغفر، کارش��ناس اقتصادی از 
افزای��ش ۷2 درصدی اخذ مالیات از مردم در الیحه بودجه س��ال ۱۴00 
انتقاد می کند و معتقد اس��ت که بس��یاری از بنگاه های بزرگ خصولتی از 
یارانه های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند می ش��وند و 
مالیات بس��یار ناچیزی پرداخت می کنند درحالی که مردم با افزایش های 
شدید تورم به نوعی با مصرف کاالها و خدمات مالیات می پردازند و عالوه 

بر آن اخذ مالیات  از آنها رشد ۷2 درصدی داشته است. 
بنابراین، در الیحه بودجه سال آینده نه تنها سهم مالیات نسبت به نفت 
افزایش نیافته اس��ت تا اقتصاد کش��ورمان از متکی بودن به نفت رها شود 
بلک��ه با عدم جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تعریف نکردن پایه های جدید 
مالیاتی و افزایش قابل توجه اخذ مالیات از مردم، این الیحه مردم را تنبیه و 

مشکالت آنها را زیاد می کند و راه را برای فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته 
است. از سوی دیگر، باز هم مانند سال های گذشته عبور از بودجه نفتی در 

حد ش��عار و حرف باقی ماند و اصالحات ساختاری در الیحه بودجه سال 
آینده صورت نگرفته است.

الیحه ای به کام فراریان از مالیات

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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افت 4 هزار واحدی شاخص بورس در بازار 
ش��اخص کل در بازار بورس روز یکشنبه ۴هزار و 5۱8 واحد افت 
داش��ت که در نهایت این ش��اخص به عدد یک میلیون و ۴۱۹ هزار 
واحد رسید. به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز بیش از ۱0 میلیارد 
و ۴6۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱28 هزار و 

35۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 28۹ واحد کاهش 
ب��ه ۴۷2 ه��زار و ۱35 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 8۴3 
واحد افت به 30۹ هزار و ۴۹ واحد رس��یدند. ش��اخص بازار اول ۷ 
هزار و ۴۴3 واحد کاهش و ش��اخص بازار دوم 5 هزار و ۴58 واحد 
افزایش داش��ت. ع��الوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 568 واحد، 
نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۷۷8 واحد، پتروش��یمی 
نوری )نوری( با ۷3۷ واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( با ۴66 واحد، 
پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 32۹ واحد، باما )کاما( با 30۹ واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 288 واحد، پارس خودرو 
)خپارس( با 23۴ واحد و س��ایر اشخاص بورس انرژی ) انرژی 3( با 

2۱۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
بر پایه این گزارش روز گذش��ته نماد بانک پارس��یان )وپارس( با 
628 واح��د، ایران خودرو )خودرو( با 606 واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
ب��ا 5۱2 واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( ب��ا ۴83 واحد، 
مخابرات ای��ران )اخابر( ب��ا ۴82 واحد، س��رمایه گذاری ملی ایران 
)ونیکی( با ۴00 واحد، توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن( با ۴00 
واحد و س��ایپا )خس��اپا( هم با 3۹3 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص 

گذاشتند.
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، گروه دارویی 
برکت )برکت(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، 
لیزینگ پارسیان )ولپارس(، سایپا )خساپا( و سرمایه گذاری سیمان 

تامین )سیتا( در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 3 میلیارد و 5۷ میلیون برگه س��هم به 

ارزش ۱5 هزار و ۴36 میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 63 واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کانال 20 هزار و ۱0 واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار 3 میلیارد و 628 هزار برگه سهم به ارزش 
۷0 هزار و ۴۷3 میلیارد ریال داد و ستد شد.

در این روز نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، مدیریت انرژی تاب��ان هور )وهور(، س��رمایه گذاری صبا 
تامین )صبا(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، س��نگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، کش��ت و دامداری فکا )زفکا(، پتروشیمی غدیر )شغدیر(، 
هتل پارس��یان کوثر اصفهان )گکوثر( و ش��رکت آهن و فوالد ارفع 

)ارفع( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای صنعتی مینو )غصینو(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگ��رس(، بانک دی )دی(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند(، 
صنای��ع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، ف��والد هرمزگان جنوب 
)هرمز( و بیمه کوثر )کوثر( تاثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.

نماگربازارسهام

یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت با توجه به رسیدن سهام شرکت های 
بزرگ به حمایت های تکنیکالی انتظار بازگشت رشد کوتاه مدت در سهام 
این شرکت ها وجود دارد که می تواند بخشی از ریزش آنها را پوشش دهد 

و سهامداران را از رشد معقولی برخوردار کند.
»امیرعلی امیرباقری« روز یکش��نبه در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایرنا، به 
افزایش فشار عرضه و فروش سهام در بازار اشاره کرد و افزود: انتظار می رود 
فش��ار فروش ایجادشده در شرکت های بزرگ با گزارش هایی که در اواخر 
این ماه منتش��ر می ش��ود بهبود پیدا کند و اقبال سرمایه گذاری به سمت 

سهام این شرکت  بازگردد.
وی با بیان اینکه ایجاد فشار فروش در بازار تحت تاثیر رفتار غیرحرفه ای 
برخ��ی از بازارگردان ه��ا و حقوقی ها ش��کل می گیرد، اظهار داش��ت: این 
امر منجر به خروج س��رمایه از س��هام بنیادی و ارزش��مند بازار می شود و 
می تواند س��بب هدایت نقدینگی به سمت سهام ش��رکت های کوچک و 
رش��د حباب گونه آنها شود. امیرباقری خاطرنشان کرد: در این میان سهام 
شرکت های کوچک و متوس��ط در بازار ارزش مضاعفی پیدا خواهند کرد 
و با ایجاد حباب در س��هام این شرکت زمینه تحمل ضرر برای سهامداران 

فراهم می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه انتظاری که از حقوقی ها 
وجود دارد این اس��ت که منطب��ق با واقعیت های اقتص��ادی و بازار رفتار 
کنند، گفت: زمانی که نرخ ارز و وضعیت س��وددهی و بنیادی ش��رکت ها 
در وضع خاصی به س��ر می برند، حقوقی ها باید با توجه به وضعیت حاکم 
ش��روع به خرید و فروش س��هام در بازار کنند.  وی با اشاره به اینکه هفته 
گذشته تعدادی از حقوقی ها اقدام به عرضه های گسترده و ابطال تعدادی 
از واحدهای صندوق ها کردند، گفت: در این میان صندوق ها مجبور شدند 
تا برای پوش��ش ابطالی های خود اقدام به عرضه سهام کنند که در نتیجه 

این موضوع باعث ایجاد فشار فروش در کل بازار شد.
شک و شبهه سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس

امیرباقری اظهار داشت: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که با 
توجه به قیمت کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( و فروش بورس کاال، انتظار 
گزارش های مثبتی برای ش��رکت های بنیادی و بزرگ بازار وجود دارد، اما 
رفتار برخی از حقوقی ها همخوانی با واقعیت های اقتصادی ندارد و قدری 
از س��رمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ دچار شک 

و شبهه کرده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه با توجه به چنین وضعیتی 
س��هامداران ترجیح می دهند یا برای سرمایه گذاری وارد بازار سهام نشوند 
ی��ا اقدام به خرید س��هام ش��رکت های کوچک در بازار کنن��د، افزود: این 
امر ریس��ک س��رمایه گذاری در بازار را به ش��دت افزایش می دهد و سهام 

ش��رکت های کوچک و غیربنیادی را ضمن دور کردن از ارزش ذاتی خود 
به عنوان محلی برای سفته بازی افراد و سودجویی آنها قرار خواهد داد.

وی گفت: از حقوقی ها انتظار می رود تا براساس چشم اندازهایی که برای 
کل اقتصاد کشور و بازار وجود دارد تصمیم به خرید و فروش در بدنه بازار 

سهام بگیرند و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنند.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: بررس��ی رفتار حقوقی ها و نمودار قیمت ها 
در ۹ ماه امس��ال نش��ان می دهد که حقوقی ها در اوج بازار منفعالنه رفتار 
می کردند و به جای آنکه به عنوان سهام تاثیرگذار در بازار بتوانند تعادل را 

به بازار هدایت کنند منتظر رفتار حقیقی ها در بازار بودند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در این مدت به محض اینکه 
حقیقی ها در بازار تصمیم به فروش س��هام در بازار می گرفتند پش��ت سر 
آنها حقوقی ها اقدام به فروش گسترده سهام در بازار می کردند، تداوم این 
سوءمدیریت باعث ایجاد ریزش جدی شاخص بورس در بازار سرمایه شد.

نرخ ارز، مهمترین عامل تاثیرگذار در روند معامالت بورس
وی با اشاره به اینکه در روند معامالت بازار باید واقعیات بنیاد اقتصادی 
در نظ��ر گرفته ش��ود که نرخ ارز به عنوان مهمتری��ن عامل در این زمینه 
محسوب می شود، خاطرنشان کرد: نرخ ارز یکی از مهمترین شاخص هایی 
اس��ت که می تواند بر بازار س��رمایه تاثیرگذار باش��د زیرا تعدادی از سهام 
بنیادی و تاثیرگذار بر شاخص بورس، ارزمحور و صادرات محور هستند که 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم نصف ارزش بازار سهام را دربر می گیرند 

و باعث تاثیرگذاری گسترده در بازار سهام می شوند.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: اکن��ون با توجه به انتظارات��ی که در بازار 
مبنی بر کنترل تورم، کاهش فرسایشی نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت 
وجود  دارد انتظار رشد سنگین در سهام شرکت های بزرگ وجود ندارد و 

رشدهای ایجاد شده از جنس کوتاه مدت خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اکنون بحث موجود در بازار 
این است که بسیاری از سهام بنیادی حاضر در بازار مستحق رشد هستند، 
هرچند که این رش��د ممکن است رشد سنگینی نباشد، اما روند معامالت 

آنها به عملکرد حقوقی ها و بازارگردان ها باز می گردد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در کلیت اقتصاد با تعدیل یا ثب��ات نرخ ارز به مرور 
اقتصاد کشور از تورم انتظاری به سمت رکودی پیش می رود که این رکود 
در بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازار طال، مسکن و ارز و بخشی از بازار 
س��رمایه تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داش��ت: با توجه به چنین موضوعی 
س��رمایه گذاران باید توجه زیادی را نسبت به سرمایه گذاری داشته باشند 
و نگاه تحلیل محور را جایگزین تحلیل هیجانی و جریان نقدینگی داش��ته 

باشند تا بتوانند از فرصت های موجود برای بازار سرمایه استفاده کنند.
امیرباقری اظهار داشت: زمانی که اقتصاد کشور در پارامترهای کالن به ثبات 

می رسند بازارها به شدت حساس و تحلیل محور خواهند شد و افرادی که دارای 
دانش سرمایه گذاری هستند می  توانند در بازار ماندگار باشند.

پیش بینی روند معامالت بورس در هفته جاری 
امیرباقری روند معامالت بورس در هفته جاری را پیش بینی کرد و گفت: 
انتظار می رود در هفته جاری س��هام ش��رکت های کوچک از اقبال نسبی 

برخوردار باشند و در سهام شرکت های بزرگ شاهد فشار فروش باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به رسیدن 
س��هام ش��رکت های بزرگ به حمایت های تکنیکالی انتظار بازگشت رشد 
کوتاه مدت در این س��هام وجود دارد که می تواند بخش��ی از ریزش آنها را 

پوشش دهد و سهامداران را از رشد معقولی برخوردار کند.
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که 
سهامداران در وضعیت فعلی باید به آن توجه کنند کنترل هیجان در بازار 
سرمایه و دقت به عنصر صبر است، بررسی ها نشان می دهد اتفاقی که در 
یک س��ال اخیر در بازار سهام شاهد بودیم ممکن است هر چند سال یک 

بار در بازار رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بهتر است افق سرمایه گذاری خود را 
گسترده تر و نگاه به این بازار را بلندمدت کنند، همچنین بهتر است در کنار 
آن از هیجان ها پرهیز کنند و صبر منطقی همراه با دید تحلیلی و بنیادی 

برای سرمایه گذاری در بازار داشته باشند.

اقبال سهامداران بورس به سمت سهام شرکت های بزرگ باز می گردد
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اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده  
سایت های شرط بندی

دادستان عمومی و انقالب تهران از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی 
به پرونده  سایت های شرط بندی و قمار خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل 
از قوه قضائیه، علی القاصی دادستان تهران در جلسه ای پیرامون پیگیری 
و مقابله با سایت های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت 
دادس��تانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه های امنیتی، 
انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری های نوین بانک مرکزی و 
مدیر امنیت شبکه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار 
شد، گفت: فضای مجازی، سایت ها و کانال ها عالوه بر اینکه دارای فرصت ها 
و ظرفیت هایی در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، 
تعامالت اجتماعی و... هستند آسیب هایی را در نوع خود به دنبال دارند. 
دادستان تهران افزود: براساس گزارش های ارسال شده از سوی ضابطین، 
مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه های ذی ربط به دادستانی 
متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سالح، جرایم اخالقی، 
کالهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر و همچنین سایت های شرط بندی 
و قمار در این فضا هس��تیم. وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با 
توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه 
ره ۱00ساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایت ها 
شده و مال خود را از دست می دهند. القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل 
اصلی و گردانندگان این سایت ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین 
امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند 
پول های کالنی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند. دادستان 
تهران از ورود دادس��تانی به موضوع سایت های شرط بندی و قمار خبر 
داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است 
پیگیری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی این سایت ها در حوزه مقابله 
است از این رو دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری 
و برخورد عمل کنند و ضمن شناس��ایی، سایت های مذکور را به مراجع 
قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت ها و دستگیری گردانندگان 
آنها اقدام ش��ود. وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت های 
قمار و ش��رط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی 
در راستای مطالبه بحق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود 
کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می کند. دادستان تهران 
در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه های 
ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با 
تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه های مختلف و در عین حال 
اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت ها و برخورد 

با گرداندگان آنها اقدام کرد.
وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت ها و گردانندگان آنها 
اش��اره کرد و توضیح داد: عالوه بر قانون مجازات اسالمی که قمار بازی 
را جرم و قابل تعقیب کیفری دانس��ته، ظرفیت ه��ای قانونی دیگری از 
جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری در 
بحث تحصیل مال از طریق نامش��روع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت های 
قانونی استفاده کرد. القاصی خواستار استفاده دستگاه های ذی ربط از تمام 
توانمندی های خود برای پیگیری و برخورد با سایت های شرط بندی و قمار 
شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی 
با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد. وی همچنین از اعالم 
آمادگی دادس��تانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور 
دس��تورات قضایی الزم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دس��تگاه ها 
درخواستی برای برخورد با این س��ایت ها داشته اند دادستانی تهران در 
چارچوب قانون و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داده اس��ت. دادستان 
تهران پیرامون حس��اب های اجاره ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در 
زمینه شناسایی حساب ها و یا کارت های اجاره ای به وظایف خود عمل و 
نسبت به مسدودسازی این حساب ها اقدام کند، چراکه این موضوع قابلیت 
تعقیب در دادسرا را به همراه دارد. القاصی از اختصاص شعب ویژه برای 
رسیدگی به پرونده های مربوط به سایت های شرط بندی و قمار خبرداد و 
گفت: این شعب براساس صالحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به 
جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه ای برای رسیدگی به 

این پرونده اختصاص یافته است.

 کشف 510 رول پارچه دپوشده
برای تهیه ملزومات پزشکی در ماکو

سرپرس��ت فرمانداری ماکو از کش��ف انبار غیرمجاز پارچه برای تهیه 
ماسک و البسه پزشکی در شهرستان خبرداد. رعنا قربانی در گفت و گو با 
ایسنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت 
ماکو در معیت مأمورین نیروی انتظامی اقدام به کشف مقدار 32 تن پارچه 
پزشکی spunbont به تعداد 5۱0 رول کردند. وی در ادامه ارزش ریالی 
ای��ن کاالها را ۱5 میلیارد و 650 میلیون ریال یاد کرد و گفت: این کاال 
قابل اس��تفاده در تولید لباس پزشکی و ماسک است که از انبار یکی از 
واحدهای تولیدی غیرمجاز کشف شد. سرپرست فرمانداری ماکو افزود: 
پرونده گزارش بازرس��ی در این خصوص تکمیل و جهت صدور حکم به 

اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

 رفع کمبود تخم مرغ در خرده فروشی ها
تا 2 روز آینده

 مدیرکل س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از رفع 
کمبود تخم مرغ در خرده فروشی ها تا دو روز آینده خبر داد.

عباس جرجانی، شنبه شب 6 دی به خبرنگاران رسانه های گروهی 
گفت: از امروز، طرح تش��دید نظارت بر واحدهای صنفی توزیع کننده 

اقالم اساسی  و بهداشتی در خراسان جنوبی اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز نظارت ها بر عمده فروشی های تخم مرغ، افزود: 
در بحث تامین تخم مرغ خرده فروش��ی ها تاکنون هیچ گران فروشی 
گزارش نش��ده اس��ت و این کمبود در دو روز آینده با همکاری جهاد 

کشاورزی نیز برطرف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی با بیان اینکه از روز پنجشنبه با حضور ناظرین این اداره تخم 
مرغ موردنیاز کلی فروش ها تامین می شود، یادآور شد: واحد مرغداری 
که براساس سهمیه در تامین نیاز بازار کوتاهی کنند، براساس قانون 

به دادستانی معرفی خواهد شد.

اخبـــار

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد از ابتدای آغاز طرح 
استعالم وضعیت سالمت مس��افران تاکنون 30 میلیون نفر در حوزه های 
مختلف حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفتند و برای حدود 2۷00 مسافر 

بلیتی صادر نشده است.
به گزارش ایس��نا، از ابتدای آذرماه امس��ال براس��اس درخواست ستاد 
ملی مقابله با کرونا و وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی مقرر شد 
تا وضعیت س��المت مس��افران در همه بخش ه��ای حمل ونقل عمومی از 
جمله هوایی، جاده ای و ریلی مورد بررسی قرار گیرد تا آنهایی که وضعیت 
سالمتی ش��ان از نظر ابتال به ویروس کرونا  مشکوک است یا مشکل دارد، 
نتوانند به س��فر بروند و بلیت هواپیما، قط��ار، اتوبوس، مینی بوس و حتی 

سواری کرایه پالک عمومی برای شان صادر نشود.
محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی اواخر آبان ماه در گفت وگو با ایسنا، 
اینگون��ه درب��اره این طرح توضی��ح داده بود که از روز ش��نبه اول آذرماه، 
ممنوعی��ت و محدودیت های تردد به همراه دیگر پروتکل های جدید برای 
مش��اغل و مردم اعالم و اجرایی شده و در صددیم تا از طریق شبکه تلفن 
همراه بیماران کرونایی را رصد کرده و از تردد آنها به خارج از شهرها، محل 

کار و دیگر اماکن جلوگیری ش��ود. وی افزود: با مصوبه جدید س��تاد ملی 
مدیریت کرونا هر کسی که تست کرونای مثبت داشته باشد، حق ندارد از 
طریق سیستم حمل و نقل عمومی مسافرت کند و بر این اساس به همه 
بخش ه��ای حمل و نقل ابالغ کرده ایم که این مصوبه باید به دقت اجرایی 
ش��ود. بخش های هواپیمایی و ریلی در حال اتصال به سیستم های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و برخی شرکت های ریلی مانند 
رجا متصل شده و بقیه شرکت ها نیز در حال انجام این مرحله هستند، اما 
در بخش جاده ای با توجه به اینکه به عنوان مثال بلیت اتوبوس از گذشته 
با اسم صادر می شد باید سیستم شان را راه اندازی کنند تا تنها از طریق کد 

ملی صدور بلیت را انجام دهند.
حاال و پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای این طرح، شهرام آدم نژاد 
–معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی – در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت سنجش سالمت  مسافران اظهار کرد: اجرای پروتکل های 
بهداشتی در همه حوزه های حمل و نقل از جمله زیر بخش های جاده ای، 
ریل��ی و هوای��ی همه روزه اجرا می ش��ود و از ابتدای آذرماه که اس��تعالم 
مسافران برای انجام س��فرهای داخلی برون شهری در همه زیربخش های 

مختلف اجباری اعالم ش��د. صدور بلیت برای مس��افران منوط به اجرای 
این پروتکل شده و همه سیستم های خرید و فروش بلیت سفر به سامانه 

موردنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متصل شد.
وی افزود: در این راستا از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از 30 میلیون نفر 
از مسافران در سامانه های تعریف شده وضعیت سالمتی شان مورد بررسی 
قرار گرفت و برای ۷00 مسافر که تست کرونای آنها مثبت شده و از اعالم 

نتیجه تست شان کمتر از ۱۴ روز گذشته بود، بلیتی صادر نشد.
مع��اون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: این طرح به دقت 
در کل کشور در حال اجرا بوده و نظارت دقیقی روی آن داریم به گونه ای 

مسافری نمی تواند بدون استعالم وضعیت سالمتی اش بلیتی تهیه کند.
آدم ن��ژاد اعالم کرد: در ابتدای اجرای این طرح با ش��رکت های حمل و 
نقلی بسیاری برخورد کردیم، چراکه هنوز به این طرح عادت نکرده بودند 
اما در حال حاضر همه شرکت ها در بخش های مختلف حمل نقل هوایی، 
ج��اده ای و ریلی این طرح را به دقت اجرایی می کنند و س��امانه موردنیاز 
برای اس��تعالم وضعیت سالمت مسافران در همه شهرها و شهرستان های 

کشور انجام می شود.

چند میلیون مسافر استعالم کرونايی شدند؟

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت بیش از ۷00 هزار تن کاال 
و 20 هزار TEU کاالی کانتینری در فرآیند متروکه ش��دن قرار دارند و 
صاحبان کاالیی که بدون عذر موجه و بیش از حد کاالی شان را در بنادر 

نگه دارند، مشمول تعرفه های تصاعدی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، چند ماهی است مسئله ماندگاری بیش از حد کاالهای 
اساس��ی و دیگر محصوالت وارداتی در بنادر و گمرکات کشور مشکل دار 
ش��ده و در این بازه زمانی مس��ئوالن دس��تگاه های مختلف هشدارها و 
اولتیماتوم های بسیاری به صاحبان این کاالها داده اند، اما به نظر می رسد 
برخی از این واردکنندگان تعمدا کاالی خود را در بنادر نگه می دارند که 

البته انگیزه های غیرموجه متعددی برای خودشان دارند.

محمد راس��تاد - مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی- در این باره 
به ایس��نا، گفت: به صورت روتین صاحبان کاالیی که بدون داشتن عذر 
موجه و با وجود انجام ش��دن تش��ریفات الزم کاالهای شان بیش از حد 
در بنادر بماند مش��مول تعرفه های تصاعدی خواهند ش��د که البته این 
مکانیس��م تعرفه ای خود در سرعت بخشیدن به ترخیص کاالها از بنادر 

کمک کردند.
وی ب��ا بیان اینکه تعرفه های تصاعدی و دیگر جریمه ها برای صاحبان 
کاالیی که تعمدا بار خود را ترخیص نمی کنند، بخش��یده نخواهد ش��د، 
گفت: فرآیند متروکه ش��دن کاال دارای مراحل قانونی و روتینی است و 
صاحبان کاالیی که بیش از بازه زمانی مش��خصه اعالم شده کاالی شان 

در گمرک باقی بماند ضمن اینکه مشمول تعرفه های تصاعدی می شوند 
پس از تذکرات و هش��دارهای داده شده به آنها، کاالهای شان در فرآیند 

متروکه شدن قرار می گیرد.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از ۷00 هزار تن کاال و از نظر کانتینری بیش از 20 هزار TEU کاال در 

فرآیند متروکه شدن در بنادر قرار گرفته اند.
راس��تاد اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی طبق وظیفه ذاتی خود 
همواره با سرعت و دقت باال نسبت به تخلیه و بارگیری کاالها از کشتی 
اقدام می کند و در این زمینه نرم بسیار باالیی در مقایسه با استانداردهای 

بین المللی دارد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت 
تجارت ایران با اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا در سال جاری پرداخته 

است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالعات ارائه شده از سوی این اتاق، در 
۱0 ماه��ه ابتدای 2020، هرچند می��زان واردات ایران از اتحادیه اروپا 
کاهش یافته، اما میزان صادرات افزایش محدودی را به ثبت رس��انده 
و ب��ه این ترتیب وضعی��ت ایران در تجارت مش��ترک میان دو طرف، 

بهبودی نسبی را نشان می دهد.
در میان کش��ورهای اروپایی واردکننده کاال از ایران، مانند سال های 
قبل، همچنان آلمان اصلی ترین ش��ریک اروپایی به شمار می رود و در 
۱0 ماهه ابتدای س��ال جاری می��الدی، 232 میلیون یورو، معادل 36 

درصد از کل صادرات به اروپا را به خود اختصاص داده است.
پس از آلمان، هلند با ۱۱0، ایتالیا با 8۴، اسپانیا با ۴5 و بلژیک با 30 
میلیون یورو دیگر واردکنندگان اصلی کاال از ایران به ش��مار می روند. 

در میان کاالهای ایرانی صادرشده به اروپا نیز مواد و محصوالت غذایی 
و حیوانات زنده ۴0درصد از کل س��بد صادراتی را تشکیل می دهند و 
پس از آن، مواد شیمیایی با ۱۹درصد، سوخت های معدنی با ۱6درصد، 
کاالهای صنعتی با ۱۱درصد، مواد خام غیرخوراکی با ۱0درصد و سایر 

کاالها با ۴درصد در رده های بعدی قرار دارند.
در میان صادرکنندگان اروپایی کاال به ایران نیز آلمان با یک میلیارد 
و 226 میلیون یورو در این حوزه نیز صدرنش��ین اس��ت و پس از آن، 
ایتالیا با ۴۷۴، هلند با 2۹8، فرانس��ه با 206 و اسپانیا با ۱65 میلیون 
ی��ورو دیگر صادرکنندگان اصل��ی اروپایی به ای��ران بوده اند. در میان 
کااله��ای اروپایی، 33 درص��د از کل واردات ایران به ماش��ین آالت و 
تجهی��زات حمل و نق��ل، 2۷درصد به مواد ش��یمیایی و ۱۴درصد به 

محصوالت غذایی اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی تهران همچنین آخرین وضعیت تجارت مشترک میان 
ایران و اوراس��یا را نیز بررس��ی کرده و بر این اس��اس با وجود افزایش 

صادرات به برخی کش��ورهای عضو این اتحادیه، با شیوع کرونا، میزان 
تجارت مشترک در میان همسایه های شمالی نیز افت کرده است.

بر این اس��اس میزان تجارت کاالیی ایران و اوراس��یا در هشت ماهه 
ابتدای س��ال ۱3۹۹، تقریبا ۱.۴ میلیارد دالر بوده و 2.8 درصد از کل 
ارزش تجارت کاالیی ایران را تش��کیل می دهد، اما میزان این تجارت 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل کاهش��ی ۱۱درصدی را پشت سر 

گذاشته است.
ایران در این مدت 62۹ میلیون دالر به اوراس��یا صادرات داشته که 
از نظر وزنی 20 و از نظر ارزش��ی کاهشی 6درصدی را نشان می دهد. 
در این مدت ایران توانس��ته صادرات خود به روس��یه و بالروس را به 
شکل جدی افزایش دهد، اما کاهش صادرات به دیگر کشورهای عضو 
این اتحادیه، آمار فعلی را به ثبت رس��انده است. محصوالت کشاورزی 
اصلی تری��ن ص��ادرات ایران به اوراس��یا بوده و روس��یه و ارمنس��تان 

اصلی ترین کشورهای واردکننده کاال از ایران در این مدت بوده اند.

آخرین وضعیت کاالهای متروکه در بنادر

کدام کاالی ایرانی در اروپا بیشترین طرفدار را دارد؟

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

ممانعت از تردد موتورسیکلت های دودزا و 
خودرو های سنگین 

مش��اور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
اش��اره به مصوبات کارگروه ش��رایط اضطرار گفت پلیس راهور از 

تردد موتورسیکلت های دودزا در تهران جلوگیری می کند.
ب��ه گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانش��جو به نقل از روابط 
عمومی معاونت حمل و نقل، ترافیک ش��هرداری تهران؛ »شهریار 
افن��دی زاده« با بیان اینکه خودرو های س��نگین نی��ز از مهمترین 
وس��ایط نقلیه آالینده در س��طح ش��هر ته��ران هس��تند، افزود: 
»ممنوعیت تردد خودروهای سنگین، دیزلی مانند کامیون، تریلی، 
جرثقیل، حمل مصالح و نخاله های س��اختمانی در س��طح استان 

تهران تا اطالع ثانوی از سوی پلیس راهور اعمال می شود.
وی با اش��اره به اینکه در جلس��ه امروز، موض��وع کار کردن در 
اتوبوس های درون ش��هری مطرح شد: خاموش کردن اتوبوس ها در 

پایانه ها از امروز به شرکت اتوبوسرانی تهران ابالغ شد.
وی یادآور ش��د: در فصل زمس��تان معموال به دلیل سرمای هوا 
بخاری ه��ا فعال هس��تند از این رو، اتوبوس ه��ا معموال حدود ۱5 
دقیق��ه درجا کار می کنند، از این رو ت��الش می کنیم این زمان را 

هم کاهش دهیم.«
افندی زاده ب��ا تاکید بر ضرورت انجام معاینه فنی خودرو ها و به 
خصوص معاینه فنی برتر در ش��هر تهران یادآور شد: »آلودگی هوا 
یکی از مش��کالت عمده ش��هر های بزرگ است و شهرداری تهران 
هم در این رابطه تالش خواهد کرد که مصوبات کارگروه ش��رایط 
اضطرار آلودگی هوا را عملی کند. همه باید متوجه باشیم  که اگر 
ش��رایط ناسالم ش��ود با توجه به ش��رایط کرونایی که وجود دارد، 

می تواند اثرات بسیار نامطلوبی بر سالمت مردم بگذارد.«
ب��ه گفته افندی زاده، در حال حاضر کارگروهی در حوزه معاونت 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تش��کیل ش��ده که ه��م بتواند 
مصوبات کارگروه ش��رایط اضطرار آلودگ��ی هوای تهران را که زیر 
نظ��ر اس��تاندار محترم اس��ت، انجام دهد و هم با کمک س��ازمان 
محیط زیس��ت اقدامات الزم را برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک 

انجام دهد.

 کاهش 10درصدی
قیمت لوازم یدکی در بازار

س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو و 
ماش��ین آالت تهران از ض��رورت نظارت اتحادیه ب��ر کیفیت لوازم 
یدک��ی ورودی به بازار تاکی��د کرد و از وضعیت ترخیص قطعات و 

تاثیر آن بر قیمت خبر داد.
سید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه 
ب��ه عضویت 30 تا ۴0 تولیدکننده قطعات یدکی در اتحادیه لوازم 
یدک��ی درخصوص وضعیت نظارت بر تولیدات و کیفیت از س��وی 
اتحادیه و س��ایر مراجع اظهار داشت: تولیدکنندگان مذکور ضمن 
فروش لوازم یدکی دست اول بدون حضور واسطه گران که در بحث 

قیمت  نیز کمک کننده است، به تولید می پردازند.
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر ل��وازم یدک��ی تولی��دی توس��ط ای��ن 
تولیدکنندگان، س��ایر قطعات داخل��ی ورودی به واحدهای صنفی 

اتحادیه همگی شناخته شده هستند.
س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو و 
ماش��ین آالت ته��ران گفت: طی بازدیدهای انجام ش��ده از س��وی 
اتحادی��ه از کارخانج��ات تولیدکننده ل��وازم یدک��ی داخلی، این 
اطمینان حاصل شده که خطوط تولید این واحدها پیشرفت خوبی 

حتی بیش از کشورهای اروپایی داشته است.
کاظم��ی بیان کرد: اتحادیه بر کیفیت لوازم یدکی که از س��وی 
واحدهای صنفی این اتحادیه به فروش می رس��د، اش��راف کامل و 

نظارت کافی دارد.
وی درخص��وص مرج��ع یا مراجع نظارت بر تولی��د لوازم یدکی 
داخل��ی، تصریح ک��رد: مجوز تولید برای برخ��ی از تولیدکنندگان 
لوازم یدکی داخلی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر 
می ش��ود و تعدادی از تولیدکنندگان نیز عضو انجمن قطعه سازان 

ایران هستند.
س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو و 
ماشین آالت تهران اذعان داش��ت: این انجمن نیز بر کیفیت لوازم 
یدکی تولیدی اش��راف داش��ته و نس��بت به رفع چالش های پیش 

روی تولیدکنندگان، پیگیری ها و اقدامات الزم را انجام می  دهد.
کاظم��ی ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان عالوه بر عضویت در 
اتحادی��ه، عضوی از انجمن مذکور نیز به ش��مار می روند و به طور 
کل��ی مراکز تولید و فروش آنها برخالف س��ایرین که در محدوده 
چراغ برق و بازار تهران مس��تقر هس��تند، بیش��تر در شهرک های 
صنعت��ی اط��راف ته��ران از جمل��ه در ورامین، روده��ن، بومهن، 

اسالمشهر و جاده مخصوص کرج متمرکز شده اند.
وی درخص��وص تصمی��م اتحادیه مبن��ی بر نظارت ب��ر تمامی 
واحده��ای تولیدی ل��وازم یدکی گفت: با توجه ب��ه عالقه مندی و 
اس��تقبال خ��وب مصرف کنندگان از خرید قطعات س��اخت ایران، 
کیفیت پایی��ن برخی از قطعات موجود در بازار و همچنین عرضه 
قطعات خارجی بی کیفیت در بس��ته بندی های ایرانی خدشه ای بر 

نام قطعات داخلی محسوب می شود.
س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو و 
ماش��ین آالت تهران افزود: این موارد در آموزش های ارائه ش��ده از 
سوی اتحادیه بر واحدهای صنفی تحت نظارت همواره مورد تاکید 

قرار گرفته است.
کاظمی با اش��اره به رس��یدگی به ش��کایات مرتب��ط با کیفیت 
قطع��ات و انجام کار کارشناس��ی بر روی قطع��ات موجود در بازار 
گفت: کاهش فروش قطعات بی کیفیت در بس��ته بندی های ایرانی 
ب��ه م��وازات ارتقای فرهنگ و با توجه به ض��رورت اقدام در جهت 
کاهش مراجعه مش��تریان به تعمیرگاه ها، موجب شده که اینگونه 

تخلفات طی دو، سه سال اخیر به ندرت مشاهده شود.
وی در پای��ان درخص��وص وضعیت ترخیص قطع��ات از گمرک 
خاطرنشان کرد: براساس اطالعات رسیده مبنی بر ترخیص حدود 
۱0 درصد از لوازم یدکی موردنیاز بازار از یک ماه گذشته تاکنون، 
ای��ن قطعات به بازار ورود کرده و ع��الوه بر جبران تقریبی کمبود 

بازار موجب کاهش ۱0 درصدی قیمت شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت اگر قیمت خودرو کاهش پیدا کند، مردم 
کاالیی را می خرند که کیفیت بهتری دارد، نه اینکه کیفیت ثابت بماند، اما 

قیمت بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کند.
مازی��ار بیگل��و دبیر انجمن قطعه س��ازان با اش��اره ب��ه افزایش کیفیت 
قطعات س��اخت داخل، گفت: وزیر صمت درخص��وص کیفیت خودروها، 
صحبت های��ی را انجام داده اند، 3 روز بع��د از این صحبت ها قیمت گذاری 

فوالد را لغو کردند.
او بیان کرد: هنوز این اتفاق تمام نش��ده بود که صحبت از آزادس��ازی 
واردات خودرو کردند، اکنون تمام قطعه سازان از این رویه گله مند هستند. 

عذرخواهی وزیر اکن��ون دردی را از مردم دوا نمی کند، عذرخواهی و فرار 
رو به جلو دوای درد نیس��ت و باید مشکل مردم را حل کرد. مشکل مردم 
قیمت باالی خودرو است، مشکل مردم این است که اکنون در صف خرید 

خودرو ایستاده اند. 
دبی��ر انجمن قطعه س��ازان گف��ت: دوران عذرخواهی گذش��ته اس��ت، 
قطعه سازان راهکارها را اعالم کرده اند. کیفیت خودرو با عذرخواهی افزایش 
پی��دا نمی کند. باید قیمت خ��ودرو کاهش پیدا کند، اگ��ر قیمت خودرو 
کاه��ش پیدا کند، مردم کاالیی را می خرند که کیفی��ت باالتری دارد، نه 

اینکه کیفیت ثابت بماند، اما قیمت بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کند.

بیگلو گفت: یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش قیمت خودرو، کاهش 
قیمت مواد اولیه اس��ت چرا دولت قدمی به این س��مت برنمی دارد. تمام 
درآمد دولت از فروش مواد اولیه اس��ت، دقیقا همان موادی است که برای 

تولید خودرو نیاز داریم، چرا قیمت مواد اولیه کاهش پیدا نمی کند؟
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: چرا مس، فوالد، آلومینیوم و پتروشیمی ها 
باید هر کاری که دوست دارند انجام دهند، زیرا دوست دارند قیمت خودرو 
افزایش پیدا کند، اگر قیمت مواد اولیه را مشمول قیمت گذاری می کردند، 
30 درص��د قیمت خودرو درب کارخان��ه کاهش پیدا می کرد. باید خودرو 

ارزان به دست مردم برسد که این موضوع نیازمند همکاری دولت است.

کیفیت خودرو با عذرخواهی افزايش پیدا نمی کند

دبیر کمیت��ه فنی ص��دور مجوزهای خودرویی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن اشاره به چرایی صدور مجوز برای شماره گذاری 
برخی خودروهای یورو۴ گفت طی امس��ال برخی مجوزهای مشروط 
برای شماره گذاری خودروهای یورو۴ صادر شده است که تنها حدود 
5درصد از خودروهای تولیدی س��ال جاری را شامل می شود بنابراین 
مصوبه ارتقای اس��تاندارد خودروها به یورو5 در کش��ور اجرایی شده 

است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، براساس قانون هوای پاک قرار 
بود از ابتدای س��ال ۱3۹8 فروش خودروهای یورو۴ ممنوع ش��ود و 
خودروس��ازان پیش از اقدام به فروش نس��بت به دریافت مجوزهای 
آالیندگی و اس��تانداردهای ی��ورو5 اقدام کنند اما بنابر درخواس��ت 
خودروس��ازان اجرای این قانون تا س��ال ۱3۹۹ به تعویق افتاد و قرار 
شد که اس��تاندارد یورو5 از ابتدای امسال اجباری شود این درحالی 
است که سال جاری نیز برخالف قانون هوای پاک تعدادی خودروی 

یورو۴ مجوز شماره گذاری گرفته اند.
به��زاد اش��جعی - دبیر کمیته فن��ی صدور مجوزه��ای خودرویی 

س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت - اظهار کرد: یک��ی از خودروهایی 
که نتوانس��ته بود به اس��تاندارد آالیندگی یورو5 برس��د نیسان وانت 
اس��ت. به  همین دلیل قرار ش��د که خودروساز به تعهدات خود برای 
تحویل خودرو به کس��انی که از قب��ل ثبت نام کرده بودند، عمل کند 
و خودروهایی که از این محصول در س��ال گذش��ته تولید شده بود، 
به دس��ت مردم برسد. از این رو مجوز ش��ماره گذاری برای تعدادی از 

خودروهای نیسان وانت صادر شد.
وی ادامه داد: در مقابل شرکت سایپا نیز به سازمان حفاظت محیط  
زیست تعهد داد که تا آخر امسال تولید نیسان وانت را متوقف و طی 

چند ماه آینده باقیمانده محصوالت خود را شماره گذاری کند.
دبیر کمیت��ه فنی ص��دور مجوزهای خودرویی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست در پاسخ به این پرسش که این سازمان عالوه بر نیسان 
وانت، با شماره گذاری چه مدل خودروهای دیگری براساس استاندارد 
یورو۴ موافقت کرده است، توضیح داد: برای حدود 3600 دستگاه از 
خودروهای رنو نیز تا آخر آذرماه مجوز ش��ماره گذاری صادر شده بود 
اما قرار شد که پس از آذرماه تولید و شماره گذاری این محصوالت تا 

زمان ارتقای استاندارد به یورو5 متوقف شود.
به گفته اش��جعی براس��اس مصوبه هیأت دولت تعدادی تاکس��ی 
ی��ورو۴ نیز از خرداد تا آخر مهرماه براس��اس اس��تانداردهای یورو۴ 

شماره گذاری شدند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه درمجموع تعداد خودروهایی که امس��ال با 
استاندارد یورو۴ شماره گذاری می شوند حدود 50 هزار دستگاه است، 
تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود که تولید امس��ال خودروس��ازان در 
کش��ور حدود یک میلیون دستگاه خودرو باشد که از این تعداد تنها 

حدود 5 درصد استاندارد یورو۴ دارند.
دبیر کمیت��ه فنی ص��دور مجوزهای خودرویی س��ازمان حفاظت 
محی��ط زیس��ت در پایان با تاکید بر اینکه ای��ن یعنی مصوبه ارتقای 
استاندارد خودروها به یورو5 در کشور طی امسال اجرایی شده است، 
اظه��ار کرد: از این رو تنها تعدادی خودروی یورو۴ که خودروس��ازان 
نتوانس��ته بودند در موعد زمانی مشخص به تعهدات خود عمل کنند 
و آنها را تحویل دهند، براس��اس اس��تانداردهای گذشته طی امسال 

وارد چرخه شدند.

تا همین چند س��ال پیش با حدود 30 میلیون تومان می توانس��تیم 
یک خودروی معمولی بخریم، اما اکنون با همین مبلغ می توان تنها 6 

قلم از قطعات همان خودرو را خریداری کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از ایران، در توضیح ساده تر 5 حلقه تایر 
2 میلیون و ۴00 هزار تومان، ای سی یو 2 میلیون و 200 هزار تومان، 
ات��اق کامل ۱۹ میلی��ون تومان، باتری ۴20 هزار تومان و کاتالیس��ت 
5 میلی��ون و 500 هزار تومان اس��ت. این قیمت ها ب��رای ارزان ترین 

خودروی بازار یعنی تیبا صندوقدار است.
در ای��ن میان یک نکته مهم وجود دارد و آن چرخه معیوبی اس��ت 

که در صنعت خودرو و قطعه س��ازی وجود دارد. در ایران قطعه سازان 
متعددی وجود دارند؛ مجموعه هایی که می توانند با قیمت های رقابتی 
با خودروس��ازان همکاری کنند، اما نداش��تن الب��ی و عدم حضور در 
چرخه دالالن باعث ش��ده است که تولید این مجموعه ها کاهشی شود 
و یا خوش بینانه با یک یا دو واس��طه به زنجیره تأمین قطعات خودرو 

برسند.
محمدحس��ین احمدیان یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی اس��ت، 
او می گوی��د: »می ت��وان قیم��ت خ��ودرو را کاهش داد ام��ا برخی ها 
نمی خواهن��د چراکه سودش��ان در این موضوع اس��ت. خودروس��ازان 

با معدود ش��رکت های قطعه س��ازی همکاری می کنند ک��ه بعضاً این 
شرکت ها با ارائه پول های هنگفت توانستند به چنین جایگاهی برسند. 
در این میان برای اینکه محصول یک قطعه ساز به ایران خودرو یا سایپا 
برسد، باید با قطعه سازان که وصل هستند و واسطه ها البی کرد. آنها با 
گرفتن پول یا درصدی از فروش اجازه می دهند که قطعه ساز محصول 
خ��ود را از طریق آنها وارد زنجیره تأمین کند. این در حالی اس��ت که 
قطعه س��ازانی وجود دارند که می توانند با قیمت و کیفیت بهتری یک 
قطع��ه را تولید کنند، اما به خاطر نداش��تن ران��ت و پول چنین امری 

برای شان محقق نشده است.«

نیسان وانت از چرخه تولید خودروها خارج می شود

نقش البی قطعه سازان در افزایش قیمت خودرو
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مهاجران کسانی هستند که نقش مهمی در ابعاد مختلف جوامع داشته اند، 
اما شیوع بیماری کرونا، نقش آنها را برای مقابله با این ویروس فراگیر برجسته تر 

کرد.
جوامع وابستگی خود را به مهاجران که اغلب 
در جوامع ما بسیار نادیده گرفته می شوند، درک 
می کنند. مهاجران در خط مقدم پاسخگویی به 
بحران نقش بسیار بزرگی داشته اند؛ از مراقبت از 
بیماران و سالخوردگان تا اطمینان از تأمین مواد 
غذایی در حین قرنطینه این نقش بسیار پررنگ 
بوده اس��ت. همان طور که مهاجران برای جوامع 
نقش��ی جدایی ناپذیر دارند، می توانند در بهبود 

وضعیت زندگی نیز نقش اساسی داشته باشند.
باید اجازه دهیم تا فرصت بهبودی از بیماری 
همه گیر با تحقق همبس��تگی جهانی به دست 
مهاجران ممکن شود، چراکه مهاجران جامعه را 
قادر می سازند تا اقتصاد خود را در داخل و خارج 

از کشور دوباره بسازند.
آنتونی��و ویتورینو، مدی��رکل س��ازمان بین المللی مهاجرت س��ازمان ملل 
)IOM(، همچنین مهاجران را در سطح جهانی به عنوان قهرمانان مقاومت در 

برابر شرایط دشوار تحسین و اضافه کرد که با گذار جهان به سوی بهبود، آنها 
کلید بازگشت به زندگی عادی خواهند بود.

وی گف��ت: اما برای این اتفاق، ما باید تالش های بس��یاری را که بس��یاری 
از کش��ورها انج��ام داده اند، ب��رای اطمینان از 
حضور مهاجران و ایجاد زمینه آس��ایش برای 
آنان از جمله دسترسی به خدمات اجتماعی و 

پشتیبانی را فراهم کنیم.
تخمی��ن زده می ش��ود 2۷۱ میلیون مهاجر 
در س��طح جهان وجود داشته باش��د )تا سال 
20۱۹(، که نه تنها به اقتصاد کش��ورهایی که 
در آن کار می کنند کمک بزرگی می کند، بلکه 
میلیون ه��ا نف��ر دیگر را نیز در کش��ور خود از 

طریق حواله ها پشتیبانی می کنند.
دارایی های مثبت

به طور مش��ابه، کارشناسان مستقل حقوق 
بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه 
در مورد حقوق بشر مهاجران بنام به تمامی کشورهای عضو برای درمان تمام 
مهاجران با عزت و با دسترسی برابر به خدمات، منافع، اطالعات و کمک شان 

کند.

واگن س��ازی یکی از صنایع منتفع از دس��تاوردهای دانش بنیانی است. 
شرکتی با توانمندی باالی دانشی به ساخت قطعات مرتبط با حوزه ریلی 

ورود کرده است.
شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شرکتی 
دانش بنیان اس��ت که طراح��ی و تولید انواع 
خ��ودروی ریل��ی، ریل ب��اس، واگ��ن مترو، 
واگن ه��ای باری لبه کوتاه و لبه بلند، طراحی 
و تولید بوژی، ساخت قطعات و اجزای واگن، 
تعمیرات و نگهداری ناوگان را در دس��تور کار 

قرار داده است.
به گفته امیر اسالمی، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان، ایریکو با در اختیار داشتن نیروی 
انس��انی باس��ابقه، به کارگیری دان��ش روز، 
مش��ارکت با ش��رکت های مطرح ریلی دنیا و 
دارابودن خ��ط تولید انعطاف پذی��ر به عنوان 

شرکتی چابک در سطح منطقه مطرح است.
این فعال دانش بنیان در ادامه تاکید کرد: بوژی نوعی کفی تریلی یا ارابه 
است که شبیه کمرشکن است ولی تعداد چرخ های آن خیلی بیشتر است 
بدین معنا که دارای محورهای متعدد متناس��ب با میزان بار است و برای 

حمل بارهای بس��یار سنگین به منظور کاهش فشار بار بر روی جاده، راه 
آهن و نیز اسبی که آن را می کشد طراحی شده است.

وی افزود: تعمیرات واگن، تعمیرات لکوموتیو، تعمیرات بوژی، تس��ت 
توزین، تس��ت راه اندازی، تس��ت بارگذاری، 
بوژی، تس��ت باران، تست اس��تاتیک بدنه، 
امکان س��نجی، طراح��ی و مش��اوره ناوگان 
ریلی، طراحی جوش، مدل سازی سه بعدی 
و شبیه س��ازی و آنالی��ز از جمل��ه خدمات 

ارائه شده در شرکت ما است.
این فع��ال فن��اور همچنین بی��ان کرد: 
تاسیس کارخانجات در داخل یا خارج برای 
تولید، ساخت و تهیه انواع خودروهای ریلی 
مانند اتوب��وس ریلی، واگن مترو، مونوریل و 
واگن داخل شهری، ساخت قطعات و اجزای 
واگن، خری��د و ف��روش، واردات و صادرات 
م��واد اولیه و محصوالت و قطعات و هرگونه 
ماش��ین آالت مربوط به واگن و ارائه خدمات مش��اوره ای و مش��ارکت در 
طرح های سرمایه گذاری تولیدی و غیرتولیدی از دیگر خدماتی است که 

به مشتریان ارائه می کنیم.

ریل صنعت واگن سازی با دستاوردهای دانش بنیانی به بازار متصل شدنقش مهاجران در بهبود بحران کرونا چیست

در بس��یاری از آمارهای ارائه ش��ده از برخی  کشورهای توسعه یافته، عنوان 
می شود که بیش از 50 درصد از کسب و کارهای جدید در درازمدت شکست 
خواهند خورد و این آمار برای استارت آپ ها بسیار باالتر است. در کشور ما نیز 
تعداد استارت آپ های ناموفق، قطعاً از استارت آپ های موفق بسیار بیشتر است 

و این ماهیت طبیعی این نوع از کسب و کار است.
در ایران، در مورد دالیل اصلی شکس��ت اس��تارت آپ ها، نظرس��نجی های 
مختلفی انجام شده است. در نظرسنجی های انجام شده، از مدیران استارت آپ ها 
و همچنین مدیران صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر دو جواب مختلف 

به دست آمده است.
در این نظرس��نجی ها، اکثر مدیران استارت آپ ها، اظهار کرده اند که کمبود 
س��رمایه عامل اصلی شکست اس��تارت آپ ها اس��ت، اما مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری ریسک پذیر، عواملی مانند محصول بی کیفیت، هم تیمی ضعیف 

و ضعف بازار یابی را به عنوان علت اصلی شکست استارت آپ ها بیان کرده اند.
این تفاوت عمیق در دیدگاه این دو طیف، اتفاقی نیست و نکته بسیار قابل 
تأملی را به همراه دارد. واقعیت این اس��ت که بازیگران اکوسیستم نوآوری در 
ایران تا حد زیادی رشد کرده اند و نسبت به ۱0 سال قبل، تفاوت قابل توجهی 

ایجاد شده است.
در ح��ال حاضر، ده ه��ا صندوق vc و س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر بخش 
خصوصی در کش��ور فعالیت می کنند، در صورتی که یک طرح اس��تارت آپی 

درخش��ان با محصول خوش فروش و تیم قوی، ایجاد شود، احتمال کمی دارد 
که نتواند نظر این سرمایه گذارهای بالقوه را جذب کند.

در واقع، یک طرح استارت آپی عالی، مانند آب جاری می ماند که دیر یا زود 
راه خود را به س��مت بازار و تجاری سازی پیدا می کند. به همین سبب کمبود 
سرمایه نمی تواند عامل اصلی در شکست استارت آپ ها تلقی شود، بلکه شاید 
پافشاری و س��ماجت بر طرح های ناموفق استارت آپی، عامل مهمتری در این 

زمینه است.
بس��یاری از موسسان استارت آپ ها در ایران، در هنگام تشکیل تیم، 
افرادی را جذب می کنند که از نظر احساس��ی با آنها راحت تر هستند 
و به اصطالح بیش��تر شبیه آنها هس��تند. در حالی که این یک اشتباه 
بزرگ اس��ت. یک تیم بای��د ترکیبی از افراد مختلف باش��د، مثاًل یک 
نفر دارای روحیه حس��ابرس و با مش��خصه های محافظه کارانه در کنار 
یک ش��ریک که بی پرواتر و خوش بین تر است، می توانند مکمل خوبی 
برای همدیگر باش��ند. به همین دلیل بسیاری از مدیران صندوق های 
س��رمایه گذاری خطرپذیر، انتخاب هم تیمی ضعی��ف را یکی از دالیل 

شکست استارت آپ ها در ایران برشمرده اند.
مس��ائلی مانند رقبای احتمالی، عدم نیاز ب��ازار و کیفیت ناکافی محصول، 
نقش��ی بس��یار تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت یک استارت آپ ایفا 
می کند. چینش تیم در یک استارت آپ مانند بازی شطرنج است و باید بسیار 
هوش��مندانه انجام شود. فعاالن استارت آپی در کشور، باید با پرهیز از برخورد 
احساسی با مس��ائل کاری، از شکست های خود درس بگیرند و در تالش های 

مکرر بعدی، این درس ها را به نردبان موفقیت تبدیل کنند.

ی��ک نماین��ده مجلس گفت هنگام مطرح ش��دن قان��ون حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان از قرار گرفتن نام ش��رکت های خالق در این 

قانون حمایت می کنیم.
مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی از حوزه انتخابیه خرم آباد گفت: کشور ما نیاز به عزم جهادی 
و تغییر جدی در دیدگاه های حمایتی در حوزه اقتصاد دارد تا ش��اهد 

نتایجی متفاوت تر از آنچه تاکنون بوده ایم، باشیم.
 وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ش��رکت های خ��الق در حوزه هایی 
مانند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، بازی، اسباب بازی و 
سرگرمی، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، صنایع دیداری 
و ش��نیداری، طراحی، یادگیری، چاپ و نش��ر، گیاهان دارویی و طب 

سنتی و  هنرهای تجسمی و نمایشی فعال هستند.
 این عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی 
اف��زود: این حوزه ه��ا از این ظرفیت برخوردار هس��تند که اقتصادهای 
محلی را در گوش��ه و کنار کش��ور متحول سازند یا سطح اشتغال زایی 
را افزای��ش دهن��د. به همین دلیل، ش��رکت های خ��الق نیز همچون 

شرکت های دانش بنیان شایسته و مستحق حمایت هستند.
این اس��تاد دانش��گاه ضمن تاکید بر حمایت حداکثری از زیست بوم 
صنای��ع نرم و خالق و نوآورانه کش��ور گفت: در هنگام بررس��ی قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اس��المی، برخی از نمایندگان اعالم کردند که باید نام 
شرکت های خالق نیز در این قانون در کنار نام شرکت های دانش بنیان 

قرار گیرد و این شرکت ها نیز از حمایت قانونی برخوردار شوند.
 ویس کرمی، ضمن توضیح بسترهای قانونی موجود برای حمایت از 
شرکت های خالق، افزود: در بسته حمایت قانونی از شرکت های خالق، 
باید حتماً حمایت قوی مالی و تسهیالتی وجود داشته باشد و به برخی 
حمایت های شعاری و معنوی، بسنده نشود. با توجه به اینکه اغلب این 
شرکت ها توسط جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی، ایجاد می شود، باید 
یک بس��ته متنوع حمای��ت، اعم از معافیت ه��ای مالیاتی و کمک های 

بیمه ای برای پشتیبانی از شرکت های خالق، تصویب شود.
 وی ضمن اشاره به سازوکار اجرایی و قانونی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون چند بار 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی حضور یافته 
است. مسئولین حوزه شرکت های خالق در این معاونت نیز می توانند با 
حضور در این کمیسیون، مشکالت و نیازمندی های شرکت های خالق 
را به نمایندگان منتقل کنند، تا تصویری شفاف تر و کارشناسی شده تر 

در این زمینه ایجاد شود.
 وی همچنی��ن بیان کرد: بی ش��ک در هنگام ط��رح قانون حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان در صحن علنی مجل��س، در صورت انجام 
کار اساس��ی و کارشناسی، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نیز از 
گنجاندن نام ش��رکت های خالق در این قانون کارگشا و مهم، حمایت 
خواهند کرد. نظر مجلس ش��ورای اس��المی این اس��ت که با تکیه بر 
فعاالن دانش بنیان، خالق و نوآور کشور، یک اقتصاد درون زا و قوی در 

ایران اسالمی، ایجاد شود.

افزایش سطح اشتغال زایی؛ حمایت از شرکت های خالق گسترش می یابد

به قلم: لوکاس منتلی / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی: موفقیت های فوق العاده تسال 
در زمینه اتومبیل های خودران با موتورهای برقی، باعث شده است که اپل نیز به دنبال 
حضور در این صنعت باشـد. در این راسـتا ذکر این نکته ضروری اسـت که بنا بر نظر 
بسـیاری از تحلیلگران، تا کمتر از 10 سـال آینده، این مدل از خودروها به جایگزینی 
بـرای مدل های بنزینی رایج تبدیل خواهند شـد، با این حال اپل برای رقابت با تسـال 
که چندین سـال در این حوزه فعالیت دارد، کار سـختی را خواهد داشت. در این راستا 
ایالن ماسک اخیرا موضوعی را مطرح کرده که تعجب بسیاری را به همراه داشته است. 
وی اعالم کرده است که در سال های اول فعالیت تسال، این شرکت با مشکالت بسیاری 

مواجه بوده و همین امر باعث شـد تا وی پیشـنهاد خرید برند را با قیمتی بسیار کم به 
مدیـران اپـل بدهد، با این حال این موضـوع با عدم تمایل آنها همـراه بود. درواقع در 
آن زمـان ایـن ایده به نظر مدیران اپل ابدا جذاب و پرفایده تلقی نمی شـد. با این حال 
هم اکنون تسـال به حدی رشد کرده که دلیل اصلی قرار گرفتن ایالن ماسک در جایگاه 
دوم فهرسـت ثروتمندترین افراد جهان، است. این اشتباه مدیریتی را باید بزرگ ترین 
فرصت سـوزی تاریخ اپل دانسـت. وی همچنین در رابطه با باتـری مدنظر اپل که تک 
سـلولی خواهد بود، اعالم کرده که چنین چیزی غیرممکن بوده و این موضوع تنها در 
حد یک ایده باقی خواهد ماند. یکی از نکات جالب درگیری هایی است که در چند وقت 

شکست و موفقیت کسب و کارهای نوپا

فرصت سوزی به سبک اپل 

دریچــه

همکاری های علمی و پژوهش��ی با اس��اتید، محققان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور در 
حوزه علوم شناختی حمایت می شود. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و 
فناوری با هدف بهره گیری از توان محققان ایرانی خارج از کشور از این همکاری حمایت می کند 
تا زمینه ای برای ترویج و ارتقای دانش علوم ش��ناختی و طراحی، س��اخت و تامین تجهیزات و 
ابزارهای موردنیاز این حوزه باشد. در این راستا نیز ستاد چندی پیش با مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی ریاس��ت جمهوری تفاهم نام��ه ای امضا کرد. در این تفاهم نامه نیز 
ارتقای سطح علمی و حرفه  ای پایگاه های تخصصی، فراهم شدن شرایط انتقال مهارت  ها، روش ها 
و قابلیت  های خدماتی نوین و کمک به تأس��یس ش��رکت های فناور در حوزه علوم شناختی با 
مشارکت دانشگاه ها، پژوهش��گاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های فناور و مراکز رشد و 

نوآوری منتخب کشور به عنوان »پایگاه تخصصی همکار« مورد توجه قرار گرفته است.

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
کشور حمایت می شود تا علوم شناختی رونق  گیرد

محمد رازینی
مدرس دانشگاه و کارشناس اکوسیستم نوآوری ایران

دوشنبه
8 دی 1399

شماره 1694
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5 شرکت دانش بنیان با تالشی مستمر به ساخت کیت های تشخیص سریع 
کرونا ورود کردند؛ تالشی که امروز به تولید 5 میلیون کیت در ماه رسیده است.
دس��تاوردی که در تالش های مجدانه نهادهای موثر حوزه علمی و فناورانه 

کش��ور ب��روز کرده و به نتیجه رس��یده اس��ت؛ 
زیس��ت بومی که ایجاد ش��د و امروز مسیر خود 
را ش��ناخته و به صورت خودکار نیازهای کشور 
را تامین می کند. مهمترین نماد این تالش های 
فناورانه و ظرفیت های دانشی در کشور را روزهای 
بحرانی ش��اهد هس��تیم. مثال همی��ن روزهای 
کرونایی که اگر دانش بنیان ها نبودند برای تامین 
کیت های تش��خیص کرونا باید دست خود را به 

سمت دیگر کشورها دراز می کردیم.
 شکل گیری زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در 
کشور مس��یر خود را یافته است. به گونه ای که 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با اعالم وجود 5 هزار و 500 ش��رکت 

دانش بنیان در کش��ور، گفت: این شرکت ها به صورت خودکار در حال تامین 
نیازهای کشور هستند. مثال در حوزه پیشگیری بیماری کرونا محصوالت بدون 
دخالت دولت و به ش��کلی کامال خودجوش تولید و به بازار عرضه شد. زمانی 

که زیس��ت بومی شکل گیرد؛ اعضای آن فعالیت ها را آغاز می کنند و به تولید 
محصوالت می پردازند.

ام��روز ک��ه بیش از ۱0 ماه از ش��یوع بیم��اری کرونا در کش��ور می گذرد، 
دانش بنیان ها به صورت خودجوش و بدون اتکا 
به بازارهای داخل��ی اقدام به تولید محصوالت 
پیش��گیرانه بیماری کرونا کردند؛ تالش��ی که 
تاکنون نیاز کشور به این محصوالت و تجهیزات 

را رفع کرده است.
به گونه ای که س��تاد توس��عه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم 
کرده است، دانش بنیان ها آمادگی دارند ماهی 
5 میلیون کیت تشخیص سریع کرونا را تولید و 
روانه بازار کنند. این کیت ها با حمایت معاونت 

علمی و فناوری تولید شده اند.
بنا به گفته مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، از ابتدای شیوع این بیماری برای شناسایی شرکت های توانمند تولید 
تجهیزات موردنیاز حوزه کرونا فراخوانی منتش��ر کردیم و شرکت های زیادی 

برای این کار اعالم آمادگی کردند.

یک شرکت دانش بنیان با تولید محصوالت غذایی شیرین که باعث باالرفتن 
قند خون نمی شوند به سالمت بیماران دیابتی کمک کرد.

امید نگینی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان سالمت گستران آرایان گفت: 
هر جامعه ای در عصر حاضر، برای حفظ سالمتی 
و نش��اط خود به محصوالت متنوع��ی نیاز دارد. 
یک��ی از اصلی ترین دالی��ل ف��وت در زمانه  ما، 
بیماری های قلبی و عروقی و س��ایر بیماری های 
مشابه اس��ت. با توجه به تاثیر باالی مواد غذایی 
پرچربی و با درصد باالی شکر در کاهش سالمت 
مصرف کنندگان، این شرکت دانش بنیان تصمیم 
گرفت تا در این زمینه محصوالتی سالم را عرضه 

کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان سالمت گستران 
آرایان در ادامه افزود: بر این اس��اس، این شرکت 
تولید برخی محصوالت و شیرینی جات رژیمی و 
سالم را آغاز کرد. این محصوالت برای افراد مبتال 

به دیابت، حساس��یت به گلوتن و دیگر بیماری های مرتبط با ش��کر، مناسب 
هستند. در این شرکت انواع گز، سوهان، شیرینی لوزی و دیگر شیرینی جات، 
ایرانی و سنتی تولید می شود. در این شیرینی ها، آرد، شکر و گلوکوز حذف شده 

است و به جای این مواد پرکالری، از برخی مواد طبیعی استفاده شده است.
 نگینی ضم��ن توضیح در مورد فعالیت های واحد تحقیقات این ش��رکت، 
گفت: در این محصوالت از برخی مواد مانند س��وربیتول، ایزومالت، اس��تفاده 
می ش��ود، در واقع در محصوالت این شرکت از 
مواد استحصال شده از استویا استفاده می شود، 
برگ خشک گیاه استویا می تواند بین ۱0 تا 20 
برابر برخی مواد شکری مضر، شیرین تر باشد، 
اما باعث باالرفتن قند خون نشود و این مزیت 
بزرگ این ماده اس��ت که البته خاصیت آنتی 

اکسیدانی نیز دارد.
ای��ن فع��ال دانش بنی��ان ضم��ن توضی��ح 
فعالیت های این مجموعه برای توسعه بازاریابی 
گفت: محصوالت این شرکت با یک سوم قیمت 
نمونه مشابه خارجی عرضه می شود و تاکنون به 
کشورهایی نظیر عراق، روسیه و عمان نیز صادر 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر، در حال تاسیس 
کارخانه جدید شرکت در شهرک صنعتی هستیم و امیدوار هستیم با حمایت 
و اخذ تس��هیالت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بتوانیم خطوط 

تولید جدید شرکت را راه اندازی کنیم.

محصولی دانش بنیان سالمت را به بیماران دیابتی هدیه می دهد5 مجموعه فناور در ماه 5 میلیون کیت تشخیص کرونا تولید می کند

مراک��ز نوآوری در حوزه اجتماعی و توانبخش��ی با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه تهران توسعه می یابند.

براساس برنامه ریزی ها این مرکز نوآوری در دانشکده علوم توانبخشی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران جانمایی ش��ده و کار احداث آن  نیز در 

فضایی به مساحت تقریبی یک هزار و 500 متر آغاز شده است.
فاطمه حسینی در بازدید از پروژه احداث این مرکز نوآوری، با تاکید 
بر ضرورت تکمیل و بهره برداری طبق زمان بندی صورت گرفته ضمن 
رعای��ت همه م��وارد فنی و کیف��ی گفت: این مرکز ن��وآوری که برای 
توس��عه زیس��ت بوم در حوزه نوآوری اجتماعی ایجاد می ش��ود، هدف 
بهبود کیفیت زندگی در زمینه توانبخشی و گسترش فناوری های این 
حوزه را دنبال می کند. مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به حمایت از فعاالن فناور حوزه توانبخش اشاره کرد و گفت: این مرکز 
که قرار اس��ت مطابق ب��ا برنامه زمانی به بهره برداری برس��د، می تواند 
نقش موثری در زمینه توانبخشی و تبدیل آن به ارائه خدمت به جامعه 

و همچنین تولید ثروت ایفا کند.
حس��ینی با اش��اره به آغ��از فرآیند این مرک��ز ن��وآوری ادامه داد: 
مسئوالن دانش��کده علوم توانبخشی دانش��گاه علوم پزشکی ایران نیز 
ضمن استقبال از احداث این مرکز نوآوری اجتماعی، تاکید کردند که 
همه تالش خ��ود را برای تکمیل این پروژه مهم با رعایت زمانبندی و 
همچنین در نظر گرفتن مس��ائل فنی و کیفی به کار خواهند بست تا 

این فضا هرچه زودتر آماده بهره برداری شود.
 زیست بومی برای توسعه نوآوری های اجتماعی و توانبخشی

در طراحی فضای داخلی این مرکز تخصصی نوآوری های اجتماعی و 
توانبخشی، باکس شرکت های دانش بنیان و دارای نبوغ و استارت آپ ها 
در زمینه توانبخشی، فضای کار اشتراکی، باکس شتاب دهنده ها، کافه 

علم برای رویدادها در نظر گرفته شده است.
یکی از اه��داف احداث این مرکز که با حمایت های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و همکاری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه 
علوم پزش��کی ایران در حال پیگیری اس��ت، ایجاد فضایی برای انجام 
پژوهش های کاربردی، جلب همکاری مراکز دانش��گاهی، دولت، بخش 
خصوص��ی و مراکز تحقیقاتی در زمینه توانبخش��ی برای شناس��ایی و 
خلق محصوالت جدیدی است که قابلیت ارائه به بازار را داشته باشند.
تقویت اقتصاد دانش بنیان و فراهم کردن بس��تر مناسب برای توسعه 
فناوری توانبخش��ی در کش��ور ازجمله مهمترین اهداف احداث مرکز 

تخصصی نوآوری های اجتماعی و توانبخشی است.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ع��الوه بر حمایت های 
م��ادی و معنوی ب��رای احداث مرکز تخصص��ی نوآوری های اجتماعی 
و توانبخش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران، حمایت از ایجاد س��ایر 
مرکز نوآوری اجتماعی ازجمله مرکز نوآوری اجتماعی دانش��گاه علوم 

توانبخشی و بهزیستی را نیز آغاز کرده است.

فناوری ه��ا، از حرک��ت تا توقف خ��ودرو را احاطه کرده ان��د و با حضور 
ش��رکت های دانش بنیان دیری نمی پاید ک��ه خودروهای تمام الکتریکی 

جانشین خودروهای موجود در بازار شوند.
از زمانی که ابتدایی ترین ش��کل از چرخ در هزاران سال پیش به دست 
بشر ساخته شد تا امروز که خودروهای خودران با جهانی از پیشرفته ترین 
فناوری ها پا به میدان گذاشته اند، این ابزار یک روند پرشتاب و فزاینده را 
در پیشرفت پشت سر گذاشته است. تقریبا هیچ دوره ای نبوده که صحبت 
از تحولی در دنیای خودروها وجود نداش��ته باش��د و یک بخش از خودرو 
دس��تخوش تغییری نشود.  پیش��رفت فناوری الکتریکی و تجهیزات این 
حوزه، تحول در فناوری خودرو را س��رعت بخش��ید. ورود این فناوری به 
بخش پیشرانه خودرو در سال های اخیر یکی از مهمترین اولویت ها برای 
ایجاد انقالبی در این صنعت بوده و فعاالن فناور، در این مس��یر گام های 
زیادی برداش��ته اند. یک��ی از جنبه های ای��ن فرآیند از تمرکز رس��انه ها 
پنهان مانده اس��ت. فناوری خودروی الکتریکی چالش های جدیدی برای 
تولیدکنندگان ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، ترمزهایی برای نسل 
جدید خودروهای هیبریدی و تمام برقی است. تا پیش از ورود فناوری های 
الکتریکی به عرصه خودرو، ترمزهای مکانیکی و هیبریدی، مورد استفاده 
قرار می گرفتند، اما کاس��تی هایی که در این پلتفرم جدید وجود داش��ت 
فناوران را به اندیشه واداشت و زمینه ظهور ترمزهای الکتریکی را به ارمغان 
آورد. ترمز الکتریکی، کارکردی مانند ترمزهای هیدرولیکی خودروها دارند. 
تنها تفاوت در این است که ترمزهای الکتریکی از مغناطیس و آهنربا برای 
ترمزگیری استفاده می کنند در حالی که در نوع هیدرولیک، فشار روغن 
هیدرولیک باعث ترمز خودرو می ش��ود. سیستم ترمز برقی دارای اجزای 
مختلفی از جمله آهنربا، ش��افت، بازوی محرک، کفشک جلوی کوچک، 
فنر راکتور و کفشک عقب بزرگتر است. همه این قطعات برای پشتیبانی 
از عملکرد کلی ترمز به طور یکپارچه کار می کنند. سیستم ترمز برقی نیاز 

به استفاده از کنترل کننده ترمز دارد. این قطعه با فشار دادن پدال، جریان 
الکتریکی ارسال شده به ترمز را تنظیم می کند. ترمزهای برقی دارای یک 
آهنربا هستند که معموالً در صفحه پشتی قرار دارد. این آهنربا دارای دو 
سیم رسانا است که مستقیماً به فنر تریلر متصل می شوند. بنابراین وقتی 
برق روشن است، آهنربا را فعال می کند. تماس آهنربا و صورت طبل منجر 
به اصطکاک می ش��ود که باعث یک عمل چرخش��ی می شود. وقتی این 
اتفاق می افتد، توپی متوقف می شود و در نتیجه چرخ ها متوقف می شوند.  
چه وقت ما خودروها را با ترمزهای الکتریکی خواهیم دید؟ البته این امر 
می تواند یک روند آهسته باشد؛ مانند مسیری که از ترمزهای کاسه ای تا 
ترمزهای دیس��کی کنونی طی شده اس��ت. البته هنوز کارهای زیادی در 
زمینه توس��عه ضروری به نظر می رسد که از آن جمله می توان به کنترل 
نرم افزاری ترمز اشاره کرد؛ زیرا سیستم های الکتریکی تمایل به ارائه ویژگی 
روش��ن/خاموش دارند، با این حال سیستم ترمز الکتریکی دارای مزایای 
زیادی نس��بت به ترمزهای مکانیکی و هیدرولیکی اس��ت. سیگنال های 
الکتریکی سریع تر و قابل کنترل تر از سیگنال های هیدرولیکی هستند و 
استفاده از چنین سیستم هایی می تواند به ساده سازی معماری خودرو نیز 
کمک کند. دیگر به پایان استفاده از ترمز هیدرولیکی و دوران سیطره آن  
بر دنیای خودرو نزدیک شده ایم و آن روز نزدیک است. با ورود شرکت های 
دانش بنیان و فناور به عرصه خودروهای الکتریکی و تجهیزات این حوزه، 
راه برای ورود کشورمان به عرصه رقابت جهانی در این عرصه گشوده شده 
است. تجهیزات ناوبری، سیس��تم های آسایشی و مهمتر از همه پیشرانه 
خودرو برخی از زیرس��خت های خودرو است که شرکت های دانش بنیان 
در مسیر توسعه فناوری های شان فعالیت می کنند. در این مسیر معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با تفاهم نامه هایی که با خودروسازان 
ب��زرگ، نهادها و س��ازمان ها ص��ورت داده و حمایتی که از ش��رکت های 

دانش بنیان دارد، راه را برای حرکت کشور در این مسیر هموار می کند.

مواجه بوده و همین امر باعث شـد تا وی پیشـنهاد خرید برند را با قیمتی بسیار کم به 
مدیـران اپـل بدهد، با این حال این موضـوع با عدم تمایل آنها همـراه بود. درواقع در 
آن زمـان ایـن ایده به نظر مدیران اپل ابدا جذاب و پرفایده تلقی نمی شـد. با این حال 
هم اکنون تسـال به حدی رشد کرده که دلیل اصلی قرار گرفتن ایالن ماسک در جایگاه 
دوم فهرسـت ثروتمندترین افراد جهان، است. این اشتباه مدیریتی را باید بزرگ ترین 
فرصت سـوزی تاریخ اپل دانسـت. وی همچنین در رابطه با باتـری مدنظر اپل که تک 
سـلولی خواهد بود، اعالم کرده که چنین چیزی غیرممکن بوده و این موضوع تنها در 
حد یک ایده باقی خواهد ماند. یکی از نکات جالب درگیری هایی است که در چند وقت 

اخیر میان ایالن ماسـک و مدیران اپل جریان دارد. درواقع وی از اسـتخدام کارمندان 
سابق تسال، ابراز ناراحتی کرده و این اقدام را در راستای کپی برداری دانسته است. وی 
همچنین طعنه ای را به ارزشمندترین برند حال حاضر جهان زده که کارمندان اخراجی 
تسـال را اسـتخدام و از این طریق به دنبال پیدا کردن راه حل اسـت. حال باید دید که 
این گفته ها با چه واکنشـی از تیم کـوک، همراه خواهد بود. درواقع در چند وقت اخیر 
ایالن ماسک بارها با کارآفرین های مختلف نظیر بیل گیتس وارد جدال لفظی شده و به 

نظر می رسد که این بار، تیم کوک هدف اصلی او خواهد بود.
techcrunch.com :منبع

نوآوری به حوزه اجتماعی و توانبخشی راه می یابد

از ترمزهای الکتریکی چه می دانیم

فرصت سوزی به سبک اپل 

یادداشـت

از روزی که ش��بکه جهانی وب وارد دنیای انسان ها شده، 30 سال می گذرد 
و امروزه اکثر مردم در سراسر جهان روزانه از این پدیده  استفاده می کنند.

ب��ه گزارش دیجیات��و، در تاریخ ۴ دی ۱36۹ )25 دس��امبر ۱۹۹0(، یعنی 
30 س��ال پیش، شبکه جهانی وب )World Wide Web( در ژنو سوئیس 
متولد ش��د تا کارب��ران بتوانند از طریق اینترنت به س��رعت به وب س��ایت ها 
دسترس��ی داشته باشند. دو دانشمند علوم رایانه به نام های »تیم برنرز لی« و 

»رابرت کایو« اولین صفحه وب جهان را ایجاد کردند.
از آن زم��ان تا به امروز دنیای وب پیش��رفت های زی��ادی را تجربه کرده و 
اینترنت میلیاردها نفر را در سراس��ر جهان ب��ه یکدیگر متصل کرده. اهمیت 
دنیای وب و اینترنت امس��ال افزایش چشمگیری یافت، چراکه شیوع ویروس 

کرونا بسیاری از مردم را در سراسر جهان خانه نشین کرد.

شبکه جهانی وب 30 ساله شد



چرا انتخاب های نادرس��ت و بی فایده می کنیم، حتی زمانی که می دانیم 
باید بهتر عمل کنیم؟

اگ��ر از اکثر مردم بپرس��ید، می گویند که انتخاب های نادرس��ت نتیجه 
»کمبود اراده« اس��ت، اما تحقیقات انجام ش��ده در دانشگاه کلمبیا نشان 
می ده��د که نی��روی اراده دقیقاً باع��ث انتخاب های نادرس��ت و بی فایده 

نمی شود.
در واقع شاید تعجب کنید، اما باید بدانید که چقدر تصمیم های کوچک 
روزانه می تواند تأثیر زیادی بر روی نیروی اراده ش��ما در انتخاب های مهم 
داش��ته باش��د. از همه مهم تر، به نظر می رسد با داشتن انتخاب های ساده 
می توانی��د نی��روی اراده خودت��ان را افزایش دهی��د و تصمیم های بهتر و 

باثبات تری را بگیرید.
چرا برخی از مجرمان دادرسی عادالنه ندارند؟

در یک مطالعه تحقیقاتی که توس��ط آکادمی ملی علوم منتش��ر ش��د، 
روان شناسان عواملی را بررسی کردند که در تأیید یا عدم تأیید قاضی برای 

آزادی مشروط مجرم تأثیر می گذارد.
روان شناسان ۱۱۱2 حکم قضایی را در یک بازه  زمانی ۱0 ماهه بررسی 
کردند. همه احکام توس��ط هیأت ُقضات برای آزادی مش��روط صادر شده 
بود که اجازه یا عدم اجازه را به مجرم برای حکم آزادی مش��روط از زندان 
می داد. )در برخی موارد، مجرم خواس��تار آزادی نبود، بلکه خواستار تغییر 

در شرایط آزادی مشروط بود.(
ممکن است تصور کنید که تصمیم قاضی تحت تأثیر عواملی مانند نوع 
جرم یا نقض قوانین خاص بوده اس��ت، اما روان شناسان دقیقاً به نتیجه ای 
عکس این موضوع رسیدند. آنها فهمیدند که تصمیم های ُقضات تحت تأثیر 
عواملی اس��ت که نباید اصاًل تأثیری در نتایج دادگاه داش��ته باشد. یکی از 

مهمترین عوامل ساعت برگزاری دادگاه بود.
روان شناسان دریافتند که در ساعت های ابتدایی روز احتمال اینکه قاضی 
حکم به آزادی مشروط زندانی بدهد، حدود 65درصد است. هر چقدر زمان 
می گذرد و خستگی بر قاضی به دلیل صدور احکام متعدد چیره می شود، 
احتمال اینکه یک مجرم موفق به دریافت حکم آزادی مشروط شود، کم کم 

به صفر می رسد.
اما پس از اس��تراحت و خ��وردن ناهار، قاضی با روحی��ه بهتر و قوی تر 
ب��ه س��الن دادگاه بازمی گردد و احتمال رأی به آزادی مش��روط بالفاصله 
تا 65درصد افزایش می یابد. س��پس با گذش��ت زمان، درصد تأیید آزادی 

مشروط تا پایان روز دوباره به صفر نزدیک می شود.
این روند برای بیش از ۱۱00 حکم قضایی صادق بود. فرقی نداشت که 
جرم چیست )قتل، تجاوز، س��رقت، اختالس(. اگر جلسه دادرسی آزادی 
مشروط مجرم صبح )یا بالفاصله پس از استراحت کوتاه برای خوردن غذا( 
برنامه ریزی شده بود، احتماالً درصد تأیید حکم آزادی مشروط در مقایسه 

با ساعت های پایانی جلسه طوالنی دادگاه افزایش می یافت.
اینجا چه خبر است؟

همانط��ور ک��ه می دانی��د، اراده  مانند ماهیچه های بدن اس��ت. وقتی از 
آن مکرر اس��تفاده کنید، طبیعتاً خسته می ش��ود. هر زمان که تصمیمی 
می گیرید، مثل این است که یک حرکت ورزشی را یک بار دیگر در سالن 
بدن س��ازی تکرار کنید. مانند خستگی ماهیچه ها بعد از انجام یک ورزش 
سنگین، نیروی اراده شما نیز پس از تصمیم گیری های زیاد ضعیف می شود.
محققان اغلب از این پدیده به عنوان »خس��تگی تصمیم« یاد می کنند. 
وقتی قاضی خستگی تصمیم را تجربه می کند، درخواست آزادی مشروط 

بیشتری را رد می کند.
ای��ن اتفاق منطقی اس��ت. وقتی اراده  ش��ما ضعیف ش��ده و مغزتان از 
تصمیم گیری خس��ته می ش��ود، گفتن کلمه »نه« و رد درخواست آزادی 
زندانی آسان تر از زمانی است که بخواهید براساس دالیل منطقی و مستدل 
به این نتیجه برس��ید که آیا زندانی برای آزاد ش��دن به اندازه کافی قابل 
اعتماد اس��ت یا خیر. در ساعات ابتدایی روز، یک قاضی به هر پرونده رأی 
منصفانه می دهد، اما زمانی ک��ه انرژی او کاهش پیدا می کند، چه اتفاقی 

می افتد؟ رد درخواست.
به همین دلیل درک این پدیده برای شما مهم است.

آیا از خستگی تصمیم رنج می برید؟
خستگی تصمیم هر روز در زندگی شما اتفاق می افتد. مثاًل اگر شما در 
محل کارتان یک روز را با تصمیم گیری های س��خت سپری کرده باشید، 
وقتی به خانه برمی گردید احس��اس خستگی می کنید. شاید بخواهید که 
برای انجام تمرین ورزشی به باشگاه بروید، اما مغز شما ترجیح می دهد که 
به طور پیش فرض تصمیم آسان تری را بگیرد. به همین دلیل استراحت در 
خانه و نشستن روی کاناپه را ترجیح می دهد. این همان خستگی تصمیم 

است که برای شما اتفاق می افتد.
خس��تگی تصمیم در زمانی که شما نتوانید از نیروی اراده خودتان برای 

کار شبانه یا پختن غذای سالم برای شام استفاده کنید، صادق است.
با توجه به اینکه خستگی تصمیم چیزی است که همه ما با آن سروکار 
داری��م، به همین دلیل در این بخش چندین روش را معرفی می کنیم که 
ب��ا کمک آن می توانید زندگی خود را س��ازماندهی کرده و بر نیروی اراده 

خودتان مسلط شوید و آن را در طول روز تقویت کنید.

5 راه غلبه بر خستگی تصمیم و تقویت نیروی اراده
تصمیمات روزانه را از شب قبل برنامه ریزی کنید

همیش��ه تصمیماتی وجود دارند که در طول روز ظاهر می شوند و شما 
نمی توانید برای آنها برنامه ریزی کنید. این اتفاق کاماًل عادی و بخش��ی از 

زندگی است.
ب��رای اکثر اف��راد، تصمیم های��ی که آنه��ا بارها تک��رار می کنند باعث 
خستگی شان می شود. اتالف نیروی اراده به خاطر این تصمیم گیری ها یکی 
از مهمترین دالیلی است که افراد در پایان روز احساس خستگی می کنند، 
در حالی که می توانستند از قبل، آنها را برنامه ریزی کنند. به عنوان مثال، 
تصمیماتی مانند برای کار چه لباسی بپوشم؟ صبحانه چی بخورم؟ قبل از 

کار به خشکشویی بروم یا بعد از آن؟ و ... .
هم��ه  تصمیمات باال را می توان از ش��ب قبل در مدت 3 دقیقه یا کمتر 
گرف��ت. این یعن��ی روز بعد نیروی اراده خود را ب��رای این انتخاب ها تلف 
نمی کنی��د. اختص��اص زمان ب��رای برنامه ری��زی، ساده س��ازی و طراحی 
تصمیم��ات مکرر روزانه، فضای ذهنی بیش��تری را برای انتخاب های مهم 

در هر روز به شما می دهد.
ابتدا مهم ترین کار را انجام دهید

اگر مهمترین پرونده قضایی در جهان وجود داشته باشد، چه زمانی شما 
دوست دارید که قاضی درباره آن بشنود؟

براس��اس تحقیقات انجام شده که در باال به آن اشاره کردیم، پاسخ این 
سؤال صبح خواهد بود. شما می خواهید بیشترین توجه، انرژی و تمرکز آنها 

روی مهمترین تصمیم باشد.
در مورد کار و زندگی ش��ما نیز همین مسئله صدق می کند. مهمترین 

چیز در حال حاضر برای شما چیست؟
رسیدن به تناس��ب اندام؟ راه اندازی کس��ب وکار؟ نوشتن کتابی که در 
ذهن خود دارید؟ یاد گرفتن روش های از بین بردن اس��ترس و رس��یدن 

به آرامش؟
بیش��ترین انرژی خود را برای کارهایی بگذارید که برای شما بیشترین 
اهمیت را دارد. اگر باید 30 دقیقه زودتر بیدار شوید، پس این کار را انجام 

دهید. روز خود را با انجام مهمترین کار زندگی تان شروع کنید.
تصمیم گیری را متوقف کنید و تعهد را شروع کنید.

فکر می کنم توصیه هایی مانند »شما فقط باید تصمیم بگیرید که این کار 
را انجام دهید« بیش از حد مورد توجه قرار می گیرد.

مطمئناً شما باید تصمیم بگیرید که کارهای مهم را انجام دهید، اما بیش 
از آن الزم است که برای آنها در زندگی خود برنامه ریزی کنید.

همه  ما کارهایی را در سر داریم که می گوییم برای ما مهم هستند.
»من واقعاً می خواهم کسب و کار خود را بزرگ کنم.«

»من واقعاً می خواهم ۴0 پوند وزن کم کنم.«
»من واقعاً می خواهم فالن کار را شروع کنم.«

متأسفانه، بیشتر ما این امید را داریم که همیشه و در هر زمانی اراده و 
انگیزه  الزم را برای تصمیم گیری درس��ت در اختیار داشته باشیم. به جای 
اینکه امیدوار باشید که همیشه این انگیزه را داشته باشید، با برنامه ریزی 

کارهای مهم تان به موفقیت بیشتری دست یابید.
به عنوان مثال، برنامه من برای نوش��تن روزهای دوش��نبه و پنجشنبه 
است. برنامه من برای ورزش دوشنبه، چهارشنبه و جمعه است. الزم نیست 
هر دوشنبه تصمیم بگیرم که آیا می خواهم بنویسم یا نه. نوشتن در حال 

حاضر در برنامه  من است.
اگر راحت بنش��ینید و امیدوار باش��ید که می توانید هر روز تصمیمات 
درستی بگیرید، مطمئناً قربانی خستگی تصمیم و کمبود اراده خواهید شد.

اگر باید در طول روز تصمیمات خوبی بگیرید، ابتدا غذایی بخورید
تصادفی نیس��ت که ُقض��ات بعد از غذا خ��وردن می توانند تصمیم های 
بهتری بگیرند. حال، اگر هر روز س��یب زمینی س��رخکرده را در رگ های 
خود تزریق کنید، شک داریم که بتوانید از نتایج تصمیم های خودتان لذت 

ببرید. استراحت به عنوان غذای مغز راهی عالی برای تقویت اراده است.
داش��تن استراحت در طول روز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه 
انجام مه ترین کارها در ابتدای روز بس��یار مهم است، اما همیشه نمی توان 
روز خود را برنامه ریزی و تنظیم کرد. وقتی می خواهید تصمیمات بهتری 

بگیرید، غذای بهتری بخورید.
ساده سازی کنید

فرقی نمی کند که بخواهید به باالترین سطح عملکرد برسید یا بخواهید 
یک رژیم غذایی سالم را شروع کنید. بزرگترین درماندگی افراد این است 
که فکر می کنند باید در تمام ساعت روز از نیروی اراده خودشان استفاده 

کنند.
به دنبال راه هایی باشید که بتوانید زندگی تان را ساده تر کنید. اگر چیزی 
برای تان مهم نیس��ت، آن را حذف کنید. تصمیم گیری در مورد چیز های 
بی اهمیت را کنار بگذارید، حتی اگر وقت این کار را هم داشته باشید. انرژی 

و اراده  ارزشمندتان باید صرف کار های مهم شود.
نیروی اراده یکی از حوزه های زندگی اس��ت که می توان با کاهش تعداد 

انتخاب ها و تصمیم گیری ها به نتایج بهتر و مطلوب رسید.
سخن پایانی

نیروی اراده چیزی نیست که شما داشته باشید یا از آن بی بهره باشید، بلکه 
این نیرو همیش��ه در ش��ما وجود دارد و فقط کم یا زیاد می شود. به حداکثر 
رساندن اراده خود برای تمام روز غیرممکن است، اما این امکان برای شما فراهم 
است که با ایجاد تغییراتی در برنامه روزانه تان موفق به عملی شدن تصمیم های 

خود شوید و شاهد رشد و پیشرفت پایدار در انجام کارهای مهم تان باشید.
JAMES CLEAR/techrasa :منبع
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تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

مترجم: زهرا اشرفی

 نخستین همکاری المبورگینی و دوکاتی
کلید خورد

دو برند ایتالیایی المبورگینی و دوکاتی که زیرمجموعه فولکس 
واگن محسوب می ش��وند، در نخس��تین همکاری خود، اقدام به 
 Ducati Diavel تولید موتورس��یکلتی خاص کرده اند. نام آن
Lamborghini ۱260 انتخاب ش��ده که از نخس��تین خودرو 
هیبری��دی تاریخ المبورگینی به نام Siàn FKP 3۷، در طراحی 
آن الهام گرفته اند. این موتورس��یکلت همان رنگی را دارد که در 
خ��ودرو هیبریدی المبورگینی به کار رفته و در رنگ شناس��ی به 
آن Electrum Gold گفته می ش��ود. به همین خاطر احتماال 
اف��رادی که محصول المبورگین��ی را خریده اند، خود را برای یک 
س��ت جذاب آماده خواهن��د کرد، با این ح��ال در رابطه با زمان 
عرضه آن تاریخ دقیقی اعالم نش��ده و به نظر می رس��د که اوایل 
س��ال آینده، شاهد به فروش رس��یدن آن باشیم. گمانه زنی ها در 
رابط��ه با قیمت ای��ن محصول نیز رقمی تقریب��ا دو برابر آخرین 
موتورس��یکلت تولیدشده توسط دوکاتی خواهد بود. میزان تولید 
آن نیز عدد 630 اعالم ش��ده اس��ت و پیش بینی می شود که در 
م��دت زمانی کمتر از 2 ماه، تمام آن به فروش برس��د. حال باید 
دی��د که آیا این اق��دام، یک همکاری افتخاری بوده و یا ش��روع 
اقدامات��ی جدید خواهد بود. در این راس��تا برخ��ی از تحلیلگران 
عقیده دارند که احتماال از س��ال آینده در کنار هر مدل جدیدی 
از المبورگین��ی، یک موتورس��یکلت الهام گرفته ش��ده از آن نیز 

عرضه خواهد شد. 
robbreport.com :منبع

 کمپین eBay برای کریسمس
با فناوری واقعیت افزوده

خرده فروش��ی eBay در طول نزدیک به 2 ده��ه فعالیت آنالین 
دامنه وس��یعی از مشتریان را به خود جلب کرده است. این برند در 
طول س��ال های اخیر به طور م��داوم از ایده های تازه برای بازاریابی 
کریسمس اس��تفاده کرده اس��ت. تازه ترین اقدام eBay استفاده از 
فناوری واقعیت افزوده برای اعطای کفش های ورزشی اسنیکر است. 
بر این اس��اس eBay با همکاری آنتونی دیویس، س��تاره مش��هور 
NBA، تعداد 500 اس��نیکر مخصوص بس��کتبال را به عنوان هدیه 

در اختیار مشتریانش قرار می دهد.
کاربران برای ش��رکت در قرعه کشی eBay باید به سایت رسمی 
این برند مراجعه نمایند. نکته مهم در این میان ضرورت مراجعه به 
سایت اصلی با اس��تفاده از گوشی هوشمند است. سپس با استفاده 
از فیلتر واقعیت افزوده eBay امکان بخت آزمایی برای برنده ش��دن 
اسنیکرهای جذاب وجود دارد. نکته جالب اینکه پس از فعال کردن 
دوربین گوش��ی همراه یک جعبه هدیه ظاهر می شود. لمس جعبه 
موردنظر ش��انس کاربران را نمایش خواهد داد. بر این اساس شاید 
کاربر موردنظر یک جفت اسنیکر به عنوان هدیه دریافت نماید. اگر 
شانس کاربران در این زمینه منفی باشد، یک متن تشکر و قدردانی 

برای آنها ارسال خواهد شد. 
یک��ی از نکات جالب در مورد کمپین eBay س��ادگی اش اس��ت. 
ش��رکت در این کمپین نیازی به ثبت نام ندارد. کاربران به سادگی 
امکان ش��رکت در فرآیند قرعه کشی را دارند. نکته جالب اینکه پس 
از برنده ش��دن جایزه از کاربران درخواست ثبت اطالعات می شود، 
ب��ا این حال چنین امری به معنای امکان ش��رکت چندباره کاربران 

در قرعه کشی نیست. 
اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده در طول یک دهه اخیر به طور 
مداوم افزایش یافته است. بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی 
مخاطب هدف همیشه به دنبال طراحی کمپین های تعاملی بوده اند. 
اکن��ون فرصت مناس��ب برای کارآفرینان به منظ��ور تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با استفاده از فناوری واقعیت افزوده فراهم شده 
اس��ت. بی شک کمپین eBay یکی از نمونه های موفق در این رابطه 

محسوب می شود. 
marketingdive.com :منبع

طرح انقالبی کانن 

در ش��رایطی که نیکون عمال از رقابت با کانن خارج شده، این 
برن��د با قدرت در ح��ال تثبیت جایگاه خود به عن��وان برند اول 
حوزه تولید دوربین های عکاس��ی، اس��ت. در این راس��تا اخباری 
منتشر شده که می تواند به انقالبی در صنعت مذکور منجر شود. 
بر این اساس قرار است که دکمه شاتر حذف و یک صفحه لمسی 
جایگزین آن ش��ود. این مس��ئله مقاومت در برابر نفوذ آب را نیز 
افزای��ش خواهد داد. با این حال این تغیی��ر می تواند با نارضایتی 
کاربرانی همراه باش��د که به دکمه شاتر عادت کرده اند. درواقع تا 
زمانی که س��لیقه مش��تری تغییر پیدا کند، احتماال شاهد عرضه 
ه��ر دو نوع برای مدتی حداقل در حدود یک س��ال خواهیم بود. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که طرح 
فوق، در مراحل آزمایش��ی خود به س��ر می ب��رد. به همین خاطر 
ممکن اس��ت به صورت کامل کنار گذاش��ته ش��ود. در این راستا 
همه چیز به اطالعات تکمیلی طی چند ماه آینده بستگی خواهد 
داش��ت. همچنین واکنش ها به این خب��ر نیز می تواند در تصمیم 
مدیران این ش��رکت، تاثیرگذار باش��د، با این حال در صورت به 
اجرا درآمدن آن، ممکن است به سرعت شاهد تغییرات به مراتب 

بیشتری در ظاهر دوربین ها باشیم.
techradar.com :منبع
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اگ��ر نگاهی به نام ه��ای مطرح جه��اِن وب مثل گوگل، آم��ازون، یاهو 
و اپ��ل بیندازیم، هیچ ارتباط معناداری بین اس��م انتخابی آنها با موضوع 
فعالیت شان پیدا نمی کنیم. دلیل آن هم ساده است، در دهه ۹0 میالدی، 
یعنی زمانی که اکثر این برندها خلق شدند چیزی به اسم اینترنت فراگیر 
به ش��کل امروزی وجود نداش��ته و تأثیری به  نام سئو )SEO( در توسعه 

کسب وکار به شکل امروز محسوس نبوده است.
اهمی��ت حض��ور در صدر نتایج جس��ت وجوها بعد از ش��ناخته ش��دن 
موتورهای جست وجو مثل گوگل و یاهو به وجود آمد، اما امروز هر چقدر نام 
انتخابی با فعالیت سایت نزدیک تر و همسوتر باشد، فهم آن برای موتورهای 
جس��ت وجویی که هر روز هوشمندتر می شوند ساده تر است. پس انتخاب 
درس��ت یک نام برای وب سایت، اولین و مهمترین پیش نیاز برای داشتن 

یک سئو درست و اصولی است.
انتخاب نام مناسب؛ انتخاب مسیر کوتاه تر

به نظر ش��ما فعالیت س��ایت »وکیل آنالین« چیس��ت؟ خدمات سایت 
»ش��تاب هاست« چیست؟ در س��ایت »پاریس مد« چه اقالمی به فروش 
می رس��د یا فعالیت سایت »دکتر نت« ذهن شما را به سمت چه خدماتی 
سوق می دهد؟ نام اولین گام ارتباطی بین موضوع و مخاطب است. انتخاب 
یک نام مناس��ب و متناس��ب، چه با معیارهای انسانی و چه با تحلیل های 
فنی و نرم افزاری می تواند مس��یر برندینگ ساده تری را برای هر وب سایت 

تسهیل کند.
متخصصان سئو معتقدند ترجیحاً و تا جایی که امکان دارد سعی کنید 
عنوان و موضوع فعالیت، محصول یا خدمت را در نام دامنه س��ایت بیاورد. 
کار س��خت و پیچیده ای نیست، اما تأثیر بسیار مهمی در روند سئو دارد. 
در ادام��ه ع��الوه بر اهمی��ت و تأثیر این مهم، نگاهی داریم به ش��یوه ها و 

پیشنهادهایی که انجام این کار را ساده تر می کند.
نگاهی به شیوه نام گذاری وب سایت ها

آدرس هر سایت ترکیبی سه بخشی است که بخش میانی یعنی »نام« 
بیشترین تأثیر را در برندینگ و همچنین سئو سایت به نسبت بخش اول و 
آخر یعنی پسوند دارد. نام دامنه یا Domin دومین سطح سلسله مراتبی 
از آدرس یک س��ایت است. اولین سطح www و پروتکل Http و سطح 
سوم یا پایانی نیز پسوند دامنه است. امروز www یا همان سطح اول دیگر 
نوشته نمی شود. این قسمت اگرچه از نظر فنی همچنان مهم و حائز اهمیت 
اس��ت، دیگر کمتر کس��ی عنوان س��ایت خود چه در گفتار و یا نوشتار با 
www شروع می کند. مرورگرها هم بدون تایپ این بخش قادر به شناخت 

نام دامنه و باز کردن سایت هستند.
ترکیب کردن نام دامنه با یک کلیدواژه شناخته شده امروز چندان ساده 
نیس��ت، چراکه اکثر کلیدواژه های مهم و پرکاربرد در قالب نام دامنه ثبت 
ش��ده اند، اما برای کس��ی که تصمیم جدی برای ثب��ت و برند کردن یک 
س��ایت دارد، همچنان گزینه ها و راه های مختلفی وجود دارد تا بتوان نام 

دامنه درست و قابل برند شدن را ثبت کرد. ترکیب کردن و ساختن اسامی 
تلفیقی همچنان یک راه حل پرکاربرد اس��ت، اما این ش��یوه نباید به خلق 
نام ه��ای طوالنی و دور از ذهن منجر گردد. رعایت کردن س��ه اصل مهم 
کوتاه��ی، گویایی و ارتباط کمک می کند یک نام دامنه خوب و مناس��ب 

داشته باشید.
استفاده مستقیم عبارات کلیدی در نام دامنه

کمتر کلمه کلیدی پرمخاطبی وجود دارد که تاکنون ثبت نشده باشد، با 
این حال متخصصان سئو معتقدند استفاده صریح و مستقیم کلیدواژه در 
دامنه سایت تأثیر مستقیم در سئو نداشته است و عماًل موتور جست وجوی 
گوگل به این مسئله به عنوان یک فاکتور برتر نگاه نمی کند. بین موضوعیت 
داشتن نام دامنه با فعالیت سایت و استفاده مستقیم از کلیدواژه ها تفاوت 
زیادی است. از سوی دیگر کمتر فعالیت و خدمتی وجود دارد که محدود 
و من��وط به یک عبارت کلیدی خاص باش��د و بس��یاری از کلیدواژه ها به 
دلیل تخصصی شدن حوزه های فعالیت، در قالب عبارت های چند کلمه ای 

هستند که امکان استفاده از همه آنها به عنوان نام دامنه وجود ندارد.
گوگل طی سال های گذشته به جز در مواردی معدود، کمتر به جزییات 
به روزرس��انی های خود اش��اره کرده است، اما در س��ال 20۱2 اعالم کرد 
ک��ه Exact Match Domian ی��ا ثبت عبارات کلی��دی به عنوان نام 
دامنه موجب برتری س��ئو سایت نخواهد ش��د، چراکه این موضوع باعث 
ثبت بی رویه  عبارت های کلیدی توسط یک سایت و ایجاد رقابت منفی و 
همچنین س��اخته شدن سایت های بی کیفیت و خالی از محتوای مناسب 
ش��ده است. متخصصان س��ئو معتقدند این تصمیم گوگل در آن زمان به 
دلیل محدودیت پسوند ها و کمبود شدید فضا برای ثبت نام های جدید بوده 
است و امروز چندان به این موضوع به عنوان یک ممنوعیت توجه نمی شود.

در صورتی که نام دامنه ش��ما دقیقاً مطابق و معادل با کلیدواژه نباش��د 
ب��ه معنای ضعیف بودن یا بی تأثیر بودن آن در فرآیند س��ئو نیس��ت و از 
سوی دیگر صرف اینکه یک عبارت کلیدی دقیقاً در نام دامنه شما وجود 
داش��ته باشد به معنای بی نیاز شدن ش��ما از سایر تکنیک ها و اصول سئو 
نیس��ت. مهم ارتباط موضوعی و معنادار نام دامنه با فعالیت س��ایت است، 
چراکه صرف ثبت کردن یک کلیدواژه ممکن اس��ت در شرایط فعلی فقط 
منجر به افزایش رقابت منفی بر سر تصاحب یک کلمه شود. در حوزه های 
پرمخاطبی مثل خودرو، موبایل، سالمت، توریسم و … یک نام به تنهایی 
حوزه فعالیت یک سایت را مشخص نمی کند و بهتر است نام با یک ترکیب 

ساده و کوتاه، حوزه فعالیت وب سایت را در آن صنعت شامل شود.
کوتاه، گویا، مرتبط

چارچوب هایی که امروز برای انتخاب نام دامنه توصیه می شود؛ مثل داشتن 
موضوعیت برای تس��هیل سئو به همراه رقابتی که به صورت پیش فرض برای 
ثبت نام های مطرح وجود دارد باعث می شود گزینش نام از بین نام های موجود 
ثبت نشده، کمی سخت و پیچیده به نظر برسد که این مسئله ممکن است به 

خلق نام های بلند، نامفهوم یا غیرمرتبط ختم شود. استفاده از اعداد اگرچه در 
مواردی خاص می تواند موجب خالقیت نام انتخابی شود، اما در اکثر موارد منجر 

به نامفهوم شدن نام شده و توصیه نمی شود.
اس��تفاده از خط تی��ره در نام های چندبخش��ی نیز معموالً پیش��نهاد 
نمی شود، حتی متخصصان س��ئو نام های چند بخشی بدون فاصله را نیز 
توصیه نمی کنند. کوتاه بودن نام و استفاده کمتر از حروف دارای صداهای 
مشابه مثل O.U.W و همین طور پرهیز از نام هایی که نوشتارهای مختلف 
و متفاوتی با یک خوانش دارد، از دیگر توصیه های کارشناسان در انتخاب 

نام دامنه است.
اهمیت و تأثیر پسوند در نام گذاری سایت

پس��وند .com بیش��ترین فراوانی و در عین حال بیشترین جایگاه های 
اش��غال شده  نام دامنه را در بین پس��وندهای جهانی دارد. بعد از آن برای 
فارسی زبانان و سایت های دارای مخاطب داخلی پسوندir. بیشترین طرفدار 
را دارد. اگرچه پس��وندهای عمومی تر جهانی مثلnet. و یاorg. همچنان 
طرفداران خاص خود را دارد، توصیه می شود اگر زمینه فعالیت تخصصی 
دارید یا مثاًل مثل رس��انه و سازمان دولتی هستید از پسوند های تخصصی 
مث��لtv. یاgov. اس��تفاده کنید. همچنین پس��وندهایی که س��ایت های 
حاشیه ساز و کاذب، زیاد از آنها استفاده می کنند مثل پسوندxyz. توصیه 
نمی شود. استفاده از پسوندهای سایر کشورها وقتی مناسب است که بازار 
هدف و بیش��ترین مخاطب شما در کشور مقصد باشد، در غیر این  صورت 

انتخاب خوبی نیست.
رقابت در اینترنت ایجاب می کند به نس��بت حوزه و گستردگی فعالیتی 
که س��ایت ش��ما دارد برای آن چش��م انداز درس��تی در انتخ��اب و ثبت 
پسوند های مختلف در نظر بگیرید. شاید یک سایت شخصی نیازی نباشد 
که چند پس��وند از یک نام را هم زمان ثبت کند، اما برای یک کس��ب وکار 
آنالین این امر تا حدود زیادی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
یا مشابهت های خواس��ته و ناخواسته ضروری به نظر می رسد. اگر صاحب 
کس��ب وکار هستید، پسوندهای معروف و شناخته شده از یک نام واحد را 

حتماً ثبت کنید تا با مشکالت حقوقی در آینده کمتر مواجه شوید.
جمع بندی و خالصه

نام دامنه در تس��هیل روند سئو و برندینگ سایت تأثیر زیادی دارد، اما 
به این معنا نیس��ت که الزاماً باید از عین کلیدواژه ها در نام سایت استفاده 
کنید. نام سایت را موازی و همسو با فعالیت سایت، دارای ارتباط معنادار، 
گویا، ساده، دارای نوشتار خوب و با پسوند متناسب انتخاب کنید. هر چقدر 
قدمت و سابقه سایت شما بیشتر شود، تغییر نام آن سخت تر و پرهزینه تر 
خواهد بود. پس در مجموع از انتخاب عجوالنه و س��ریع نام پرهیز کرده و 
برای آن وقت کافی صرف کنید. این نام تا زمانی که سایت شما فعال است 

با شما و مخاطبان شماست.
techrasa :منبع
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ترکیب غلط بازاریابی و داده ها
بدترین اشتباهات بازاریابی در ارتباط با 

استفاده از داده ها

اس��تفاده از داده ه��ای معتب��ر در زمینه بازاریابی پیش��رفت قابل 
مالحظه ای داشته اس��ت. امروزه اغلب بازاریاب ها برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از داده های معتبر 
می کنند. این امر موجب بهبود وضعیت برندها در مقیاسی گسترده 
می شود. کاربرد داده ها در عرصه بازاریابی در 2 قالب متفاوت صورت 
می گیرد. شیوه نخست شامل استفاده از داده های مرتبط با مخاطب 
هدف برای تولید محتوای جذاب تر است. راهکار دوم نیز استفاده از 

داده های معتبر برای اثبات ادعاهای برند را شامل می گردد. 
بازاریاب ها همیش��ه استفاده درستی از داده های در دسترس شان 
ندارند. همین امر موضوع اصلی مقاله کنونی را شکل داده است. در 
ادامه به بررس��ی برخی از نکات مهم در زمینه اشتباهات بازاریاب ها 

در رابطه با کاربرست داده های مختلف اشاره خواهیم کرد. 
اتکای بیش از اندازه بر روی داده ها

داده های مناس��ب در عرصه بازاریابی برای بهبود عملکرد برندها 
ضروری اس��ت. نکته مهم در این میان ناتوانی برندها برای استفاده 
درس��ت از چنین داده هایی اس��ت. کاربس��ت داده های معتبر شاید 
برخی از کاس��تی های فرآیند بازاریابی را پوشش دهد، اما جایگزین 
اصلی این ح��وزه نخواهد بود. برندها همچنان نیازمند اس��تفاده از 
تکنیک ه��ای تاثیرگذاری بازاریابی خواهن��د بود بنابراین صرف نظر 
از تمام مش��کالت بازاریابی برند و اتکای صرف به داده های بازاریابی 

ایده چندان جالبی نخواهد بود. 
بازاریاب ه��ا بای��د همیش��ه از داده ه��ای معتبر به عن��وان مکمل 
کمپین ها اس��تفاده نمایند. هرگونه تالش برای اتکای بیش از اندازه 
بر روی محتوای بازاریابی در نهایت نتیجه معکوسی به همراه خواهد 

داشت. 
عدم پردازش مناسب ایده کمپین

بازاریاب ه��ا در زمین��ه یافتن ایده های مناس��ب ب��رای بازاریابی 
مش��کالت زیادی را تجربه می کنند. برخی از بازاریاب ها همیش��ه با 
فقدان ایده مناسب مواجه هس��تند. برخی از بازاریاب ها نیز در این 
می��ان به راحتی توانایی پردازش ایده های تازه را دارند، اما در عمل 
فرص��ت کافی برای پ��ردازش ایده های موردنظ��ر را پیدا نمی کنند. 
ای��ن امر ناش��ی از تالش برای انتش��ار محتوای به ص��ورت بیش از 
اندازه فوری یا هر علت دیگری اس��ت. ام��روزه بازاریاب ها باید پس 
از پردازش کامل ایده ش��ان به س��راغ داده های معتبر برای پوشش 

ادعاهای مطرح در ایده موردنظر بروند. 
وقتی ایده های بازاریابی هنوز خام و ابتدایی باشد، مخاطب هدف 
چن��دان جذبش نخواهد ش��د. این امر در بلندم��دت اعتبار فعالیت 
برندها را به ش��دت کاهش می دهد. همچنی��ن برخی از بازاریاب ها 
به دلیل ناتوانی برای پردازش ایده های ش��ان از س��وی برندها کنار 
گذاش��ته می شوند. اگر یک برند یا بازاریاب توانایی پردازش مناسب 
ایده اش را ندارد، باید از عملی درون یا بیرون ش��رکت کمک بگیرد. 
بهترین ایده در این میان درخواس��ت از اعضای شرکت برای ارزیابی 

ایده اولیه و ارائه برخی از انتقادات و پیشنهادات است. 
فراهم سازی داده های بی ارتباط با تجربه خرید مشتریان

داده ها وقتی پردازش می ش��ود، بدل به اطالعات کاربردی خواهد 
ش��د. ایراد برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف براس��اس ایجاد ارتباط نادرس��ت میان محت��وای بازاریابی و 
اطالعات جانبی اس��ت. این امر موجب سردرگمی مخاطب هدف در 

زمینه استفاده از محتوای موردنظر می شود. 
یکی از بهترین مثال ها در زمینه ارائه داده های مناسب به مخاطب 
هدف مربوط به عملکرد خرده فروشی آمازون است. این برند همیشه 
داده ها و اطالعات مناس��بی در اختیار مشتریان به هنگام خرید قرار 
می دهد. ای��ن امر موجب بهبود وضعیت آم��ازون در میان رقبایش 
شده است. کس��ب و کارها باید همیش��ه به هنگام خرید مشتریان 
اقدام به ارائه محتوای دقیق و مرتبط با س��لیقه آنها نمایند. در غیر 
این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها و ترغیب شان برای 

خرید نهایی نخواهند داشت. 
clickz.com :منبع
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 5 سوال کلیدی
برای یافتن فرصت  کسب وکار از خانه

نتای��ج پژوهش ها در اغلب کش��ورهای جهان نش��ان می دهد 
تنه��ا نیمی از کارمندان از ش��غل خود راضی هس��تند بنابراین 
شما تنها کس��ی نیس��تید که رویای راه اندازی یک کسب وکار 
خانگی پردرآمد را در ذهن می پروراند، اما برای راه اندازی کسب 
و کاری خانگی و مناسب باید ایده ای خارق العاده خلق کرد؟ در 
ادامه فهرس��تی از سؤاالت کلیدی که می تواند شما را در یافتن 

فرصت های شغلی خانگی کمک کند، مطرح می کنیم:
1- آیا ایده ای برای کسب و کار خانگی خود دارید؟

تع��داد کمی از کارآفرینان ایده ه��ای کاری بی نظیر و منحصر 
به ف��ردی از خود خلق می کنند و بس��یاری از آنها از مدل های 
پیش ساخته به عنوان کسب و کار خانگی خود استفاده می کنند.
یکی از ایده های آغاز یک کس��ب و کار در خانه، خریدن بخشی 
از ی��ک کس��ب و کار زنجی��ره ای اس��ت. امروزه در بس��یاری از 
کش��ورها، کسب و کارهای زنجیره ای ش��رایطی را برای افرادی 
ک��ه تمایل دارند به طور مس��تقل و در خان��ه کار کنند، فراهم 
کرده اس��ت. از شرکت های زنجیره ای سیار گرفته تا شرکت های 
ارائه دهن��ده خدمات مالی و موارد دیگ��ر. به این ترتیب که یک 
شرکت حق امتیازی را به شرکت مادر به خاطر استفاده خدمات 
انحصاری و اس��م تجاری آنه��ا در حوزه خود می پردازد. در واقع 
خرید یک فرصت شغلی به طور معمول به شما یک مجوز توزیع 
ی��ا ارائه خدمت به عنوان نماین��ده محلی برای یک محصول در 

یک حوزه خاص را می دهد.
خرید کس��ب و کار فقط این است که: به سادگی یک کسب و 
کاری را که از خانه بتوان انجام داد بخرید و به طور مس��تقل به 
عنوان صاحب کار و اپراتور مشغول شوید. این روزها شرکت های 
زیادی به فروش کل یا بخش��ی از کسب وکارش��ان روی آوردند، 
بنابراین می توانید یکی از این فرصت ها را پیدا و خریداری کنید.

2- فعالیت های روزانه کسب و کارتان چیست؟
شاید خرید و مالکیت یک کسب و کار فریبنده به نظر برسد، 
اما بس��یاری از صاحبان کسب و کار در خانه روزهای طوالنی را 
به برقراری تماس های فروش یا جست وجوی آنالین می گذرانند 
و دیگ��ر مش��اغل خانگی نی��ز درگیر مدیریت کارمن��دان از راه 
دور یا انجام کارهای تکراری آنالین می ش��وند. مطمئن باش��ید 
فعالیت هایی که برای موفقیت کسب وکارتان انجام می دهید، به 

اندازه کافی لذت بخش باشند.
3- آیا هزینه های دائمی وجود دارند؟

مش��اغل زنجی��ره ای معم��والً هزینه ه��ای مس��تمر دارند که 
احتم��اال آنها را ب��ه صورت ماهانه یا س��االنه پرداخت می کنید. 
به عنوان مثال در بس��یاری از سیستم های زنجیره ای شما حق 
امتی��از ماهانه را براس��اس حجم فروش خ��ود پرداخت خواهید 
کرد. مطمئن باش��ید که می دانید متعهد به چه پرداخت هایی با 

گذشت زمان شده اید.
4-چگونه مشتری جذب می کنید؟

در برخ��ی از فرصت های کس��ب و کار در خانه، افرادی که از 
قبل مشتری آن کسب و کار بودند همچنان مشتری آن خواهند 
ماند. گاهی هم افراد از طریق مراجعه به س��ایت شرکت مادر یا 
نرم افزار مدیریت ارتباط با مش��تری»CRM« جذب می شوند. 
در بعضی موارد، یک س��ازمان دیگ��ر مراجعانی را برای دریافت 
خدمت یا محصول به س��وی کسب و کار راهنمایی می کند. اگر 
اینگونه نیست، بیاموزید روش های بازاریابی برای جذب مشتری 

در نوع کسب و کار شما چه هستند.
5-تا چه اندازه فعالیت های کسب وکارتان بیرون از خانه 

انجام می شوند؟
بسیاری از کارآفرینان مش��تاق، به امید گذراندن وقت بیشتر 
ب��ا خان��واده، به کس��ب و کار از خانه روی می آورن��د، در حالی 
که در برخی مش��اغل حضور در جلس��ات رو در رو یا س��فر به 
همایش های صنعتی و کنفرانس ها بس��یار زیاد اس��ت. اگر مایل 
به ماندن در خانه هس��تید، اطمینان حاصل کنید که کس��ب و 
کار شما می تواند با فعالیت های بازاریابی که به صورت آنالین، از 

طریق تلفن یا از طریق نامه انجام می دهید، رشد کند.
این سؤاالت به شما کمک می کند نقطه شروعی برای ارزیابی 
انواع مختلف فرصت های کس��ب و کار در منزل داشته باشید، اما 
این فهرس��ت به س��ختی می تواند کامل ش��ود و سواالت بسیار 
بیش��تری می ت��وان در این زمینه مطرح کرد. هرچه س��واالت و 
پاس��خ هایی که به آنها می دهید دقیق تر باشند،  امکان موفقیت 

کسب و کار شما بیشتر خواهد بود.
forbes./modirinfo  :منبع
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ش��یوع جهانی ویروس کرونا برای یوتیوبرها یک اتفاق بسیار خوب بوده 
است. درواقع به علت استفاده به مراتب بیشتر افراد از بستر اینترنت، آنها 
موفق شدند تا درآمدهایی چند برابر از سال قبل داشته باشند. همین امر 
دلیلی برای بررسی ۱0 یوتیوبر پردرآمد جهان در سال 2020 شده است. 
این مسئله می تواند منجر به عالقه مند شدن افراد به این حوزه شود. نکته 
جالب این اس��ت که هنوز هم بس��یاری از افراد تصور می کنند که چنین 
اقدامی را به عنوان ش��غل پولس��از تلقی نمی کنند، با این حال ارقامی که 
قصد بررس��ی آنها را داریم، بدون ش��ک هر فردی را متعجب خواهد کرد. 
مزیت اصلی این شبکه، سهیم کردن تولیدکنندگان با سود خود است. این 
امر در حالی است که در سایر گزینه ها برای کسب درآمد، باید مستقیما با 
برندها وارد مذاکره شوید، با این حال این امر به معنای آن نخواهد بود که 
از همان روز اول می توانید درآمد داشته باشید. در این زمینه قوانینی وجود 
دارد. درواقع ش��ما باید در ابتدا درخواس��ت همکاری با یوتیوب را ارسال 
کنید که برای آن ش��رایطی نظیر ۴000 ساعت مجموع فیلم های ارسال 
شده طی ۱2 ماه و کسب حداقل ۱000 دنبال کننده است. این موضوع به 
خوبی نشان می دهد که بدون فعالیت حرفه ای، جذاب و مداوم ابدا شانسی 
را نخواهید داشت. نحوه کسب درآمد نیز به دو شیوه هزینه مشخص برای 
هر هزار بازدید و هزینه ای اس��ت که برای هر کلیک بر روی تبلیغات درج 
ش��ده در ویدئو پرداخت می ش��ود. در کنار این موضوع ش��ما می توانید با 
برندها نیز مستقیما نیز وارد همکاری شده و درآمد خود را افزایش دهید. 
درواقع کسب محبوبیت در این شبکه، خود زمینه ساز درآمدهای به مراتب 

بیشتر است. 
ryan’s world-1

درآمد: 26 میلیون دالر
تعداد دنبال کنندگان: 23.3 میلیون نفر

تص��ور این امر که یک کودک ۱0 س��اله بتوان��د پردرآمدترین یوتیوبر 
س��ال شود، بسیار سخت اس��ت، با این حال وی در این سن کم درآمدی 
حتی بیشتر از ستاره های ورزش��ی را دارد. درواقع ویدئوهای وی حتی به 
بازدیدهای میلیاردی نیز رس��یده است. او کار خود را با جعبه گشایی انواع 
اسباب بازی ها شروع کرده و در حال حاضر حتی انیمیشن هایی با حضور 
چهره او نیز در کانال وجود دارد. نکته جالب دیگر این است که پدر و مادر 
وی، هر دو کارمند بوده اند، با این حال پس از موفقیت فوق العاده او، اکنون 
تمام خانواده تمرکز خود را بر مدیریت کانال رایان گذاشته اند. این امر در 

حالی است که از زمان شروع فعالیت وی، بیش از ۴ سال نمی گذرد. 
dude perfect-2

درآمد: 20 میلیون دالر
تعداد دنبال کنندگان: 51 میلیون نفر

این گروه 5 نفره که ۱0 س��ال از شروع فعالیت آنها می گذرد، در زمینه 

ورزش��ی و کمدی به خوبی توانس��ته اند تا نظر مخاطبان را به خود جلب 
نمایند. آنها حتی اپلیکیش��ن مخصوص به خ��ود را دارند که از آن درآمد 
بسیار خوبی را به دست آورده اند. شروع کار آنها نیز با ایده بسیار خالقانه ای 
بوده اس��ت که به ترند جهانی تبدیل شد. درواقع پرتاب توپ بسکتبال از 
فاصله های زیاد و در شرایط مختلف، ایده بود که به سرعت باعث شد تا آنها 
در همان سال اول، به مخاطبان میلیونی برسند. اکثر ویدئوهای این کانال، 
تالش گروه برای رکوردش��کنی های مختلف در حوزه های ورزشی در کنار 
رقم زدن اتفاقات مفرح است. در کنار این موضوع آنها به امور خیریه توجه 
جدی را داشته و همین امر یکی دیگر از دالیل محبوبیت جهانی آنها است. 

nastya-3
درآمد: 18 میلیون دالر

تعداد دنبال کننده: 44.3 میلیون نفر
جوان ترین فرد این فهرست دختر بچه 6 ساله ای است که ویدئوهای او 
با همراهی پدرش، محبوبیت بس��یار باالیی را دارد. برخالف رایان، وی به 
اتفاقات روزمره خود می پردازد برای مثال بازی ها، سفرها و هر چیزی که با 
مشارکت پدر او اتفاق می افتد، موضوعات این کانال را تشکیل می دهد. این 
موضوع باعث شده است تا بسیاری از پدران جهان، شروع به تهیه فیلم از 

اتفاقات روزمره با فرزندان خود نمایند. 
jeffree star-4

درآمد: 17 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 17.1 میلیون نفر

وی به عنوان یک یوتیوبر حوزه لوازم آرایشی، به شهرتی فوق العاده دست پیدا 
کرده ولی تنها در این زمینه فعالیت ندارد. درواقع وی اخیرا در حوزه خوانندگی 
و مدلینگ نیز ورود پیدا کرده است. تحلیل های دقیق وی نسبت به انواع لوازم 
آرایش و تکنیک های استفاده از آنها  به قدری محبوب شده است که باعث شد 

تا وی حتی برند آرایشی مخصوص خود را نیز ایجاد نماید. 
dantdm-5

درآمد: 16.5 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 21 میلیون نفر

اگر تاکنون با این جمله مواجه شده اید که بازی کردن نمی تواند درآمدی 
را برای ش��ما به همراه داشته باش��د، بدون شک این جوان 2۹ ساله، یک 
مثال بسیار خوب برای رد کردن ادعای فوق خواهد بود. وی با صرفا نمایش 
بازی های رایانه ای مختلفی که انجام می دهد، محبوبیت و درآمد باالیی را 
به دس��ت آورده اس��ت. تفاوت اصلی وی با س��ایرین این است که خود را 
به س��بک خاصی محدود نکرده و حتی بازی ه��ای موبایلی را نیز امتحان 
می کند. نکته جالب دیگر این است که استودیوهای بازی سازی، برای نقد 
و بررسی های وی، مبالغی را نیز پرداخت می کنند. به همین خاطر درآمد 

او صرفا از یوتیوب تامین نمی شود. 
pewdiepie-6

درآمد: 15.5 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 102 میلیون نفر

اگ��ر بخواهیم تع��داد دنبال کنن��دگان را در نظر بگیریم، بدون ش��ک 
فلیکس کجیلبرگ 3۱ س��اله، به مراتب بهتر از س��ایر افراد این فهرس��ت 
عمل کرده اس��ت. درواقع هیچ فردی در این ش��بکه، به اندازه او موفق به 
جذب دنبال کننده نشده است، با این حال وی سال گذشته به علت تألیف 
کتابی تحت عنوان »این اثر شما را دوست دارد« فعالیت کمتری را داشته 
و همین امر باعث شده است تا درآمد وی در سال گذشته که بیش از 30 
میلیون دالر بوده است، با کاهشی شدید همراه شود. در این راستا به نظر 

می رسد که در سال آینده، بار دیگر وی عنوان نخست را به دست آورد.
vanossgaming-7

درآمد: 15.5 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 24 میلیون دالر

این جوان 3۱ ساله نیز در زمینه گیم فعالیت دارد، با این حال وی تالش 
کرده است تا بازی کردن خود را تا حد امکان طنز نماید. به همین خاطر 
نیز جذابیت اقدامات وی برای مخاطبان، بسیار باال است. درواقع وی کامال 
برخالف س��ایر گیمرهایی که در یوتیوب فعالیت دارند، سبک کاری خود 

را انتخاب کرده است.
logan paul-8

درآمد: 14.5 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 20.1 میلیون دالر

س��بک کاری وی در زمینه تولید فیلم های مختلف با موضوعاتی نظیر 
کمدی است. درواقع کلیپ های وی با حضور افراد مختلف، به اقدامی بسیار 
جذاب تبدیل شده و همین امر دلیل اصلی محبوبیت او است. نکته جالب 
دیگر، فعالیت برادر او در یوتیوب است که وی هم طرفداران میلیونی دارد. 
به همین خاطر این دو نفر را می توان محبوب ترین برداران یوتیوب دانست. 
وی اخیرا در رش��ته بوکس نیز فعالیت خود را آغاز کرده و مسابقات خود 

را به نمایش می گذارد.
markiplier-9

درآمد: 13 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 25.7 میلیون نفر

وی به صورت تخصصی، بازی های ترسناک را مورد توجه خود قرار داده 
است. با این حال وی به عنوان یک دوبلور نیز در چندین انیمیشن و برنامه 

تلویزیونی حضور داشته است. 
jake paul -10

درآمد: 11.5 میلیون دالر
تعداد دنبال کننده: 19.7 میلیون نفر

بردار کوچک تر لوگان پاول نیز یکی از یوتیوبرهای بسیار موفق محسوب 
می ش��ود. ویدئوهای او نیز ش��باهت بس��یاری را به برادر خود دارد، با این 
حال وی در زمینه خوانندگی در کنار ورزش بوکس، فعالیت هایی را انجام 
می دهد. ویدئوهای مشترک وی با برادر خود را باید محبوب ترین اقدامات 

او دانست. 
groovewallet.com :منبع
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم در پیامی به محضر 
تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه ســام اهلل علیها، تمدید 
مسئولیت ایشان را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
قم، دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد در پیامی به آیت اهلل سعیدی، 
تمدید و ابقای ایشــان در ســمت تولیت آســتان مقدس حضرت 
معصومه سام علیها را تبریک گفت. متن پیام شهردار به این شرح 

می باشد:
بسمه تعالی

خداوند متعال را شــاکر و سپاســگزاریم کــه متنعم به برکت 
نعمت های بیکرانش هستیم. میزان عنایت و اهتمام به هر نعمت 
به ساحت اندیشه، بسط دانش و عمق بینش وابسته بوده و یکی از 
نمودهــای جلوه ویژه آن که همواره در این فضای معطر و معنوی 
استشمام می گردد، شمیم عطر همجواری و توفیق خوشه چینی 
از خوان پربرکت بانوی کرامت و افتخار شــهر قم حضرت فاطمه 
معصومه سام اهلل علیها است.  خلق جلوه های ویژه خدمت در سایه 
ســار عبودیت و ارادتمندی به درگاه حق تعالی، هنر خاصان این 

درگاه نورانی اســت که هر چه ژرفای نیت و صفای آن صیقل یابد 
تاثیر و ماندگاری آن فزون تر خواهد شد. بحمداهلل نیت خالصانه و 
تاش صادقانه حضرتعالی که از خاندان علم و شهادت می باشید، در 
دوران خدمت در این آستان نورانی که قبله عشاق بوده و درکنارش 
زمــزم علم و معرفت حوزه های علمیــه و مراکز علمی و فرهنگی 
جاریست، بازتاب وظیفه شناسی و پژواک توانمندی است. استمرار 

این مسئولیت طی حکم حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت 
اهلل العظمی امام خامنه ای مدظله العالی مهر تاییدی بر توانمندی 
حضرتعالی در کسوت تولیت و کسب موفقیت هایی است که قطعا 
عنایات حضرت کریمه می باشــد. بی شک خداوند متعال خادمان 
متعهد را که دغدغه خدمت رســانی و فراهم سازی فضایی معنوی 
بــرای مجاوران و زائــران دارند را مورد لطــف و عنایت خود قرار 
خواهد داد و کرم بی منتهای خویش را پیوســت فعالیت و زندگی 
آنان خواهد نمود. اینجانب ضمن تقدیر و تشــکر از مجاهدت های 
خســتگی ناپذیرتان، از ایزد منان می خواهم در سایه سار عنایات 
خاصه بقیــه اهلل االعظم عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف و تحت 
رهبری های خردمندانــه مقام معظم رهبری مدظله العالی همواره 

پیروز، سربلند و موفق باشید.
شهرداری قم، کمافی الســابق خدمت به  این خطه آسمانی را 
افتخار خود دانســته و آماده همراهی هــا و همکاری های مجدانه 

می باشد.
سید مرتضی سقائیان نژاد  - شهردار قم

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان با حضور در اداره ترابری این شــرکت ضمن 
دیدار با پرسنل این اداره ، از زحمات و خدمات آنها در پشتیبانی از 
تولید نفت و گاز و ارایه خدمات در قالب مســئولیت های اجتماعی 
تقدیر و تشکر کرد  . مهندس قباد ناصری در این بازدید که از سوی 
علیرضا کرتایی مدیرخدمات - قاسم صالحی مورکانی رییس روابط 
عمومی و داریوش نجفی رییس دفتر مدیریت همراهی می شــد از 
بخــش های مختلف اداره ترابری بازدید کرد و در جمع رانندگان و 
کارکنان این اداره حضور یافت . وی طی سخنانی با اشاره به نقش و 
جایگاه اداره ترابری در پشتیبانی از تولید نفت و گاز و تحقق تعهدات 
این شرکت در دستیابی به اهداف و برنامه های مصوب شده اظهار 
داشــت : به واقع باید گفت اداره ترابری با مجاهدت و تاش شبانه 
روزی اش دوشادوش بخش عملیات وظیفه ی خطیر تحقق تعهدات 
تولید را عهده دار هستند و با حضور شبانه روزی در انجام ماموریت 

های عملیاتی موجب تثبیت و پایداری تولید و دست یابی به اهداف 
گردیده اند . وی همچنین از حضور همیشگی رانندگان خودروهای 
سبک و سنگین خصوصاً ماشین آالت راهسازی بمنظور ارایه خدمات 
در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی به شهروندان شهرهای حوزه 

ی عملیاتی -  مجاوران تأسیسات در شرایط عادی و بحرانی سیل ، 
زلزله ، آب گرفتگی ، ترمیم و احداث راههای مواصاتی روستایی و 
سایر مأموریت های محوله این حوزه تقدیر و تشکر نمود . مهندس 
ناصری همچنین به پاس قدردانی از زحمات و خدمات پرسنل اداره 
ترابری لوح تقدیری را به نیابت از کلیه ی پرســنل به آقای عظیم 
فخرالدین رییس اداره ترابری اهدا نمود . شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان یکی از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب اســت که در گستره ای به وسعت 27000 کیلومتر 
وظیفه ی تولید صیانتی از مخازن و میادین نفت و گاز را در شرایطی 
که پراکندگی و صعب العبوری تأسیسات فرآورشی - وجود عوارض 
جغرافیایــی نظیر رودخانه های پرآب ، دایمی و مهم کشــور نظیر 
کارون ، کرخه ، دز ، باال رود ، شــاوور و دریاچه های بزرگ سدهای 
شهیدعباسپور ، کرخه ، دز ، باالرود ، مسجدسلیمان و گتوند عملیات 

تولید و انتقال را با سختی همراه ساخته به فعالیت مشغول است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان هرمزگان از افزایش ۱20 درصدی قراردادهای پژوهشــی 

شرکت گاز هرمزگان در سال جاری به نسبت سال 98، خبر داد.
 بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان هرمزگان، فواد 
حمزوی، مدیر عامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان،ضمن تبریک 
هفته پژوهش به تمامی پژوهشگران و اندیشمندان، افزود: با عنایت 
به سیاست های کلی اباغ شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی 
بر گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و همچنین 
با توجه به اهداف برنامه راهبردی وزارت نفت و انجام وظایف قانونی 
برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ، امور پژوهش و فناوری شرکت 
گاز هرمزگان نســبت به عقد قرارداد پژوهشی و تعیین اولویتهای 

پژوهشی  متناسب با اهداف استراتژیک اقدام نموده است که حاصل 
آن  عقد ۱۱ قرارداد پژوهشــی، افزایش ۱20 درصدی قراردادهای 

پژوهشی در سال جاری در مقایسه با سال 98 و تعریف 7 پروژه  به 
مبلغ ۶۱20 میلیون ریال  در سامانه ساتع در سال ۱۳99  از دیگر 

فعالیت های امور پژوهش شرکت گاز هرمزگان می باشد.
 حمزوی از اعام نیاز این شرکت در طرح فرصت های مطالعاتی 
اساتید دانشگاه همچنین عقد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری در 
راســتای اجرای  نظام نامه پژوهش فناوری و تجاری سازی وزارت 
نفت  خبر داد و اظهار کرد: تدوین ســند نقشــه راه دانش، ســبد 
تکنولوژی و همچنین عقد قرارداد پژوهشــی با پژوهشکده صنعت 
نفت به منظور ساخت،نصب و ارسال آناین دیتای مرکاپتان از دیگر 
برنامه های واحد پژوهش و فناوری شــرکت گاز هرمزگان در سال 

جاری است.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: در جلسه مشترک بررسی 
آخرین وضعیت طرح شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی گیان، اجرای این طرح را برای کنترل کووید 
۱9، مثمرثمر خواند و خواســتار تداوم آن شــد. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشــکی گیان)وب دا(؛ دکتر ارسان 
ســاالری- رییس دانشگاه علوم پزشــکی گیان، در جلسه بررسی 
آخرین وضعیت اجرایی گام چهــارم غربالگری، مدیریت و کنترل 
کووید ۱9، مزین به نام طرح شــهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی، با 
بیان خاصه ی وضعیت کرونا دراستان گیان از اولین روزهای همه 
گیری، اظهار داشت: گیان از اولین استان های درگیر در کشور بود 
که تا کنون 2۵000 بیمار بستری و درمان شده اند و بیش از دوبرابر 
این تعداد به مراکز سرپایی مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفتند. 
وی در ادامه از انجام 70000 تست کرونا در استان خبر داد و افزود: 
۴00 پزشک، ۴000 پرستار و بیش از 2000 بهورز در بحران کرونا 
حضوری فعال داشــتند که بیش از ۱000 نفر بیمار و 2۵0 نفر نیز 
بستری شدند، ۳0 شهید مدافع سامت نیز به خیل عظیم شهادت 
پیوستند. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیان با اشاره به بار بیماری 
تحمیل شده در استان و عدم پرداخت معوقات پرسنل از ۱2 تا 2۴ 
ماه، تصریح کرد: این امر موجبات بی انگیزگی پرسنل را فراهم کرده 
بود. دکتر ساالری یادآور شــد: به اذعان معاونان وزارت بهداشت و 
کارشناسان، در زیرساخت های بهداشت و درمان از میانگین کشوری 
عقب تر هســتیم. بیمارســتان هایی با قدمت ۵0 تا ۱00 سال، از 
حداقل ها محروم هستند. وی با مروری بر پیگیری های انجام شده 
در خصوص پرداخت معوقات پرسنلی و تامین تجهیزات خاطرنشان 
کرد: بیش از 8۵0 قلم تجهیزات، ۱۴ دســتگاه اکسیژن ساز، ۱00 
تخت و ونتیاتور وارد چرخه ســامت استان شد که در این راستا، 
بیش از 20 بیمارستان به دستگاه سونوگرافی و رادیولوژی مجهز و 
اغلب شهرهای استان از دستگاه سی تی اسکن برخوردار شدند. دکتر 
ساالری، روزهای ابتدایی وضعیت کرونا در استان را به شرایط جنگ 

تشبیه کرد و گفت: شــرایط بدی در مرکز آموزشی و درمانی رازی 
بعنوان سانتر درمان کرونا حاکم بود و برای معاونین و مدیران ارشد 
ستادی به جهت درگیر شدن با بیماری کرونا جانشین انتخاب شده 
بود، اما با همه ی این مشکات و کمبود امکانات، توانستیم با استفاده 
از تمامی ظرفیت ها، از بحران عبور کنیم. وی افتتاح بیمارستان های 
جدید االحداث تالش و لنگرود را برای پوشش شرق و غرب گیان، 
بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: در زمانی که مردم به 
خاطر همه گیری این ویروس منحوس، نمی توانســتند بر سرمزار 
عزیزان خود حاضر شــوند، سپاه، بسیج، روحانیت معظم، خیران و 
جهادگران وارد میدان شــدند و خرید تجهیزات، گندزدایی معابر، 
حضور در بیمارستان و حتی کارهای خدماتی ، خدمت رسانی کردند. 
80 درصد پیشرفت طرح حاج قاسم سلیمانی در استان وی ادامه داد: 
برای انجام این طرح بودجه ای تعلق نگرفت اما تاکنون برای تهیه تب 
سنج، تجهیزات و بسته های معیشتی ، ۵ میلیارد هزینه شده است 

و خوشبختانه با تشکیل کمیته های نظارتی، 7000 بسیجی، 2۴0 
نفر پرســنل دانشگاه و همکاران هال احمر، با 80 درصد پیشرفت 
در طرح از استان های پیشرو هستیم. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیان در پایان سخنان خود، کمک به خانواده های بی بضاعت، ناتوان 
و محروم را از راهبردهای این طرح خواند و خواستار ادامه طرح شهید 
سپهبدحاج قاسم سلیمانی شد. دکتر مسلم چشمی-مسوول کمیته 
نظارت، پایش و ارزیابی قرارگاه جهادی سردار شهید سلیمانی سپاه 
پاسداران با اشاره به پیشرفت خوب طرح شهید سلیمانی تصریح کرد: 
استان گیان جزو استان های پیشرو در این طرح است؛ در ماه های 
پیش آمار مبتایان و میزان مرگ و میر در استان باال بود ولی اکنون 
بیماری کنترل شده و روند نزولی دارد.وی ادامه داد: اجرای این طرح 
موجب کم شدن ۵0 درصدی میزان مرگ و میر و بستری در کشور 
شده است. معاون سامت و دفاع زیستی بسیج مستضعفین، شبکه 
بســیج را در کل جهان منحصر به فرد خواند و افزود: در هیچ جای 
دنیا چنین شبکه انسانی، وجود ندارد، این شبکه مادی نیست و تنها 
بر مبنای انسانیت است. سردار عبداله پور- فرمانده سپاه پاسداران 
استان نیز در این جلســه با اشاره به روزهای نخست اپیدمی کرونا 
اذعان داشت: از زمان آغازهمکاری های سپاه و دانشگاه علوم پزشکی 
گیان ، ســپاه به عنوان یک ســرباز وارد این سیستم شد، برادرانه 
دانشگاهی را که گسترده، فقیر و مظلوم بوده، مورد حمایت قرار داده 
است. وی ادامه داد: در مرحله اول ورود سپاه، زیرساخت های اولیه 
بهداشت و درمان گیان بسیار ضعیف بود، در حال حاضر نیز مطلوب 
نیست اما امیدواریم که بتوانیم بخشی از زیر ساخت های دانشگاه را 
بهبود بخشــیم.  وی در پایان سخنان خود، با اشاره به دغدغه مقام 
معظــم رهبری در خصوص کرونا ،تصریح کرد: دغدغه رهبر معظم 
انقاب باید برطرف شود، در این راستا، بالغ بر ۱8 هزارو 800 نیروی 
بسیجی برای اجرای این طرح با ما همکاری و طی سه ماه پیش رو، 
درحال آماده باش و در خدمت دانشگاه قرار دارند، سامت و امنیت 

مردم اصلی مهم است و نمی گذاریم دانشگاه تنها بماند.

اصفهان – قاسم اســد: مدیر آبفا مبارکه اعام کرد: با اجرای 
۳۳۴ کیلومتر شبکه فاضاب در شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر 
و دیزیچه بیش از 90 درصد شــبکه فاضاب شهرســتان مبارکه 
عملیاتی شــد. مرتضی یادگاری افزود: به منظور برخورداری مردم 
شهرستان مبارکه از خدمات شبکه فاضاب احداث ۶ ایستگاه پمپاژ 
در دستورکار قرار گرفت و هم اکنون ایستگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند 
در مدار بهره برداری قرار دارند. وی افزود: احداث ایستگاه های پمپاژ 
ســورچه سیاه بوم، دهنو و زیبا شهر تکمیل شده و اکنون عملیات 
اتصال این ایستگاه های پمپاژ به کلکتور فاضاب دردستور کار قرار 
دارد . یادگاری با اشاره به جمعیت ۱70 هزار نفری شهرستان مبارکه 

ادامه داد: طی سال های اخیر 2۱ هزار انشعاب فاضاب به متقاضیان 
در شهرستان مبارکه واگذار شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار 
گرفتن بیش از ۶0 درصد جمعیت این شهرستان از خدمات شبکه 
فاضاب است. مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در طول شبانه روز ۴20 
لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضاب مبارکه تولید می شود 
اظهار داشــت: پس از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شــرکت آبفا 
استان اصفهان  با شرکت فوالدمبارکه هم اکنون 200 لیتر در ثانیه 
پساب از تصفیه خانه فاضاب مبارکه در اختیار شرکت فوالدمبارکه 
قرار می گیرد.  یادگاری اعام کرد: با عملیاتی شــدن  ۳0 کیلومتر 
دیگر، شــبکه فاضاب شهرستان در مبارکه تکمیل می شود و صد 

درصد شــبکه فاضاب در این شهرســتان اجرا می گردد.  الزم به 
یادآوری است، در ســال 92 قرارداد بیع متقابل ساخت تاسیسات 
فاضاب شهرستان های مبارکه و لنجان میان شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان و شرکت آبفا استان اصفهان با سرمایه گذاری ۱200 میلیارد 
ریال منعقد شــد که به موجب آن مقــرر گردید در ازای تخصیص 
پساب، قریب به ۵00 کیلومتر شبکه فاضاب در این شهرستان ها  
توسط شرکت فوالد مبارکه اجرا شود که با توجه به افزایش اجرای 
تاسیات  فاضاب در شهرهای زیبا شهر و دیزیچه و سایر موارد، سهم 
سرمایه گذاری در شهرستان مبارکه از محل این قراردادها به میزان  

بیش از 2 هزار میلیارد ریال رسید. 

پیام تبریک شهردار قم به محضر تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

اداره ترابری نقش مهمی در تحقق تولید نفت و گاز دارد

افزایش 1۲۰ درصدی قراردادهای پژوهشی شرکت گاز در سال جاری

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر تداوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

اجرای 9۰درصد شبکه فاضالب شهرستان مبارکه اصفهان

بازدید مشاور معاون اول رییس جمهور از بندر بوشهر
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: دکتر کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس 
جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راس هیاتی از 
بندر بوشهر دیدن کرد به گزارش روابط عمومی،در این بازدید مشاور معاون اول رییس 
جمهور و هیئت همراه با حضور در بالکن طبقه هفتم ساختمان برج  بندر بوشهر، از 
نزدیک در جریان فعالیت های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار گرفتند.  
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر ابتدای این بازدید، 
ضمن خیر مقدم به مقام بازدید کننده و هیات همراه به بیان گزارشی از فعالیت ها 
و اقدامات انجام شده در این اداره کل و طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین پرداخت.  ارجمند زاده گفت: افق توسعه 
بندر بوشهر و تبدیل  آن به یک بندر نسل سومی با اجرایی شدن جزیره نگین و اتصال آن به راه آهن و استقرار  صنایع ارزش افزوده 
ای در پسکرانه مجتمع بندری نگین خواهد بود.  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: بندر بوشهر دارای ظرفیت 
هاو پتانسیل های باال و ویژه ای  در حوزه دریایی ، بندر ی میباشد که این مهم لزوم توجه هر چه بیشتر مسئوالن را طلب میکند  
ارجمند زاده عنوان کرد: مجتمع بندری نگین در فاز نخست ودر حال حاضر دارای ۴0 هکتار مساحت میباشد که از طریق یک راه 
دسترسی سه کیلومتری به بزرگراه خلیج فارس متصل شده است و با احداث دایک حفاظتی که به موازات این راه دسترسی ایجاد 
شده امکان توسعه  تا ۴00 هکتار را دارا میباشد. گفتنی است، در ادامه این بازدید جلسه ای باحضور مدیران  دستگاه های اجرایی 

مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، در سالن جلسات برج بندر برگزار شد.

پیام تسلیت مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن به مناسبت 
درگذشت همکار ارجمند و عزیزمان، آقای رضا نظری

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان گیان، دکتر حمیدرضا آبایی با صدور پیامی درگذشــت همکار 
ارجمند و عزیزمان، آقای رضا نظری را تســلیت گفت. مدیر کل بنادر و دریانوردی 

استان گیان در این پیام آورده است:
اِنّا هلّل َو اِنّا اِلَْیِه راِجعُون

دیروز خبری باور نکردنی شــنیدم و هنوز باورم نمی شود "رضا نظری" عزیزمان 
از پیش ما رفته اســت و دیگر او را در اداره و استان نخواهم دید. درست است مرگ 
حقیقتی اجتناب ناپذیر بوده اما فوت افرادی چون رضای دوست داشتنی که در تار و پود قلبمان نهفته اند بسیار دلخراش است. از 
صمیم قلب اندوهگینم و می دانم نام پر احترام و سخنان شیرینش تا ابد در تاریخ هنر استان و کشور نقش خواهد بست. اینجانب 
درگذشت هنرمند دوست داشتنی و همکار عزیزمان جناب آقای "رضا نظری" را به خانواده محترم آن مرحوم، کلیه همکاران و مردم 

استان تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران واسعه الهی و علو درجات را مسئلت دارم.
حمیدرضا آبایی  -  مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیان
گفتنی است، رضا نظری کارمند یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیان، بازیگر محبوب تئاتر و تلویزیون استان 

روز گذشته بعد از ماه ها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری سرطان خون در بیمارستان تهران درگذشت.

مهندس شفیعی شهردار اراک خبر داد: تحقق 11۰ درصدی متمم بودجه 
۸1۶ میلیاردی شهرداری اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: امروزه شهرداری اراک، بدون هیچ گونه بدهی 
و با تحقق ۱۱0 درصدی متمم بودجه 8۱۶ میلیاردی ســال99، مشغول به انجام 
رسالت ذاتی خود، که خدمت به شهر و شهروندان است، می باشد. به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری، مهندس شفیعی شهردار اراک ، در نشست 
با حضرت آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی، به ارایه 
گزارشی از اقدامات مجموعه شهرداری از ابتدای سال 98 تا کنون پرداخت و گفت: 
شهرداری اراک در حال حاضر بر اساس طرح جامع و تفصیلی که ۱۶ سال از تهیه 
و تصویب آنها می گذرد، فعالیت می نماید.خوشبختانه سال گذشته با تدبیر استاندار مرکزی ،طرح جامع شهر اراک تهیه اگرچه 
این انتقاد وارد است که طرح جامع جدید اراک باید فضاهای شهری بیشتری را شامل می گردید تا زمین هایی که به محدوده 
خدماتی اضافه می شود، بتواند به ارزان شدن قیمت مسکن در اراک منجر شود. وی در ادامه افزود: در بحث تهیه طرح تفصیلی 
جدید ، قسمت تهیه نقشه های پایه با عکسبرداری که از سطح شهر توسط شهرداری و با کمک ارتش جمهوری اسامی، در حال 
انجام است. مجموعه شهرداری اراک در کمک به اداره راه و شهرسازی که مسئول تهیه طرح تفصیلی می باشد، تاش می نماید 
تا نقشه ها را امسال تهیه، تا هم نقشه طرح تفصیلی شهر اراک به هنگام شود  و هم سیاست های کان تراکمی طوری هدایت 
شود  که در مرکز شهر کمتر مسایل تمرکز داشته باشیم. شهردار اراک گفت: در راستای تهیه طرح جامع ، طرح جامع حمل و 
نقل و ترافیک برای شهر اراک یک نیاز اساسی بود که سال گذشته این طرح، تهیه و به تصویب شورای ترافیک استان رسید و 
برای اباغ و اجرا به وزارت کشور ارسال گردید.الزم به ذکر است، با تهیه این طرح، در آینده شهر اراک از نظر ترافیکی یک برنامه 

جامع، مدون و مشخص دارد. 

مدیرعامل گاز گیالن:
هدف از پایش دماي ادارات، نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 

گاز طبیعی است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: در هفته جاری، جلسه کمیته پایش دماي ادارات با 
حضور مدیرعامل و اعضاي کمیته پایش دماي شرکت گاز استان گیان در دفتر معاونت 
بهره برداري شــرکت برگزار شــد. روابط عمومی گاز گیان- حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیان در جلسه کمیته پایش دمای ادارات با اشاره به اهمیت پایش 
و کنترل دمای ادارات درجهت کاهش مصرف و افزایش پایداری جریان گاز در سطح 
استان، گفت: هدف از اجرای این طرح نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی در سطح ادارات است. وی نقش ائمه جماعت ادارات برای تحقق این پروژه را 
بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت روحانیون معزز در زمینه آموزش و فرهنگ سازی می توان گام های موثری 
برداشت. حسین اکبر با اشاره ثبت آمارهای واصله در سامانه پایش دمای بسیج شرکت ملی گاز و به بررسی سیستمی آن تاکید کرد: 
انتخاب کارشناسان مجرب و تغذیه صحیح و به موقع اطاعات و آمار ادارات امری الزامی است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیان در 
پایان نقش بسیجیان را در اجرای شایسته این طرح بسیار مهم برشمرد و عنوان نمود: می توان با هماهنگی سازمان بسیج کارمندان 
اســتان و استفاده از بســیجیان هر اداره، این طرح را به بهترین نحو ممکن به اجرا در آورد. همچنین در این جلسه، اعضای کمیته 
درخصوص انتخاب کارشناسان مناسب از بخش های مختلف شرکت، انجام هماهنگی با ادارات و تهیه معرفی نامه برای کارشناسان، 

تهیه بروشورهای مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای کارشناسان و نحوه انجام بازرسی ها بحث و تبادل نظر بعمل آوردند.

 تفاهم نامه همکاری شهرداری گرگان با میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: تفاهم نامه همکاری بین دستگاه های شهرداری گرگان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گلستان منعقد شد.عبدالرضا دادبود در جلسه شورای اسامی شهر گرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه 
با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: خروجی این تفاهنامه در راستای مضاعف شدن هم راستایی همکاری 
های بین مجموعه شهرداری و میراث فرهنگی برای برداشتن قدم های محکم تر خواهد بود.دادبود افزود: برای همکاری و مشارکت 
با میراث فرهنگی در تمامی مواردی که پیشتر مذاکره کرده بودیم آمادگی خود را اعام کرده ایم. البته در موضوع مربوط به صندوق 
کارآفرینی امید با مشکات مقرراتی مواجه هستیم و فعا برای ما امکانپذیر نیست اما در سایر موارد آمادگی همکاری الزم را داریم.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای بافت تاریخی گرگان گفت: دو سال پیش محدوده ناحیه بافت تاریخی را مشخص 
کرده بودیم اما بنا به ایجاد تغییرات در آن محدوده، نقشه ها در شورای شهر آن مقطع به تایید نرسید و مقرر شد بررسی مجدد 
صورت بگیرد.شهردار گرگان با بیان اینکه پس از آن تغییراتی در ایجاد نواحی بافت تاریخی به وجود آمد، خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس، ایجاد ناحیه مستقل در کنار سه منطقه را در دستور کار قرار داده ایم.دادبود در خصوص صدور پروانه مرمت اظهار داشت: 
آنچه که نیاز است در چارچوب ضوابط شهرداری لحاظ شود را ما پیگیری خواهیم کرد و از این پس در صدور پروانه های مرمت 
مربوط به خانه های تاریخی و یا تعمیراتی مشخصات مدنظر مربوط به حوزه میراث را نیز خواهیم گنجاند.دادبود در پایان گفت: 
امیدوارم مجموعه این اقدامات و اتفاقات مثبت و رو به جلو باشد و به حوزه¬ های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
حوزه های اقتصادی و اجتماعی شهر گرگان کمک کند.الزم به ذکر است، بر اساس این تفاهمنامه خانه تاریخی »میرشهیدی« به 
عنوان بازارچه صنایع دستی طی بازه زمانی مشخص در اختیار شهرداری گرگان قرار گرفت و در سوی دیگر شهرداری متعهد شد 

اعتبارات مربوط به کاوش در محله چهارشنبه ای را تامین کند.

دوشنبه
8 دی 1399

شماره 1695
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نویسنده: سکینه حجازی فر / کارشناس ارشد کارآفرینی
مارک زاکربرگ کارآفرین موفق جهان معتقد اس��ت، ویدئو مارکتینگ 

بخش مهمی از آینده ماست.
این آمارها نش��ان می دهند که استفاده از محتوای ویدئویی آنالین رشد 

تصاعدی دارد:
۱-8۱ درصد از کس��ب و کاره��ا از ویدئو به عنوان یک اب��زار بازاریابی 
استفاده می کنند، میزان استفاده آنها از این ابزار نسبت به سال گذشته 63 

درصد بیشتر شده است.
2-ت��ا س��ال 2022، بی��ش از 8۱ درص��د از کل ترافی��ک اینترن��ت 
مصرف کنندگان برای ویدئوها صرف می شود یعنی ۱5 برابر بیشتر از سال 

.20۱۷
3-استفاده از ویدئوهای موبایلی در سال های اخیر هر ساله ۱00 درصد 

افزایش یافته است.
روند مجازی ش��دن کس��ب و کارها و رش��د روزافزون کس��ب و کارها 
در بس��تر ش��بکه های اجتماعی چند سالی اس��ت که آغاز شده اما شیوع 

همه گیری کرونا این روند را س��رعت بخش��یده است. این اثر مثبت کرونا 
قابل چشم پوشی نیست و یک حقیقت است.

کس��ب و کارها آنچنان با شبکه های اجتماعی عجین شده اند که بدون 
آنها ادامه رقابت در کس��ب و کار امکان پذیر نیس��ت. این مسئله نشان از 
اهمی��ت »بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی« دارد. در می��ان »ابزارهای 
بازاریابی« در ش��بکه های اجتماعی، »ویدئو مارکتینگ« ابزاری موثر است 
که کم کم اهمیت و میزان استفاده از ابزار نوشتاری را کمرنگ کرده است.

یک بار دیگر به جمله قبل دقت کنید، ویدئو مارکتینگ ابزاری »موثر« 
اس��ت، چرا کلمه »موث��ر« اهمیت دارد؟ از این جهت که در ش��بکه های 
اجتماعی ما به دنبال »اثرگذاری« روی مخاطب و جذب آنها به محصول/ 
خدمتی هستیم که در کسب و کارمان ارائه می کنیم و قدرتمند بودن ابزار 
ویدئو در بازاریابی شبکه های اجتماعی به دلیل میزان اثرگذاری آن است.

فلسفه قدرتمندبودن ویدئو مارکتینگ در میان دیگر ابزارهای بازاریابی 
شبکه های اجتماعی چیست؟

۱-معم��وال افراد از ش��بکه های اجتماع��ی به عنوان ابزار س��رگرمی و 
اطالع رسانی استفاده می کنند.

2-دغدغه بشر امروز بسیار بیشتر از گذشته است بنابراین ویژگی عصر 
ما، عصر »سرعت« است. افراد تمایل دارند در زمان کمی پست ها و پیج ها 
و سایت های مختلف را ببینند بنابراین برای پیج یا سایت شما وقت بسیار 

کوتاهی را اختصاص خواهند داد.
3-از سوی دیگر مخاطبان در شبکه های اجتماعی با بمباران اطالعات و 

بی نهایت پیج ها و سایت های کسب و کار مواجه می شوند.
 همه این عوامل در کنار هم موجب شده که ویدئو مارکتینگ آن ابزاری 
باشد که ما را به نتیجه دلخواه می رساند چراکه به کمک آن می توانیم در 
زمان��ی کوتاه مثال یک دقیقه، اطالع��ات مهمی درباره محصول یا خدمت 
خود به مخاط��ب ارائه دهیم و به کمک موس��یقی، جذابیت های بصری، 
با س��رگرم کردن مخاطب و وقت کمی ک��ه از او می گیریم به هدف خود 

برسیم. 
اینس��تاگرام به عنوان یک��ی از قدرتمندترین و مهمترین ش��بکه های 

اجتماعی برای کس��ب و کارها بیش از پیش به س��مت اس��تفاده از ویدئو 
مارکتینگ پیش می رود چنانک��ه می توان گفت در حال حاضر بدون این 

ابزار شما در اینستاگرام موفق نخواهید بود.
 ویدئو مارکتینگ می تواند شکل های مختلف داشته باشد و به گونه های 

مختلف انجام شود:
• آگهی ها و تبلیغات

• مصاحبه ها
• ارائه ها

• آموزش ها
• توصیفات مشتری

• وبینارها
• پخش زنده

ح��ال که به اهمی��ت ویدئو مارکتینگ پ��ی بردید وقت آن اس��ت که 
نرم افزارهای ساخت و ویرایش ویدئو را پیدا کنید و کار با آنها را بیاموزید.
modirinfo :منبع

توماس ادیسون در جایی گفته است:  من شکست نخوردم، بلکه ۱000 
روشی که عمل نمی کنند را پیدا کرده ام.

 کارآفرینانی که با شکست مواجه شده اند باید از صمیم قلب خوشحال 
باش��ند ک��ه در ش��رکت خوبی فعالی��ت می کنن��د. برخ��ی از بزرگترین 
شرکت های جهان که احتماال به خوبی آنها را می شناسید، با شکست های 
بزرگی روبه رو ش��ده اند. زمانی که کوکاکوال در سال ۱۹85 فرمول قدیمی 
خود را دس��تکاری ک��رده و کوک جدید ی��ا New Coke را تولید کرد، 
اعتراضات عمومی تا اندازه ای بود که فرمول اصلی بعد از ۷۹ روز دوباره از 
سر گرفته شد. هیچ شکی نیست که کوک جدید یک شکست بزرگ بود، 
اما از خاکس��تر بزرگترین شکست صنعت نوشیدنی های غیرالکلی، بازاری 
برای طعم های مختلف نوشیدنی و نوشابه به وجود آمد که تا امروز نیز به 
فعالی��ت خود ادامه می دهد. با ای��ن وجود، کوک جدید را چنان فاجعه ای 
می دانند که هنوز هم بعد از این همه س��ال، هر ش��رکتی که با بزرگترین 
شکس��ت خود مواجه می ش��ود، آن را شکس��ت کوک جدید شرکت خود 

می داند.
کمپانی SellMax به خرید و فروش ماشین های دست دوم در سراسر 
آمریکا می پردازد. زمانی که این ش��رکت در س��ال ۱۹۹0 تصمیم گرفت 
ت��ا مرکز خدماتی خود را در مناطق مختلف ق��رار دهد تا افراد بتوانند به 
سادگی و به سرعت اتومبیل دست دوم خود را به فروش برسانند، توانست 
کار خ��ود را با خرید ۱5 خودرو در م��اه آغاز کند و بدین ترتیب، به هیچ 

س��رمایه گذاری نیاز نداشته باشند. امروزه میزان خرید این شرکت در ماه 
به 800 تا ۱200 خودرو می رس��د. یک��ی از بنیانگذاران SellMax به نام 
تونی پورتر، رشد فوق العاده سریع شرکت را »شکست سریع و مقیاس بندی 
س��ریع« توصیف می کند. منابع مالی و سرمایه گذاری در مراحل اولیه کار 
برای پورتر و همکارانش یک مشکل بزرگ به شمار می رفت؛ هر کدام از این 
افراد در طول هفته، بیش از 80 ساعت را به فعالیت مشغول بودند. آنها از 
اشتباهات و شکست های شان درس گرفتند. پورتر در این باره می گوید: »ما 
از اینکه استراتژی های بازاریابی مختلف را امتحان کنیم، هراسی نداشتیم، 
بسیاری از آنها موفقیت آمیز نبوده اند، اما زمانی که استراتژی موثری را پیدا 
می کردیم، به س��رعت آن را اندازه گیری کرده و با حجم باال، آن را به اجرا 

می گذاشتیم.«
زمانی که شکست از کنترل خارج می شود

اینگونه از شکس��ت ها احتماال از منابع غیرقابل انتظار به وجود می آیند 
که از کنترل ش��ما خارج هستند. زمانی که سل مکس برای اولین بار کار 
خود را آغاز کرد، تمرکز خود را روی خرید ماشین های به شدت فرسوده و 
بازیافت فلز آن قرار داده بود. پورتر در این باره توضیح می دهد: »اما بعد از 
اینکه بازار چینی ها سقوط کرد، قیمت آهن ضایعات نیز به شدت کاهش 
یافت. با این اوصاف ما مجبور بودیم که مسیر را به سمت دیگری منحرف 

کرده و ماشین های دست دوم و سالم تر را خریداری کنیم.«
کمپانی Home Depot نیز اش��تباه بزرگی را در چین مرتکب ش��د؛ 

این ش��رکت تصمیم گرفت که بازار مالکان خانه Do It Yourself را به 
جمهوری خلق گس��ترش دهد. این بازار در آمریکا با موفقیت مواجه شده 
بود، جایی که تعمیر لوازم محیط خانه، یک س��رگرمی به شمار می رود و 
اس��تفاده از لوازمی که توس��ط یکی از اعضای خانواده تعمیر ش��ده، یکی 
از نش��انه های مردانگی ش��ناخته می ش��ود؛ اما در چین، چنین رفتاری از 

نشانه های افراد سطح پایین جامعه و فقر به حساب می آید.
ش��رکت Mattel نیز از نمونه های دیگری است که اشتباه بزرگی را در 
چین تکرار کرد. این شرکت در سال 200۹ به دنبال این بود که عروسک 
باربی را همراه با خانه ها و لوازم ش��یک باربی به مساحت 33۴۴ متر مربع 
به دخترهای کوچک چینی عرضه کند، اما والدین چینی که بیشتر روی 
تحصیالت و مهارت های مختلف تمرکز می کنند، ارزش این عروسک های 
مو بور و چش��م آبی را درک نکرده و این پروژه آنطور که برآورد می ش��د، 

مورد استقبال قرار نگرفت.
شکست را در مدل کسب و کار خود قرار دهید

گای کاوازاکی از مدیران سابق اپل در جایی گفته است: »نگران نباشید، 
به درد نخور باش��ید.« منظور کاوازاکی از این حرف این نیس��ت که کوک 
جدید دیگری را تجربه کنید، بلکه از ش��ما می خواهد تا محیطی را برای 
شکس��ت نوآوران پروسه ها فراهم کنید تا فضایی برای کشف موارد جدید 
فراهم شود. مفهوم »حداقل محصوالت زنده« یکی از مواردی است که به 
سختی در نوآوری و ساخت محصوالت قوی تر و موفق تر ریشه دارد؛ چراکه 

شکست، محدودیت ها و ایرادهای نمونه های فعلی را آزمایش می کند.
بعد از ادسل، فورد به تولید ماشین ادامه داد. بعد از سقوط Mattel در 
چین، آنها همچنان به تولید عروسک های باربی ادامه دادند و بعد از کاهش 
قیمت آهن قراضه، س��ل مکس مجبور شد تا مدل اولیه کسب و کار خود 
را تغییر ده��د؛ آنها مدل را منحرف کرده و مفهوم جدیدی را ارائه کردند 
که به رش��د قابل قبول منجر شد. یکی از کنترل کننده های پرواز ناسا در 
طول ماموریت خود برای برگرداندن آپولو ۱3 به زمین گفته بود: »شکست 
جزو گزینه ها نیس��ت.« این نقل قول از آن زمان تا به حال توسط فعاالن 
عرصه کسب و کار مورد اس��تفاده قرار گرفته است. اما راه اندازی کسب و 
کار، به ماموریت های فضایی ناسا شباهتی ندارد؛ شکست نه تنها یک گزینه 
معتبر اس��ت، بلکه تقریبا ضرورتی است که باید آن را به عنوان بخشی از 
ارزیابی های تان بشناس��ید. کس��انی که تا به حال شکست نخورده اند، کار 
خاصی انجام نداده اند چراکه تاجران و فعاالن بزرگی هس��تند. آنها هرگز 

شکست نخورده اند، چون هرگز هیچ ریسکی را به جان نخریده اند.
موفقی��ت در کس��ب و کار با نرخ باخت ها در مقاب��ل بردها اندازه گیری 
نمی ش��ود، بله با کس��انی برآورد می ش��ود که بعد از هر شکس��ت، دوباره 
روی پای خود می ایس��تند. در دنیای واقعی، شکست در کسب و کار، یک 
حقیقت پایه ای در زندگی و س��نگ مانعی به س��مت یک استراتژی پیروز 

به شمار می رود.
entrepreneur/ucan :منبع

چرا شکست سریع را اولین گام به سمت موفقیت در کسب و کار می دانند؟

چرا ويدئو مارکتینگ يکی از مهمترين شیوه های بازاريابی امروز است؟
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از مش��کالت رای��ج در زمینه جری��ان وجوه نقد آگاه باش��ید و 
برنامه هایی را تعیین کنید تا در صورت نیاز از آنها اس��تفاده کنید؛ 
این مش��کالت می توانند کس��ب و کار ش��ما را به ورط��ه  نابودی 

بکشانند.
اگ��ر فک��ر می کنید ک��ه جریان وج��وه نقد از اهمی��ت چندانی 
برخوردار نیس��ت، پس باید بگوییم که از هر ۱0 کس��ب و کار، ۹ 
مورد از آنها به خاطر اس��تراتژی های غلط درباره جریان وجوه نقد 

با شکست مواجه می شوند.
مدیریت جریان وجوه نقد با درک درست و شفاف از محل ورود 
و خروج وجه نقد در کس��ب و کار آغاز می شود. عالوه بر این، باید 
مراقب اتفاقات در درازمدت باشید تا با هیچ گونه مشکلی در زمینه 
جریان وجوه نقد روبرو نش��وید. ش��ما همچنین باید برنامه هایی را 
تعیین کنید تا به محض ظهور مش��کالت، آنها را برطرف و کنترل 
کنید. در ادامه به برخی از مش��کالت جریان وجوه نقد اشاره شده 

است.
1. عدم سودآوری

آیا می دانس��تید که تنها ۴0 درصد از کس��ب و کارها س��ودآور 
هس��تند؟ و حتی بدتر، س��ود و زیان 30 درصد از کسب و کارها با 
هم برابر می شود )نقطه سر به سر( و 30 درصد از کسب و کارهای 
دیگر نیز پول خود را از دست می دهند. )این آمار مربوط به ایاالت 

متحده آمریکاست(
ع��دم س��ودآوری یکی از دالیل اصلی شکس��ت کس��ب و کارها 
محس��وب می ش��ود؛ با این حال برخی از صاحبان کسب و کار بر 
ای��ن باورند که اگر تجارت آنها در حال حاضر س��ودآوری دارد، به 
این معناست که هرگز با مشکالت جریان وجوه نقد روبرو نخواهند 
شد. اما حقیقت این است که تمامی کسب و کارهای سودآور با هر 
میزانی از سود و درآمد، ممکن که در مسیر بروز مشکالت جریان 
وجوه نقد قرار بگیرند؛ که در نهایت به بستن درهای شرکت منجر 
می ش��ود، به ویژه در ش��رایطی که هزینه ه��ای زیادی روی هم 
انباشته شده و به طور مداوم سود خود را روی کسب و کار سرمایه 

گذاری می کنید.
به یاد داشته باشید که تنها در شرایطی یک کسب و کار سودآور 
را در اختی��ار داری��د که درآمدها همچنان به حس��اب های بانکی 
اضافه می شوند، در حالی که تمام هزینه ها را پرداخت کرده اید.

ح��ال چطور می توان از عدم س��ودآوری فاصله گرفت: به دنبال 
فرصت هایی که به س��ودآوری منجر می شوند، باشید؛ برای مثال 
می توان به مواردی همچون افزایش قیمت محصول، مشاوره دادن، 
اضافه کردن محصول یا خدم��ات جدید، ارائه تخفیف و یادگیری 

مداوم مهارت ها اشاره کرد.
2. پرداخت های دیرهنگام

در یک دنیای بی نقص و کامل، مش��تری ها صورتحس��اب های 
خود را به موقع و سر وقت پرداخت می کنند. اما متاسفانه چنین 
چی��زی واقعیت ندارد. زمانی که قب��ل از دریافت مبالغ خدمات یا 
محصوالت، روی درآمدهای آن حس��اب کرده باشید، ممکن است 
که با مش��کل جریان وجوه نقد مواجه شوید. در حقیقت، کسب و 
کارهای کوچک به طور میانگین، ۷2 روز را تا دریافت صورتحساب 
های ارس��الی منتظر می مانند. همین مس��اله می تواند کس��ب و 
کار ش��ما را ب��ه خطر بیندازد چرا که خود ش��ما نی��ز نمی توانید 

صورتحساب هایتان را به موقع پرداخت کنید.
چطور می توان از بروز مشکل پرداخت های دیرهنگام جلوگیری 
کرد: بهترین ش��یوه برای صدور صورتحساب را انتخاب کنید. برای 

مثال می توانید از نرم افزارهای صورتحساب مبتنی بر حافظه کلود 
اس��تفاده کنی��د، چندین فرم پرداخت را ب��ه کار بگیرید، پیگیری 
مش��تریانی ک��ه بده��ی خود را ب��ه موق��ع پرداخت نک��رده اند و 
برنامه ریزی برای مش��تریانی که از پرداخت بدهی خود خودداری 

می کنند.
3. موارد غیرمنتظره

همیش��ه هزینه های غیر منتظره ای وجود دارند که ش��ما آنها را 
پی��ش بینی نکرده اید و باید به آنها رس��یدگی کنید. این هزینه ها 
می توان��د مربوط به یکی از تجهیزاتی باش��د ک��ه به تازگی خراب 
ش��ده، یک بالی طبیعی که به دفتر ش��ما آسیب رسانده، شکایت 
های مش��تریان منفی باف، تغییر مدل کس��ب و کار و یا از دس��ت 
دادن بهترین کارمند شرکت از دیگر نمونه های موارد غیر منتظره 
هستند. تمام این موارد، به طور قطع تاثیر خود را در جریان وجوه 

نقد نشان می دهند.
چط��ور می ت��وان با موارد غی��ر منتظره روبرو ش��د: پیش بینی 
اینگون��ه موارد به ط��ور قطع غیر ممکن اس��ت. بهترین کاری که 
می توانید انجام دهید این است که تا حد امکان، اندازه گیری های 
جلوگیری کننده را انجام دهید. برای مثال تهیه پیش بینی جریان 
وجوه نقد از 6 تا ۱2 ماه آینده، ش��رایطی را برای ش��ما فراهم می 
کند تا مبالغی را برای شرایط اضطراری و سناریو های غیرمنتظره 
کنار بگذاری��د. از گزینه های دیگری ک��ه می توانید به کار بگیرید 
می توان به اس��تفاده از بیمه، ارائه بهترین خدمات به مش��تریان و 

بازگشت به دوران بهترین عملکرد اشاره کرد.
4. کسب و کارهای فصلی

ای��ن مورد برای برخی از مدل های کس��ب و کار بدیهی اس��ت. 
برای مثال اگر طراح نمای خارجی ساختمان ها هستید و در نورث 
ایس��ت زندگی می کنید، پس مطمئن هس��تید ک��ه به محض فرا 
رسیدن زمس��تان، مشتریان کمتری با شما تماس خواهند گرفت. 
گاهی اوقات، نوسانات فصلی به وجود می آیند که توان پیش بینی 
آنها را نداش��ته اید. برای مثال صاحبان گلخانه ها را در نظر بگیرید 
که بیش��ترین ف��روش آنها مربوط به درختان کریس��مس اس��ت؛ 
بنابراین این احتمال وجود دارد که سرتاس��ر س��ال را با مشکالت 

مالی مواجه شوند.
چطور می توان با نوسانات فصلی روبرو شد: در باال اشاره شد که 
ب��ه پیش بینی 6 تا ۱2 ماهه جریان وج��وه نقد بپردازید، این کار 
همچنین در زمینه نوس��انات فصلی نیز کارب��رد دارد و باعث می 
ش��ود که مبلغی را برای پرداخت صورتحساب های این فصل کنار 
بگذارید تا کسب و کارتان را در شرایط دشواری قرار ندهید. عالوه 
بر این می ت��وان با ایجاد تنوع در مدل های درآمدی، یک جریان 
ورودی دائمی از وجوه نقد را به وجود آورد. این طراح در زمستان 

می تواند خدماتی مثل برف روبی را ارائه دهد.
5. مالیات ها

فرق��ی نمی کند که نوع فعالیت کس��ب و کار ش��ما چیس��ت و 
اظهارنامه خود را به صورت ماهانه، فصلی یا ساالنه ارائه می کنید، 
مهم این است که تحت هر شرایطی باید این مراحل قانونی را طی 
کرده و مالیات خود را بدون دیرکرد پرداخت کنید. به یاد داش��ته 
باش��ید که اگر اظهارنامه خود را تحویل ندهید و یا خطایی در این 

روند صورت بگیرد، مورد مجازات قرار خواهید گرفت.
ح��ال چطور می ت��وان با مش��کالت مالیاتی مواجه ش��د: پایان 
ضرب االج��ل پرداخت مالیات را روی تقوی��م عالمت گذاری کنید 
و با مش��اوران مالیاتی صحبت کنید. آنها به ش��ما کمک می کنند 

تا کارهایتان روی یک روال بی اش��کال حرکت کند. عالوه بر این، 
باید مطمئن ش��وید که مبلغ کافی را برای پرداخت مالیات در نظر 
گرفته اید. ش��اید محس��بات پیش بینی شده ش��ما با مبلغ واقعی 
تفاوت داش��ته باش��د، با این حال می توانید با نگاه به مالیات سال 

گذشته، پیش بینی نزدیک به واقعیتی را انجام دهید.
6. عدم تامین بودجه

در شرایطی که کسب و کار شما نتواند انتظارات را برآورده کند 
و یا اینکه درآمدهای شما از میزانی که انتظار می رود کمتر باشد، 
سرمایه گذاران و بانک ها نیز می توانند از تامین سرمایه خودداری 
کنند. این یکی از موارد غیرمنتظره در جریان وجوه نقد است؛ آنها 
به همین دلیل از تامین هزینه های تعمیر تجهیزات خودداری می 

کنند، چرا که شما را یک کسب و کار پرخطر می دانند.
چطور باید با عدم تامین بودجه روبرو شد: در مراحل آغازین کار 
که تامین بودجه ش��ما را به عهده دارند می توانید مبلغ بیش��تری 
را از آنه��ا طلب کنید، برای مثال 25درصد. این مبلغ می تواند هر 

هزینه ضروری غیرمنتظره را پوشش دهد.
7. رشد پیش بینی نشده

رشد یکی از اهداف هر کسب و کار به شمار می رود، با این حال 
رش��د پیش بینی نش��ده می تواند شما را ش��گفت زده کند. به یاد 
داش��ته باشید هر چقدر که کس��ب و کار شما رشد کند، پول نقد 
بیش��تری را باید به کارکنان خود اختصاص دهید، اموال بزرگ تر 
و ارائه محصول یا خدمات نیز از دیگر عواقب آن به شمار می روند. 
اینها هزینه  هایی هستند که نمی توانید تا جریان وجوه نقد بیشتر، 

منتظر آن بمانید.
چطور می توان با مش��کالت رش��د پیش بینی نش��ده روبرو شد: 
به کارگیری یک سیس��تم کس��ب و کار در مراحل اولیه و قبل از 
بروز رش��د پیش بینی نشده، فرصتی را فراهم می کند که بهترین 
سیس��تم برای کس��ب و کار خ��ود را پیدا کنید. ب��رای مثال پیدا 
ک��ردن یک نرم اف��زار صدور صورتحس��اب ک��ه قابلیت هایی مثل 
صورتحس��اب های دوره ای، یادآوری های اتوماتیک برای پرداختی 
ها و کارهای اداری که وقت زیادی را به خود اختصاص می دهند را 
از بین خواهد برد. بنابراین، زمانی که از انجام این کارها رها ش��ده 
اید، می توانید روی کارهایی مثل کس��ب درآمد بیشتر برای مقابله 

با این رشد سریع تمرکز کنید.
8. هزینه های پنهان

فرق��ی نمی کند که تا چ��ه اندازه خود را آم��اده کرده اید، به هر 
ح��ال هزینه هایی پنهان��ی وجود دارند که باالخ��ره چهره خود را 
نش��ان می دهند. این هزینه ها می تواند استعفای کارکنان، مالیات 
ها، هزینه  های قانونی و حسابداری، تعمیر و جایگزینی، تاییدیه ها 
و تصدیق نامه ه��ا، بیم��ه، کارت ه��ای اعتب��اری، بازپرداخت وام و 
تجهیزات را در بر داشته باشد. برخی از اینها در وهله اول، بدیهی 
و واضح به نظر می رس��ند، اما آنها روی هم انباش��ته می شوند، تا 

زمانیکه مشکلی را در جریان وجوه نقد شما ایجاد کنند.
چط��ور می توان از بروز هزینه های پنهان جلوگیری کرد: ش��ما 
نمی توانی��د ب��ه طور کل از ب��روز این مش��کالت جلوگیری کنید. 
پیشنهاد می کنیم که یک منتور یا فردی که کسب و کار مشابهی 
دارد را پی��دا کرده و تجربیات آنه��ا در مقابل این هزینه ها را جویا 
ش��وید. عالوه بر این پیش��نهاد می کنیم که بودجه  ای را برای آنها 
در نظر بگیرید تا از هزینه  های هر ماه خود مطلع شده و مطابق با 

آنها برنامه ریزی کنید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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موفقی��ت یک امر تصادفی نیس��ت. توانایی هر کارآفرین 
برای کس��ب موفقیت در حوزه ه��ای مختلف تا حد زیادی 
در ارتباط با نحوه تفکر و زاویه دیدش اس��ت. بس��یاری از 
مردم بدون توجه به این نکته مهم در تالش برای موفقیت 
در هر حوزه ای هس��تند. بدون تردید همیش��ه شمار افراد 
شکست خورده بیشتر از موفق هاست بنابراین برای موفقیت 
در حوزه ه��ای مختل��ف کارآفرینی صرف داش��تن انگیزه 
باال کافی نیس��ت. بهبود ش��یوه تفکر و زاویه دید برای هر 

کارآفرینی دارای اهمیت حیاتی خواهد بود. 
بررس��ی توصیه ه��ای کارب��ردی ب��رای بهب��ود توانایی 
کارآفرینان در زمینه کس��ب موفقیت در حوزه های مختلف 
بیش��تر شبیه یک رویای خیالی اس��ت. خوشبختانه امروزه 
تجربی��ات کارآفرین��ان مختلف و کارش��ناس های حرفه ای 
کمک ش��ایانی به کارآفرین��ان تازه کار می کن��د. برهمین 
اس��اس در ادامه به بررس��ی برخی از ن��کات مهم در رابطه 
با موفقی��ت در حوزه ه��ای مختلف کس��ب و کار خواهیم 

پرداخت. 
توسعه ذهنیت مناسب

ذهنیت افراد همیشه عامل موفقیت یا شکست شان است. 
این امر در رابطه با تمام بخش های زندگی قابل بیان است. 
اگر ش��ما به عنوان یک کارآفرین در زندگی حرفه ای تان با 
مش��کل مواجه هس��تید، باید در آن بازنگری اساسی انجام 
دهید. این امر به طور عمده ش��امل ارزیابی ذهنیت تان در 
طول چند سال اخیر اس��ت. کارآفرینان بزرگ در مواجهه 
با ه��ر رویداد مهمی نس��بت به ایجاد تغیی��رات اندک در 
ذهنیت ش��ان اق��دام می کنند. حال اگر ب��رای مدت زمانی 
طوالن��ی ذهنیت افراد ب��ه یک صورت باق��ی بماند، بیانگر 

بی توجهی آنها به رویدادهای پیرامون شان خواهد بود. 
ارزیابی انتقادی امر همیش��ه اهمیت بس��یار زیادی برای 
کارآفرین��ان دارد. ش��اید ای��ن ام��ر در نگاه نخس��ت فاقد 
جذابیت های الزم باش��د، اما در هر ص��ورت امری ضروری 
اس��ت. تمام فرآیندهای فعالیت در حوزه کسب و کار مورد 
عالقه ما نیستند. با این حال انجام تمام آنها ضروری است. 
توج��ه به تاثیر بلندمدت کارهای کنونی یکی از نکات مهم 
برای پیش��برد هرچه بهتر فعالیت ها محسوب می شود. این 
امر امیدواری مناس��بی برای افراد به منظور تحمل شرایط 
ناگوار کنون��ی می دهد. اگر چنین امری مدنظر کارآفرینان 

قرار نداش��ته باش��د، تحمل شرایط به س��رعت غیرممکن 
خواهد شد. 

یادگیری از گذشته
گذشته هر فرد همراه با پیروزی و شکست های متعددی 
است. مرور گذشته شاید در نگاه نخست برای هر کارآفرینی 
جذاب نباشد، اما دست کم ایده های جذابی در اختیار افراد 
قرار می دهد. اش��تباه برخی از کارآفرینان عبور از گذش��ته 
بدون توجه به نکات تاثیرگذارش است. یادگیری از شکست 
و پیروزی های قبلی همیشه مهم است. این امر دست کم از 

تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری خواهد کرد. 
موفقیت در عرصه کس��ب و کار نیازمند آگاهی دقیق از 
اش��تباهات احتمالی است. برخی از برندها در این زمینه به 
ط��ور مداوم به جلو نگاه می کنن��د. این امر بدون یادگیری 
از گذش��ته بیشتر شبیه به نوعی ریسک غیرمنتظره خواهد 

بود. 
از شکست نترسید

اغل��ب اوقات موفقیت بس��تگی به میزان ت��داوم فعالیت 
مناسب از سوی کارآفرینان دارد. شکست همیشه مواجهه 
با ضررهای مالی هنگفت نیس��ت. گاهی اوقات کارآفرینان 
در چند قدمی موفقیت دس��ت از ت��الش برمی دارند. تمام 
کارآفرین��ان موفق در سراس��ر دنیا پس از بارها شکس��ت 
دوباره بلند شده اند. بدون تردید این امر سختی های بسیار 
زیادی برای افراد به همراه دارد، اما دس��ت کم مهارت شان 
را تقوی��ت خواه��د کرد. ترس از شکس��ت اغل��ب اوقات از 
خود شکس��ت تاثیر منفی تری بر روی کسب و کارها دارد. 
احتیاط در عرصه کسب و کار امری ضروری است، اما ترس 
از شکست دیگر در دامنه احتیاط معنا نمی شود. اگر کسب 
و کارها در برخی از مواقع ریس��ک نکنند، توانایی کس��ب 

موفقیت را نخواهند داشت. 
شکس��ت به معنای پایان تمام رویاهای عرصه کارآفرینی 
نیس��ت. درس گرفتن از شکست ش��اید امر دشواری باشد، 
ام��ا برای نیل به موفقیت ض��روری خواهد بود. بدون توجه 
به شکس��ت هیچ موفقیتی در عرصه کس��ب و کار پدیدار 
نمی ش��ود. یکی از نمونه های جالب در ای��ن میان ریچارد 
برانس��ون اس��ت. وی بارها و باره��ا در زمین��ه کارآفرینی 
شکست خورده است، اما باز هم وارد این حوزه شده است. 
برانس��ون اکنون یکی از کارآفرینان موفق در سراس��ر دنیا 

محسوب می شود. 
یادگیری از الگوهای مناسب

امروزه عرصه کس��ب و کار توس��عه بسیار زیادی پیدا 

کرده اس��ت. بدون تردید هر کارآفرینی با مشاهده شمار 
باالیی از رقبا انگیزه اش را از دست می دهد. نکته مهم در 
ای��ن میان تالش برای یادگیری نکات تازه از کارآفرینان 
مختلف اس��ت. بدون ش��ک هر برندی دارای مزیت های 
خاصی اس��ت. برنده��ای بزرگ تجربه کس��ب موفقیت 
در بلندم��دت را داش��ته اند. این امر باید ب��ه کارآفرینان 
تازه کار به مثابه کالس درس باش��د. یادگیری از تجربه 
کارآفرینان حرفه ای همیش��ه موج��ب بهبود عملکرد ما 

خواهد شد. 
بدون ش��ک اعتراف به مهارت و توانایی باالتر کارآفرینان 
دیگر از سوی ما امری س��اده نخواهد بود، با این حال باید 
در برخی از مواقع واقع بین باشیم. حوزه کسب و کار بدون 
ما نیز به فعالیتش ادامه می دهد، اما داستان برندهایی نظیر 
نایک یا اپل به طور کلی متفاوت اس��ت. این برندها دارای 
س��طح تاثیرگذاری بسیار باالیی بر روی عرصه کسب و کار 
هس��تند. تالش برای یادگیری اصول فعالیت از کارآفرینان 
اصلی چنین برندهایی دارای اهمیت بس��یار زیادی خواهد 

بود. 
از محدوده امن تان خارج شوید

بس��یاری از کارآفرین��ان در طول س��ال های متمادی در 
ی��ک دامنه امن مش��غول به فعالیت بوده ان��د. این امر آنها 
را از درگی��ری ب��ا هر چالش جدی مصون م��ی دارد. با این 
حساب مشاهده عدم توسعه چنین برندهایی امری طبیعی 
خواهد بود. کارآفرینان برای تجربه موفقیت باید از محدوده 
امن ش��ان خارج ش��وند. در غیر این صورت شانس��ی برای 

موفقیت بلندمدت نخواهند داشت. 
خروج از محدوده امن کس��ب و کار ب��ه معنای پذیرش 
ریس��ک های عجیب نیس��ت. مهمترین مسئله تالش برای 
ایجاد تغییرات مداوم در زمینه فعالیت برند اس��ت. اگر این 
امر مدنظر کس��ب و کارها قرار نداش��ته باشد، به سرعت با 
مشکالت اساس��ی مواجه خواهند شد. ناتوانی برای توسعه 

برند یکی از مشکالت موردنظر است. 
ام��روزه عرصه کارآفرینی و موفقیت دارای دامنه بس��یار 
وس��یعی اس��ت. انگیزه افراد برای حضور در این عرصه به 
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. مهمترین مسئله 
در این میان توجه به ش��یوه های تغیی��ر الگوی ذهنی مان 
برای تجربه بهتر از عرصه کس��ب و کار اس��ت. توصیه های 
مندرج در این مقاله ش��روع مناس��بی برای چنین تغییری 

خواهد بود. 
noobpreneur.com :منبع

چگونه در هر کاری موفق باشیم؟

موفق ترین اپلیکیشن های تاریخ 

یکی از مهمترین آمارها در هر حوزه ای، معرفی موفق ترین ها است. در این راستا با توجه به این امر که 
امروزه گوش��ی تلفن همراه به پرکاربردترین ابزار هر فردی تبدیل ش��ده، بررسی موفق ترین اپلیکیشن ها 
بدون ش��ک اهمیت باالیی را خواهد داش��ت. در این راس��تا تالش ش��ده اس��ت تا در گروه های مختلف، 

بررسی های الزم انجام شود. 
Facebook :موفق ترین اپلیکیشن رایگان

فیس بوک پرکاربرترین شبکه اجتماعی جهان محسوب می شود که مالکیت واتس اپ و اینستاگرام را نیز 
برعهده دارد. اگرچه این ش��بکه از س��ال 2005 مشغول به کار است، با این حال از عمر نسخه اپلیکیشن 
آن ۱0 س��ال می گذرد. در حال حاضر نیز اکثر کاربران آن از اپلیکیش��ن این برنامه اس��تفاده می کنند. به 
صورت کلی اگر نگاهی به کارنامه ۱0 س��اله اپلیکیش��ن فیس بوک بیندازیم، هیچ رقیبی دستاوردهای آن 

را نداشته است. 
Subway Surfers :محبوب ترین بازی

با بیش از 2.۷ میلیارد بار دانلود، این بازی جذاب را باید محبوب ترین در تاریخ دانست. براساس آمارها 
بی��ش از ۱00 میلی��ون کاربر فعال ماهانه در این بازی حضور دارند. بی انتها بودن آن را باید یکی از دالیل 
مهم این موضوع تلقی نمود. این بازی از سال 20۱2 عرضه شده و به سرعت محبوبیت جهانی پیدا کرد. 

Fortnite :پردرآمدترین بازی
در حال حاضر بازی های گروهی در صدر عالیق قرار دارند. در این رابطه فورتنایت را باید پرچمدار سایر 
گزینه ها به حساب آورد. این بازی نه تنها برای تلفن همراه بلکه برای کنسول ها نیز عرضه شده است. در 
این راس��تا اگرچه محبوب ترین بازی تاریخ محسوب نمی شود، با این حال باالترین درآمد را دارد. درواقع 
تنوع باال در کنار ابزارهای مختلفی که در اختیار کاربران قرار می دهد، باعث شده است تا درآمد باالی 2 

میلیارد را به صورت ساالنه داشته باشد. 
WhatsApp :پرکاربرترین اپلیکیشن

این امر طبیعی اس��ت که همه افراد با گوش��ی خود بازی نکنند و یا در ش��بکه اجتماعی حضور نداشته 
باش��ند، با این حال ش��بکه های ارتباطی، گزینه ای بس��یار ضروری بوده و همین امر باعث ش��ده است تا 
واتس اپ عنوان پرکاربرترین را به دس��ت آورد. در این راس��تا اگرچه بیشترین میزان دانلود به این شبکه 
تعلق ندارد، با این حال در رابطه با بیش��ترین کاربر ماهانه کامال پیش��تاز اس��ت. شروع فعالیت آن نیز به 

سال 200۹ برمی گردد. 
Tik Tok :سریع ترین رشد

اگرچه این ش��بکه چینی از س��ال 20۱6 فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، با این حال در همین مدت 
زمان کم موفق ش��ده تا بس��یاری از رکوردها را جا به جا نماید. درواقع سرعت رشد آن به مراتب بیشتر از 
سایر رقبا بوده و به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران، این شبکه را جایگزین فیس بوک در 5 سال آینده 
می دانند. نکته جالب دیگر این است که ارزش این شبکه اجتماعی، بیش از ۱۱0 میلیارد اعالم شده است. 
groovewallet.com :منبع

چرا باید بدل به برندی ارزش محور شویم؟

کس��ب و کارها همیشه بین دو راهی میان تعامل با مش��تریان براساس سلیقه آنها یا استفاده از تجربه 
و ترجیح ها خودش��ان در حال نوس��ان هستند. حل و فصل این مسئله کار ساده ای نیست. مدیریت روابط 
برند با مشتریان نیازمند توجه روزافزون به خواسته ها و نیازهای آنهاست. خلق مفهوم ارزش محوری برای 
برندها دارای پیچیدگی های خاصی اس��ت. در ادامه در قالب چند نکته کاربردی این مفهوم را به صورت 

فرآیند مدنظر قرار خواهیم داد. 
کسب و کار ما چه ارزش های بالقوه ای دارد؟

ه��ر کس��ب و کاری دارای برخی از ارزش های بالقوه اس��ت. این امر به معنای ام��کان خلق ارزش هایی 
مش��خص از سوی هر کسب و کار می ش��ود. اگر یک کسب و کار به طور مداوم در زمینه خلق ارزش های 
محوری برای خود ناکام باشد، این امر تا حدود زیادی ناشی از شناخت نادرست سطح توانایی هایش است. 
س��اده ترین راهکار برای مشکل فوق، قرار دادن خودمان در جایگاه مشتریان است. بر این اساس امکان 
درس��ت نیازها و انتظارات مشتریان از ارزش های یک برند مشخص می شود. امروزه برندهای بزرگ بیشتر 

براساس سطح ارزش شان به جای کیفیت یا قیمت محصوالت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
آیا ما به دنبال امری فراتر از کسب سود هستیم؟

برخی از کس��ب و کارها فقط به دنبال کس��ب سود بیش��تر در بازار هستند. این امر به طور عمده ای به 
وجهه آنها ضربه می زند. اگر کس��ب و کارها نس��بت به ایجاد شرایط مناس��ب از نظر تعامل با مشتریان و 
ایجاد فضایی مناس��ب توجه نش��ان ندهند، در عمل فرصت کافی برای فروش و همچنین توسعه کسب و 

کار را نخواهند داشت. 
امروزه برندها باید فراس��وی سودش��ان را مدنظر قرار دهند. این امر به معنای اتخاذ ارزش هایی مناسب 
برای جلب تعامل مش��تریان اس��ت. اگر سود محور اصلی فعالیت یک برند باشد، پس از مدت زمانی اندک 

فعالیت برند موردنظر به طور کامل با نیازها و انتظارات مشتریان بیگانه خواهد شد. 
brandingstrategyinsider.com :منبع
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