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چه رابطه ای بین تخصیص بودجه استانی و نابرابری منطقه ای وجود دارد؟

جغرافیای نابرابری 
درآمدی در ایران

فرص��ت ام��روز: نابرابری منطقه ای، پدیده ای چندبعدی اس��ت و عرصه های مختلف اقتص��ادی و اجتماعی را دربر 
می گیرد بنابراین نابرابری های منطقه ای از جمله مواردی اس��ت که اغلب کش��ورها به ویژه کشورهای در حال توسعه 
نظیر ایران با آن روبه رو هستند. برخی از آثار نابرابری منطقه ای شامل افزایش رشد و توسعه در برخی مناطق و تشدید 
نابرابری های درآمدی و رفاه اجتماعی در مناطق دیگر است که آثار سوء سیاسی و اقتصادی به  همراه خواهد داشت. در 
نتیجه شناسایی نابرابری های منطقه ای و آگاهی از علل و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی آن، دولت ها و سیاست گذاران...

عرضه »دارا سوم« چه زمانی انجام می شود؟

حواشی »داراها«

5

2

3

مجلس به وزیر اقتصاد در مورد مشکالت واگذاری هفت تپه کارت زرد نشان داد

مناقشه هفت تپه

نگاهی به ۴ سال گذشته در نیویورک تایمز
بازاریابی مناسبتی با هشتگ های اختصاصی برند

تقویم محتوا: ۴ ابزار کاربردی
مشکل هدف گذاری اشتباه بر روی مشتریان
 چرا همیشه در برنامه ریزی برای سال جدید

شکست می خوریم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک از پایه ریزی اقتصاد 
مریخ برمبنای رمزارزها می گوید

۴
فرصت امروز: بانک مرکزی از روز دوشنبه این هفته، مرحله 

سـوم طرح رمز دوم پویا را اجرا کرد و براساس آن، 
نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه هم به پیامک...

با هر رمز دوم پویا تنها یک تراکنش انجام می شود

جزییات یکسان سازی پیامک 
رمز دوم پویا

یادداشت

 چرا خصوصی سازی
به بن بست رسید؟

نرس��یدن  س��رانجام  ب��ه 
و  ای��ران  در  خصوصی س��ازی 
چرخه نامطل��وب واگذاری ها و 
بازگش��ت ش��رکت ها به آغوش 
دولت، ناشی از مقاومت مدیران 
دولتی اس��ت ک��ه از اختیارات 
خ��ود دل نمی کنند. پافش��اری 
مدی��ران ب��ه حف��ظ مدیری��ت 
دولت��ی در ای��ن ش��رکت ها، از 
مش��کالت اساس��ی اس��ت که 
در  خصوصی س��ازی  فرآین��د 
ایران را به بن بس��ت کش��انده 
اس��ت. دولتمردان، خود تن به 

خصوصی سازی نمی دهند.
معنای  ب��ه  خصوصی  س��ازی 
و  دول��ت  بن��گاه داری  کاه��ش 
کاه��ش تصدیگری اس��ت. این 
اقتص��ادی اس��ت که ق��ول آن 
ب��ه م��ردم داده ش��ده اس��ت. 
نخس��تین  در  خصوصی س��ازی 
دولت آیت اهلل هاشمی در سال 
1368 مطرح شد با این حال در 
کارگروه تشکیل شده به نتیجه 
مثبتی نرس��یدند. پ��س از این، 
مقام رهبری پیگیر این مس��ئله 
بود و در احکامی که صادر شد، 
اجرای  قانونی  محدودیت ه��ای 
سیاس��ت های اص��ل 44 را رفع 

کردن��د. احکام رهبری 
5هم پشتوانه...

15 جمادی االول 1۴۴2 - سـال هفتم
شماره   1696- 16صفحه - 50000 ریال

Wed.30 Dec 2020

 اگر نشانه ها را جدی بگیریم به نظر می رسد تحول در بخش انرژی 
در حال سرعت گیری است.

به گزارش »فارن پالسی«، بریتیش پترولیوم از بزرگترین شرکت های 
تولیدکننده نفت جهان اخیرا پیش بینی کرده که میزان تقاضای نفت 
تقریبا از این بیش��تر نخواهد شد. فرماندار کالیفرنیا به تازگی فرمانی 
اجرایی را امضا کرده که براساس آن، فروش خودروهای جدید بنزینی 
از س��ال ۲۰3۵ ممنوع خواهد ش��د. چین که بیش از یک چهارم کل 
دی اکس��ید کربن دنیا را تولید می کند، به طور ناگهانی اعالم کرده تا 
س��ال ۲۰6۰ انتشار کربن خود را به صفر می رساند. نظرسنجی ها هم 
نشان می دهد که مردم آمریکا پس از آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا 
و تندبادهای دریای��ی ویرانگر پیاپی در خلیج مکزیک کم کم متوجه 
خطرات گرمایش زمین ش��ده اند. اما تغیی��ر و تحول یک صنعت که 
دنیای مدرن را شکل داده، تاثیرات عمیقی بر نظم جهانی می گذارد. 
عقل س��لیم می گوید که با کنار گذاش��تن نفت، چی��ن اوج می گیرد 
و کش��ورهای نفتی س��قوط می کنند، اما در واقعی��ت، تبعات عمیق 
ژئوپلیتیک حرکت به س��مت انرژی های پاک پیچیده تر و ظریف تر از 
چیزی است که فکر می کنید. بسیاری از پیش بینی های امروز احتماال 
اشتباه از کار درخواهند آمد و یا دهه ها طول خواهد کشید که ببینیم 
نتیجه چه می شود. نکته اینجاست که ما ناگهان وارد دوران انرژی های 
پاک نمی ش��ویم و روندی شلوغ و پرهرج و مرج را تا آن زمان تجربه 
خواهیم کرد. اگر سیاست گذاران درک صحیحی از تبعات ژئوپلیتیکی 
کنار گذاشتن نفت نداشته باشند نمی توانند عصر آینده را به خصوص 

در حوزه سیاست خارجی مدیریت کنند.
به عنوان مثال، چین را در نظر بگیریم. »اکونومیس��ت« پیش بینی 
کرده است که »قدرت های برقی« جایگزین »قدرت های نفتی« امروز 

می ش��وند و چین با تس��لط بر بازارهای رو به رش��د برای محصوالت 
انرژی های پاک بیش��تر از بقیه س��ود خواهد برد، اما حتی اگر چین 
ه��م بر بازار تولی��د پنل های خورش��یدی، بات��ری خودروهای برقی 
و دیگر تکنولوژی ها س��لطه پیدا کند، آن ش��کل از نفوذ ژئوپلیتیکی 
کشورهای نفتی خاورمیانه را نخواهد داشت. اهرم ژئوپلیتیکی این دو 
انرژی کامال متفاوت اس��ت: چین ش��اید با تولید ارزان، روی بازار تازه 
تجهیزات انرژی های پاک س��لطه پیدا کند، اما اگر بخواهد به دالیل 
سیاس��ی فروش به یک کشور را متوقف کند، باعث رفتن برق در آن 
کشور نمی ش��ود. جلوگیری از ارسال محموله های باتری شاید باعث 
افزایش قیمت ها و تأخیر در فروش خودروهای برقی جدید ش��ود، اما 
بر حمل و نقل مردم تأثیر جدی نخواهد گذاشت. این امر به شدت با 
وضعیت نفت متفاوت اس��ت: اگر امروز صادرات نفت و گاز قطع شود، 
مردم در نقاط مختلف جهان خانه نشین خواهند شد، چون خودروها 
حرکت نخواهند کرد و خانه ها سرد خواهند شد، زیرا گرم کردن خانه با 

الکتریسیته در نقاط مختلفی از جهان به صرفه نیست.
چی��ن به عالوه بازار مواد اولی��ه باتری های الکتریکی )مثل لیتیوم 
و کبال��ت( را در اختیار دارد که در آینده این صنعت نقش��ی کلیدی 
خواهند داشت. این طبیعتا باعث افزایش ریسک در حوزه امنیت ملی 
می شود به ویژه در بخش تکنولوژی های نظامی و ارتباطی که این مواد 
اولیه اهمیت فراوان دارند، اما در همین بخش هم اختالل یک شبه در 
زنجیره تأمین باعث توقف فعالیت شرکت های غربی نمی شود. ضمنا 
ای��ن عناصر کمیاب، در واقع آنچنان هم کمیاب نیس��تند. اگر تقاضا 

باال برود اکتشاف و استخراج در مناطق جدید شدت خواهد گرفت.
یا به عنوان نمونه خاورمیانه را در نظر بگیرید. اکثر تحلیلگران بر این 
عقیده اند که در دنیای پس از نفت، خاورمیانه در هرج و مرج و ویرانی 

خواهد افتاد. طبق این پیش بینی ها، کشورهای عرب خلیج فارس که 
به خاطر تولید بی رویه نفت قدرتمند ش��ده بودند، پس از پایان عصر 
نفت نمی توانند به س��رعت اقتصادشان را متنوع کنند و برای آمریکا 
بی ارزش می ش��وند و حمایت این کشور را از دست می دهند و تنش 
و اختالف بین شهروندان ش��ان و خود این کش��ورها باال می گیرد، اما 
احتماال آینده این قدرها هم برای کشورهای نفت خیز حوزه خاورمیانه 
تیره و تار نیست. به احتمال زیاد دهه ها طول خواهد کشید که جهان 
به اهداف توافقنامه پاریس برس��د و کش��ورهای نفتی وقت دارند که 
برای ش��رایط تازه آماده ش��وند و در این میان با فروش نفت برای روز 
مب��ادا پول ذخی��ره کنند. چرا؟ چون بعد از به اوج رس��یدن تقاضای 
نف��ت و بعد افول تدریجی اش آن کش��ورهایی طوالنی تر از بقیه نفت 
خواهند فروخت که نفت شان ارزان تر درمی آید مثل کویت، عربستان 
و امارات متحده عربی. به طور کلی، هزینه تولید نفت در کش��ورهای 
عضو اوپک ارزان تر اس��ت و با کاهش تقاضا حتی ممکن اس��ت سهم 
اوپک از تولید نفت جهان باالتر رود. ضمنا تولید نفت در کش��ورهای 
عضو اوپک ضربه کمتری به محیط زیس��ت می زن��د و این یعنی در 
جهانی که به س��مت انرژی های پاک حرکت می کند، وضع اوپکی ها 

بهتر از باقی نفتی هاست.
عقل س��لیم می گوید که کاهش تقاضا ب��رای نفت و گاز به معنای 
کاهش قیمت هاس��ت. یعنی حتی اگر سهم کش��ورهای اوپک از بازار 
جهان��ی افزایش پی��دا کند، آنها همچنان با س��قوط درآم��د روبه رو 
خواهن��د ش��د. اینجا هم واقعی��ت پیچیده تر از این حرف هاس��ت. با 
نبود س��رمایه گذاری مداوم، تولید حوزه های نفتی کنونی با س��رعت 
س��االنه حدودا 8 درصدی کاهش خواهد یافت، اما حتی اگر کشورها 
ب��ه توافق نام��ه پاریس عمل کنن��د، طبق برآورد آژان��س بین المللی 

ان��رژی )IEA( تقاض��ا با این س��رعت کاهش نخواه��د یافت و این 
یعنی کش��ورهای تولیدکننده نفت بای��د روی حوزه های نفتی خود 
س��رمایه گذاری کنند، اما با کاهش تقاضا سرمایه از قبل ضعیف شده 
است و سرمایه گذاران دیگر عالقه ای ندارند روی صنعتی که مطئمنا در 
حال افول است، خرج سنگینی کنند. در نتیجه برخالف پیش بینی ها 
عرضه س��ریع تر از تقاضا س��قوط خواهد کرد و این یعنی برای مدتی 
درآمد کشورهای نفت خیز افزایش خواهد یافت. یکی از دالیل شرکت 
نفت سعودی برای سرمایه گذاری چند ده میلیارد دالری روی افزایش 
ظرفیت تولید همین مس��ئله است. البته اینجا یک پارادوکس جالب 
پی��ش می آید: افزایش قیمت نفت به خاط��ر کاهش عرضه می تواند 
تکنولوژی ه��ای انرژی های جایگزین را به لح��اظ اقتصادی جذاب تر 
کند و تولید خودروهای برقی را س��رعت بخش��د. با آنکه عده زیادی 
معتقدند کشورهای نفت خیز گذار به سمت انرژی های جایگزین را کند 
می کنند، این احتمال وجود دارد که درست برعکسش رخ دهد: اینکه 
س��ود مقطعی کشورهای نفتی باعث حرکت سریع تر به سمت انرژی 
پاک ش��ود. نکته بامزه اینجاست که ممکن است بعضی از قدرت های 
نفت��ی امروز، قدرت های برقی فردا باش��ند. حاال نه آنچنان غول مثل 
چین، اما بتوانند انرژی های پاک )مثل الکتریسیته( به همسایگان شان 
صادر کنند یا سوخت هایی مثل هیدروژن و آمونیاک تولید کنند که 
می توان از آنها برای انرژی دادن به کارخانه ها، ساختمان ها و حمل و 
نقل استفاده کرد. مثال عربستان که به انرژی عظیم و ارزان خورشیدی 
دسترسی دارد به تازگی اعالم کرده که پروژه ای ۵ میلیارد دالری برای 
تبدیل انرژی تجدیدپذیر به هی��دروژن را آغاز کرده و اولین محموله 
آمونیاک آبی جهان را به ژاپن فرس��تاده اس��ت. دیگر کشورهایی که 
به انرژی های تجدیدپذیر ارزان دس��ترس دارند )مثل ش��یلی( هم در 

اقتصاد جدید هیدروژن مح��ور، تبدیل به قدرت های مهمی خواهند 
ش��د. و باالخره به روسیه می رسیم، یک کشور نفتی قدرتمند که به 
اعتقاد گروهی از تحلیلگران از بازندگان حرکت به سمت انرژی های نو 
خواهد بود. در واقعیت، روسیه تولیدکننده اصلی گاز طبیعی موردنیاز 
اروپاس��ت، به طور فزاینده ای گاز چین را تأمی��ن می کند و به عنوان 
صادرکنن��ده جهانی گاز طبیعی مایع در حال تثبیت خود اس��ت. در 
دوران گذار به انرژی های پاک روس��یه می تواند گاز را جانش��ین نفت 
کند و نگذارد قدرتش به عنوان صادرکننده س��وخت تضعیف ش��ود. 
طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، طی دو دهه آینده تقاضای گاز 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش خواهد داشت. در اروپا طی همین 
دوره تقاض��ا پایین می آید، اما چون روس��یه کم هزینه ترین گاز را به 
اروپا می رس��اند، سهمش در بازار اروپایی )به دلیل مشابه سهم اوپک 
در ب��ازار نفت( احتماال افزایش خواهد یاف��ت. در واقع، احتماال نفوذ 
ژئوپلیتیک روسیه در دوران انرژی های جایگزین افزایش خواهد یافت. 
مس��کو مانند پکن جزو بازیگران اصلی تکنولوژی انرژی اتمی است و 
در جهان بدون سوخت های فسیلی، نیروگاه های اتمی بخش مهمی از 
تولید برق را برعهده خواهند داشت. برای مثال، چین در برنامه خود 
برای به صفر رساندن انتشار کربن تا سال ۲۰6۰ میالدی اعالم کرده 
تولید برق اتمی اش را چهار برابر خواهد کرد، یعنی حتی بیشتر از رشد 
ظرفیت خود در ان��رژی بادی. انتظار می رود آمریکا و آلمان در حوزه 
نیروگاه های اتمی جای خود را به چین و روسه بدهند. روسیه در حال 
حاضر بزرگترین صادرکننده رآکتورهای اتمی در دنیاست و به همین 
طری��ق نفوذ ژئوپلیتیکی خود را تقویب می کند و قوانین این حوزه را 
دیکته می کند. همان طور که می بینید، ریسک های جهان پس از نفت 

باالست، اما قابل مقایسه با ریسک گرم شدن زمین نیست!

در ابتدای دوران دیجیتال، دموکراس��ی ها کش��ورهایی رو به ترقی به 
نظر می آمدند. آمریکا و کش��ورهایی که طرز فکری ش��بیه به این کشور 
داش��تند در لبه های توسعه فناورانه قرار گرفته بودند. سیاست گذاران به 
تالش های آزادی خواهانه ذاتی اینترنت اش��اره می کردند که گویی در هر 
جایی تهدیدی برای دیکتاتورها ب��ود. مزایای فناورانه آمریکا، ارتش این 
کشور را قدرتمندتر ساخته بود، اقتصاد آن را شکوفاتر و دموکراسی آن را 

دست کم روی کاغذ، پرشورتر کرده بود.
به گزارش »فارن افرز«، از آن موقع تاکنون، کش��ورهای اقتدارگرا این 
عقب ماندگی را جبران کرده اند. چین جلوتر از همه قرار دارد و دیگر یک 
قدرت نوظهور در فناوری نیس��ت و حاال همتای آمریکا است. در چندین 
حوزه )تش��خیص چهره و صدا، فناوری نس��ل پنج��م اینترنت، پرداخت 

دیجیتال و ارتباطات کوانتومی( چین از آمریکا جلوتر است.
تقریبا به موازات آن، آمریکا و متحدان آن از همکاری سنتی ای که با هم 
داشته اند دست کشیده اند. این کشورها به جای اینکه بر سر مسائلی که در 
آن منافع مشترک دارند کار کنند، به علت منافع ملی کارهای خود را از هم 
جدا کرده اند و بدون هماهنگی با هم به همکاری های فناورانه کشورهای 
اقتدارگرا واکنش نش��ان می دهند. با اینکه بیشتر کشورهای دموکراتیک 
اکنون قبول دارند که مسیرهایی که فناوری های نوین در حال ایجاد آن 
است دارد دنیا را شکل می دهد، ارتباط خود را با هم قطع نگه داشته اند 

و در زمانه ای که باید بیش از همیش��ه با یکدیگر همکاری داشته باشند، 
به طور انفرادی تالش می کنند که فناوری علیه اهداف دموکراتیک به کار 
ن��رود. تازه اگر همکاری ای هم اتفاق بیفتد جداگانه، واکنش��ی و موقتی 
اس��ت. لیبرال دموکراسی ها فرصتی را که می توانند با هم همکاری کنند 
از دست می دهند. البته دموکراسی های پیشرفته جهان چیزی دارند که 
حکومت های اقتدارگرا ندارند: تاریخی طوالنی از همکاری های چندجانبه 
برای اینکه همه از آن منتفع شوند. برای اینکه مسائل بسیار متنوع است، 
آنچه اکنون بدان نیاز اس��ت راه حل های صلح طلبانه تر نیس��ت بلکه یک 
مجمع فرادس��تی است با عضویت کشورهایی که مثل هم فکر می کنند؛ 
کشورهایی که می توانند با هم متحد شوند و واکنش های محکم به مسائل 
نشان دهند. گروه جدیدی که کشورهای پیشروی »دموکراسی فناورانه« 
)techno-democracies( تشکیل داده اند )و با در نظر گرفتن تعداد 
کش��ورهای عضو، تحت عنوان »T-1۲« شناخته می شود( به کشورهای 
دموکراتی��ک کمک خواهد کرد تا ابتکار عم��ل را در رقابت بازار فناوری 
جهان دوباره به دست گیرند. این کار آنها را قادر خواهد ساخت تا هنجارها 
و ارزش های ترجیحی خود را در اس��تفاده از فناوری های در حال ظهور 
تروی��ج کنند و مزیت های رقابت��ی را در حوزه های کلیدی فناوری حفظ 
کنند. واشنگتن در توسعه تصویری کامل از نقش خود در فناوری جهان 
مش��کل دارد اما کشورهای اقتدارگرا این مش��کل را ندارند. خاصه چین 

اینطور تشخیص داده که نقش های کنونی در نظم بین المللی جهان عمدتا 
در عصر ماقبل دیجیتال تعیین شده و حاال فرصتی است برای اینکه این 
نقش ها دوباره تعیین ش��ود. همین حاال هم پکن در حال پیش بردن این 
هدفش اس��ت با ایجاد سریع ظرفیت های فناوری های سطح باال و به کار 
بردن این فناوری ها از راه بازارهای بزرگ جهانی، به خصوص در مناطقی 
که آمریکا حضور کمرنگی دارد یا اصال حضوری ندارد. اما تالش هایی که 
مثل چنین فناوری های نگاه رو به جلو دارند فقط یک جانبه نیستند. چین، 
روسیه و دیگر کش��ورهای اقتدارگرا همین حاال هم در حال همکاری با 
یکدیگرند تا به یک چشم انداز جهانی دست پیدا کنند که منافع خودشان 
را تضمین می کند. آنها در حال تغییر استانداردهای استفاده از فناوری های 
نوین هستند تا این فناوری ها در چشم انداز جهانی در انحصار منافع آنها 
قرار بگیرد. به همین خاطر اس��ت ک��ه آنها در گروه های اختصاصی مثل 
سازمان همکاری های ش��انگهای این فناوری ها را پیش می برند. اعضای 
س��ازمان همکاری های شانگهای توافق کرده اند که در زمینه های امنیت 
اطالعات، رباتیک، تجارت الکترونیک و سایر حوزه ها با یکدیگر همکاری 
کنند. آنها همچنین در مجامع جهانی مثل اتحادیه بین المللی مخابرات 
که اس��تانداردهای بین المللی را تعیین می کنند از پشت هم درمی آیند 
و زمینه های نظارت اجتماعی غیرمسئوالنه را تسهیل می کنند. برخالف 
بسیاری از لیبرال دموکراس��ی ها، چند کشور اقتدارگرای معدود به خوبی 

دریافته اند که فناوری ازجمله قدرت نوآوری،  هنجارسازی برای استفاده از 
این نوآوری ها و شکل دادن به موسساتی که تصمیم می گیرند چطور باید 
این نوآوری ها بهره برداری کرد، مس��ئله صرفا کاربردی نیست که در زیر 
تلی از برنامه های سیاست  خارجی غرق شود بلکه عنصر اصلی رقابت های 
جغرافیای سیاسی جدید است. از طرف دیگر، آمریکا دست به رفتارهای 
واکنش��ی می زند. پیشرفت س��ریع چین در اینترنت نسل پنجم، هوش 
مصنوعی و محاس��بات کوانتومی چندین کابینه آمریکا را به ستوه آورده 
است. واشنگتن نه توانسته جواب »جاده ابریشم دیجیتالی« چین را بدهد 
و نه واکنش��ی نش��ان بدهد به کارزار تبلیغات چین برای رونمایی از یک 
واحد پولی دیجیتال. آمریکا و متحدانش دائما با مقررات گذاری هایی که 
به حمالت سایبری مربوط می شود درگیرند و برای این کار موانع زیادی 
پیش رو دارند. مقامات آمریکایی اغلب اظهار نارضایتی می کنند از اینکه 
پکن بر استانداردگذاری برای زمینه های فنی دست باال را دارد و متحدان 
آمریکا نیز به دیده احترام به زیرس��اخت های چینی نگاه می کنند. در این 
زمینه شکستی چندملیتی رخ داده است. لیبرال دموکراسی ها در سراسر 
جهان خیلی ساده با هم در زمینه این مسائل که باید آنها را با هم متحد 
س��ازد کار نمی کنند. واکنش آنها به سوءاستفاده کشورهای اقتدارگرا از 
فناوری به س��متی رفته که معترضان تکه تکه شده اند. منافع ملی متنوع 
می ش��ود و تضادهای��ی در ایالت ها ب��اال می گیرد، اما هی��چ کاری انجام 

نمی ش��ود. در داخل کشورها، معموال بین جناح های حاکم بر کشورهای 
اقتدارگرا بحث بر س��ر این است که چطور در انتخابات کشورهای دیگر 
دخالت شود، اطالعات گمراه کننده ترویج یابد و سیستم های رایانه ای هک 
ش��ود. لیبرال دموکراسی ها در عوض اینکه برای مقابله با چنین کارهایی 
دس��ت به همکاری بزنند، واکنش هایی نشان می دهند که به اندازه کافی 
محکم نیس��ت و اصال جواب این اقدامات نیس��ت.  بحث و اختالف نظر 
بر سر توانایی های اینترنت نسل سوم شرکت مخابراتی چینی »هوآوی« 
ش��اید بهترین مثال برای واکنش نامطلوب کشورهای دموکراتیک باشد. 
آمریکا به دنبال ابتکار عمل استرالیا یک قانون سفت وسخت در برابر این 
شرکت تصویب کرد و ممنوع کرد که هوآوی در شبکه های اینترنتی ملی 
نس��ل پنجم ملی دخالت داشته باش��د و هر نوع کار تجاری شرکت های 
آمریکای��ی با هوآوی را نیز ممنوع ک��رد. آمریکا با اصرار از دیگر متحدان 
خود نیز خواس��ت که همین کار را بکنند، حتی اگر زیرساخت های آنها 
به هوآوی وابس��ته بود و بدون این ش��رکت به مشکالت بزرگی برخورد 
می کردند. با این حال، هنوز واش��نگتن در ای��ن موقعیت اصرار به دیگر 
شرکت ها قرار دارند و نسبتا در انزوا قرار گرفته است. بسیاری از دولت ها 
همچنان به مقاومت در برابر فشار آمریکا ادامه می دهند و تاکید می کنند 
که جایگزین کم هزینه و در دسترسی برای فناوری هوآوی نیست که آنها 

با خیال راحت بتوانند این شرکت را کنار بگذارند. 

چگونه می توان زمینه های همکاری های دیجیتالی را فراهم کرد؟
اتحاد دموکراسی های فناورانه

»قدرت های برقی« جایگزین »قدرت های نفتی« می شوند

مخاطرات دنیای پس از نفت

عباس هشی
 استاد دانشگاه



فرصت امروز: نابرابری منطقه ای، پدیده ای چندبعدی است و عرصه های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی را دربر می گیرد بنابراین نابرابری های منطقه ای 
از جمله مواردی است که اغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه 
نظیر ایران با آن روبه رو هس��تند. برخی از آثار نابرابری منطقه ای ش��امل 
افزایش رش��د و توسعه در برخی مناطق و تشدید نابرابری های درآمدی و 
رفاه اجتماعی در مناطق دیگر اس��ت که آثار س��وء سیاسی و اقتصادی به 
 همراه خواهد داشت. در نتیجه شناسایی نابرابری های منطقه ای و آگاهی از 
علل و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی آن، دولت ها و سیاست گذاران را قادر 
خواهد ساخت تا برنامه ها و سیاست های ویژه ای را برای کاهش شکاف بین 
مناطق دنبال کنند و توجه بیشتری به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 

در راستای تحقق اهداف اسناد باالدستی داشته باشند.
در پژوهشی که با عنوان »بررسی نابرابري در تخصیص اعتبارات بودجه 
اس��تانی و تاثیر آن بر نابرابري درآمدهاي منطقه اي در ایران« در ش��ماره 
7۵ فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر شده، این مسئله بررسی شده 
است. در این مطالعه، اثرات نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر 
نابرابری درآمدهای منطقه ای در 3۰ استان کشور طی دوره زمانی 1384 
تا 139۵ ارزیابی شده و یافته ها نشان می دهد بیشترین اعتبارات هزینه ای 
طی این س��ال ها به اس��تان تهران و پس از آن، خراس��ان رضوی و فارس 

اختصاص داشته است.
از تخصیص بودجه استانی تا نابرابری منطقه ای

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است و دولت از طریق 
اب��زار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای اس��تانی را کاهش 
دهد. پژوهش مذکور به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه 
س��رانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی در 3۰ استان پرداخته 
و نتایج نشان می دهد که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای 
س��رانه استانی باعث می شود نابرابری در درآمد سرانه استانی کاهش پیدا 
کن��د. این نتیجه بیانگر افزایش س��رمایه گذاری دولت در زیرس��اخت ها و 
سهم باالتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. 
همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری 
در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات 
هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و 

افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.
نابرابری های اس��تان ها به معنای عدم تعادل در س��اختار فضایی استانی 
است و خود را در شرایط متفاوت زندگی و نابرابری های اقتصادی و سطح 
توسعه یافتگی نشان می دهد. وجود نابرابری های استانی از مواردی است که 
اغلب کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند. برخی از آثار نابرابری های 
اس��تانی افزایش رش��د و توس��عه در برخی اس��تان ها و ایجاد و تش��دید 
نابرابری های درآمدی و رفاه اجتماعی بین اس��تان های گوناگون است که 
آثار سوء اقتصادی و اجتماعی � فرهنگی و زیست محیطی به  همراه خواهد 
داشت و باعث تشدید مهاجرت های بی رویه از استان های کمتر توسعه یافته 
به استان های توسعه یافته تر می شود. همچنین وجود تفاوت های استانی به 
تسلط برخی استان ها بر استان های پیرامون منجر و باعث ایجاد چالش های 
سیاسی و اقتصادی بسیاری در کشورهای در حال توسعه می شود. هرچند 
برقراری تعادل میان استان های کشور و کاهش نابراری ها و رفع محرومیت 

همواره مورد تاکید اس��ناد باالدستی کش��ور ازجمله قانون اساسی و سند 
چش��م انداز افق 14۰4 بوده، اما تجربه چهار دهه بعد از انقالب بیانگر این 
اس��ت که هنوز اقدام عملی موثری برای جلوگیری و کاهش ش��کاف های 
اس��تانی و محرومیت زدایی و توسعه نامتوازن صورت نگرفته است. در این 
راس��تا می توان با بررسی ش��اخص های تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی، 
نرخ بیکاری، فقر، س��هم اس��تان ها در تولید ناخالص داخلی و ویژگی های 

زیست محیطی به سنجش و تحلیل نابرابری بین استان ها پرداخت.
مطالعات نظری در تحلیل مسئله نابرابری استانی

رویکرده��ای نظ��ری و تجربی که به تحلیل مس��ئله نابرابری اس��تانی 
می پردازند بر معیارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی در 
یک مقطع زمانی خاص متمرکز شده اند. نظریه هایی مثل نظریه کوزنتس، 
نظریه ویلیامسون و نظریه عمومی کینز و نظریه انتخاب عمومی ارائه شده 
توس��ط ملتزر و ریچارد و همچنین نظریه مدل رش��د تصادفی ارائه ش��ده 
توس��ط بنابو مهمترین نظریه هایی هس��تند که به تحلیل عوامل موثر بر 
نابرابری درآمدهای استانی پرداخته اند. همچنین براساس چارچوب بانک 
جهانی، دولت ها بودجه را در س��ه زمینه مس��ائل اجتماعی، زیرساخت ها 
و س��ایر زمینه ها تقس��یم بندی می کنند که ترکیب این هزینه ها است که 
شاخص های اجتماعی، رشد درآمد، برابری درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار 
می دهد بنابراین انتخاب ابزارهای مربوط به سیاست های تنظیمی و مالیاتی 
و هزینه ها توس��ط دولت از کانال تورم و رش��د اقتصادی بر درآمد نیروی 
کار و نابرابری درآمد اس��تانی اثرگذار است. همچنین تخصیص اعتبارات 
سرمایه ای دولت در حوزه زیرس��اخت های اقتصادی در استان ها می تواند 
از طریق مکانیس��م های مختلفی از قبیل افزای��ش رقابت پذیری، افزایش 
بهره وری نیروی کار و رش��د اقتصادی بر کاهش نابرابری درآمد اس��تانی 

اثرگذار باشد.
مس��ئله اصلی این تحقیق، بررسی اثرات نابرابری در تخصیص اعتبارات 
بودجه اس��تانی بر نابرابری درآمدهای اس��تانی اس��ت که با اس��تفاده از 
روش ه��ای علمی اقتصادس��نجی در دوره زمانی 1384 ت��ا 139۵ در 3۰ 
استان کشور صورت گرفته است. وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات، 
بررسی اثر نابرابری در تخصیص اعتبارات سرانه بودجه استانی بر نابرابری 
درآمد س��رانه اس��تانی در الگوی اقتصادسنجی اس��ت. درباره این موضوع 
بای��د گفت که نابرابری و جنبه های مختلف آن نش��انه های مش��خصی از 
توس��عه نیافتگی محس��وب می ش��ود. از این رو، به منظور بررس��ی میزان 
نابرابری های بین مناطق، معیارهای توسعه آنها با یکدیگر مقایسه می شود. 
توس��عه پایدار دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است که به بهبود 
تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه معطوف می ش��ود. در این راستا، باید 

تطبیق نیازهای کنونی با اولویت های آینده صورت گیرد.
درخصوص نابرابری های منطقه ای دو دی��دگاه وجود دارد. برخی آن را 
پدی��ده ای منفی و برخی دیگر مثبت ارزیابی می کنند. گروه اول معتقدند 
ک��ه نابرابری بین اس��تان ها به دلیل عدم اس��تفاده صحیح از پتانس��یل ها 
و قابلیت ه��ای منطقه  ای اس��ت. گروه دوم نابرابری های اس��تانی را نتیجه 
منحصربه فرد بودن منابع و قابلیت های برخی اس��تان ها در مقابل س��ایر 
اس��تان ها می دانند که می توانند مزیت های رقابتی را برای آنها ایجاد کند 
بنابراین اگر نابرابری های اس��تانی نتیجه تخصصی شدن فعالیت ها در یک 

اس��تان باشد، می تواند مفید تلقی ش��ود اما اگر عدم تعادل و نابرابری در 
سطح اس��تان ها منعکس کننده تبعیض یا بی عدالتی باشد، در آن صورت 
تفاوت های اس��تانی می تواند یک عامل تهدید محس��وب شود. همچنین 
براس��اس نظریه های اقتص��ادی، بین نابرابری درآمدی اس��تانی و رش��د 
اقتص��ادی رابطه وج��ود دارد. نابرابری درآمدی از س��ه کانال عمده باعث 
کاهش منابع تامین بودجه عمومی و به دنبال آن، رشد اقتصادی می شود؛ 
نخست، افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش فعالیت های رانت جویانه و 
کاهش امنیت و حقوق مالکیت خصوصی می ش��ود. دوم، افزایش نابرابری 
درآمدی باعث افزایش تنش های اجتماعی و ناپایداری سیاس��ی و به دنبال 
آن،  افزای��ش نااطمینانی اقتص��ادی و درنهایت کاهش س��رمایه گذاری و 
تولید می شود. و سوم، افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش اختالف در 
مهارت ه��ا و دانش فنی و به دنبال آن، کاهش بهره وری و درنهایت کاهش 

رشد اقتصادی می شود.
رویکردهای��ی که به تحلیل مس��ئله نابرابری اس��تانی در طول زمان و 
تحلی��ل روند آن می پردازند، اغلب بر معیارهای اقتصادی تاکید می کنند، 
اما بس��یاری از مطالعات تجربی بر سنجش سطح توسعه پایدار استان ها و 
میزان نابرابری بین آنها از منظر شاخص ها و متغیرهای اجتماعی، سیاسی 
و زیس��ت محیطی در یک مقطع زمانی خاص متمرکز ش��ده اند. بررس��ی 
آمارهای متوسط اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی 
بیانگر این است که به طور متوسط در دوره مورد بررسی بیشترین اعتبارات 
هزینه ای مربوط به استان تهران و بعد از آن، خراسان رضوی و فارس بوده 
است. بیش��ترین تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به استان خوزستان 
بوده و استان های فارس و بوشهر در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این 
آمار، با توجه به فقدان آمار مربوطه با استان البرز، آمار این استان در استان 

تهران تلفیق شده است.
رابطه مستقیم تراکم جمعیتی و درآمد سرانه استانی

در این تحقیق، اثرات نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه اس��تانی بر 
نابرابری درآمدهای منطقه ای در 3۰ اس��تان ارزیابی ش��د و نتایج نشانگر 
اثرگذار بودن نابرابری درآمد س��رانه اس��تانی دوره قبل بر نابرابری درآمد 
سرانه استانی در دوره بعد است. همچنین رابطه درجه سوم Nشکل بین 
تولید ناخالص داخلی س��رانه اس��تانی و نابرابری در درآمد سرانه استانی 
مورد تایید قرار گرفته که منطبق با نتایج تحقیقات پیش��ین است. نتایج 
همچنی��ن بیانگر این اس��ت که با افزایش نابراب��ری در تملک دارایی های 
س��رمایه ای اس��تانی، نابرابری در درآمد منطقه ای کاهش یافته است. این 
نتیجه نش��انگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم باالتر 
اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با 
افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای اس��تانی، نابرابری در درآمد س��رانه 
اس��تانی افزایش یافته اس��ت. عالوه بر این، نتایج تاییدکننده رابطه درجه 
دوم U معکوس بین نرخ تورم با نابرابری در درآمد س��رانه اس��تانی است 
که این امر می تواند از طریق کاهش قدرت خرید افراد قابل تحلیل باش��د. 
همچنین تراکم جمعیتی باالتر نابرابری درآمد سرانه استانی را افزایش داده 
است. با توجه به اینکه تراکم جمعیتی باال امکان ارائه خدمات زیربنایی را 
در اس��تان های با توسعه باالتر فراهم می کند، می تواند در افزایش نابرابری 

درآمد منطقه ای نیز نقش داشته باشد.

چه رابطه ای بین تخصیص بودجه استانی و نابرابری منطقه ای وجود دارد؟

جغرافیای نابرابری درآمدی در ایران

این روزها بحران کرونا باعث ش��ده بدهی برخی از کشورهای فقیر 
ب��اال برود، اما آنها در مقابل باز هم از اعتباردهندگان وام می گیرند و 
این مسئله باعث شده بیشتر در بحران بدهی دست و پا بزنند. آیا این 

کشورهای فقیر باید همچنان وام بگیرند؟
به گزارش »اکونومیست«، امسال دولت ها در بسیاری از کشورهای 
فقی��ر با یک انتخاب س��خت مواج��ه بودند. از یک س��و باید هزینه 
می کردند تا در شرایط کرونایی، مشوقی برای شهروندان خود فراهم 
کنند و از سوی دیگر باید بدهی خود را به وام دهندگان پس می دادند. 
چهارده��م اکتبر بود که باالخره کش��ورهای عضو گروه ۲۰ تصمیم 
گرفتند موقتا 73کش��وری را که به عن��وان فقیرترین و نیازمندترین 
کشورهای جهان شناسایی کرده اند، مورد بخشش بدهی قرار دهند. 
آنها تصمیم گرفتند دس��ت نگه دارند و بدهی ه��ای خود را دریافت 
نکنند. این اقدامی اس��ت که این کش��ورها برای مقابل��ه با کرونا در 
کش��ورهای ضعی��ف و کم درآمد در نظ��ر گرفته اند، اما راس��تش را 
بخواهید، اگر این کش��ورها به دنبال یک اقدام درازمدت باشند، باید 

کارهایی بزرگ تر و دقیق تر انجام دهند. 
بدهی عمومی در کش��ورهای فقی��ر از ۲9درص��ِد تولید ناخالص 
داخلی در س��ال ۲۰1۲ به 43درصد در س��ال ۲۰19 رس��یده است. 
صندوق بین المللی پول هم برآورد کرده که این رویه به همین شکل 
ادامه پیدا می کند. امس��ال قرار است حجم بدهی در این کشورها به 
49درص��د از کل تولید ناخالص داخلی برس��د. می دانید یعنی چه؟ 
یعنی حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی در این کشورها، بدهی 

است. بررسی ها نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در این کشورها در 
حال کاهش اس��ت. به همین دلیل اس��ت که احتماال آنها درآمدی 
ندارند و نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند. طبیعی اس��ت 
که س��رمایه گذاران خارجی هم تمایلی به س��رمایه گذاری در چنین 
کشورهایی نداشته باشند و در نتیجه پولی وارد این کشورها نمی شود. 
تقریبا 33 کشور از کل کشورهای فقیری که بدهی دارند یا همین 
حاال وارد بحران مالی ش��ده اند و یا در چند قدمِی بحران ایستاده اند. 
کش��ورهایی مانند اتیوپی، موزامبیک و زامبیا از جمله کش��ورهایی 
هس��تند که سقف بدهی آنها بس��یار باال رفته و بحرانی جدی ایجاد 
کرده است. اگر تا همین حاال هم این بحران در سطح جهان چندان 
خودش را نشان نداده، دلیلش این بوده که بانک های مرکزی دخالت 
کرده اند و با مداخله گرِی خود سعی دارند وضعیت را بهبود ببخشند، 
اما حتی موفق ترین بانک ه��ای مرکزی هم نمی توانند بحرانی را که 
در انتظار کش��ورهای فقیر با بدهِی باالس��ت، حل کنند. دیگر حتی 
کمک ه��ا و اعتب��ارات مالی هم نمی توانند این کش��ورها را از بحران 

خارج کنند. 
اکثر کمک هایی که کشورهای ثروتمند در قالب وام به کشورهای 
فقیر کرده اند کمکی به بهبود وضعیت نکرده، فقط بدهِی آنها را باال 
برده و کاری کرده که دیگر توانی برای پرداخت این بدهی ها نداشته 
باشند. در حال حاضر کمتر کشور فقیری وجود دارد که می تواند به 
موقع بدهی های خود را پرداخت کند. شاید به همین دلیل است که 
بخشش بدهی برای این کشورها هم دشوار شده است. وضعیت مالِی 

این کشورها به صورت مداوم بدتر شده و وام دهندگان هم با وام های 
خود فقط شرایط را بدتر کرده اند.  البته کشورهای فقیر نیز هیچ وقت 
از وضعی��ت خود درس نگرفته اند. آنها هیچ توجهی به تجربیات خود 
ندارن��د و هر بار ی��ک اعتباردهنده جدید پیش��نهاد می کند به آنها 
وام بدهد، از آن اس��تقبال می کنند. بخش عمده ای از این کش��ورها، 
بدهی های سنگینی به چین دارند. چین هم به ظاهر به این کشورها 
کمک می کند اما در باطن، با برنامه های خود نقشه ای ترسناک برای 
آنها دارد. چین بارها طرح هایی را ارائه کرده و گفته بانک مرکزی اش 
می تواند هر قدر که وام گیرندگان خارجی بخواهند به آنها ارائه دهد. 
کش��ورهای فقیر نمی دانند که با دریافت ای��ن وام ها در واقع پول به 
جیب کشورهای ثروتمند می ریزند و خودشان را از همیشه مدیون تر 
می کنند. حاال ش��اید ظاهرا وام دهندگان ب��ه دنبال تمدید اعتبارات 
خود باشند و سعی کنند موعد بازپرداخت وام ها را تغییر دهند، اما در 
باطن و در واقعیت ماجرا، این کشورهای ثروتمند در حال بدتر کردِن 
وضعیت برای وام گیرندگان هستند. کشورهای گروه ۲۰ گفته اند که 
با یکدیگر، نظامی مش��خص را طراحی کرده اند که در آن، فشاری به 
کشورهای فقیر وارد نمی شود، اما بحث بدهی همیشه پیچیده است 
و پای مردم را به هر طریقی به میان می آورد. هنوز جزییات طرحی 
که گروه ۲۰ ارائه کرده، مشخص نشده، اما بی تردید می توان گفت باز 
هم بازنده این ماجرا، کشورهای فقیر هستند و کشورهای ثروتمند در 
نهایت برنده می ش��وند. حتی می توان گفت چین بهترین وضعیت را 

نسبت به سایر کشورها دارد و پیروز میدان شده است.

چرا بخشش بدهی کشورهای فقیر دشوار است؟

برندگان و بازندگان بدهی

نگاه

»سی ان بی سی« گزارش داد
5 نما از اقتصاد جهان در سال 2020

ش��یوع کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ بسیاری از کشورها را مجبور کرد 
که ماه های زیادی از سال را در تعطیلی سراسری و قواعد منع رفت وآمد 
س��پری کنند؛ اتفاقی ک��ه به طور قابل توجهی فعالیت ه��ای اقتصادی را 
کاهش داد و سال ۲۰۲۰ را به سالی خاص در تقویم اقتصاد جهانی تبدیل 
ساخت، هرچند که هنوز مشخص نیست بحران کووید-19 چه زمانی از 
کالبد اقتصاد دنیا رخت برخواهد بست. در این بین، »سی ان بی سی« در 
۵ نما، وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ را به تصویر کشیده و گفته 

است که سال ۲۰۲1 چندان تفاوتی با سال ۲۰۲۰ نخواهد داشت.
به گزارش »سی ان بی س��ی«، بحران جهانی کرونا ش��اخص های مهم 
اقتص��ادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نس��بت بدهی 
دولت ه��ا به تولی��د ناخالص داخلی را به میزان محسوس��ی تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت، به طوری که تأثیرات بح��ران کرونا بر اقتصاد جهانی از 
تأثیرات بحران مالی سال ۲۰۰8 بر آن شدیدتر برآورد می شود. همه گیری 
کووید-19 اقتصاد جهانی را گرفتار یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ آن 
کرده و هنوز هم مشخص نیست که بهبود کامل اقتصاد جهانی از اثرات 

این رکود کم سابقه چقدر به طول خواهد انجامید.
پیشرفت های اخیر در تولید و توزیع واکسن کرونا چشم انداز اقتصادی 
جهان را روش��ن تر کرده اس��ت، اما برخی اقتصاددانان بر این باورند که 
ُکندی روند توزیع واکس��ن کرونا در اقتصادهای درحال توس��عه جهان، 
مانعی بر س��ر راه بازگش��ت اقتصاد جهانی به سطح قبل از بحران کرونا 
خواهد بود. حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز شاهد تمدید مقررات 
محدودکننده به منظور پیشگیری از افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
هستیم و این مسئله می تواند بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی را 

ُکندتر کند.
اوایل ماه جاری میالدی اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری 
سیتی گروپ در گزارش��ی اعالم کردند: »کشف واکسن مانند شلیک به 
بازوی بحران است، اما تا قبل از سال ۲۰۲۲ اثر آن را نخواهیم دید. البته 
اقتصاد جهانی در س��ال ۲۰۲1 بهبود کاماًل محسوس��ی خواهد داشت، 

چراکه بهتر بودن در مقایسه با سال ۲۰۲۰ کار سختی نیست.«
شیوع سریع کووید-19 بسیاری از کشورها را مجبور کرد که به مدت 
چندی��ن ماه مقررات محدودکننده را تحمل کنند و این باعث ش��د که 
فعالیت های اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در نتیجه، تولید 
ناخالص داخلی که رایج ترین معیار برای سنجش فعالیت های اقتصادی به 
شمار می رود، در بسیاری از کشورهای جهان به طور کم سابقه ای سقوط 

کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد جهانی در 
سال جاری میالدی 4.4 درصد کوچک تر خواهد شد و در سال آینده ۵.۲ 
درصد رش��د خواهد کرد. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر )مهرماه( 
اع��الم کرد که روند بهبود اقتصاد جهانی آغاز ش��ده اس��ت، اما در عین 
حال این نهاد بین المللی هشدار داد که بازگشت اقتصاد جهانی به سطح 
قب��ل از بحران کرونا فرآیندی »طوالنی، ناهموار و همراه با نااطمینانی« 

خواهد بود.
یکی از مهمترین ویژگی های محدودیت های مرتبط با همه گیری کرونا 
در اقصی نقاط جهان، بسته ش��دن کامل مرزهای بین المللی یا حداقل 
بخش��ی از آنهاست که سفرهای بین المللی را تا حد زیادی متوقف کرده 
اس��ت. براساس آمارهای رسمی س��ازمان جهانی گردشگری، تا روز اول 
نوامبر )11 آبان( بیش از 1۵۰ کشور و قلمرو مستقل در برهه ای اقدام به 
وضع محدودیت هایی در ارتباط با سفرهای بین المللی کرده اند. علی رغم 
لغو شدن بخشی از این محدودیت ها، هنوز هم محدودیت های بسیاری به 

قوت خود باقی هستند و باعث افت شدید سفرهای برون مرزی شده اند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم سقوط اقتصاد جهانی به دلیل همه گیری 
کرونا، افزایش آمار بیکاری است. به گفته کارشناسان سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی )OECD(، در برخی کشورها تأثیرات بحران کووید-19 
بر بازار کار 1۰ برابر بیش از تأثیرات مش��اهده شده در نخستین ماه های 

بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰8 بوده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیرا درباره تأثیرات بحران کرونا 
بر بازار کار گزارش داد: »کارگران آسیب پذیر بخش عمده بار این بحران 
را به دوش می کشند. کارگران کم درآمد نقشی کلیدی در تضمین تداوم 
ارائ��ه خدمات ض��روری در دوران محدودیت ها داش��ته و اغلب در حین 
انجام کارش��ان در معرض خطر آلوده شدن به ویروس کرونا بوده اند. آنها 

همچنین بیش از سایرین از بیکاری و کاهش درآمد رنج برده اند.«
در ماه ه��ای اخیر دولت ها برای حفظ ش��غل ها و حمایت از کارگران، 
مخ��ارج خود را افزایش داده ان��د. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه 
اکتب��ر خود اعالم کرد که در سراس��ر جهان دولت ها حدود 1۲ تریلیون 
دالر برای مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا هزینه کرده اند و طبیعتا 
این هزینه ها باعث افزایش چشمگیر بدهی دولت ها شده است. نمودارهای 
منتشرش��ده از س��وی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نسبت 
بدهی ناخالص دولت ها به تولید ناخالص ملی کش��ورها در پایان س��ال 

۲۰۲۰ احتماال چقدر خواهد بود.
صن��دوق بین المللی خ��ود در گزارش ماه اکتبر خ��ود، درباره افزایش 
مخ��ارج دولت ها و تأثیرش بر نس��بت بدهی آنها نوش��ت: »این افزایش 
حیرت آور مخارج دولت ها مجموع بدهی دولت ها در جهان را به باالترین 
سطح آن در تاریخ رسانده است، اما دولت ها نباید به طور زودهنگام اقدام 
به قطع حمایت های مالی کنند. با توجه به اینکه کارگران زیادی همچنان 
بیکارند، کسب وکارهای کوچک حتی برای بقا دچار مشکل هستند و 8۰ 
الی 9۰ میلیون نفر احتماال در سال ۲۰۲۰ بر اثر همه گیری کرونا به زیر 
خط فقر شدید سقوط خواهند کرد )حتی با وجود دریافت حمایت های 
اجتماع��ی(، خیلی زود اس��ت ک��ه دولت ها بخواهند ای��ن حمایت های 

فوق العاده را متوقف کنند.«
در ای��ن بین بانک های مرکزی نیز با کاه��ش نرخ های بهره به کمک 
اقتصاد آمده اند. برخی از آنها نرخ بهره را به کف تاریخی خود رسانده اند 
و این سیاست به دولت ها کمک کرده است تا بدهی های خود را مدیریت 
کنن��د. فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( که سیاس��ت های آن عالوه بر 
آمریکا دیگر کش��ورهای جهان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، نرخ بهره 
پایه را تقریبا به صفر رسانده و متعهد شده است که تا زمانی که نرخ تورم 

از ۲ درصد فراتر نرود، نرخ بهره را افزایش ندهد.
بانک های مرکزی در اقتصادهای پیش��رفته )از جمله آمریکا و اتحادیه 
اروپا( خرید دارایی های مالی را افزایش داده اند تا پول بیش��تری به نظام 
مالی تزریق کنند. بانک های مرکزی در بس��یاری از اقتصادهای نوظهور 
نیز که همچون بانک های مرکزی کش��ورهای پیشرفته به دنبال یافتن 
راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد کشور خود هستند نیز چنین کاری 

را انجام داده اند.
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فرصت ام��روز: وزیر اقتصاد دی��روز در صحن علنی مجل��س، واگذاری 
هفت تپه را غیرقابل برگش��ت دانس��ت و گفت که »هیچ حکمی مبنی بر 
غیرقانونی بودن این واگذاری ابالغ نش��ده اس��ت.« فرهاد دژپسند که روز 
سه ش��نبه برای پاسخ به س��وال نمایندگان مجلس به بهارستان رفته بود، 
با پرس��ش نمایندگان درباره مش��کالت به وجود آم��ده در نحوه واگذاری 
شرکت هفت تپه روبه رو شد و در نهایت به دلیل مشکالت این مجموعه از 
نمایندگان کارت زرد دریافت کرد. به این ترتیب، پس از وزیر نفت، دومین 

کارت زرد مجلس یازدهم به وزیر اقتصاد رسید.
هرچند دژپس��ند در البه الی س��خنانش، اش��ارات درس��تی به نگرش 
حاکم بر خصوصی س��ازی هم به زب��ان آورد و گفت که »نوع برخورد ما با 
خصوصی سازی سبب دلس��ردی بخش خصوصی شده است.« اشاره وزیر 
اقتصاد به صحبت هایی اس��ت که در چند وقت گذش��ته درباره مشکالت 
واگذاری ش��رکت هفت تپه مطرح شده است. یکشنبه همین هفته بود که 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تخلف در فرآیند واگذاری و اداره شرکت 
هفت تپه را محرز دانس��ت و گفت: »درخصوص واگذاری شرکت هفت تپه، 
بررس��ی های کارشناسی این سازمان نش��ان می دهد هم در واگذاری این 
ش��رکت به بخش خصوص��ی و هم پس از واگذاری )وفق م��اده 8 قرارداد 
منعقده( تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام ش��ده را به موجب ماده )11( 

قرارداد مشمول فسخ کرده است.«
سوال مجلس از دژپسند درباره واگذاری هفت تپه

در چند هفته گذش��ته نام هفت تپه به کرات در رس��انه ها و شبکه های 
اجتماعی تکرار ش��ده است. کشت و صنعت نیش��کر هفت تپه که در 14 
کیلومتری شهر شوش قرار دارد، از مهمترین قطب های اشتغال زایی استان 
خوزس��تان محسوب می ش��ود، اما تغییراتی که از سال 1394 در مالکیت 
این شرکت ایجاد شد، مش��کالتی را برای کارگران این مجموعه به وجود 
آورد ک��ه تاکنون چندین بار به اعتراض گس��ترده کارگران و اعتصاب آنها 
منجر شده است. عمده اعتراض کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
ب��ه تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق و وضعیت نابس��امان مدیریت این 
شرکت برمی گردد؛ آنچه نهایتا در سوال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد 
درباره مشکالت مدیریتی و واگذاری این شرکت مطرح شد و به کارت زرد 

دژپسند منجر شد.
جلسه علنی صبح سه شنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 

ش��د. در ابتدای جلس��ه احمد نادری، نماینده مردم تهران با طرح س��وال 
خود و تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مورد علت استنکاف وزارت 
اقتصاد از خلع ید مالک هفت تپه گفت که »س��ه دس��تگاه نظارتی اعالم 
کردند مالک هفت تپه صالحیت ندارد.« او با بیان اینکه »هفت تپه چیست 
و چه ش��د که به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل شد؟« 
ادامه داد: »ماجرا این اس��ت که یک ابرمته��م ارزی 1.۵ میلیارد دالر پول 
می گیرد که برود خارج و کاالی اساسی موردنیاز مردم را تامین کند و به 
ای��ران بیاورد. او پول را در این ات��اق می گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال 
تبدیل می کند بدون اینکه یک سنت یا یک ریال از آن را خارج و کاالیی 
وارد کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می کند و این چیزی 
اس��ت که در دادگاه در حال رس��یدگی اس��ت و مراجع امنیتی هم آن را 
تصدیق می کنند.« نادری در انتها گفت که »این فرد 6 میلیارد تومان که 
بخش اندکی از این پول است را برای خرید هفت تپه اختصاص می دهد و 
وقتی آن را می خرد شروع به یکسری اقدامات می کند که در امنیت استان 

و زندگی و معیشت کارگران اختالل ایجاد می کند.«
پس از طرح سوال احمد نادری از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه، 
رئیس مجلس هم گفت که »مجلس با واگذاری و خصوصی س��ازی که از 
سیاس��ت های قطعی است، موافق است.« محمدباقر قالیباف با بیان اینکه 
»ما همیشه از حقوق بخش خصوصی دفاع می کنیم«، افزود: »اما آنجایی 
که مجلس حرف دارد کاری است که خالف مقررات و قوانین انجام شده و 
فساد در آن است و به این موضوعات است که حساسیت نشان می دهد.«

از برخورد با خصوصی سازی تا دلسردی بخش خصوصی
سپس وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مجلس، بزرگ بودن و حجیم بودن 
حجم اندازه دولت در اقتصاد را به عنوان یک چالش اساس��ی و ساختاری 
اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت که »تمامی تالشش بر این بوده که سهم 

بخش خصوصی افزایش یابد و اقتصاد مردمی شود.«
فرهاد دژپسند با بیان اینکه »روش قیمت گذاری در بحث واگذاری ها امر 
بسیار مهمی است«، ادامه داد: »اینکه گفته می شود در واگذاری هفت تپه 
چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده 
و اینکه آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین 
نمی شود بلکه هیأت کارشناسی مامور تعیین قیمت است. طبق مستندات 
قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر 

اقتصاد دکتر طیب نیا و وزیر دادگس��تری نیز آقای پورمحمدی بودند. این 
اف��راد به اضافه روس��ای اتاق بازرگانی و تعاون ای��ن روند را پیگیری کرده 
طبق بررسی های ما کامال قیمت گذاری براساس دستورالعمل ها و ضوابط 

انجام شده است.«
وزی��ر اقتصاد درب��اره بحث خریدار هفت تپه نیز گف��ت: »اعضای هیأت 
واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می کردند نمی توانستند درباره 
آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تا االن هم هیچ حکمی 
از قوه قضائیه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی 
چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه 
نشده؟ من از شما می پرسم آیا هیأت مستشاری دیوان محاسبات اساسی 
حکمی صادر کرده و یا بیانیه ای داده است؟ من از دیوان پرسیدم و پاسخ 
منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرس��یدم که روابط عمومی به نقل از شما 

چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.«
او ب��ا یادآوری اینکه وزیر اقتصاد مجری قوانین اس��ت، گفت: »این نوع 
برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می شود. 
هی��أت اجرایی فراقوه ای اس��ت. خری��دار با حکومت مواجه اس��ت چون 
س��ه قوه در هی��أت واگذاری حضور دارند. وقتی خل��ع ید و ابطال صورت 
می گیرد شرایط بس��یار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد 
می شود ما باید زمینه ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به 
وجود آوریم.« به گفته دژپس��ند، »واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر 
می خواهیم به قطع وابس��تگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را 
هم مش��خص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد 
امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی مهری با خریداران بخش خصوصی 
برخورد شود. گفته می شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که 
همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داش��ته است. مسلم آن است که 
تا االن هیچ حکم خالف قانون بودن به ما ابالغ نشده. قوانین در واگذاری 
کامال رعایت ش��ده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هس��تم و باید 

براساس قوانین و مقررات عمل کنم.«
در نهایت پس از س��خنان دژپس��ند، نادری گفت که از پاسخ های وزیر 
اقتصاد قانع نش��ده و در نتیجه این س��وال به رأی مجلس گذاشته شد و 
نماین��دگان هم اعالم کردند از پاس��خ های وزیر قانع نش��ده اند. بر همین 

اساس، وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

مجلس به وزیر اقتصاد در مورد مشکالت واگذاری هفت تپه کارت زرد نشان داد

مناقشه هفت تپه

فرصت امروز: تقابل دولت و مجلس بر س��ر بودجه س��ال آینده، تقابل 
اولین ها و آخرین هاس��ت. از اولین س��ال فعالیت مجلس و واپس��ین سال 
فعالی��ت دولت گرفته ت��ا ارائه آخرین بودجه دولت دوازدهم با نخس��تین 
تجربه بررس��ی بودجه در مجلس یازدهم، همگی بودجه س��ال 14۰۰ را 
دستخوش حواشی و حساس��یت های زیادی کرده است. دولت از یک سو 
الیحه بودجه س��ال آینده را نش��انه عزم دولت ب��رای حل معضالت مردم 
می داند، اما از س��وی دیگر، مجلس می گوید که اصالحات س��اختاری در 
الیحه بودجه صورت نگرفته است. در همین حال، نشست مشترک سران 
قوا عصر دوش��نبه برگزار ش��د و از صحبت های روس��ای سه قوه این گونه 

برمی آمد که به تفاهم بودجه ای رسیده اند.
دول��ت در الیحه بودجه 14۰۰ در حالی س��قف فروش روزانه نفت را ۲ 
 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرد که مقام معظم رهبری در نامه ای 
برداشت از صندوق توسعه ملی را به اصالح بودجه و کاهش میزان فروش 
نفت به یک  میلیون بشکه در روز منوط کرده اند. بر این اساس الیحه دولت 
نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و احتمال آنکه بودجه دو سقفی در 

مجلس با توجه به میزان فروش نفت تدوین شود، کم نیست.
در ای��ن راس��تا، رئیس جمهور روز گذش��ته در یکصد و ن��ود و دومین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت با توجه به نظر 
مقام معظم رهبری درخصوص س��هم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، 
اصالحیه الزم را در مورد درآمد بودجه ارائه می کند، گفت: با توجه به نظر 
مقام معظم رهبری درخصوص س��هم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، 
دول��ت اصالحیه الزم را در مورد درآمد بودجه پیش��نهادی ارائه می کند و 

همزمان حداکثر صرفه جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.
به گفته روحانی، رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه 
که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است، اما باید دو مالک 

واقعی بودن درآمدها و تحمیل نش��دن فش��ار بر مردم به طور دقیق مورد 
توجه قرار گیرد. در این جلس��ه همچنین گزارش رئیس سازمان برنامه و 
بودجه درباره مذاکرات پیرامون الیحه بودجه 14۰۰ در مجلس مطرح شد 

و مورد بحث قرار گرفت.
البته بودجه س��ال آینده هم از نظر دامنه تحریم ها و هم از لحاظ شیوع 
کرونا با همه لوایح بودجه سال های گذشته تفاوت دارد با این حال، اغلب 
کارشناسان معتقدند که اصالحات ساختاری در آخرین بودجه قرن صورت 
نگرفته اس��ت. به اعتقاد آنها، اشکاالت بودجه همانند سال های گذشته در 
کسری بودجه، ناهمخوانی مخارج و درآمدهای دولت، سلطه نفت و سهم 
کم مالیات در آن ادامه می یابد و تا زمانی که در این موارد اصالحات صورت 
نگیرد، این چرخه معیوب همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. در واقع، 
اصالح ساختاری، حلقه مفقوده بودجه کشور است که هرساله نه تنها اقدام 
جدی و مهمی در این باره صورت نمی گیرد، بلکه همواره با همان انتقادات 
و کاستی های همیشگی به تصویب می رسد که ثمره ای جز کسری و تورم 

باال نخواهد داشت.
در این راستا، وحید شقاقی شهری به بررسی موانع پیش روی اصالحات 
س��اختاری در بودجه ری��زی کش��ور پرداخت و پیش��نهاداتی برای تحقق 
اصالحات ساختاری در آن را مطرح کرد. به عقیده این کارشناس اقتصادی، 
در بودجه ریزی کشور یکسری چالش های کلیدی وجود دارد که از جمله 

آن می توان به عملیاتی نبودن و کسری آن اشاره کرد.  
او ب��ا بی��ان اینکه در دنیا بی��ش از 9۰درصد بودجه را مالیات تش��کیل 
می دهد، اما در کش��ورمان این رقم به 3۰ تا 3۵ درصد می رس��د، به ایسنا 
گفت: می توان یکی از دالیل ش��کل نگرفتن اصالحات در س��اختار بودجه 
را در مدارا کردن دانس��ت که مجلس و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
می توانن��د اجازه تصویب بودجه ندهند و راه را ب��رای مدارا کردن در این 

زمینه ببندند که الزم اس��ت ب��رای این هدف بین مجل��س و دولت یک 
مفاهمه ش��کل بگیرد.   این تحلیلگر اقتصادی با اش��اره به اینکه یک گام 
موثر برای اصالح س��اختار بودجه این است که سیاست های بودجه نویسی 
ابالغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد، ادامه داد: از آنجا که 
دولت ها لوایح بودجه را معموال در آذرماه تقدیم مجلس می کنند، این مدت 
محدود امکان رد الیحه را کم می کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی 

نماند، مجلس مجبور می شود تا در اصالحات مدارا نماید.
شقاقی پیشنهاداتی برای اصالح س��اختار بودجه هم داشت و افزود: در 
زم��ان تدوین الیحه بودجه الزم اس��ت تا چند ت��ن از نمایندگان مجلس 
حضور داش��ته باشند که اصالحات س��اختاری در حین تدوین آن اعمال 
ش��ود بنابراین برای اصالح ساختار بودجه سه پیشنهاد مطرح می کنم که 
ش��امل ابالغ سیاس��ت های مدون برای بودجه ریزی از س��وی مقام معظم 
رهبری، حضور و مش��ارکت  نمایندگان مجلس در تدوین الیحه بودجه و 
در آخر وجود یک عزم و همکاری بین دولت و مجلس است. به اعتقاد این 
اقتصاددان، اگر واقعیت های اقتصادی که اصالحات س��اختاری بودجه هم 
شامل آن می شود را نپذیریم، ماحصل آن چیزی جز کسری بودجه، اتالف 
منابع و تورم نخواهد بود بنابراین الزم است با ابالغ و تدوین سیاست های 
بودجه ریزی، سهم مالیات، اوراق مالی و سایر حوزه ها در درآمدهای دولت 
مشخص شود.  او در پایان سخنانش تاکید کرد که اصالح بودجه ریزی به 
عنوان یک برنامه بلندمدت و س��االنه، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت 
اقتصادی کش��ور را هم اصالح و به کیفیت و سرعت اجرای آنها نیز کمک 
می کند. تاکنون اصالحات ساختاری اساسی در بودجه شکل نگرفته است، 
اما مدت کوتاهی بر اثر شدت گرفتن تحریم ها تصمیم گرفته شد تا بودجه 
از اتکا به نفت فاصله بگیرد، اما پس از کاهش فشارهای تحریمی، مجدد به 

سمت بودجه نفتی حرکت کردیم.  

چرا ساختار بودجه سال 1۴00 هنوز اصالح نشده است؟

تقابل دولت و مجلس در زمین بودجه

خبرخوان

اگر جواب پیامک را ندهید
مشمول مالیات خانه خالی می شوید

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در حال تطبیق اصالحیه 
قان��ون مالیات بر خانه ه��ای خالی با قانون قبلی ب��رای اعمال مالیات 
هستیم، گفت حدود 1.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از 
سکنه ارسال شده که عدم پاسخ و اصالح وضعیت سکونتی آنها به منزله 
خالی بودن واحد مدنظر تلقی می ش��ود. به گفته محمود محمودزاده، 
س��امانه امالک و اسکان قابلیت های الزم را از نظر زیرساختی دارد، اما 
قانون تکلیفی برعهده دس��تگاه ها گذاشته که مکلفند اطالعات برخط 
را ب��ه س��امانه ارائه کنند. همچنی��ن خانوارها نی��ز موظفند اطالعات 
سکونتی شان را در سامانه ثبت کنند. مسئولیت وزارت راه و شهرسازی 
هم این اس��ت که اطالعات دریافتی را پای��ش و برنامه ریزی الزم را در 
سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی با 
تاکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد، گفت: براساس 
اطالعاتی که از دس��تگاه های مرتبط به دس��ت آوردیم و آنالیز سامانه 
1.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی که به مالکان آنها 
پیامک ارس��ال ش��د. مالکان باید این اطالعات را اصالح یا در صورت 
صح��ت، تایید می کردند. عدم تایید به منزل��ه خالی بودن واحد تلقی 
می شود. محمودزاده در انتها گفت: برای بررسی مرحله آخر به مالکان 
پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند. اگر اعتراضی به نحوه شناسایی 
وضعیت خانه از س��وی سامانه امالک و اسکان دارند باید در اختیار ما 
قرار می دادند. مثال عنوان می کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده 
شده اس��ت. این رفت و برگشت اطالعاتی صورت گرفته و برخی افراد 
پاسخ نداده اند بنابراین اطالعاتی که وجود دارد تقریبا قطعی تلقی شده 

و به معنای خالی بودن واحد است.

چین دوباره شریک نخست تجاری شد
عملکرد تجاری ایران تا آذرماه

ات��اق بازرگانی ته��ران در جدیدتری��ن گزارش خود به بررس��ی 
آماره��ای تجاری کش��ور در 9 ماه��ه ابتدای امس��ال پرداخته که 
نش��ان دهنده جابه جایی در میان اصلی ترین ش��رکای تجاری ایران 
اس��ت. آخرین آماری که از س��وی سازمان توس��عه تجارت پیش از 
آذرماه منتشر شد، نشان می داد که در میان مقاصد اصلی صادراتی 
ایران، عراق توانس��ته پس از مدتی طوالنی جایگاه چین را بگیرد و 
به ش��ریک اصلی کشور بدل شود، اما در پایان پاییز، بار دیگر چین 

به جایگاه همیشگی خود بازگشته است.
براس��اس برآوردهای انجام ش��ده ت��ا پایان پاییز امس��ال، میزان 
ص��ادرات ایران به چین به عدد 6.4 میلیارد دالر رس��یده و این در 
حالی اس��ت که صادرات به عراق در م��رز 6 میلیارد دالر قرار دارد. 
پس از این دو، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان در رده های 
بعدی واردکنندگان عمده کاال از ایران هستند. در حوزه واردات کاال 
نی��ز چین با 7 میلیارد دالر اصلی ترین ش��ریک ایران بوده و پس از 
آن، ام��ارات متح��ده عربی با 6.3، ترکیه با 3، هند با 1.6 و آلمان با 

1.3 میلیارد دالر، دیگر صادرکنندگان عمده کاال به ایران بوده اند.
همچنی��ن برآوردهای صادراتی نش��ان می دهد ای��ران در آذرماه 
توانس��ته نسبت به ماه قبل، افزایش 1۰درصدی را در آمار صادراتی 
خود به ثبت برس��اند، با این وجود تحت تاثیر ش��یوع کرونا، میزان 
ارزش ص��ادرات ایران تا پایان آذر ح��دودا ۲۰درصد و از نظر وزنی 
حدودا 17درصد کاهش یافته است. واردات ایران نیز از نظر ارزشی 
16 و از نظر وزنی یک درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است.

این آمار در حالی به دس��ت آمده که در ماه های نخس��ت ش��یوع 
کرونا، پیش بینی می ش��د بیش از 3۵درصد از تجارت ایران کاهش 
یابد و هرچند در ماه های ابتدایی ش��یوع این ویروس، میزان کاهش 
صادرات حتی به مرز 4۰ درصد نیز رس��ید، اما با گش��ایش مرزها و 
تداوم تجارت با وجود محدودیت ها، به نظر می رس��د امکان جبران 

بخشی از کاهش تجارت تا پایان سال جاری وجود داشته باشد.

درآمد خانوار روستایی نصف خانوار شهری است
دخل و خرج خانوارها در 3 سال گذشته

به گفته مرکز آمار، س��ال گذش��ته هر خانوار شهری به طور میانگین 
۵4 میلیون و 1۰۰ هزار تومان درآمد داش��ته و 47 میلیون و 437 هزار 
تومان هزینه کرده اس��ت. مرکز آمار ای��ران در جدیدترین گزارش خود 
شاخص های رصد جهش تولید را طبق اطالعات ثبتی دستگاه های اجرایی 
منتش��ر کرد. این گزارش در فصول مختلف بازار کار، بازار مالی، تجارت 
خارجی، شاخص های قیمت ساختمان و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، 
توسعه کسب و کار و موارد دیگر منتشر شده است. در گزارش حاضر به 
وضعیت هزینه و درآمد خانوار در سه سال گذشته )بین سال های 1396 
تا 1398( می پردازیم. متوس��ط درآمد س��االنه خانوار شهری و روستایی 
در س��ال گذش��ته برابر ۵4 میلیون و 1۰۰ هزار و 7۰۰ تومان اس��ت که 
نسبت به سال 1396 برابر با 3۲ درصد رشد داشته است. متوسط درآمد 
خانوار شهری در سال 1396 و 1397 به ترتیب برابر 36 میلیون و 684 
هزار تومان و 43 میلیون و 49۰ هزار تومان بود. متوس��ط درآمد خانوار 
روستایی نیز در سه سال گذشته تقریبا نصف درآمد خانوار شهری است. 
درآمد خانوار روستایی سال گذشته ۲9 میلیون و 7۰۲ هزار تومان، سال 
97، ۲3 میلی��ون و 314 هزار تومان و س��ال 96 نیز برابر ۲۰ میلیون و 
184 هزار تومان بود. همچنین در سه سال گذشته هزینه خانوار شهری 
3۰ درصد زیاد شده است، چنانکه بین سال های 96 تا 98 هزینه خانوار 
شهری از 3۲ میلیون و 9۵۲ هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان 
رسید. متوسط هزینه  خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد داشته 
اس��ت، به این صورت که از مبلغ 17 میلیون و 637 هزار تومان )س��ال 
1396( به مبلغ ۲6 میلیون و 1۰۰ هزار تومان در سال 98 رسید. از سوی 
دیگر س��ال گذشته 34 درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن بوده است. 
اقالم مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل ونقل، خوراکی، پوشاک و 
تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته 
بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته اند به این 
ص��ورت که 34 هزینه مربوط به این بخش اس��ت. طب��ق جداول آماری 

خانواده ها 17میلیون و ۲67 هزار تومان در این بخش هزینه کردند.  
طبق گزارش مرکز آمار، ۲4درصد هزینه خانوار به بخش خوراکی ها و 
مواد دخانی، 1۲درصد مربوط به حمل و نقل و ارتباطات، 11درصد بخش 
بهداش��ت و درمان، 9درصد هزینه لوازم و اساس خانوار، 4درصد اسباب 

منزل، 3درصد پوشاک و 3درصد مربوط به تفریحات و سرگرمی است.
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در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس
کلیات الیحه بودجه 1۴00 تصویب شد

کمیسیون تلفیق مجلس به کلیات الیحه بودجه 14۰۰ رأی مثبت داد.
در جلسه عصر سه شنبه کمیسیون  تلفیق، کلیات الیحه بودجه به رأی 
گذاش��ته ش��د که با ۲3 رأی موافق، 19 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به 
تصویب رس��ید. کمیسیون  تلفیق از روز ش��نبه وارد بررسی کلیات الیحه 
بودجه 14۰۰ شده بود. حاال پس از تصویب کلیات الیحه بودجه، کمیسیون  

تلفیق بررسی این الیحه در بخش های درآمدی را آغاز خواهد کرد.
تصویب کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حالی است که صبح 
سه شنبه رئیس جمهور نامه ای درباره الیحه بودجه 14۰۰ به مجلس داده 
بود که اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه خود، نامه حسن روحانی در مورد 

اصالح بودجه را بررسی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی:
بانک ها بیش از 1000 هزار میلیارد وام دادند

رئی��س کل بانک مرکزی از پرداخت بیش از 1۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
وام بانکی خبر داد و گفت میزان وام پرداختی بانک ها از 1۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان فراتر رفت. عبدالناصر همتی، اعالم کرد: میزان تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به پایان آبان 
سال جاری 1.۰44 هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود 3۰درصد این 
مبلغ، تسهیالت بخش صنعت بوده اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی، وی 
تاکید کرد: قریب ۵9 درصد تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف، وام 

سرمایه در گردش بوده است.

نرخ دالر در صرافی های بانکی اندکی کاهش یافت
افت 50 هزار تومانی قیمت سکه

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه با ۵۰ هزار 
تومان کاهش قیمت نسبت به روز قبل به 11 میلیون و 7۵۰ هزار تومان 
معامله ش��د. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در مقابل 11 میلیون و 
4۰۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 
۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 1۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
به ۲میلیون و 3۵۰ هزار تومان مبادله ش��د. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 14۵ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای 
4 میلیون و 96۰ هزار تومان رسید. انس جهانی طال نیز به قیمت یک هزار 
و 879 دالر و 77 س��نت فروخته ش��د. همچنین هر دالر در این روز در 
صرافی های بانکی ۲۵ هزار و 7۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به 
روز دوشنبه 4۰ تومان کاهش یافت. نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی 
۲۵ ه��زار و 7۰۰ تومان اعالم ش��د. قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۲6۰ 
تومانی نسبت به قیمت های پایانی روز قبل به 31 هزار و 46۰ تومان رسید. 
قیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و 7۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 3۰ 

هزار و 46۰ تومان اعالم شد.

با ورود به کانال 2۷ هزار دالر
بیت کوین کماکان می تازد

بیت کوین جایگاه خود را در کانال ۲7 هزار دالری تثبیت کرد.
به گزارش سی ان بی سی، بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در 
کانال ۲6 هزار دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای 

دومین بار به کانال ۲7 هزار دالر نیز وارد شد. 
 بازده��ی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جه��ان به مثبت 17.74 
درصد رسیده است. طی ۲4 ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۰.39 
درصدی به ۲7 هزار و 4۲.7۲ دالر رسید. باالترین رکورد ثبت شده ارزش 
بیت کوین مربوط به روز ۲7 دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به 
قیمت ۲7 هزار و ۲73 دالر رس��ید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز ۲6 
دس��امبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۵ هزار و 683.۲9 
دالر رس��ید. بیت کوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به 
ابتدای سال حدود 1.7۵ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در 
حال حاضر بیش از حدود 47۵ میلیارد دالر اس��ت. پتر ش��ف، کارشناس 
ارزهای دیجیتالی گفت: حدود 7۰درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین اس��ت و این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در 
قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی 
خواهد داش��ت. ش��اهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای دیجیتالی فراموش 
نش��دنی و پر از دس��تاوردهای بزرگ بود.   برخی از معامله گران معتقدند 
بیت کوین پتانسیل شکستن سقف 1۰۰ هزار دالری را نیز در طوالنی مدت 
دارد. بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد ش��د و از س��ال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن ش��کل گرفت. 
البته صعود قیمت ها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و 
قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
ب��ا 3.9۲ درصد افزایش ب��ه 736.43 دالر، بیت کوین کش با ۲.۲7 درصد 
صعود به 364.49 دالر، الیت کوین با ۲.۰6 درصد جهش به 131.۰8 دالر، 
مونرو با 3.۰1 درصد صعود به 164.۰8 دالر، دش با ۰.9۲ درصد پیشروی 
ب��ه 1۰8.1۵ دالر، زدکش با ۰.63 درصد افزایش به 68.99 دالر و میکر با 

3.73 درصد صعود به ۵87.4۰ دالر رسید.

رشد مالیم قیمت طال در بازار جهانی
طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر دالر ضعیف تر که تقاضا 
برای این فلز ارزشمند را تقویت کرد، اندکی افزایش یافت. بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.4 درصد افزایش، به 1877 دالر و 96 سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز دوشنبه پس از تصویب بسته کمک مالی کرونایی 9۰۰ 
میلیارد دالری در آمریکا حداکثر 1.3 درصد صعود کرده بود، اما نهایتا با اندکی 
کاهش بس��ته ش��د. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.1 درصد 
کاهش، به 1879 دالر و 4۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز گذشته 
با ۰.۲ درصد کاهش، در 188۰ دالر و 4۰ سنت بسته شده بود. دالر در برابر 
سبدی از ارزهای رقیب ۰.۲ درصد کاهش یافت و جذابیت طال برای دارندگان 
ارزهای دیگر را تقویت کرد. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۲6 دالر و ۲8 س��نت رس��ید. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.8 درصد افزایش، 1۰39 دالر و 66 سنت معامله 
ش��د. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 1.۵ درصد صعود کرد و به ۲3۵9 

دالر و 18 سنت رسید.

بانکنامه

فرصت امروز: بانک مرکزی از روز دوش��نبه این هفته، مرحله سوم طرح 
رمز دوم پویا را اجرا کرد و براساس آن، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه 
هم به پیامک رمزپویا اضافه شده است. در واقع، از این به بعد پیامک های 
رمز دوم عالوه بر رمز شامل اطالعاتی نظیر نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و 
دریافت کننده وجه نیز خواهند بود و ش��ما با هر رمز دوم پویا که دریافت 

می کنید تنها یک تراکنش می توانید انجام دهید.
رمز دوم پویا از جمله طرح های بانک مرکزی است که از ابتدای زمستان 
سال گذشته اجرا شد و طبق آن، تمامی عملیات بانکی که پیش از آن از 
طریق رمز دوم )همان رمز اینترنتی( انجام می ش��د، تغییر کرد و به جای 
آن مشتریان بانک ها ملزم به استفاده از رمز دوم پویا یا رمز یک بار مصرف 

شدند.
رم��ز دوم پوی��ا ی��ا یک بار مص��رف، رمزهایی هس��تند ک��ه در جریان 
پرداخت های اینترنتی و س��ایر پرداخت های بدون حضور کارت، به عنوان 
رمز مش��تری وارد می شوند و مدت زمان اعتبار هر رمز 1۲۰ ثانیه است و 
پس از گذشت این مدت زمان فاقد اعتبار است و باید رمز جدیدی دریافت 
ش��ود. از آنجا که هدف اجرای این طرح کاهش سوءاستفاده های بانکی یا 
فیشینگ بوده است، آخرین آمارهای بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی 
پیاده س��ازی رمز دوم پویا بیانگر آن است که تراکنش های مشکوک بیش 
از 8۵درصد کاهش یافته اس��ت. همچنین با اجرای رمز دوم پویا، افش��ای 
اطالعات حساس کارت بانکی و رخدادهای مرتبط با فیشینگ در اسفندماه 
پارسال نس��بت به میانگین رخدادهای شناسایی شده در ماه های ابتدایی 
سال )پیش از عملیاتی سازی رمز دوم پویا( به ترتیب نزدیک به 9۰ درصد 

و 8۵ درصد کاهش داشته است.
در این راستا، بانک مرکزی از روز دوشنبه هشتم دی ماه از آغاز اجرای 

مرحله دیگر طرح »رمز دوم پویا« تحت عنوان یکسان س��ازی پیامک های 
ای��ن نوع رمز خبر داد که هدف آن، افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی 
مبتنی بر رمز دوم پویا است و از این پس پیامک های رمز دوم پویا شامل 
اطالعاتی چون نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه خواهند 
بود. به عبارت دیگر، بانک ها امکانات تازه ای را به سیس��تم رمز پویا اضافه 
کرده اند و مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در راستای استانداردسازی الگوی 

پیامک رمز پویا از میانه این هفته در تمام بانک ها اجرا شده است.
طب��ق اعالم بان��ک مرکزی، از تاریخ 8 دی ماه امس��ال با هدف افزایش 
امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا، پیامک های ارس��الی 
برای مش��تریان حاوی اطالعات کامل تراکنش اعم از نوع تراکنش، مبلغ 
تراکن��ش و دریافت کننده وجه خواهد بود. همچنین رمز دریافتی در بازه 
زمان��ی محدود و فقط ب��رای همان تراکنش درخواس��تی معتبر بوده و از 
تاری��خ 1۰ دی ماه در صورتی که هر یک از اق��الم تراکنش )نوع، مبلغ و 
دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت ش��ده معتبر نبوده و تراکنش 

انجام نخواهد شد. 
بررس��ی های میدانی حکایت از آن دارد که برخی از بانک ها در روزهای 
گذشته با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود اعالم کرده اند: »از این پس 
ب��ه پیامک رمز پویا، نوع تراکنش، مبلغ و گیرن��ده وجه نیز اضافه خواهد 
شد.« اطالعات دریافتی از برخی شعب بانکی نیز نشان می دهد که برخی 
بانک ها به منظور استفاده از روش های نوین در اطالع رسانی به مشتریان، 
این س��رویس ها را به پیامک رمز پویا اضافه کرده اند تا مشخص باشد اگر 
وجهی از کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده است، کسر 
می شود؛ دقیقا به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که مدنظر 

دریافت کننده رمز پویا است.

در ای��ن زمینه، یکی از متصدیان ش��عب بانکی گف��ت: »این کار باعث 
می شود تا برخی از تراکنش هایی که به هر دلیلی با اشتباه در ارقام شماره 
کارت، پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا 
از دقت کافی در تایید اطالعات در لحظه انجام تراکنش برخوردار نبوده، به 
درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و احیاناً به دلیل اشتباه به 

حساب چه فردی رفته است.«
به گفته وی، »اگر مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد، آنگاه 
می توان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل ش��ده را بازیابی کرد؛ ضمن 
اینکه این کار موجب می ش��ود چنانچه برخی در عملیات فیش��ینگ، به 
صورت لحظه ای در برخی حس��اب ها پول واریز و برداشت می کنند؛ کاماًل 
برای دارنده کارت مش��خص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این امر، 

کار رصد و ردیابی تراکنش های مشکوک را سرعت می بخشد.«
نکت��ه مهم در این میان آن اس��ت که با اجرای ای��ن مرحله از رمز دوم 
پوی��ا، هر رمز دوم پویایی که برای ش��ما پیامک می ش��ود تنها برای یک 
تراکنش معتبر است. یعنی زمانی که یک تراکنش به پایان رسید، آن رمز 
برای تراکنش دیگر معتبر نیست و باید یک رمز دوم دیگر دریافت کنید. 
براساس دستورالعمل بانک مرکزی، در صورتی که هر یک از اقالم تراکنش 
)نوع، مبلغ و دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت شده معتبر نبوده 

و تراکنش انجام نخواهد شد.
در این راستا اغلب بانک ها نظیر بانک پاسارگاد، بانک ملی، بانک توسعه 
ص��ادرات و... از میانه این هفته از تغیی��ر محتوای پیامک رمز پویای خود 
خب��ر داده اند بنابراین با اجرای یکسان س��ازی پیامک رمز دوم پویا، س��د 
مقاوم تری مقابل تراکنش های مش��کوک ق��رار می گیرد و احتمال کاهش 

تقریبا 1۰۰درصدی این قبیل تراکنش ها بیش از پیش افزایش می یابد.

با هر رمز دوم پویا تنها یک تراکنش انجام می شود

جزییات یکسان سازی پیامک رمز دوم پویا

اهمیت تصویب لوایح »گروه ویژه اقدام مالی« با عنوان FATF در ایران 
بیش از هر زمانی احس��اس می ش��ود. ضرورت روان سازی تعامالت مالی و 
اقتصادی ایران با جهان از یک سو و رفع موانع برجامی در دوره ای که بایدن 
با ش��عار بازگشت به برجام وارد کاخ سفید می شود، بر اهمیت تصویب دو 

الیحه باقی مانده می افزاید.
ب��ه گزارش ایرنا، رد یا الحاق ای��ران به گروه ویژه اقدام مالی از یک دهه 
پیش به محل چالش و اختالف در ایران تبدیل شده است. روز چهارشنبه 
سوم دی حجت االسالم  والمسلمین »حسن روحانی« رئیس جمهوری در 
جلسه هیأت دولت در این زمینه اظهار کرد: یکی از راه های مبارزه با فساد 
هم��ان چهار الیحه ای بود که دو تای آن تصویب ش��د و در دو تای دیگر 
دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح 

معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی ها خوش شان نیاید.
در حالی رئیس جمهوری بر ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی 
و ضرورت ایجاد ش��فافیت تاکید می کند که چند روز پیش لوایح  اف.ای.

تی.اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجوز مقام معظم رهبری 
مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت اهلل آملی الریجانی رئیس مجمع 
از آغاز بررس��ی مجدد لوایح اف.ای.تی.اف خبر داد و گفت: حس��ب ارجاع 
مقام معظم رهبری، بررس��ی مجدد این لوایح در دس��تور کار مجمع قرار 
گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضاس��ازی های مختلف از س��وی گروه ها و 
جریان های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی 

خواهند کرد.
ایران به دلیل عدم الحاق به اف.ای.تی.اف، از سال 1388 یعنی حدود 11 
س��ال پیش در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت؛ سایه شومی 
که در فضای پس��ابرجام از ایران برداش��ته و ایران به شرط تصویب لوایح 

چهارگانه آن، موقتا از این فهرست تعلیق شد.
در ارتباط با جزییات و سرنوش��ت لوایح چهارگانه الزم به ذکر است که 
لوایح مذکور عبارتند از اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصالح 
قانون مبارزه با پولش��ویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته 
فرامل��ی )پالرمو( و الحاق دولت جمهوری اس��المی ایران به کنوانس��یون 

.)CFT( بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
از چهار الیحه موردنظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح »اصالح قانون 
مبارزه با تروریس��م« و »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« تصویب شده اما 
لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در 
پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ارسال شد، همچنان بالتکلیف باقی مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی تا یکم اس��فند 1398 )۲۰ فوریه ۲۰۲۰( به ایران 
مهل��ت داد تا این الیحه ه��ا را تعیین تکلیف و تصویب کن��د در غیر این 
صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. پس از چندین هشدار به ایران 
مبنی بر تصویب کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
و تمدید چندباره ضرب االجل برای تصویب نهایی آنها، کارگروه ویژه اقدام 
مالی اس��فندماه پارس��ال در پاریس تصمیم گرفت مجددا نام ایران را در 
لیس��ت س��یاه خود قرار دهد. این کارگروه اعالم کرد به دلیل اینکه ایران 
قادر به تصویب قوانین الزم برای هماهنگی با هنجارهای بین المللی تامین 
مالی ضدتروریس��م نشده اس��ت، نام این کش��ور را دوباره به لیست سیاه 
ای��ن کارگ��روه وارد می کند. الزم به یادآوری اس��ت که در چارچوب گروه 
ویژه اقدام مالی، کش��ورها در چهار فهرس��ت سبز )کشورهای بی مشکل(، 
خاکستری )همکار ولی دارای مشکل(، قرمز )غیرهمکار( و سیاه )غیرهمکار 
و در مع��رض اقدام های تقابلی( جای می  گیرند. بی تردید کش��وری که در 
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی 

با جهان محروم خواهد ماند.
باالخره پس از س��ه س��ال تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام 
مالی به عنوان یکی از دس��تاوردهای برجام، دیگربار ایران به دلیل افزایش 
خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به لیست مذکور بازگردانده شد. از 
نگاه ناظران با وجود اینکه براساس حقوق بین الملل قرار گرفتن در لیست 
س��یاه  اف.ای.تی.اف به خودی خود هیچ گونه تحریم رس��می را به همراه 
ندارد، اما در عمل کش��وری که در لیس��ت سیاه قرار می گیرد، اغلب خود 
را در معرض فش��ار مالی می بیند. در واقع، وقتی نام کش��وری در فهرست 
دولت های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد، 

بانک ها و موسس��ات مال��ی و اعتباری مهم دنیا، در برخ��ورد با بانک ها و 
شرکت های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می دهند و حتی گاهی به 

همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می کنند.
در حالی که مخالفان دولت، تصویب دو الیحه باقی مانده از اف.ای.تی.اف 
و الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی را به منزله خودتحریمی می دانند که 
دور زدن تحریم ها را دش��وار و به اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران 
کمک می کند، موافقان دیدگاه دیگری دارند. آنان بر این باورند که پیوستن 

ایران به گروه ویژه اقدام مالی مانع از انزوای بانکی ایران خواهد شد.
بس��یاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع 
پیوس��تن ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی و از جمله  اف.ای.
تی.اف از ضرورت های امروز اقتصاد کشور است زیرا اقتصاد جهان به منزله 
منظومه ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزای این منظومه بایستی 
در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین س��ایر اجزای آن باش��ند بنابراین 
نمی توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران ها 

و مشکالت پیش رو به سالمت عبور داد.
همچنین ناظران بر این باورند که قرار گرفتن در لیس��ت سیاه  اف.ای.
تی.اف و معرفی به عنوان کشوری پرریسک، امکان تعامل سازنده و مثبت 
اقتص��ادی با دنیا را از بین خواهد ب��رد. از این رو باید مخالفان تصویب دو 
الیح��ه باقی مانده از مجموع چهار الیحه  مذک��ور، این اهمیت را در نظر 

داشته و به خاطر مسائل سیاسی، اقتصاد کشور را قربانی نکنند.
در مجم��وع انتظار می رود با تصمیم مجمع تش��خیص مصلحت نظام و 
پیوستن ایران به این کارگروه که 194 کشور جهان در آن عضویت دارند، 
ش��رایط برای تنفس مال��ی و اقتصادی ایران فراهم ش��ود. ضمن اینکه با 
شکست ترامپ و پیروزی بایدن احتمال تالش واشنگتن برای احیای برجام 
افزایش یافته اس��ت. بی تردید در این ش��رایط، رفع یک مانع بزرگ به نام 
اف.ای.تی.اف کمک قابل توجهی در عملیاتی سازی توافق هسته ای دارد که 
در دولت ترامپ با بی مهری مواجه شده بود بنابراین در ایران شایسته است 
به جای نگاه حزبی و جناحی به این موضوع، منافع ملی به عنوان یک هدف 

واحد مورد توجه همه طیف های سیاسی در داخل قرار گیرد.
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چرا خصوصی سازی به بن بست رسید؟

به سرانجام نرس��یدن خصوصی سازی در ایران و چرخه نامطلوب 
واگذاری ها و بازگش��ت شرکت ها به آغوش دولت، ناشی از مقاومت 
مدیران دولتی اس��ت که از اختیارات خود دل نمی کنند. پافش��اری 
مدی��ران به حفظ مدیریت دولتی در این ش��رکت ها، از مش��کالت 
اساس��ی اس��ت که فرآیند خصوصی س��ازی در ایران را به بن بست 

کشانده است. دولتمردان، خود تن به خصوصی سازی نمی دهند.
خصوصی  س��ازی به معنای کاه��ش بنگاه داری دول��ت و کاهش 
تصدیگری است. این اقتصادی است که قول آن به مردم داده شده 
اس��ت. خصوصی سازی در نخستین دولت آیت اهلل هاشمی در سال 
1368 مطرح ش��د با این حال در کارگروه تش��کیل شده به نتیجه 
مثبتی نرسیدند. پس از این، مقام رهبری پیگیر این مسئله بود و در 
احکامی که صادر ش��د، محدودیت های قانونی اجرای سیاست های 
اصل 44 را رفع کردند. احکام رهبری هم پش��توانه خصوصی سازی 
بود، با این حال به دلیل مقاومت مدیران دولتی، خصوصی سازی به 

معنای واقعی هرگز در کشور انجام نشد.
اکنون ش��اهدیم که مجتمع های بزرگ صنعتی در کشور از جمله 
هپک��و پس از واگذاری در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار 
شده است. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی یا صندوق 
بازنشس��تگی در اصل خصوصی نیست و واگذاری شرکت ها به این 
مجموعه را هم نمی توان خصوصی سازی نامید. مدیریت شرکت های 
زیرمجموعه س��ازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشس��تگی 
در دس��ت نمایندگان مجلسی  اس��ت که رأی نیاورده اند و با شیوه 
نامطلوب مدیریت خود به ورشکستگی این شرکت ها دامن می زنند. 
همچنین بخش��ی از شرکت هایی که در قالب رد دیون واگذار شده، 
توس��ط خصولتی ها خریداری ش��ده اس��ت بنابراین آنچه با عنوان 
اقتصاد مردمی از آن یاد می کنیم، در کش��ور ما محقق نشده است. 
پس از سیاس��ت های کل��ی اجرای اصل 44 قانون اساس��ی، احکام 
رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مطرح ش��د ک��ه در بندهایی از این 
س��ند، خصوصی س��ازی به عنوان وظایف محوله به وزارت اقتصاد و 
دارایی آمده بود، با این حال هیچ یک از این بندها اجرا نشده است 

و فقط درباره آن شعار نوشتیم.  
حس��ن روحانی، نخستین رئیس جمهوری اس��ت که با توجه به 
مقاومت بدنه دولت در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، 
عرضه سهام ش��رکت های دولتی در بورس را مطرح کرده است. در 
یک س��ال اخیر از این نظر اتفاق های خوبی در کش��ور افتاده است. 
با این حال، به دلیل مش��ارکت مدیران دولتی به طور غیررسمی در 
این فرآیند، نمی توان آن را به طور کامل موفق دانست. برای مثال، 
س��ازمان تامین اجتماعی، سهام شستا، شرکت سرمایه گذاری خود 
را در بازار س��هام عرضه کرده اس��ت. کمتر از ۲۰ درصد از س��هام 
شس��تا به نزدیک به 7 میلیون نفر فروخته شده است. آیا این تعداد 
س��هامدار امکان تجمیع و اثرگذاری در انتخاب اعضای هیأت مدیره 
را دارند؟ همچنین پس از عرضه س��هام شستا در بورس، مصوبه ای 
برای واگذاری ۲ درصد دیگر از س��هام شستا به بازنشستگان تامین 

اجتماعی صادر شده که جای تأمل دارد.
عرض��ه س��هام ش��رکت هایی در ب��ازار س��هام ممکن اس��ت که 
گزارش ه��ای مالی آن ش��فاف اس��ت، اما ببینید که با حسابرس��ان 
مس��تقلی که گزارش های ش��فافی ارائه می کنند، چه می کنند؟ اگر 
در یک شرکت یک حسابرس گزارشی شفاف ارائه کند و حقوق گم 
ش��ده صندوق ها را احیا کند، با ابزار کمیته حسابرس اصلح، امکان 
انتخ��اب دوباره آن حس��ابرس را از بین می برن��د و دیگر انتخابش 
نمی کنند. دلیل عمده مقابله با حسابرس��ی ش��فاف، عدم سرکشی 
به حیاط خلوت هایی است که برای افرادی خاص ایجاد شده است.
رد دیون ش��رکت های دولتی به س��ازمان های غیردولتی در تضاد 
کامل با سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی است. در این شیوه به 
طور معمول مشکل قیمت وجود دارد. اقساط با نازل ترین نرخ بهره 
ممکن بس��ته می ش��ود و گاه می بینیم که ش��رکت های واگذارشده 
زمین ه��ا را می فروش��ند. متاس��فانه پس از خصوصی س��ازی، هیچ 
حمایت و نظارتی بر کار شرکت ها وجود ندارد و تا زمانی که صدای 

کارگران شرکت ها بلند نشود، کسی سراغی از آنها نمی گیرد.
در کش��ورهای بلوک ش��رق از جمله آلمان که ما خصوصی سازی 
را از آنه��ا اقتب��اس کردیم، ش��رکت ها از منظر عم��ل به وعده های 
خ��ود از جمله حفظ اش��تغال و ایج��اد فرصت های ش��غلی تازه و 
استفاده از فناوری بررسی می ش��وند، اما در اینجا شرکت ها پس از 
خصوصی سازی رها می ش��وند. در کشوری مثل آلمان، چوب حراج 
به ام��وال دولت نزدند، اما واگذاری های م��ا در ایران، به زخمی باز 
در اقتصاد کش��ور تبدیل شده است و به چالش های معیشتی مردم 

دامن می زند.
باتوجه به س��ابقه ای که در خصوصی س��ازی داری��م، باید بگویم 
بحث هایی که امروز درباره مجتمع های مختلف می ش��نویم، دعوای 
افرادی اس��ت که س��ر م��ال مردم با ه��م می جنگن��د. در واقع، در 
تقس��یم غنایم مشکالتی ایجاد شده و نام افرادی که در پشت پرده 
کارشکنی کردند، به میان آمده است. بررسی کنیم و ببینیم نام چه 
افرادی در واگذاری هپکو وجود داشته و چه رانتی واگذاری مجتمع 
کشت و صنعت هفت تپه را به مالکان امروز آن ممکن کرده است.

یادداشت

دولت در حالی اجازه دارد باقیمانده سهام خود در شرکت ها را در قالب 
صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه عرضه کند که آخرین صندوق 
دولت یا همان »پاالیشی یکم«، حال و روز چندان خوبی ندارد، با این حال 
دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و باید بعد 

از »دارا یکم« و »پاالیشی یکم« منتظر عرضه »دارا سوم« بود.
به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۲ قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
به دولت اجازه داده ش��ده است که باقیمانده س��هام خود در شرکت ها را 
به روش های معمول یا از طریق صندوق های س��رمایه  گذاری قابل معامله 
)ETF( عرضه و به فروش برس��اند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای 
سال جاری هیأت وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب 
سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله باقیمانده سهام دولت را واگذار کند.
در این راستا، نخست صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل 
باقیمانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه 
البرز و اتکایی امین به نام »دارا یکم« و س��پس صندوق س��رمایه گذاری قابل 
معامله پاالیشی شامل باقیمانده سهام دولت در پاالیشگاه های اصفهان، تهران، 

بندرعباس و تبریز به نام »پاالیشی یکم« در بازار سرمایه عرضه شد.
پیش از این اعالم شده بود که سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
شامل صنایع خودرویی و فلزی )باقیمانده سهام دولت در شرکت های ایران 
خودرو، س��ایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس( است که به نظر می رسد 
آنچه قرار اس��ت در قالب »دارا س��وم« عرضه شود، باقیمانده سهام دولت 
در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران اس��ت. این موضوع به تصویب 
هیأت وزیران رسیده و سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق 
یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. آخرین اخبار حاکی از آن است 
که صندوق »دارا س��وم« آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام 
شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه گذاری مناسب باشد، تا 

سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می شود.
این مباحث در حالی مطرح می شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی 
را پش��ت سر می گذارد و ش��اخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع ش��رایط بازار، سهم های 
پاالیش��ی که صندوق »پاالیشی یکم« را تش��کیل می دهند نیز صعودی 
نیس��تند و بر این اساس خریداران صندوق پاالیشی یکم در ضرر هستند؛ 
به طوری که این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت 

صندوق »پاالیشی یکم« از خالص ارزش دارایی های این نماد بیشتر شد.
تفاوت عمده »دارا یکم« با »پاالیشی یکم« در این است که »دارا یکم« 
با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه ش��د و معامله آن همزمان با رش��د 

ش��ارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ درحالی 
که »پاالیش��ی یکم« در قیمت سقف عرضه شد، اما معامله آن همزمان با 
روزهایی اس��ت که بازار هنوز در مس��یر اصالح و تعادل قرار دارد. با توجه 
به ش��رایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETF های قبلی دولت، باید 
دید آیا بازار شرایط پذیرش »دارا سوم« را دارد یا عرضه این صندوق باعث 
دوچندان ش��دن فشار فروش خواهد شد و از سوی دیگر باید دید با توجه 
به سرنوشت »پاالیشی یکم«، صندوق های دولت هنوز هم خواهان دارند؟

همانطور که اش��اره شد، صندوق »پاالیش��ی یکم« یا همان »دارا دوم« 
که بعد از رش��د خوب »دارا اول« توجه بس��یاری از مردم را به خود جلب 
کرده بود، این روزها وضعیت خوبی ندارد و خریداران با گذش��ت چندین 
ماه از خرید این صندوق، همچنان در ضرر هستند؛ وضعیتی که به اعتقاد 
برخی از کارشناسان بازار سرمایه، به دلیل شفاف نبودن اقتصاد پاالیش و 

همچنین رها شدن »دارا دوم« توسط دولت پیش آمده است.
در این راس��تا، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بورس 
درخصوص وضعیت صندوق »پاالیش��ی یکم« یا همان »دارا دوم« گفت: 
»موفقیت دولت در واگذاری امور اقتصادی به مردم چه در خصوصی سازی 
ش��رکت ها چه در اصل 44 و حاال در واگذاری صندوق های »دارا« در گرو 

حمایت از خریداران و فراموش نکردن بنگاه واگذار شده است.«
دارابی ادامه داد: »اما متأس��فانه در واگذاری های مختلف از زمان دولت 
هاشمی تا دولت فعلی ما با وضعیتی مواجه شده ایم که خصوصی سازی با 
رهاسازی همراه شده است که این وضعیت را می توانیم در خصوصی سازی 
ش��رکت هایی چون صدرا، آذراب، هپکو، ماشین سازی اراک و حاال در دارا 

اول و دارا دوم مشاهده کرد.«
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان ک��رد: »زمانی ک��ه دولت 
سیاس��ت های مربوط به واگذاری »دارا اول« و »دارا دوم« را اعالم کرد، ما 
گفتیم که این نیاز به بسترسازی دارد و آن بسترسازی این است که دولت 
ب��ه عنوان یک داور بی طرف هم منافع بنگاه های واگذارش��ده و هم منافع 

خود و هم منافع خریداران را مدیریت کند.«
ب��ه گفته وی، »در م��ورد »دارا دوم« یا »پاالیش یکم« حرف اساس��ی 
قب��ل از واگذاری این ب��ود که دولت یک رگوالت��وری در بخش نفت، گاز 
و پتروش��یمی قرار دهد تا بتواند ش��فافیت را در بخش پاالیش ایجاد کند 
به این معنا که مثاًل وقتی یک پاالیش��گاه نفت می خرد مشخص شود چه 
نفتی را با چه قیمتی خریداری کرده است و صورتحساب خرید اعالم شود 
یا وقتی دولت نفت را با تخفیف س��نگین به خارجی ها می فروش��د همان 
تخفیف ها را به داخلی ها هم بده��د. در واقع، موفقیت »دارا دوم« در گرو 

شفاف س��ازی اقتصاد پاالیشگاه است که متاس��فانه در حال حاضر چنین 
چیزی وجود ندارد، یعنی وقتی صورت های مالی پاالیش��گاه ها را بررس��ی 
می کنید مش��خص نیس��ت که چه نفتی با چه قیمتی خریداری ش��ده و 

فرآورده ها با چه قیمتی فروخته شده است.«
داراب��ی با بیان اینکه »بهبود وضعیت صن��دوق »پاالیش یکم« در گرو 
شفاف سازی بخش پاالیش، خصوصی کردن به طور کامل و حضور دولت 
به عنوان داور بی طرف است«، گفت: »دولت هر زمان که بپذیرد این کارها 
را انجام دهد وضعیت این صندوق بهبود می یابد، اما در حال حاضر کسی 

نمی داند روند دارا دوم چطور خواهد بود.«
این کارش��ناس بازار سرمایه اضافه کرد: »دارا دوم« باید یک بازارگردان 
قوی داشته باشد تا حداقل ارزش سهام را متناسب با ارز خالص دارایی های 
آن نگه دارد، اما در حال حاضر یک آشفتگی در قیمت و ارزش »دارا اول« 
و »دارا دوم« داریم و این حالت به خاطر نبود بازارگردان ایجاد شده است 
به همین دلیل سازمان بورس باید یک بازارگردان قوی برای این صندوق ها 
اعالم کند تا بازارگردان تضمین کند که ارزش هر واحد صندوق متناسب 
با ارزش خالص دارایی ها باشد. اگر سازمان بورس یک مجوز بازارگردانی به 
یک مجموعه سبدگردانی بدهد گام موثری در حفظ ارزش این صندوق ها 

برداشته است.«
ب��ه عقیده دارابی، »راهی که دولت در واگذاری صندوق  »پاالیش یکم« 
در پیش گرفت، یک راه میانبر بود چون از یک طرف قصد ندارد مدیریت 
پاالیش��گاه ها را واگ��ذار کن��د و از طرف دیگر به پول حاص��ل از واگذاری 
نیاز داش��ت بنابراین با واگ��ذاری صندوق »پاالیش یکم« مدیریت خود بر 
پاالیش��گاه ها را حفظ و مردم را مالک واحدهای این صندوق کرد بنابراین 
وقت��ی خریداران انگیزه مدیریتی ندارند باید صندوق از لحاظ س��ودآوری 
توجیه پذیر باش��د که این جز با شفاف سازی اقتصاد پاالیشگاه ها و حضور 

بازارگردان در صندوق »پاالیش یکم« امکان پذیر نیست.«
او درخصوص زمزمه های عرضه س��هام خودرویی در قالب »دارا س��وم« 
ه��م گف��ت: »در واقع از هر روش��ی که دولت بار خود را س��بک کند باید 
اس��تقبال کرد اما این واگذاری باید توأم با حمایت و شفاف س��ازی باش��د 
بنابراین اگر قرار است »دارا سوم« عرضه شود باید قیمت گذاری دستوری 
در بخش خودرو که طی سه سال گذشته 1۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب 
دالالن سرازیر کرده است هم متوقف شود در غیر این صورت در وضعیت 
کنونی مردم با چه امیدی باید این صندوق را بخرند وقتی که سود صنعت 
خودروس��ازی را دالل می برد و از طرف دیگر شرکت ها هم در صورت های 

مالی خود هزاران میلیارد زیان ثبت می کنند.«

عرضه »دارا سوم« چه زمانی انجام می شود؟

حواشی »داراها«

بازار س��رمایه که روز دوشنبه پس از چند روز عقبگرد، روند صعودی به 
خود گرفته بود، روز سه شنبه مجددا بر مدار نزولی حرکت کرد و شاخص 
کل ب��ورس بی��ش از ۲۵ هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل بورس در 
نهمین روز دی ماه ۲۵ هزار و 168 واحد افت کرد و در نهایت به رقم یک 
میلیون و 41۲ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3 هزار 
و 6۵6 واحد کاهش به 46۵ هزار و 48۲ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با ۲ هزار و 393 واحد افت به 3۰4 هزار و 694 واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۲۰ هزار و ۵۲۰ واحد و شاخص بازار دوم 43 هزار و 46۰ واحد کاهش 
داش��ت. در معامالت این روز بیش از 9 میلیارد و 6۲۵ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 13۲ هزار و 964 میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بین تمامی نمادها، نماد گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 396 واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۲۵1 واحد، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی( با ۲۵1 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۲۲۵ واحد، فوالد 
آلیاژی ای��ران )فوالژ( با ۲۲1 واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 136 واحد و 
داده گس��تر عصر نوین های وب )های وب( با 1۲3 واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز نماد ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲هزار و 67۲ 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 8۵۵ 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا یک هزار و 8۰8 احد، 
ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با ی��ک هزار و 47۵ واح��د، ایران خودرو 

)خ��ودرو( با یک هزار و 14۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 9۵8 
واحد و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( ب��ا 86۰ واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بودند.
همچنین نمادهای کاما )باما(، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، گروه دارویی برکت )برکت(، ایران 
خودرو )خودرو(، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( و س��ایپا )خس��اپا( در 
گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه کان��ه فلزی هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۵81 
میلیون و ۵۰1 هزار برگه سهم به ارزش 14 هزار و 966 میلیارد ریال داد 
و ستد ش��د. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 1۰8 
واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 19 هزار و 976 واحد ثابت ماند. در 
این بازار 3میلیارد و ۵31 هزار برگه سهم به ارزش 69 هزار و ۵4۵  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، صنعتی مینو )غصینو(، بیمه 
کوثر )کوثر(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه تجارت 
نو )بنو(، نفت ایرانول )شرانل(، پتروشیمی غدیر )شغدیر(، نیروگاه زاگرس 
کوثر )بزاگرس(، بهمن دیزل )خدیزل(، حآس��ا )حاسا( و توزیع دارو پخش 
)دتوزی��ع( با تاثیر مثبت بر ش��اخص ای��ن بازار هم��راه بودند. همچنین 
نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پلیمر آریا 

ساس��ول )آریا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، برق و انرژی پیوندگس��تر 
)بپیوند(، اعتباری مل��ل )وملل(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور( و تولید 

نیروی برق دماوند )دماوند( با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.
درباره س��مت و سوی حرکتی شاخص بورس تا پایان سال، نایب رئیس 
هیأت مدیره بورس تهران معتقد است که بازار سرمایه ماه های پایانی امسال 
را با آرامش طی خواهد کرد. جواد عشقی نژاد با اشاره به بررسی گزارش های 
دوره ای )6 و 9 ماهه( ش��رکت ها به سنا گفت: با توجه به وضعیت نرخ ارز 
و حجم فروش مناسب، در این دوره تقریبا انتظارات از شرکت های بورسی 

محقق شده و نتایج مثبتی برای بازار سرمایه فراهم شده است.
او درخصوص ادامه روند بازار سرمایه در سه ماه آینده نیز بیان کرد: در 
این رابطه اصلی ترین موضوع، روابط سیاسی و رفتارهای بین المللی است؛ 

به نظر می رسد به نتایج خوبی در حوزه بین الملل برسیم.
نایب رئیس هیأت مدیره بورس تهران، بازار سرمایه را در ماه های پایانی 
س��ال جاری همراه با آرامش دانست و افزود: اما برای سال 14۰۰با توجه 
به بودجه ممکن اس��ت ب��ا اتفاقات جدیدی رو به رو باش��یم که تجزیه و 
تحلیل آن می تواند بر صنایع مختلف اثرات خاصی را بگذارد؛ به طوری که 
ممکن اس��ت این اثرات تا 3-۲ سال آینده با برخی از صنایع همراه باشد. 
به نظر من صنعت پتروشیمی، به شرط تعدیل و اصالح تحریم ها و افزایش 
قدرت فروش و همچنین کانی های فلزی و صنایع فلزی می توانند با توجه 

به قیمت های جهانی اهداف مناسبی را در پیش روی خود داشته باشند.

عقبگرد 25 هزار واحدی شاخص بورس

بورس دوباره قرمزپوش شد
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کیت تشخیص سریع کرونا با دقت باال در 
شرف تولید

رئی��س هیأت مدیره ش��رکت مادر تخصصی صن��دوق حمایت از 
تحقیقات و توسعه صنایع پیش��رفته اعالم کرد که ۵ میلیارد تومان 
تسهیالت به یک ش��رکت برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا با 
دق��ت 98 درصد پرداخت کرده که وضعیت آن دیروز نهایی ش��ده و 
این محصول در شرف تولید است. به گزارش ایسنا، رضا نقی پور اصل 
در نشس��تی خبری با بیان اینکه دقت تس��ت پی سی آر در بهترین 
حالت 9۵درصد و به طور کلی دقت تشخیص سریع کرونا کمتر است 
و ممکن است تا ۲۵ درصد هم خطا داشته باشد، اظهار کرد: پیش تر 
هم چند شرکت در حوزه کیت تشخیص سریع کرونا فعالیت کردند 
و در این بخش شرکت هایی که از صندوق حمایت از صنایع پیشرفته 
تس��هیالت دریافت کردند تاکنون ۵۲۵ هزار کیت تشخیص کرونای 
سریع تولید کردند، اما دقت آنها به اندازه کیت های جدید که در شرف 
تولید اس��ت، نبود. البته کیت های قبلی باعث کاهش هزینه آزمایش 

تشخیص کرونا به 11۵ هزار تومان شد.
نیاز صندوق بیش از ۴6 برابر سرمایه آن!

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نیاز کل صنایع پیشرفته کشور 
به 7۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت، گفت: البته همه این شرکت ها 
وابس��ته به وزارت صمت نیس��تند، بنابراین در ح��ال حاضر صندوق 
حمایت از صنایع پیش��رفته برای پاس��خ به نیاز متقاضیان خود به 7 
ه��زار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، ام��ا منابع این صندوق در حال 
حاضر معادل 1۵۰ میلیارد تومان است و در چنین شرایطی به دلیل 
محدودیت ها از بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ به 1۰۰ متقاضی تسهیالت پرداخت 
می ش��ود. نقی پور درباره حمایت از صنایع لوازم خانگی نیز گفت: اگر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی به سمت استفاده از اینترنت اشیا بروند، 

صندوق حمایت از صنایع پیشرفته می تواند به آنها کمک کند.
البت��ه به گفته وی، هرچند معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیگیر افزایش سرمایه این صندوق است، اما هیچ گونه 

افزایش سرمایه در بودجه 14۰۰ دیده نشده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیشرفته 
گفت: در 9 ماهه امسال یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت مصوب 
داشتیم که به ۵7 شرکت پرداخت شده یا در مراحل پرداخت است. 
این آمار معادل عملکرد 1۲ ماهه پارس��ال صندوق است و پیش بینی 
می شود تا پایان سال رشد 3۰ تا 3۵ درصدی نسبت به پارسال داشته 
باشیم. به گفته وی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه استان های اصفهان، 
البرز، آذربایجان ش��رقی، تهران، خراس��ان رضوی و فارس بیشترین 
تس��هیالت را در اختیار شرکت های مستقر قرار دادند. فقط در حوزه 
فناوری اطالعات، حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت از سوی صندوق 
در اختیار ش��رکت ها قرار گرفت و پس از آن گروه های الکترونیک و 

نانوالیاف ها بیشترین تسهیالت را دریافت کردند.
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و 
توسعه صنایع پیشرفته با بیان اینکه در 9 ماهه امسال در حوزه صدور 
ضمانت نام��ه نیز نزدیک به یک ه��زار و 1۰ میلیارد ریال ضمانت نامه 
صادر ش��ده است که در حوزه آی. سی. تی 7۵ شرکت 63۰ میلیارد 
ریال ضمانت نامه دریافت کردند، پیش بینی کرد که برای سال 14۰۰ 
درآمدهای ش��رکت بین 9۰ تا 1۰۰ درصد افزایش داشته باشد که از 
محل س��ود سپرده ها و تس��هیالت ارزان قیمت و زودبازده امکان پذیر 

خواهد شد.

رشد 35 هزار تنی تولید گوشت قرمز توسط 
عشایر طی 5 سال

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک از افزایش 3۰ 
تا 3۵ هزار تنی تولید گوش��ت قرمز توس��ط عشایر طی ۵ سال اخیر 
خبر داد. فضل خرم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از اجرای 
زنجیره تولید گوشت قرمز طی ۵ سال اخیر خبر داد و گفت: با اجرای 
زنجیره تولید، میزان تولید طی ۵ سال اخیر از 16۵ هزار تن به 19۵ 
هزار تن رس��یده است. او افزود: علی رغم افزایش 3۰ تا 3۵ هزار تنی 
تولید گوش��ت قرمز، اما بهره وری در مصرف خ��وراک دام 1۰ تا 1۵ 
درصد کاهش و درآمد جامعه عشایر افزایش یافته است. خرم با بیان 
اینکه عمده درآمد عش��ایر مبتنی بر دام است، گفت: در حال حاضر 
به دنبال آن هس��تیم که عشایر سایر فعالیت ها را در کنار درآمد دام 
داشته باشد. به عنوان مثال در ارتباط با پشم قرارداد را صنعتی کردیم 

که پس از چینش ریسندگی انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک ادامه داد: در 
کنار فعالیت دام و فرآورده های آن، بحث گردشگری، صنایع دستی، 
پرورش زنبور عس��ل، مرغ بومی و س��ایر تولیدات عشایر بازار مصرف 
مشخص کردیم که با این وجود انتظار می رود وابستگی معاش عشایر 
از 1۰۰درصد که به دام وابسته است به 7۰ تا 8۰ درصد کاهش یابد.

فضل در پایان تصریح کرد: عشایر با در اختیار داشتن ۲4 میلیون 
رأس دام و تولی��د حدود ۲۰۰ هزار تن گوش��ت قرمز در س��ال، ۲۵ 
درصد گوشت موردنیاز کشور را تامین می کنند که به عنوان جمعیت 
تولیدکننده و نقش آفرین در امنیت غذایی بخش مهمی از دام و مواد 

پروتئینی و لبنی موردنیاز را تامین می کنند.

98 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
کاهش 23درصدی واردات چای

جهان س��از گفت ۲ درصد باقی مانده مطالبات چای��کاران تا پایان 
ماه به حساب آنان واریز می ش��ود. حبیب جهان ساز، رئیس سازمان 
چای در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از پرداخت 98درصد 
مطالب��ات چایکاران خبر داد و گفت: بناب��ر آخرین آمار 98.6 درصد 
مطالبات چایکاران پرداخت و ۲درصد باقی مانده تا پایان ماه به حساب 
چایکاران واریز می شود. او افزود: 1۰ میلیارد تومان باقی مانده مطالبات 
چایکاران مربوط به شش کارخانه است که به احتمال زیاد تا پایان دی 
پرداخت می شود. جهان ساز درباره آخرین جزییات پرداخت تسهیالت 
ب��ه چایکاران بیان کرد: از ابتدای س��ال تاکنون 3۵.7 میلیارد تومان 
تس��هیالت جاری و س��رمایه ای به 7 ه��زار و 831 کارخانه و چایکار 
برای خرید ماشین آالت، عملیات به زراعی باغات، بهسازی کارخانه ها 

و سرمایه در گردش پرداخت شد.

اخبـــار

اولین تزریق انس��انی واکسن ایرانی کرونا با حضور وزیر بهداشت، معاون 
علمی ریاست جمهوری، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و تیم 

تحقیقاتی این واکسن صبح روز گذشته انجام شد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه آغاز تست انسانی واکسن 
کرونای ایرانی، گفت: امروز یکی از روزهای بسیار امیدوارکننده برای ملت 
ایران است و روزی است که ما بعد از مدت ها تالش و پیگیری همکاران و 
دانشمندان برجسته کشور در حوزه تکنولوژی و داروهای بایوتک، واکسن 
کووی��د-19 را بعد از ط��ی مراحل مختلفی اع��م از مطالعات و مدل های 
حیوانی و... تولید کردند و خوش��بختانه توانس��تیم اولین تزریق را بر روی 

انسان انجام دهیم.
اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا برای دختر رئیس ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره(
وی افزود: این انسانی که اولین تزریق واکسن کووید-19 بر رویش انجام شد، 
کسی نبود جز دختر دکتر مخبر-رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(. 
این پیامی بود به ملت ایران که چیزی را که قرار اس��ت به ملت ایران تزریق 

کنیم، خودمان باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه ای داشته باشد ما و 
خانواده های م��ان برای اولین بار با ج��ان و دل خریداریم. خون هیچ کدام مان 
را س��رخ تر از خون ملت ایران نمی دانیم و ج��ان افراد خانواده مان را عزیزتر از 
فقیرترین و زحمتکش ترین فرد در دورترین نقاط محروم این کوی نمی دانیم. 

وی ادامه داد: این اقدام با تکیه بر توان و غرور ملی آغاز شد.
100 سال است که در منطقه واکسن ساز هستیم

وزیر بهداش��ت با بیان اینکه بنده این افتخار را داش��تم که به عنوان 
یک ایمونولوژیس��ت، سال هاس��ت دل در گرو ارتقای واکسن سازی این 
کشور داریم، گفت: بعدا مفصل می گویم که 3۰ سال قبل که مسئولیت 
بهداشت کشور را داش��تم و پیگیر آوردن تکنولوژی های جدید واکسن 
در منطقه بودم، چه راه هایی رفتیم. ما 1۰۰ س��ال اس��ت که در منطقه 
واکسن ساز هستیم. کسانی که فکر می کنند، اولین بار داریم واکسنی را 
تزریق می کنیم، بسیار در اشتباه هستند. در سال 1۲99 انستیتو پاستور 
داش��تیم و در سال 13۰3 انس��تیتو رازی را داشتیم، تمام مردم دوران 
زندگی ش��ان را با واکس��ن های ایرانی آغاز کردند. ما اولین واکسن س��از 

آسیا بودیم و ما بودیم که به بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه واکسن 
صادر می کردیم.

نمکی گفت: البته مظلوم ماندن و مغفول ماندن این دو موسس��ه بزرگ 
بین المللی لطمه هایی را به توس��عه واکسن سازی کش��ور زد، اما ما بر سر 
آنی��م که با کمک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین بقیه 
ساختارهای وابس��ته اعم از انستیتو پاستور، رازی و بخش خصوصی، این 
مزی��ت کش��ورمان را به دنیا عرض��ه کنیم. نمگی ادامه داد: ما در کش��ور 
پلتفرم ه��ای مختلفی را به ط��ور همزمان دنبال کردیم ک��ه یکی از آنها 
آزمایش انس��انی است که امروز آغاز شد. برای اینکه از دنیا عقب نمانیم و 
در عین حال بتوانیم اگر یک پلتفرم موفق نبود، پلتفرم دیگری را به عنوان 
تولید ملی جایگزین کنیم، تم��ام راه ها را رفتیم. در روزهای آتی زحمتی 
که همکاران مان در انس��تیتو رازی کشیدند و کارشان را بر روی مدل های 
حیوانی انجام دادند و دارند مجوز تست انسانی را دریافت می کنند، تجربه 
خواهی��م کرد. انس��تیتو رازی به عنوان یکی از بزرگترین و باس��ابقه ترین 

واکسن سازهای منطقه است.

وزیر بهداشت: 

واکسنی که به ملت تزریق می کنیم خودمان باورش داریم

اجاره بهای سرس��ام آور مغازه ها و س��فره خالی رهاوردی بود که کرونا 
سرسفره بسیاری از اصناف آورده و بسیاری، علی رغم تالش دولت برای 

حمایت از صاحبان مشاغل، همچنان این روزها دغدغه نان دارند.
نزدیک به یک سال است که میزبان کرونا، این مهمان ناخوانده هستیم 
و متاس��فانه این بیماری همه گیر زندگی تعداد زیادی از ش��هروندان را 
دس��تخوش ضرر و زیان کرده و داغ بر دل های مان نهاده اس��ت. از جای 
خال��ی بس��یاری از عزیزان مان و رنج بیماری خ��ود و اطرافیان گرفته تا 
تعطیلی مشاغل و رکود بازار و دغدغه های مالی و معیشتی که این روزها 

سوهان روح بسیاری از ما شده است.
دولت برای کاس��تن آالم اقتصادی اصن��اف به ویژه اصنافی که مجبور 
به رعایت قرنطینه و تعطیلی کس��ب و کار بودند، بس��ته های حمایتی و 
پرداخت تس��هیالت کرونا را در دس��تور کار قرار داد ولی به نظر می رسد 
م��دت کوتاه تنفس ای��ن وام و زودهنگام بودن موع��د بازپرداخت برای 
تس��هیالت، همچنین کارم��زد باالی این وام ها برای صاحبان مش��اغلی 
که هنوز درگیر رکود و تعطیلی هس��تند، چاره کار نیس��ت. شاید برای 
حل مشکالت معیش��تی فعاالن مشاغل خرد و صاحبان اصنافی که این 
روزها عالوه بر دغدغه های بهداش��تی کرونا، با مشکالت اقتصادی ناشی 
از بیماری دس��ت و پنجه نرم می کنند باید طرحی دیگر درانداخت، زیرا 
تس��هیالت کرونا آن هم با مدت تنفس کوتاه و کارمزد باال باعث ش��ده 
مش��کالت اصناف به صورت مقطعی حل ش��ود و در واقع با سر رسیدن 
موعد بازپرداخت، مشکلی بر دیگر مشکالت اقتصادی آنها اضافه می شود.

پرداخت ۲۵۰ میلیارد تسهیالت کرونا به اصناف بندرانزلی
محمدرضا روحانی منش، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
بندرانزلی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: حمایت از اصناف و بازاریان 
در ش��رایط کرونایی حائز اهمیت بوده و در دس��تور کار دولت قرار دارد 
که در همین راس��تا با مدیریت خوب و هدفمن��د فرماندار بندرانزلی در 
بحث جذب اعتبارات و تس��هیالت، موفق به تشکیل ۲481 فقره پرونده 
تسهیالت و ایجاد اشتغال برای 317۵ نفر و پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال 
شدیم. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندرانزلی با اشاره 
به اینکه این تس��هیالت در راستای حمایت از اصناف، با تعامل اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان گیالن و هم افزایی سایر دستگاه ها با 
اتاق اصناف شهرس��تان انجام شده، تصریح کرد: این تسهیالت 6میلیون 
تومان برای موسسات کرایه اتومبیل و ناوگان حمل و نقل بود؛ همچنین 
مبال��غ 1۲ ت��ا 16 میلی��ون تومان نیز با مدت اس��تراحت س��ه ماهه به 
متقاضیان اصناف پرداخت شده است. روحانی منش تاکید کرد: با شیوع 
کروناویروس و با توجه به اهمیت رعایت پروتکل ها و موازین بهداش��تی 
که منجر به محدودیت هایی در حوزه کس��ب و کار بازار و اصناف ش��د، 
بس��یاری از اصن��اف برای ادامه حیات اقتصادی ب��ه حمایت مالی جدی 
شدند و اینگونه حمایت ها می تواند پویایی اقتصادی را در سطح استان و 
شهرس��تان بیشتر کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 8۰۰ 
واحد صنفی فعال با اش��تغال ۲3 ه��زار و 6۰۰ نفر در بندرانزلی فعالیت 
دارند، گفت: اصناف بندرانزلی از بدو شیوع بیماری کرونا همراه و همگام 

با مردم و مسئوالن بودند.
تسهیالت یعنی حمایت؛ نه دغدغه برای بازپرداخت کارمزد

یک��ی از فعاالن باس��ابقه توزیع می��وه و تره بار بندرانزلی در پاس��خ به 
این س��وال که »آیا تس��هیالت حمایتی کرونا دریافت ک��رده یا خیر؟«، 
اظهار کرد: از تس��هیالت حمایتی کرونا نتوانستم استفاده کنم. هرچند 
بازپرداخ��ت 1۲درصد کارمزد هم مثل وام های دیگر اس��ت و بانک هم 

همین وام را می دهد؛ اینکه دیگر تسهیالت حمایتی نیست!
وی با اشاره به اینکه در ایام کرونا جزو مشاغل دارای محدودیت نبوده 
اس��ت، افزود: اتفاقا چون مغازه های دیگر تعطیل بودند، مشتری های ما 
بیشتر بود ولی کارمان سخت تر شده بود و بهداشت را خیلی جدی رعایت 

می کردیم تا مشکلی برای خودمان و شهروندان پیش نیاید.
دخل خالی کرکره مغازه ها را پایین می کشد

علی سفیدروح، رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرانزلی نیز در گفت وگو 
ایسنا، با اشاره به اینکه اقتصاد ضعیف و درآمد پایین دغدغه این روزهای 
بسیاری از اصناف اس��ت، اظهار کرد: اجاره بهای مغازه ها زیاد است و در 
روزه��ای کرونایی و تعطیلی هایی که ش��اهد بودیم، بس��یاری از اصناف 
درآمدی نداش��تند و همچن��ان باید اجاره پرداخ��ت می کردند و این بار 
مضاعفی برای آنها بود. س��فیدروح به ورود تحصیلکردگانی که به دلیل 
بیکاری وارد بازار ش��ده اند، اش��اره کرد و گفت: ش��اهد ورود نسل جدید 
و تحصیلکرده به بازار هس��تیم و به دلیل مش��کالت ای��ن روزهای بازار، 

ماندگاری زیادی در این عرصه ندارند.

سالمی با اش��اره به اینکه کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم، گفت 
با وجود تعدد زنجیره های توزیع و شبکه سنتی عرضه، قیمت تخم مرغ 

در بازار دچار نوساناتی شده است.
رضا س��المی، مدیرکل پشتیبانی امور دام اس��تان تهران در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان،  با اش��اره به اینکه کمبودی در تولید 
و تامی��ن تخ��م مرغ نداری��م، اظهار کرد: ب��ا توجه به تولی��د بیش از 
یک میلی��ون ت��ن تخم مرغ و مصرف س��الیانه 94۰ ت��ا 9۵۰ هزار تن 

کمبودی در تامین این کاال نداریم.
وی تولید روزانه تخم مرغ را ۲7۰۰ تا ۲8۰۰ تن اعالم کرد و گفت: 
با وجود تعدد زنجیره های توزیع و شبکه سنتی عرضه، قیمت تخم مرغ 
در بازار دچار نوس��اناتی شده چراکه میزان مصرف کمتر از تولید است 

که با نظم در عرضه امیدواریم کاهش قیمت محقق شود.
 س��المی ادامه داد: بنابر تدابیر صورت گرفته قرار است که تخم مرغ 
از طریق میادین، فروش��گاه های زنجی��ره ای و اصناف از طریق بارانداز 
تهرانپ��ارس توزیع ش��ود، بدین منظ��ور به نمایندگی ات��اق اصناف ۵ 
اتحادیه اصلی که نقش مهمی در توزیع دارند، قرار شد کاال به میزانی 

که تخصیص پیدا کرده در اختیار صنوف قرار گیرد.
 آغاز خرید تضمینی مرغ از مرغداران استان های اصلی تولیدکننده

این مقام مس��ئول درباره اینکه با کاهش قیمت مرغ به کمتر از نرخ 
مصوب س��تاد تنظیم بازار، برنامه ای ب��رای خرید تضمینی دارید، بیان 
کرد: با کاهش قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار طی 
3 تا 4 روز اخیر، خرید تضمینی از اس��تان های شمالی و تامین کننده 

مرغ را آغاز کردیم  تا با افزایش عرضه، قیمت مجدد کاهش نیابد.
مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: هم اکنون خرید 
مرغ از تولیدکنندگان استان های مازندران، گیالن، گلستان، سمنان و 
مرکزی که تولیدکننده اصلی مرغ در تهران هس��تند، آغاز شده است 
چراکه عرضه مرغ مازاد به تهران منجر به کاهش مجدد قیمت در بازار 
می شود. وی از خرید روزانه ۵۰ تا 1۰۰ تن مرغ مازاد از مرغداران خبر 
داد و گف��ت: خری��د تضمینی مرغ از تولیدکنن��دگان نباید به گونه ای 
باش��د که بازار داخل دچار آس��یب ش��ود. مدیرکل پشتیبانی امور دام 
اس��تان تهران در پایان تصریح کرد: با س��اماندهی که در بحث عرضه 
تخم مرغ اس��ت، در نظر داریم که ابتدا روند افزایش قیمت را متوقف 

کنیم و سپس شاهد کاهش قیمت در بازار باشیم.

سفره خالی اصناف؛ رهاورد کرونا

 دردی که با تسهیالت دوا نمی شود

شبکه سنتی عرضه، بازار تخم مرغ را ملتهب کرد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اعالم آمادگی قطعه سازان در به کارگیری 
ظرفیت های خالی خطوط تولید خودروسازان

تش��کیل کنسرس��یومی از قطعه س��ازان توانمند داخلی برای تولید خودرو 
یکی از پیش��نهادات اخیر وزیر صمت بود که دبیر انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو ضمن تش��ریح جزییات آن، موضوع خودروس��از شدن 
قطعه س��ازان را نفی کرد. مازی��ار بیگلو در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص پیشنهاد وزیر صمت مبنی بر تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان 
ب��رای تولید، افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت خودرو اظهار داش��ت: وزیر صمت 
طی جلسه  ای که بنده نیز در آن حضور داشتم، ایده ای را مطرح کردند مبنی 
بر اینکه قطعه سازان با استفاده از امکانات و تجهیزات خودروسازان نظیر سالن 
تولید، بار بخش��ی از تولیدات آنها را بر دوش بگیرند و حرکت قطعه س��ازان در 
جهت خودروس��از شدن مدنظر ایش��ان نبوده است. وی با توجه به تاکید وزیر 
صمت بر شکس��ت انحصار و ایجاد رقابت در بازار خودرو گفت: تنها راه حذف 
انحصار، روی آوردن قطعه س��ازان به خودروس��ازی نیس��ت و به نظر می رسد 

صحبت های وزیر به درستی منعکس نشده است.
دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو با اش��اره به اینکه 
کنسرسیومی با مش��ارکت شرکت های بزرگ قطعه سازی در سال گذشته نیز 
تشکیل شده است، افزود: قطعه سازان هیچ مشکلی با ایده مطرح شده از سوی 
وزیر صمت ندارند، چنانکه مکاتباتی در این باره از سوی این کنسرسیوم با وزیر 
صمت صورت گرفته و آمادگی قطعه س��ازان نیز اعالم ش��ده و تنها روش کار 
می بایست نهایی شود. بیگلو درخصوص سایر راهکار های شکستن انحصار در 
بازار خودرو یادآور شد: تعداد زیادی خودروساز خصوصی در کشور فعال هستند 
که با وجود زمین، تجهیزات و کارخانه در صورت حمایت و تقویت، از توانایی 
تولید خودرو برخوردار هستند. وی واردات محدود خودرو با سیاست های تعریف 
شده را یکی دیگر از راه های کنترل بازار اعالم کرد و افزود: البته راه اندازی قطب 
جدید خودروس��ازی نیز یکی از روش ها است و قطعه سازان نیز توانایی این را 

دارند که به عنوان یکی از سرمایه گذاران در این حوزه نقش آفرینی کنند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: نظر وزیر 
صمت تش��کیل کنسرسیومی از قطعه س��ازان با هدف تولید خودروهای فعلی 
خودروس��ازان با بهره گی��ری از ظرفیت های خالی یا حتی س��ایر خطوط این 
شرکت ها بوده به نحوی که خط تولید یک خودرو را در قالب این کنسرسیوم 
و پس از توافق با خودروس��ازان، به طور کامل در اختیار گرفته و تامین مواد، 

قطعات و در نهایت تولید را خود، عهده ار شوند.
بیگلو در پایان با بیان اینکه تاکید وزیر صمت به کارگیری ظرفیت های خالی 
با هدف رشد تولید است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ایشان یک ایده اولیه برای 
تحقق این هدف بوده تا قطعه سازان نظرات و راهکارهای خود را برای عملیاتی 

شدن آن، در فرصت مقتضی ارائه نمایند.

تردد همه خودرو ها از درب منزل کنترل 
می شود؟

به گفت��ه رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی پایتخت، در زم��ان اجرای 
محدودیت های ترددی، هر کجا که دوربین های ثبت تخلفات مس��تقر باشند، 
اعمال جریمه صورت می گیرد، اما نمی توان گفت تردد همه خودرو ها از درب 
منزل کنترل می ش��ود. به گزارش رویداد۲4، بیش از یک ماه از آغاز طرح های 

ممنوعیت ترددی در شهر های بزرگ می گذرد.
 بنابر اعالم نی��روی انتظامی تاکنون بیش از یک میلیون خودرو برای تردد 
غیرمجاز در شب ها و ورود و خروج به شهر ها با پالک غیربومی جریمه شده اند.

 جریمه تردد در بازه زمانی ۲1 شب الی 4 صبح، ۲۰۰ هزار تومان و جریمه 
خروج و ورود به شهر ها با پالک غیربومی، یک میلیون تومان است.

 این جرائم توس��ط دوربین های راهنمایی و رانندگی ثبت تخلفات را انجام 
می دهند و ماموران در این امر دخالتی ندارند، اما س��وال اینجاس��ت که تردد 
همه خودرو ها از درب منزل کنترل می ش��ود؟  سردار محمدحسین حمیدی، 
رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی پایتخت گفت: مبن��ای اجرای طرح های 
محدودیت های کرونایی در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، استفاده 
از سامانه هاست. وی افزود: هر کجای شهر که ما سیستم داریم، تردد ها کنترل 
ش��ده و جرائم موردنظر اعمال می شود.  این مقام انتظامی ادامه داد: از ابتدای 
اجرای این محدودیت ها اعالم شد ماموران به صورت دستی در این باره اقدامی 
انجام نمی دهند و تنه��ا دوربین ها تخلفات ترددی را ثبت می کنند. به همین 
دلیل از همان روز های اول در دوربین ها کد جدیدی برای جرائم کرونایی ثبت 
شد.  رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: تهران، شهر بسیار بزرگی است و اینکه 
م��ا بگوییم از درب منزل همه خودرو ها را کنترل می کنیم، حرفی غیرمنطقی 

است، اما سیستم ها و دوربین های ما تردد ها را رصد می کنند.
 سردار حمیدی اظهار کرد: همکاران ما در سطح شهر حضور دارند تا عالوه بر 
انجام سایر وظایف خود، در صورت مشاهده خودرو هایی که پالک شان پوشیده 

یا مخدوش شده برخورد الزم را انجام دهند.

فروش الستیک  دپوشده؛ 300 هزار تومان زیر قیمت مصوب
افزایش 80درصدی قیمت الستیک در سال 

جاری
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک و روغن تهران اظهار کرد در سامانه ، 
الستیک های پراید و پژو زیاد است و تقاضا نیز برای آن وجود دارد؛ ولی بقیه 
الستیک ها مش��تری ندارند و الستیک های دپوشده حتی زیر قیمت دولتی 
در بازار هس��تند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، داود س��عادتی نژاد 
در مورد بازار الس��تیک اظهار داشت: امسال طی دو مرحله قیمت الستیک 
افزای��ش پیدا کرد. ی��ک بار 3۰درصد افزایش یافت و ی��ک ماه پیش نیز بار 
دیگ��ر افزایش قیمت ۵۰ درصدی را تجربه کرد که در عمل تا 8۰درصد هم 
افزایش داشته است. این افزایش قیمت کارشناسی نبوده، از کارشناسان نظری 
نخواستند. ما که در بازار هستیم از آقایی که پشت میز نشسته بهتر از واقعیت 
ب��ازار خبر داریم. انجمن تولیدکنن��دگان این قیمت را تصویب کرده و حتی 
س��ازمان حمایت نیز آن را مصوب نکرده است. وی افزود: بین الستیک های 
س��امانه ای، الستیک های پراید و پژو زیاد اس��ت و تقاضا نیز برای آن وجود 
دارد، ولی بقیه الستیک ها مشتری ندارند و در انبارها دپو می شوند به طوری 
که الستیک های دپوشده حتی زیر قیمت دولتی در بازار هستند. اگر قیمت 
دولتی الس��تیک، یک میلی��ون و ۲8۰ هزار تومان باید باش��د در بازار حتی 
9۰۰ هزار تومان هم به فروش می رود. رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و 
روغن تهران تصریح کرد: قبال در بازار بنکدار، عمده فروش و خرده فروش بود، 
اما متاس��فانه این حالت را از بین بردند و همه عمده فروشان به خرده فروش 
تبدیل شده اند چراکه سازوکار سامانه ای شده است. خرده فروشان مغازه خود 

را بسته اند چراکه جایی نیست که الستیک تهیه کنند.

وزی��ر صمت تاکن��ون در هر مجمعی که قرار گرفت��ه، از کیفیت پایین 
خودروهای داخلی اعالم نارضایتی کرده است.

به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، ۲ ماهی می شود که رزم حسینی، 
وزیر صمت شده و با روی کار آمدن او صحبت های جدیدی درباره خودرو 
صورت گرفته است. صنعتی که چندین سال رویکرد ثابتی داشت، اکنون 
دچار تحوالت اساس��ی ش��ده اس��ت چراکه وزیر صمت جدید از کیفیت 
خودروهای داخلی رضایت ندارد. این مقام مسئول تاکنون در هر مجمعی 
که قرار گرفته، از کیفیت پایین خودروهای داخلی اعالم نارضایتی کرده و 
گویا درد دل مردم که سال های طوالنی از کیفیت پایین خودروها ناراضی 
بودند را ش��نیده و اکنون به دنبال افزایش کیفیت اس��ت تا شاید رضایتی 
از صنعت خودرو جلب ش��ود. علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در این خصوص گفته اس��ت:  متاس��فانه در حوزه صنعت خودرو 
عق��ب افتادگی داریم و آنطور که باید در س��اخت داخ��ل پیش نرفته ایم 
که  این رویه نتیجه تحریم هاس��ت و در نهایت نش��ان داد صنعت خودرو 
چقدر وابستگی به ارز دارد. بابت خودرو های بی کیفیت از مردم عذرخواهی 
می کنم و شرمنده ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم.

وزی��ر صمت ادامه داد: امیدواریم در جهت س��اخت داخل بهتر حرکت 

کنیم و  در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می گیریم و شرکت های دولتی 
را باید ایجاد کنیم.   از طرفی پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد 
هم گویی به دنبال توقف تولید خودرو های بی کیفیت است و این موضوع 

می تواند تهدیدی برای خودروسازان باشد.
کیفیت خودرو ها باید ارتقا یابد

نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی استاندارد در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
درخصوص ارتقای کیفیت خودرو های داخلی، گفت: با توجه به رویکرد های 
جدیدی که اکنون در وزارت صمت و همینطور در واحد های خودروسازی 
اتفاق افتاده و البته پیگیری های سازمان ملی استاندارد، الزم بود هماهنگی 

بین سازمان ملی استاندارد و از خودروسازان انجام شود.
او بیان کرد: به نظر می آید که خودروسازان اکنون واقعا در جهت ارتقای 
کیفیت فعالیت می کنند و در حال پیشرفت هستند و رعایت استاندارد های 
الزم را در دستور کار دارند. شرایط کشور با توجه به تحریم ها واقعا سخت 
اس��ت و باید دست به دس��ت هم دهیم تا این صنعت عظیم بتواند کار را 

پیش ببرد و مردم هم راضی باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد تشریح کرد: سازمان ملی استاندارد حامی 

مصرف کننده اس��ت و باید در حمایت از مصرف کننده با خودروسازان در 
ارتباط باشیم. امیدواریم که تحریم ها کمتر شود و دست تولیدکنندگان در 

این صنعت باز شود تا شاهد تولید خودرو های باکیفیت تری باشیم.
پیروزبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کیفیت خودرو ها مورد 
تایید اس��ت یا خیر، گفت: سال گذشته برنامه ای را برای شورای استاندارد 
تصویب کردیم که به موجب آن خودروسازان هر کدام از مدل های خودرو 
را باید به استاندارد الزم آن برسانند و اگر نرسانند باید توقف تولید داشته 
باش��ند. باید هماهنگی ها صورت گیرد شاید یکی از برنامه های بازدید این 

باشد که بیشتر در جریان استاندارد ها باشیم.
رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد با اش��اره ب��ه رعایت اس��تاندارد های 
هش��تادوپنج گانه خودرو گفت: استاندار های هشتادوپنج گانه تغییر نکرده 
اس��ت و با همان برنامه قبل پیش می رود. در این برنامه یک تا دو برنامه 

تقدم یا تاخیر دارد که انجام می شود.
وزیر صمت که بس��یار از کیفیت خودرو ها ناراضی است از  خودروسازان 
داخلی بازدید کرد؛ بازدیدی که برای بس��یاری نفسگیر و لحظه لحظه آن 
حساس و تعیین کننده بود. پس از آن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ 

هر کدام محصوالت جدید خودرو را رونمایی کردند و نظراتی هم دادند.

خودرو های ایرانی گرفتار طراحی های تکراری

 کیفیت خودرو صدای وزیر را هم درآورد!

اگرچ��ه با آغ��از همه گیری ویروس کرونا بس��یاری از ش��رکت های 
زنجیره خودروس��ازی در دنیا تعطیل یا با کمترین ظرفیت تولیدی به 
فعالیت مش��غول ش��دند با این حال با کنترل این ویروس در بسیاری 
از کش��ورهای اروپایی و چین خودروسازان بار دیگر تولید را چه بسا با 

ظرفیت باالتر آغاز کردند.
ب��ه گزارش خودروپرس، حاال اما بس��یاری از صاحب نظران معتقدند 
پیامدهای همه گیری این ویروس تا س��ال ها گریبانگیر صنعت خودرو 
است. در این زمینه دویچه وله در گزارشی عنوان کرده که خودروسازان 
در سال ۲۰۲1 با سه چالش مواجهند: ادامه حضور ویروس کرونا، دوره 

گذار به خودروهای برقی و آمادگی برای رقابت در عرصه خودران ها.
رئیس موسس��ه تحقیقات خودروی دانشگاه دوئیس برگ می گوید: 
»ب��رای صنعت خودرو، آثار و پیامدهای کووید-19 خیلی طوالنی تر از 
خ��وِد ویروس دوام می آورد.« منظور او هم افزایش ش��دید بدهی های 
مردم به سبب پاندمی ویروس کرونا است و زمان زیادی طول می کشد 
که این بدهی ها پرداخت ش��وند و آث��ار و پیامدهای آن در بخش های 
مختلف اقتصاد و صنعت خود را نشان خواهد داد. به گفته او »صنعت 

خودرو در اروپا تا مدتی ضعیف باقی خواهد ماند.«

فشار به صنعت خودرو، خیلی پیش از شروع گسترش ویروس کرونا 
آغاز ش��ده بود. برقی س��ازی خودروها و دیجیتالی ش��دن آن مستلزم 
سرمایه گذاری سنگین است. برای گذار از خودروهای بنزینی به برقی، 
خودروس��ازان مجبور شدند تعدیل نیرو و مدیریت کاهش هزینه را در 
دستور کار خود قرار دهند. از سویی دوره گذار همیشه همراه با تردید 
اس��ت و مردم هنوز نمی دانند چه خودروهای��ی جایگزین خودروهای 
بنزینی می ش��وند و همین عامل از اعتماد و اطمینان آنان می کاهد. از 

همه بدتر، زیرساخت های آن هنوز آماده نیست.
خودروهای برقی گرانند، فناوری باتری و زیرساخت های شارژ خیلی 
با آنچه باید باش��د فاصله دارند، ام��ا در عین حال، خودروهای بنزینی 
درون س��وز که به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین معرفی می ش��وند، 
در حال خروج از عرصه زندگی هس��تند. مشکالت خودروسازان با این 
عرصه دشوار و نیاز به سرمایه گذاری هنگفت با ُکندی شدید اقتصاد به 
خاطر کرونا همراه ش��د. براساس محاسبات موسسات تحقیقاتی، سال 
۲۰۲۰ ب��ا کاهش ۲۰درصدی تولید و ف��روش خودروی جهانی همراه 
بود. معنای این رقم این نیس��ت که مردم به دنبال مالکیت و داش��تن 
خودروی ش��خصی نیستند. آمار س��ازمان حمل و نقل موتوری فدرال 

آلمان KBA نش��ان می ده��د تا اول اکتبر ۲۰۲۰ تع��داد خودروهای 
پالک ش��ده در آلمان 48/۲ میلیون دس��تگاه بوده و نسبت به شروع 

سال ۲۰۲۰، حدود 46۰ هزار دستگاه بیشتر بوده است.
معنای آمار سازمان یادشده این است که طول عمر خودروها نسبت 
به پیش از بحران ویروس کرونا بیشتر شده و مردم خودروهای قدیمی 
را بیش��تر نگه می دارند. حکومت آلمان این روند را خوشایند نمی داند 
ضمن آنکه عالقه مند اس��ت دوره گذار به خودروهای برقی را با شتاب 
بیشتری سپری کند. هرچه باشد، در آلمان، صنعت خودرو، مهمترین 
بخش اقتصاد به حس��اب می آید که در آن بیش از ۲ میلیون ش��غل با 
آن به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم مرتبط هستند. با توجه به همین 
حقیقت اس��ت که مش��وق های 9 هزار یورویی )11هزار دالری( برای 
خرید خودروهای برقی جدید و هیبریدی تا سال ۲۰۲۵ ادامه می یابد.
به گزارش سایپانیوز، یکی دیگر از مسائل اصلی در صنعت خودروی 
آلمان پیش��برد اهداف اتصال به ش��بکه و دیجیتالی کردن محصوالت 
است. دولت آلمان هم قصد دارد یک میلیارد یورو سرمایه گذاری کند 
تا کمپانی های زنجیره تامین را که با کمبود نقدینگی رو به رو هستند 

در مسیر آینده یاری کند.

با وجود تحریم هایی که در کش��ور وجود دارد، خط تولید اتوبوس در 
ایران  خودرو دیزل بعد از 1۰سال توقف، دوباره احیا شد و اگر ظرفیت 
اس��می این خط محقق شود، در بخش اتاق سازی حداقل یک هزار نفر 
ش��غل ایجاد خواهد ش��د، ضمن اینکه در صنایع مرتبط مانند فوالد و 

پروفیل نیز تحرک بیشتری ایجاد خواهد شد.
ب��ه گ��زارش »اخبار خودرو«، بعد از آنکه نوس��ازی ن��اوگان باری و 
مسافری کش��ور در چند طرح مختلف با مش��کالتی مواجه شد، روند 
نوس��ازی به تعویق افتاد. حاال اما به رغم تمام مسائل موجود در صنعت 
تولید خودروهای تجاری، به نظر می رسد برخی خودروسازان با غلبه بر 
تحریم ها توانس��ته اند راهی ب��رای تولید خودروهای تجاری و کمک به 

این ناوگان فرسوده بیابند. 
در کنار تولیدکنن��دگان خودروهای ب��اری و واردات این خودروها، 
حاال ایران  خودرو دیزل چندی اس��ت از تمرکز خ��ود برای راه اندازی 
دوباره خط تولید اتوبوس و تامین بخش��ی از تقاضای این خودروها در 
بازار داخلی خبر داده اس��ت. طی دو ماه اخیر خبرهای بسیاری از این 
خودروس��ازی منتشر شده است که وعده ازسرگیری تولید اتوبوس در 
شرایط دوچندان دشوار تولیدکنندگان خودروهای مسافری را می دهد. 
در شرایطی که حتی بزرگ ترین اتوبوس ساز بخش خصوصی هم این 
روزها توان تولید خود را از دس��ت داده اند و مشخص نیست چه زمانی 
بتواند بر مش��کالت ناش��ی  از تحریم فائق آید، برخی خودروسازان اما 

تولید را از سر گرفته و به دنبال هموارسازی مسیر نوسازی هستند.
آمادگی ایران  خودرو دیزل برای تولید اتوبوس های برقی

به تازگ��ی مدیر تولید ایران  خودرو دیزل از آمادگی این ش��رکت در 
زمینه تولید اتوبوس های برقی خبر داده اس��ت. فرود جشنیان در این 
خصوص اعالم کرد: »در بحث تولید، قطعا اتوبوس های برقی را نیز در 

برنامه خواهیم داش��ت، اما درحال حاضر اتوبوس های گازسوز و دیزلی 
را تولید می کنیم.« 

امید ب��ه تولید اتوبوس های برقی در ش��رایطی مطرح می ش��ود که 
بازار کش��ور هنوز نیاز بسیاری به اتوبوس های قدیمی تر دیزلی و حتی 
گازسوز دارد. با این حال اعالم آمادگی خودروسازان بزرگ داخلی برای 
تولی��د خودروهای پاک، با توجه به آلودگی روزافزون هوای ش��هرهای 
کش��ور، بارقه امی��دی را برای آینده نه چندان دور این صنعت روش��ن 

می کند.
این موضوع در شرایطی دوباره از سوی مدیر تولید این شرکت مطرح 
می ش��ود که چندی پیش مدیرعامل گروه صنعتی ایران  خودرو ضمن 
اعالم آمادگی کامل این خودروس��از دولتی برای تجهیز کردن ناوگان 
حمل ونقل عمومی کش��ور به اتوبوس های برقی با سطح داخلی سازی 

مشخص، آن را منوط به حمایت های دولت دانسته بود. 
ظرفیت تولید روزانه 22دستگاه در ایران خودرو دیزل

جش��نیان همچنین نگاه ویژه ای به ظرفیت این اتوبوس س��از کشور 
داشت و با اش��اره به پتانسیل ایران خودرو دیزل در زمینه تجهیزات و 
نیروی انسانی، اظهار کرد: »به طور کلی این شرکت از نظر زیرساخت ها 
وضعیت بسیار مناس��بی دارد.« وی سالن تولید اتوبوس شرکت ایران  
خودرو دیزل را بزرگترین کارخانه تولید اتوبوس در خاورمیانه دانست 
و اظهار کرد: »این کارخانه با ظرفیت اسمی 11دستگاه در هر شیفت 
کار خود را آغاز کرده است که امیدواریم بتوانیم به این ظرفیت دست 

پیدا کنیم.« 
مدی��ر تولید ای��ران  خودرو دی��زل در ادامه بیان ک��رد: »در صورت 
دستیابی به ظرفیت اسمی این ش��رکت، روزانه ۲۲دستگاه اتوبوس را 
در دو ش��یفت 11دستگاهی تولید خواهیم کرد.« وی همچنین گفت: 

»گرچه در هر ش��یفت کاری 11دس��تگاه اتوبوس تولید خواهیم کرد، 
اما درحال حاضر با توجه به نیاز بازار و س��فارش مشتری، با دو اتوبوس 
در هر ش��یفت کار این خط تولید را شروع کرده ایم و به چهار دستگاه 

افزایش داده ایم.«
اشتغال یک  هزار نفر با دسترسی به ظرفیت اسمی تولید اتوبوس

به نظر می رسد خودروسازان داخلی تمام توان خود را به کار گرفته اند 
ت��ا بتوانند به دور از هیاهوی تحریم ها، کار خود را انجام دهند و نقش 

خود را در نوسازی ناوگان فرسوده ایفا کنند.
در همین خصوص جش��نیان با اش��اره به تحریم ها و تبعات ناشی از 
آن بیان کرد: »با وجود تحریم هایی که در کشور وجود دارد، توانستیم 

خط تولید اتوبوس ها را بعد از 1۰سال توقف، دوباره احیا کنیم.« 
وی در ادام��ه افزود: »اگر به ظرفیت اس��می دس��ت پیدا کنیم، در 
بخش اتاق س��ازی حداقل یک  هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. ضمن 
اینک��ه در صنایع مرتب��ط مانند فوالد و پروفیل نیز تحرک بیش��تری 

ایجاد خواهد شد.«
تحلیل تکنیکال استاتیکی و دینامیکی شاسی پیش از تولید

جش��نیان در ادامه با اش��اره به مزایای این محص��والت اظهار کرد: 
»برای این خودرو به  طور کامل محاس��بات و تحلیل های استاتیکی و 

دینامیکی روی شاسی انجام شده است.« 
وی ادامه داد: »کار با تولید شاس��ی آغاز می شود که شاسی اتوبوس 
در 8 ایس��تگاه به تولید می رس��د و بعد از آن عملیات تکمیل اسکلت 
و بدنه اتوبوس به جریان می افتد.« مدیر تولید این ش��رکت همچنین 
عنوان کرد: »اتوبوس  در کل دنیا با استانداردهای خاصی تولید می شود 
و در ایران  خودرو دیزل نیز فرآیند تولید کامال براس��اس اس��تانداردها 

انجام خواهد شد.« 

آثار طوالنی مدت کرونا بر صنعت خودرو

آغاز تولید روزانه 22 دستگاه اتوبوس در ایران  خودرو دیزل
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رئیس جمهوری به همه اس��تانداران کشور دس��تور داد که اقدامات خود را برای 
ایجاد کارخانه نوآوری در استان های ش��ان تسریع کنند. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهوری در پی دریافت »گزارش اقدامات به عمل آمده درباره 

راه ان��دازی کارخانه نوآوری در اس��تان کرمانش��اه«، 
ضمن تقدیر از اس��تاندار این اس��تان، تاکید کرد که 
»س��ایر اس��تانداران هم برای ایجاد کارخانه نوآوری 
همه اقدام��ات الزم را انجام داده و فعالیت های خود 
را در ای��ن زمینه تس��ریع بخش��ند.« از زمان افتتاح 
نخستین کارخانه نوآوری آزادی در تهران به عنوان 
اولین و بزرگترین مرکز اس��تقرار ش��تاب دهنده ها و 
اس��تارت آپ های خاورمیانه و ش��مال آفریقا با ایجاد 
اش��تغال برای ح��دود 3 هزار و ۵۰۰ نف��ر از جوانان 
تحصیلکرده با حضور رئیس جمهور در 14 آبان 98 و 
دستور به مسئوالن ذی ربط برای ایجاد کارخانه های 
مش��ابه در سراسر اس��تان های کشور، ش��اهد آغاز 
عملیات اجرایی و به دنبال آن افتتاح زنجیره ای این 

کارخانه ها در سراسر کشور هستیم.  معاونت علمی و فناوری برای توسعه کارخانه های 
نوآوری چه اقداماتی انجام داد براساس این گزارش، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای توس��عه زیس��ت بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی در کشور اقدام به 

ایجاد کارخانه های نوآوری در کشور کرده است؛ کارخانه هایی که در ساختمان های 
متروکه و بالاستفاده شهری در بطن شهرهای بزرگ ایجاد شده اند و محلی برای رشد 
و پرورش ایده های نوآورانه و فناورانه جوانان خالق و س��رآمدان علمی کش��ور شده 
اس��ت. این کارخانه ها به صورت بومی و با توجه به 
توانایی های اس��تانی و منطقه ای ایجاد شده است، 
یک��ی از هدف گذاری های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری این است که به جای صرف منابع 
محدود دولت در ایجاد فضاهای جدید، بهینه سازی 
پهنه ه��ای ش��هری متروک��ه را محور ق��رار دهد، 
ماموریت مهم این معاونت در این طرح استفاده از 
ظرفیت های خالی شهرها برای توسعه فناوری است. 
با تالش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تاکنون ح��دود 6۰۰ مترمربع از فضاهای متروکه، 
بهسازی و بازسازی ش��ده و در اختیار شرکت ها و 
استارت آپ ها قرار گرفته است. کارخانه های نوآوری 
براساس تجربه های موفق جهانی ایجاد شده است. 
این کارخانه ها ظرفیت اشتغال زایی باالیی دارند و طی این چند سال توانسته اند حجم 
باالیی از نوآوری را به صنایع کش��ور تزریق کنند. کارخانه های نوآوری فضایی برای 

هم افزایی بازیگران و امکانات مختلف عرصه نوآوری هستند.

آزمون و آنالیز مواد یکی از حوزه هایی است که دقت و تخصص باال را می طلبد 
و در کنار آن نیز به شناخت متخصصان آزمایشگاه ها از نحوه کار با تجهیزات نیاز 
است. تجهیزات آزمایشگاهی که برای شناخت خاصیت های مولکولی مواد به کار 

می روند، حائز اهمیتی باال هس��تند و می بایس��ت 
در کنار اس��تفاده از تجهیزات دقیق یا به اصطالح 
کالیبره، کاربر آزمایشگاهی نیز از تسلط و تخصص 
در اس��تفاده از تجهیزات یادش��ده برخوردار باشد. 
دستگاه آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته ای یا به 
اختصار NMR یکی از همین تجهیزات است که 

طیف گسترده ای از پژوهش ها  را شامل می شود.
مهمتری��ن کاربرد دس��تگاه اس��پکتروفتومتر 
رزونانس مغناطیسی هسته ای، شناخت ویژگی های 
مغناطیس��ی برخی از هس��ته ها مانن��د کربن و 
هیدروژن اس��ت. پژوهش��گران با به کار بردن این 
دس��تگاه می توانن��د از خاصیت ه��ای فیزیکی و 
شیمیایی اتم ها یا مولکو ل ها آگاه شوند. ، جزییاتی 

درباره س��اختار، دینامیک، حالت واکنش و محیط شیمیایی مولکول ها به دست 
می آید. استفاده به طور عمده برای شناختن ساختار ترکیبات آلی یا ویژگی های 
مولکول های آلی از این دس��تگاه استفاده می شود. کاربردهای فراوانی که این نوع 

طیف سنجی در شناخت ساختار مولکول های آلی دارد زمینه ای فراهم آورده است 
تا تولیدکنندگان دانش بنیان این تجهیز آزمایشگاهی در مسیر تولید و توسعه این 
تجهیز گام بردارند و همچنین توجه پژوهشگران به استفاده از این تجهیز برای درک 
ساختار انواع ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و 
… با س��رعت بسیار باال جلب شود. شرکت های 
دانش بنیان و فناور فعال در حوزه های شیمیایی، 
داروس��ازی و پلیمری از این دس��تگاه و روش به 
طور گس��ترده اس��تفاده می کنند. طیف سنجی 
تشدید مغناطیسی هسته NMR دوبعدی نیز 
به یکی از قدرتمندترین ابزارها در آزمایشگاه های 
دارویی و بیوش��یمی تبدیل شده است. دهمین 
کارگروه تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهب��ردی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با هدف به اش��تراک گذاری تجربه ها و 
دانش افزایی در این حوزه میزبان دانش��گاهیان، 
پژوهش��گران و کاربران این تجهیز آزمایشگاهی 
بود. این رویداد، نخستین نشست کارگروه تخصصی NMR بود تا با آغاز رسمی 
فعالیت این کارگروه تخصصی، زمینه توسعه توانمندی ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی 

مطلوب در این حوزه فراهم شود.

رئیس جمهوری دستور داد: تمام اقدامات الزم برای ایجاد کارخانه های 
نوآوری در استان ها تسریع شود

دانش بنیان ها به میدان آمدند و ابزاری قدرتمند برای شناخت خاصیت 
مواد ساختند

با تزریق انسانی واکسن های کرونای ایران ساخت تولیدشده توسط 
یک ش��رکت دانش بنیان، فاز نخست مطالعه بالینی این واکسن آغاز 

شد و تولید آن یک گام به جلو برداشت.
امروز هتل ارم میزبان داوطلبانی بود که برای نخستین بار واکسن 
»ایران س��اخت« کرون��ا را دریاف��ت می کنند. نخس��تین دوز از این 
واکس��ن برای آغاز مطالعات انسانی در حضور سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی، محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام و 
مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا به فرد داوطلب تزریق شد 

تا فاز نخست مطالعه بالینی این واکسن به طور رسمی آغاز شود.
دانش بنیان ها نیاز کشور در حوزه سالمت را تامین کردند

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در این 
مراس��م با بیان اینکه به دست شرکت های دانش بنیان اقدام بزرگی 
در حوزه تامین اقالم و تجهیزات فناورانه در حوزه سالمت و به ویژه 
مبارزه با کرونا صورت گرفته است، گفت: شرکت های دانش بنیان نه 
تنها در تامین و تولید تجهیزات پیشرفته، بلکه در حوزه واکسن نیز 
دستاوردهای ارزشمندی را برای سالمت کشور به ارمغان آورده اند.

س��تاری با بیان اینکه روند مطالعه و مقدمات واکسن ایران ساخت 
کرونا توس��ط این شرکت ها از نخستین روزها آغاز شده است، ادامه 
داد: گروه های گوناگونی هم اکنون به طور جدی در زمینه س��اخت 
واکس��ن مشغول فعالیت هس��تند و این کار را زیر نظر ستاد مقابله 
با کرونا و وزارت بهداش��ت دنبال می کنند. معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری نیز در این مسیر حامی این شرکت ها است.
رئیس س��تاد توسعه زیست فناوری با اش��اره به همکاری و ایجاد 
زمینه های صادراتی برای اقالم فناور تولیدش��ده، بیان کرد: حاصل 
تالش شرکت های دانش بنیان خودکفایی و بی نیازی کامل از واردات 
در اق��الم موردنیاز مقابله با کرونا اس��ت و امروز نیازی نیس��ت که 

توسط شرکت های دانش بنیان تامین نشود.
این واکس��ن ویروس غیرفعال ش��ده اس��ت که توس��ط ش��رکت 
دانش بنیان ش��فا فارمد در این مطالعه مورد بررس��ی قرار می گیرد. 
اف��راد داوطلب منتخب پس از تزریق در طول فرآیند چندین مرتبه 

خون گیری می شوند و به مدت یک هفته اقامت خواهند داشت.
این داوطلبان در بازه س��نین 18 تا ۵۰ س��ال هس��تند و پس از 
پای��ش و غربالگ��ری، ۲۰ نف��ر از افرادی که در ای��ن آزمون ها حائز 
شرایط الزم شناخته شده اند، پس از تزریق واکسن ها، مورد مطالعه 

قرار خواهند گرفت.
قرار اس��ت در کمتر از دو ماه فاز نخست مطالعات بالینی به اتمام 
برس��د و در صورت موفقیت فاز بعدی آغاز ش��ود. از میان 7۰ هزار 
نفر که با س��امانه 4۰3۰ تماس گرفتند حدود ۵۰هزار نفر داوطلب 
شدند و از این میان ۲۰ نفر منتخب و  مورد بررسی قرار می گیرند.

تجربه موفق ایران در واکسن سازی
در این مراس��م همچنین س��عید نمکی وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی با اشاره به تجربه موفق کشورمان در تولید دارو و 
واکس��ن بیان کرد: ایران با تجربه و پیشینه موفق حدود 1۰۰ سال 
واکسن س��ازی، ام��روز گام مهمی در مقابله با یک��ی از بیماری های 

شایع و نوظهور برداشته است.
نمکی با بی��ان اینکه به کمک ش��رکت های دانش بنیان، ظرفیت 

نهفته و مغفول ایران در تولید واکسن بار دیگر احیا شده است، ادامه 
داد: با ساخت واکسن کرونا در داخل کشور، اقدامی تحول آفرین در 
مبارزه با این بیماری پیمودیم و تالش دانش��مندان کش��ور در این 

زمینه بسیار امیدوارکننده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به توانمندی های 
کشور در زمینه زیس��ت فناوری گفت: با دستاوردهایی که داشتیم 
ام��روز به مرحله ای رس��یدیم که اولین تزریق را روی انس��ان انجام 

دهیم.
نمکی با بیان اینکه نخس��تین داوطلب تزریق این واکسن، دختر 
دکت��ر مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام اس��ت، ادامه داد: این 
اقدام پیامی روش��ن دارد و نش��ان می دهد مس��ئولین دست اندرکار 
به این تالش باور دارند و هیچ کدام از آنان خود یا خانواده ش��ان را 

ارجح نمی دانند.
وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی با اش��اره ب��ه همگامی 
فناوران ایرانی در تحقیق و تولید واکسن کرونا با یافته ها و تجربیات 
به روز علمی گفت: تولید واکس��ن براس��اس تمامی مدل های رایج و 

به روز دنیا پیش می رود.
نمک��ی اب��راز امی��دواری ک��رد در مدت زمان��ی کوت��اه، پس از 
موفقیت آمیز بودن فاز نخست مطالعه بالینی، وارد فاز دوم و پس از 

آن فاز سوم برای حرکت به سوی تولید ملی  شود.
دستور اکید مقام معظم رهبری برای حرکت در مسیر تولید علم

همچنین محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام با اش��اره 
به حرکت ش��رکت های دانش بنیان در مسیر تولید واکسن و داروی 
کرونا، گفت: از ابتدای ش��یوع کرونا مقام معظم رهبری دستور اکید 
صادر فرمودند تا تمامی ظرفیت های علمی و فناورانه س��تاد اجرایی 

به خدمت حوزه سالمت و مقابله با این بیماری دربیاید.
وی افزود: خوش��بختانه کلیدی ترین اولویت های حوزه سالمت را 
با همکاری ش��رکت های دانش بنیان س��امان دادیم و هر دارویی که 
احتمال اثرگذاری آن می رفت در س��تاد اجرای��ی فرمان امام تولید 

شد.
مخبر با بیان اینکه تولید واکسن در شش مسیر دنبال شده است، 
افزود: با تالشی شبانه روزی و شتابان توسط نخبگان و فناوران تا به 

امروز  از میان این 6 مسیر 3 مسیر دیگر در جریان است.
رئی��س س��تاد اجرایی فرمان ام��ام، این اق��دام را حاصل یک کار 
گروهی از نخبگان و دانش��مندان کش��ور دانست و گفت: گام بعدی 
تولید عمده این واکس��ن با هدف رفع نیاز جامعه است. این نوید را 
به مردم می دهم که با تالش های معاونت علمی، وزارت بهداش��ت و 
دانشمندان و فعاالن ش��رکت های دانش بنیان نیاز کشور به واکسن 

تامین خواهد شد.
حاصل اعتماد به جوانان خالق

در ادامه مینو محرز، عضو س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا نیز در این 
مراس��م بیان کرد: همواره تاکید داشته ام که خالقیت و هوشمندی 
نیروی انسانی منبعی راهگش��ا خواهد بود و این دستاورد ارزشمند 

امروز حاصل اعتماد به خالقیت جوانان خالق است.
محرز با قدردانی از ش��رکت های دانش بنی��ان فعال در این عرصه 
گفت: امروز گام بزرگی در این عرصه برداشته شده است و امیدوارم 

به زودی این روند به تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا منجر شود.

»ایالن ماسک« مدیرعامل اسپیس ایکس قصد دارد اوایل سال 202۴ اولین انسان را 
به سـیاره سرخ بفرسـتد تا رویای خود برای مسکونی سازی مریخ را به واقعیت تبدیل 
کنـد. وی حـاال از پایه گذاری اقتصاد مریـخ بر ارزهای دیجیتال سـخن به میان آورده 

است.
بـه گزارش دیجیاتو، ایالن ماسـک که حاال لقـب دومین فرد ثروتمنـد دنیا را یدک 
می کشـد، در صفحه توییترش در پاسـخ به توییت »لکس فریدمن«، از محققان هوش 
مصنوعـی تاکید کرد که آینده اقتصاد مریخ بـر پایه ارزهای دیجیتال بنا نهاده خواهد 
شـد. »دوج کوین« و »مارس کوین« از باالترین شـانس برای اسـتفاده به عنوان رمزارز 

رایج در مریخ برخوردار هستند.
»مـارس کوین« )Marscoin( پس از عرضه در سـال 201۴ سـوار بر موج محبوبیت 
رمزارزهـا در اواخـر 201۷ رونقـی نسـبی پیدا کرد، اما پـس از آن به حاشـیه رفت و 
نتوانست جای خود را به خوبی در بازار باز کند. کاندیدای دیگر هم دوج کوین است که 
پس از آنکه ایالن ماسـک بیوی توییتر خود را به »مدیرعامل سـابق دوج کوین« تغییر 

داده و درباره آن توییت کرد، شاهد رشد 30درصدی بود.
ماسـک جدای از تمام عناوینی که حاال یدک می کشد، هم بنیانگذار پی پل هم است. 
این سـرویس مالی نیـز مدتی قبل به رمزارزها روی خوش نشـان داده و امکان خرید، 

ستاری: خودکفایی و بی نیازی از واردات تجهیزات برای مقابله با کرونا 
حاصل تالش شرکت های دانش بنیان است

ایالن ماسک از پایه ریزی اقتصاد مریخ برمبنای رمزارزها می گوید

دریچــه

اعض��ای جدیدی که به ش��بکه آزمایش��گاهی پیوس��ته اند از 3۰ تا ۵۰ درصد 
تخفیف خدمات بهره مند می شوند؛ تخفیفاتی که در زمستان امسال به آنها ارائه 
می شود. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در زمس��تان 99 که با روزهای ش��یوع کرونا همراه است، برای اعضای 
جدی��د خود تخفیف 3۰ تا ۵۰ درصدی در نظر گرفته اس��ت. یعنی اعضایی که 
به تازگی به این شبکه پیوسته اند می توانند اعتبار زمستانه دریافت کنند. شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
توجه به اینکه ارائه این نوع خدمات تاثیر زیادی در باالرفتن سطح زندگی مردم و 
توسعه این نوع خدمات در کشور دارد در تالش است با زیاد کردن جمعیت خود، 

ارائه خدمات آزمایشگاهی به مردم را بیشتر کند.

به شبکه آزمایشگاهی بپیوندید و تخفیف 
50 درصدی خدمات بگیرید

چهارشنبه
10 دی 1399

شماره 1696
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پذیره نویسی یازدهمین صندوق س��رمایه گذاری جسورانه بورسی از 7 دی 
ماه در بازار فرابورس آغاز ش��د. »سرو رشد پایدار یکم« نام این صندوق است 
که با نماد »ویس��رو« با سرمایه 16۰۰ میلیارد ریال پذیره نویسی خود را آغاز 

کرده است و تا پانزدهم دی ماه ادامه دارد. حوزه 
فعالی��ت آن نیز »تجارت الکترونیک و کس��ب و 

کارهای مبتني بر فضای مجازی« است.
صندوق های جس��ورانه بورسی به عنوان یکی 
از ابزاره��ای نوین س��رمایه گذاری با مش��ارکت 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
نهادهای مسئول بازار سرمایه از سال 9۵ طراحی 
و اجرا شده است تا س��رمایه گذاری عموم مردم 
در طرح های فناورانه و دانش بنیان شتاب گیرد. 
همچنین در سال گذش��ته با همکاری معاونت 
علم��ی و فن��اوری تغییراتی در اساس��نامه این 
صندوق ها از جمله امکان افزایش سرمایه، تعریف 
واحدهای ممتاز و تغییر س��اختار اداره صندوق 

اعمال و منجر به جهش قابل توجهی در تعداد آنها شد.
 دوره فعالیت »س��رو رش��د پایدار یکم« مطابق با امیدنامه آن ۵ سال است 
که امکان گس��ترش عمر آن به ش��ش سال و یک س��ال هم به تسویه وجود 

دارد و از طری��ق کارگزاری های عضو ش��بکه فرابورس ایران امکان مش��ارکت 
در پذیره نویس��ی فراهم اس��ت. هر واحد س��رمایه گذاری ی��ک میلیون ریال 
ب��وده و حداقل تعداد واح��د قابل خریداری ۵ هزار واحد اس��ت. در این دوره 
از پذیره نویسی، موسس��ان ۲۰ درصد آن را در 
زمان تاسیس تعهد کرده¬اند و مابقی از طریق 

پذیره نویسی عمومی تامین خواهد شد.
همچنی��ن تمرک��ز ای��ن صن��دوق ب��رای 
س��رمایه گذاری عمدتا روی اس��تارت آپ ها در 
بدو تاسیس آنها نیس��ت، بلکه کسب و کارها و 
استارت آپ هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب 
می کن��د که از رش��د قابل توجه��ی برخوردار 
بوده اند و بخشی از بازار را در اختیار گرفته اند و 
در حال حاضر نیازمند تزریق منابع مالی و تیم 
مدیریتی مجرب هستند تا بتوانند مسیر رشد 
را طی کنند و به بالندگی و رقابت پذیری الزم 
برسند. این صندوق ها سرمایه اشخاصی که به 
دنبال س��رمایه¬گذاری در کسب و کارهای نوپا، کوچک و متوسط هستند و 
پتانس��یل رش��د باالیی دارند را مدیریت می کنند. این نوع از سرمایه گذاری ها 

سرمایه گذاری هایی با بازده و ریسک باال محسوب می شوند.

کتاب بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما به همت ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع نرم و خالق و توس��ط موسس��ه خدمات 
فرهنگی رس��ا منتش��ر ش��د. در این کتاب با ارائه آمار و اطالعات دقیق همراه 

با نمودار و جدول هایی سعی شده است وضعیت 
ن��وآوری و نفوذ آن در صنعت س��ینما به نحوی 
معرفی ش��ود که برای خواننده جذاب و خواندنی 
باشد. یکی از مهمترین حوزه های صنایع فرهنگی، 
صنعت س��ینما یا به تعبیری دیگر صنعت فیلم 
است. با گسترش ارتباطات و رشد صنعت سینما 
در دنیا، مقوله دادوستدهای فرهنگی و اقتصادی 
و اثرات ناش��ی از آن با چالش های مهمی روبه رو 
ش��د. کتاب بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی 
س��ینما هم به عنوان پژوهش��ی در صدد است با 
استفاده از چارچوب اقتصادی، نظام آمار اقتصادی 
حوزه س��ینما را با استفاده از نگاشت نهادی این 
حوزه احصای شاخص های موردنیاز و جمع آوری 

متغیرهای موجود شکل دهد. وجود فناوری در قسمت های مختلف این صنعت 
باعث به وجود آمدن زیست بومی پیچیده شده است که بازیگران مختلف را در 
بخش های فنی، تولید و توزیع به کار می گیرد. در این پژوهش تالش شده است 

نوآوری های مربوط به صنعت سینما در سطح ملی بین المللی دسته بندی و ارائه 
شود تا این کار زمینه برای معرفی شاخص ها و آمارها براساس نوآوری را فراهم 
کند. این نوشته در 3 فصل مجزا به موضوعاتی چون »تبیین فنی، اقتصادی و 
آماری صنعت سینما«، »رویکرد نوآورانه صنعت 
سینما« و »آمارنامه تحلیلی از صنعت سینما« 
پرداخته است. تشریح مبانی، مفاهیم و تعاریف 
فنی فیلم و سینما، تحلیل اقتصادی این حوزه و 
بررسی سازوکارهای تولید کاالهای فرهنگی در 
این صنعت با اس��تفاده از تجارب دیگر کشورها 
از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. یکی از بخش های 
مهم ای��ن پژوهش، ارائه جداول��ی از تحلیل ها 
و ش��اخص های نوآوری حوزه سینما است. در 
این بخش تالش ش��ده اس��ت تا شاخص هایی 
را برای س��نجش و رصد شرایط کشور در حوزه 
نوآوری های سینما معرفی شود. در حوزه تولید 
فیلم، شاخص هایی چون تعداد اس��تارت آپ های فعال کشور در حوزه سینما، 
تعداد مراکز رش��د فناوری های تخصصی س��ینمایی، سهم فیلم های سه بعدی 

نمایش داده شده در کشور و ... مورد بررسی قرار گیرد.

کتاب بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما منتشر شدپذیره نویسی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی آغاز شد

دس��تاوردهای فناورانه فاز س��وم طرح جامع برنامه س��المت غذای 
کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رونمایی شد.

این رونمایی در مرکز تحقیقات سالمت غذای دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بهشتی انجام شد؛ مرکزی که از سال 1393 با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در 4 فاز 4 ساله راه اندازی شده است 

و در هفتمین سال فعالیت و سومین فاز خود به سر می برد.
ای��ن مرکز به عنوان بخش تحقیق و توس��عه، طرح های گوناگونی را 
تاکن��ون به اجرا درآورده اس��ت که از مهمترین آنه��ا می توان به ابداع 
و معرفی روش��ی جدید برای س��رعت بخش��یدن ب��ه روش های فعلی 
غربالگری پاالی��ش آالینده ها در مواد غذایی برمبن��ای کروماتوگرافی 

مایع و طیف سنجی جرمی اشاره کرد.
ایران فرهنگ غنی و ریشه دار در حوزه غذا دارد

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در این 
مراس��م با اشاره به اینکه حوزه غذا یکی از حوزه های مغفول در کشور 
اس��ت، افزود: باید بتوانیم با س��رعتی فزاینده فناوری های این حوزه را 
تجاری س��ازی کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران از س��ابقه 
غنی و ریش��ه دار فرهنگی حوزه غذا فاصله گرفته اس��ت، ادامه داد: به 
طور مثال مصرف گسترده نان، برمبنای زیست بوم و فرهنگ این کشور 
مبنی بر کاشت گندم بوده و کشور در هزاران سال، به یک شناسنامه و 
اصالت در حوزه غذا رسیده است. توسعه فناوری های غذا باید برمبنای 
ای��ن فرهنگ غنی باش��د و بر حفظ و ارتقای این فرهنگ ایس��تادگی 
کنیم. رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق، با تاکید بر اینکه الزامات فناورانه در حوزه غذا باید مبتنی 
بر زیس��ت بوم فناوری و نوآوری باش��د، افزود: حمایت از مرکز نوآوری 
غذا یکی از گام هایی بود که در راس��تای افزایش سالمت و کیفیت نان 
ص��ورت گرفت و تالش بر این اس��ت تا فناوری ه��ای جدید این حوزه 
سازگار با فرهنگی هزاران ساله و بومی در کشورمان توسعه پیدا کند.

 مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری با بی��ان اینکه در حوزه 
صنای��ع دام و طیور نیز وابس��تگی های جدی داریم ک��ه باید با عزمی 
راس��خ، این وابستگی ها به مدد فناوری های بومی قطع شود، ادامه داد: 
حوزه طیور یکی از زمینه هایی اس��ت که وابستگی هایی در گلوگاه های 
فناورانه دارد و این رویه ها باید بازنگری شود. این که از یک نوع خاص 
نژاد برای پرورش طیور یا از یک نوع بذر خاص وارداتی استفاده شود، 

نقطه هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 برند »حالل« فرصتی برای توسعه فناوری های بومی غذا

ستاری توس��عه غذای حالل را یکی از ظرفیت های نهفته   ای دانست 
که ش��رکت های دانش بنیان می توانند بازار بزرگی برای آن ایجاد کنند 
و گف��ت: در همین حوزه می توان پروژه ه��ای بزرگ فناورانه ای تعریف 
کرد که بازار بزرگی را به دنبال دارد و به عنوان یک برند به شرکت ها 
کمک می کند. به طور مثال در تش��خیص ژالتین حالل یا فناوری های 
تولی��د این نوع ژالتین بخش کوچک��ی از ظرفیت های نهفته در حوزه 
تغذیه حالل اس��ت که از اولویت های معاونت علمی و فناوری حمایت 
ج��دی از فناوری ه��ای مغفول مانده در این ح��وزه و به طور کالن در 

زمینه سالمت غذای کشور است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه در هر حوزه ای 
که نقش ش��رکت های دانش بنیان کمرنگ بوده، وابس��تگی ها افزایش 
یافته است، ادامه داد: دنیایی از فناوری ها در این حوزه نهفته است که 

ورود ش��رکت های دانش بنیان با ورود به آنها ضمن خلق ارزش افزوده، 
وابس��تگی را کاهش می دهند و نیاز کشور را برمبنای مؤلفه های بومی 

و فرهنگی کشور تأمین می کنند.
 رئی��س بنیاد ملی نخبگان به نق��ش دانش آموختگان جوان و خالق 
در به کارگیری فناوری های نوین برای توس��عه این صنعت اشاره کرد 
و گفت: به طور مثال، با اس��تفاده از فن��اوری  هوش مصنوعی کالله از 
مغز زعفران به صورت دقیق و خودکار اس��تخراج می ش��ود و یک خط 
تولید کوچک می تواند در کمتر از چند س��اعت، حجم قابل توجهی از 
زعفران را به صورت کامال بهداش��تی و بدون دخالت دست، جداسازی 
و دسته بندی کند. حوزه های این چنینی با ظرفیت خارق العاده نیروی 
انس��انی دانش آموخته در ح��وزه رباتیک و ه��وش مصنوعی می تواند 

اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
 همچنی��ن ای��ن مرکز موفق ش��ده اس��ت با همکاری با 3 ش��رکت  
دانش بنی��ان، تجهی��زات و فرآیندهای موردنیاز را برای تجاری س��ازی 
فناوری های شناس��ایی و تش��خیص تقلبات در مواد غذایی، شناسایی 
اصالت، تعیین کیفیت و محل کش��ت زعف��ران اجرایی کند. در حالی 
ک��ه صرفاً 17 درصد از زعفران کش��ور به صورت شناس��انامه دار تولید 
می ش��ود، این دستاورد در زمینه تشخیص اصالت زعفران و جلوگیری 

از خام فروشی این محصول نقش اثربخشی ایفا می کند.
 کووید-19 از نقش اثربخش شرکت های دانش بنیان غبارزدایی کرد

در ادامه علیرضا زالی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فناوری های توس��عه یافته در تامین 
سالمت غذا توس��ط ش��رکت های دانش بنیان تولید شده است، گفت: 
بای��د به جایگاه این ش��رکت ها بی��ش از پیش توجه ش��ود چراکه در 
تولی��د محصوالت موردنیاز در مقابله با ش��یوع کرونا و درمان بیماران 
نقش��ی بس��یار اثربخش ایفا کرد. زالی با بیان اینکه نقش شرکت های 
دانش بنیان در حوزه س��المت طی یک سال گذشته بسیار پررنگ بوده 
اس��ت، بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی و اقالم فناور، شرکت های 
دانش بنیان به یاری کش��ور آمدند و یکی از س��تون های استواری نظام 
س��المت در مقابله با کووید-19 بودند. ش��یوع این ویروس از نقش و 
جایگاه مهم این شرکت ها غبارزدایی کرد و نشان داد باید روند حمایت 
و نقش آفرین سازی این شرکت ها در مسیر تامین سالمت بیش از پیش 

پررنگ شود.
بستری برای توسعه فناورانه غذا فراهم شد

همچنین یکی دیگر از دس��تاوردهای مرک��ز تحقیقات غذا در حوزه 
شناس��ایی اصالت و کیفیت فرآورده های گوش��تی کش��ور اس��ت که 
زمینه س��از افزایش کیفیت فرآورده های مصرفی توسط جامعه خواهد 
ش��د. توسعه و معتبرسازی روش های مبتنی بر تصویربرداری فراطیفی 
و م��ادون قرمز در تعیین اصالت و تقلبات زعفران، گوش��ت و ش��یر با 
به کارگی��ری هوش مصنوعی در تعامل با مراک��ز علمی معتبر اروپا در 
زمینه غذا از جمله دانش��گاه واخنینگن هلن��د با هدف انتقال دانش و 
فناوری های راهبردی صنعت غذا در زمینه پایش و کنترل آالینده های 

غذا به کشور، از دیگر دستاوردهای این مرکز به شمار می رود.
4 میلیارد تومان در قالب یک تفاهم نامه مش��ترک از س��وی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ب��رای تامین تجهی��زات، مواد و 
ملزومات موردنیاز، محققین و پژوهشگران فعال در این طرح، از سوی 

این معاونت، تخصیص یافته است.

رایج در مریخ برخوردار هستند.
»مـارس کوین« )Marscoin( پس از عرضه در سـال 201۴ سـوار بر موج محبوبیت 
رمزارزهـا در اواخـر 201۷ رونقـی نسـبی پیدا کرد، اما پـس از آن به حاشـیه رفت و 
نتوانست جای خود را به خوبی در بازار باز کند. کاندیدای دیگر هم دوج کوین است که 
پس از آنکه ایالن ماسـک بیوی توییتر خود را به »مدیرعامل سـابق دوج کوین« تغییر 

داده و درباره آن توییت کرد، شاهد رشد 30درصدی بود.
ماسـک جدای از تمام عناوینی که حاال یدک می کشد، هم بنیانگذار پی پل هم است. 
این سـرویس مالی نیـز مدتی قبل به رمزارزها روی خوش نشـان داده و امکان خرید، 

فروش و داد و ستد با آن را برای میلیون ها کاربرش فراهم کرد.
پروژه مستعمره سازی مریخ یا همان اسکان بشر در مریخ سال ها است باجدیت دنبال 
می شـود. شاید مریخ مقصد بعدی انسان ها باشـد، با این حال هنوز سواالت بی شماری 
درباره آن وجود دارد که یکی از آنها، احتمال زندگی در این سیاره سرخ است. پیش از 
اینکه انسـان بتواند به این سیاره سرخ سفر کند، چندین ماموریت توسط کاوشگرها و 

ربات ها صورت می گیرد که شاید بتوانند پاسخ سواالت را برای همه روشن کند.
با جود تمام تردیدهایی که در این زمینه وجود دارد، ماسک قصد دارد تا سال 2050 

حدود یک میلیون نفر را در مریخ ساکن کند.

 ستاری: فرهنگ غنی ایرانی
در حوزه تغذیه با فناوری های بومی احیا می شود

ایالن ماسک از پایه ریزی اقتصاد مریخ برمبنای رمزارزها می گوید

یادداشـت

روی��داد ملی فناوری در ح��وزه آبزیان با حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود. ب��ا توجه به اهمیت صنع��ت آبزی پروری، 
ش��یالت و گردش مالی این حوزه صدها ش��رکت دانش بنیان و فناور در این 
حوزه ایجاد شده است بنابراین برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در این صنعت 

نیز می تواند به رونق فناورانه بیشتر این حوزه منتهی شود.
بر این اس��اس، جش��نواره ملی فن��اوری در صنعت آبزیان، ب��ا حمایت این 
معاونت برگزار می ش��ود. پارک علم و فناوری خوزس��تان، مرکز نوآوری اروند 
تک و دانش��گاه علوم و فنون دریایی خرمش��هر نیز از جمله دیگر بانیان این 
رویداد فناورانه هستند. فعاالن فناور تا 1۵ بهمن ماه فرصت دارند تا طرح های 

نوآورانه خود را در دبیرخانه این رویداد به ثبت برسانند.

فناوری به حوضچه های آبزی پروری 
سرازیر می شود



هر س��ال با فرا رسیدن سال نوی میالدی ش��مار باالیی از کمپین های 
بازاریابی محلی و بین المللی با محوریت هشتگ های جذاب به راه می افتد. 
کسب و کارها پس از گذشت یک سال داستان های بسیار زیادی برای بیان 
دارند. این امر اگر در قالبی مناس��ب و هماهنگ با تجربه مشتریان باشد، 
کمپین های بازاریابی جذابی را ایجاد خواهد کرد. استفاده از هشتگ رسمی 
و منحصر به فرد برای کمپین برند مزیت بهره گیری از تجربه مشتریان را 
به همراه دارد. بسیاری از برندها در طول زمان نیاز به استفاده از تجربیات 
و داستان مشتریان شان دارند. این امر نوعی رویکرد رایج در میان کسب و 

کارها برای جلب تعامل مشتریان محسوب می شود. 
ام��روزه برخی از برندها علی رغم س��رمایه گذاری هنگفت بر روی حوزه 
بازاریابی توان جلب همکاری و تعامل مشتریان ش��ان را ندارند. همین امر 
مشکالت بسیار زیادی پیش روی آنها قرار می دهد. بازاریابی بدون تعامل 
و مشارکت فعال مشتریان کمترین تاثیری بر روی وضعیت برندها نخواهد 

داشت. 
امروزه مناس��بت های بس��یار زی��ادی در دس��ترس برندها ق��رار دارد. 
برنامه ری��زی برای رونمایی از کمپین بازاریابی منحصر به فرد در هر کدام 
از مناس��بت ها دارای اهمیت باالیی اس��ت. برخی از برندها در این راس��تا 
عملکرد بسیار مطلوبی دارند. به عنوان مثال، روز جهانی حیوانات خانگی را 
در نظر بگیرید. این روز شاید از نظر بازاریابی دارای اهمیت چندانی نباشد، 
ام��ا برندهای فعال در زمینه تولید لوازم و خوراکی حیوانات خانگی از این 
مناس��بت بهترین استفاده را می برند. برخی از روزهای مناسبتی در عمل 
دارای چش��م انداز امیدوارکننده ای نیستند، اما برندها با استفاده درست از 

آنها موفق به تاثیرگذاری گسترده بر روی بازار می شوند. 
بازاریابی با اس��تفاده از هشتگ ها همیش��ه امکان مشارکت مشتریان و 
دریاف��ت ایده های ت��ازه را به همراه دارد. برندهایی نظی��ر اپل یا نایک به 
طور مداوم از چنین ایده ای برای بازاریابی اس��تفاده می کنند. کمپین های 
بازاریابی اپل با تصاویر جذاب گوش��ی های آیفون اغلب از س��وی کاربران 
به اش��تراک گذاش��ته می ش��ود بنابراین اپل برای مدیری��ت کمپین های 

بازاریابی اش به محتوای جذاب و رایگانی دسترسی پیدا می کند. 
بدون تردید بازاریابی در مناس��بت های مهم با اس��تفاده از هشتگ های 
کاربردی دارای حساس��یت های بسیار زیادی است. امروزه هیچ برندی به 
دنبال شکس��ت در عرصه بازاریابی نیست بنابراین باید به دقت در زمینه 
س��رمایه گذاری و همچنین پردازش ایده ها تأمل نمای��د. برخی از برندها 
بدون آگاهی از وضعیت بازار یا س��لیقه مش��تریان اقدام به سرمایه گذاری 
هنگفت در حوزه بازاریابی مناسبتی می کنند. چنین پروژه هایی اگر همراه 
با شکس��ت فاجعه بار نباشد، دس��ت کم هیچ مزیتی برای برندها به همراه 
نخواهد داش��ت. هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخی از مهمترین 
نکات در زمینه بازاریابی مناس��بتی و طراحی هشتگ منحصر به فرد برند 

است. 
گام اول: انتخاب هشتگ های مرتبط

انتخاب هشتگ یکی از مراحل مهم در فرآیند بازاریابی است. وقتی یک 
برند در تالش برای مشارکت در یک مناسبت است، باید هشتگی مشخص 
و واض��ح را انتخ��اب نماید. گاهی اوقات هش��تگ برندها به خوبی ماهیت 
کمپی��ن را توضیح نمی دهد. این ش��رایط برای مخاطب هدف به ش��دت 
گیج کننده خواهد بود. ویژگی اصلی یک هش��ت مناس��ب ارتباط مناسب 
موردنظ��ر و همچنین حوزه فعالیت برند اس��ت. اگر مخاطب هدف با یک 
نگاه کوتاه به هشتگ توانایی آگاهی از کلیات کمپین را پیدا کند، هشتگ 

موردنظر به خوبی انتخاب شده است. 

یک��ی از توصیه ه��ای کارب��ردی در زمین��ه انتخاب هش��تگ توجه به 
تجربه های قبلی در این زمینه اس��ت. ب��دون تردید عرصه بازاریابی همراه 
با شکس��ت و موفقیت های بس��یار زیادی است. توجه به سویه های مثبت 
و منفی کمپین های قبلی ش��انس برندها ب��رای بازاریابی بهتر را افزایش 
می دهد. اگر یکی از رقبای تان پیش از این در زمینه بازاریابی در کریسمس 
با شکس��ت مواجه شده است، باید نس��بت به دالیل شکست آن حساس 
باش��یم. شاید دالیل شکس��ت رقیب مان برای ما نیز تکرار شود. برخی از 
برنده��ا با بی توجهی به این حوزه در عمل ریس��ک های بس��یار زیادی را 

متحمل می شوند. 
آگاهی از چرایی طراحی کمپین

برخی از مناس��بت ها به طور طبیعی سطح باالیی از مشارکت مردم در 
ش��بکه های اجتماعی را به همراه دارد. چنین بازه های زمانی برای برندها 
بهترین گزینه بازاریابی هستند. کریسمس به طور معمول یکی از بازه های 
زمانی مورد عالقه کاربران در سراس��ر دنیاست. اغلب کاربران در این زمان 
مش��غول بارگذاری محتواهایی مرتبط با فعالیت شان در تعطیالت هستند 
بنابراین رونمایی از کمپینی هماهنگ با فعالیت اغلب برندها ایده جذابی 

خواهد بود. 
برندها و بازاریاب ها پیش از طراحی کمپین و حضور در یک مناسبت باید 
به برخی از پرسش های مهم پاسخ دهند. پاسخگویی دقیق به پرسش های 

ذیل نقش مهمی در زمینه بهبود کمپین بازاریابی خواهد داشت:
• آیا برند شما آماده اجرای کمپینی با محوریت شاد و طنز است؟

• هدف اصلی کسب و کارتان از بازاریابی در بازه زمانی موردنظر چیست؟
• چه برنامه های جانبی برای افزایش جذابیت کمپین نیاز است؟

ش��اید پرسش های فوق در ابتدا بسیار س��اده به نظر برسد، اما در عمل 
ام��کان بهبود وضعیت کمپین ه��ای بازاریابی را فراهم می کند. بس��یاری 
از برنده��ا پیش از حضور در عرصه بازاریابی هیچ برنامه مش��خصی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارند. این امر همراه با عدم شناسایی 
مزیت های برند موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 

هدف خواهد شد. 
گام دوم: استفاده از داده های در دسترس

بازاریاب ها در شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین دسترسی 
قاب��ل مالحظ��ه ای به داده های معتب��ر دارند. این امر یک��ی از مزیت های 
بازاریابی در فضای آنالین محس��وب می شود. امروزه شبکه های اجتماعی 
میزبان دامنه وس��یعی از کاربران است. تنوع سلیقه و نیازهای کاربران در 
پلتفرم ه��ای مختلف کار بازاریاب ها را به طور قابل توجهی س��خت کرده 
اس��ت. اگر یک کمپین بازاریابی به نیازها و سلیقه متفاوت کاربران توجه 
کافی را نداشته باشد، در عمل با واکنش منفی کاربران مواجه خواهد شد. 
بی شک شناخت سلیقه تمام کاربران و گروه های مشتریان در شبکه های 
اجتماعی کار دش��واری اس��ت. ای��ن امر پی��ش از ورود فناوری های نوین 
ب��ه عرص��ه بازاریابی امر غیرممکنی به نظر می رس��ید، اما امروزه به لطف 
فناوری های نوین بدل به امری ممکن ش��ده است. دسترسی به داده های 
معتبر در مورد مش��تریان کار دشواری نیس��ت. مهمترین مسئله در این 
میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. امروزه انتظار 
مش��تریان از برندها به طور فزاینده ای افزایش یافته اس��ت بنابراین تالش 
برای بازاریابی و تعامل با آنها به شیوه های سنتی نتیجه بخش نخواهد بود. 
تحلیل داده های مختلف در مورد مشتریان به صورت دستی کار ساده ای 
نیس��ت. اغلب اوقات حجم وس��یع داده های در دسترس کار بازاریاب ها را 
دش��وار خواهد ک��رد. بهترین گزینه در این میان تالش برای اس��تفاده از 
ابزارهای بازاریابی کاربردی اس��ت. چنین ابزارهایی با بهره گیری از هوش 
مصنوع��ی امکان پردازش دامنه وس��یعی از داده ها را فراهم می کنند. اگر 
برندها همیشه نس��بت به این نکته توجه داشته باشند، در نهایت شانس 

باالیی برای بهره گیری از داده های معتبر در زمینه بازاریابی خواهند داشت. 
یکی از ایرادات همیشگی بازاریاب ها در زمینه تعیین هشتگ های جذاب 
مربوط به ارزیابی نادرست از سلیقه کاربران است. این امر موجب مشارکت 
اندک میان کاربران ش��بکه های اجتماعی و برندها می ش��ود. نکته جالب 
اینکه در این بخش نیز امکان اس��تفاده از تجربه دیگر برندها وجود دارد. 
س��االنه شمار باالیی از برندها در مسیر بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
با مش��کالت عمده ای مواجه می شوند. اگر برندها توانایی مدیریت شرایط 
موردنظر به صورت تاثیرگذاری را داشته باشند، بخش قابل مالحظه ای از 
سختی های این مسیر کاسته خواهد شد. تجربه موفق یا همراه با شکست 

دیگر برندها درس های بسیار مهمی برای سایر کسب و کارها دارد. 
گام سوم: گزارش مشکالت کمپین

اکنون پس از گذش��ت ۲ مرحله مهم باید اطالعات مناس��بی نسبت به 
س��لیقه مخاطب هدف داشته باش��یم. این امر برای بسیاری از بازاریاب ها 
به مثابه ش��روع فرآیند تولید محتواست. بدون ش��ک هر برندی پیش از 
شروع به طراحی کمپین بازاریابی دارای برخی ایده های اولیه است. چنین 
ایده هایی باید با توجه به توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دنبال ش��ود. معنای ضمنی این امر ضرورت ارزیابی دوباره ایده های 
اولیه برند براساس یافته های مبتنی بر داده های معتبر است. اگر یافته های 
ی��ک برند در این میان با ایده اولیه اش در تضاد باش��د، باید پیش از اقدام 

برای تولید محتوای بازنگری اساسی در آن صورت داد. 
اس��تفاده از داده های معتبر در زمینه بازاریابی فقط به معنای گردآوری 
و پردازش آنها نیس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها هیچ استفاده عملی از 
داده های معتبرشان در فرآیند بازاریابی نمی کنند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی پیش روی برندها قرار می دهد. هشتگ های مدنظر برند برای تکمیل 
فرآیند بازاریابی باید دارای ویژگی منحصر به فردی باش��ند. عدم استفاده 
قبلی از هشتگ ها یکی از نکات ضروری است. به عنوان مثال، اگر کسب و 
کار شما در تالش برای طراحی کمپین برای سال نوی میالدی است، نباید 
از هشتگ کریسمس استفاده کند. دلیل این امر استفاده عمومی از هشتگ 
موردنظر است بنابراین محتوای برند و مخاطب هدف شما در میان دامنه 

وسیعی از محتوای دیگر گم خواهد شد. 
امروزه اغلب برندها برای تعیین هشتگ مخصوص برای بازاریابی اقدام به 
افزودن نام برندشان به آن می کنند. به عنوان مثال برند امریکن اکسپرس 
برای کریس��مس از هش��تگ »کریسمس با امریکن اکس��پرس« استفاده 
می کند. این هش��تگ به اندازه کافی خاص اس��ت بنابرای��ن کاربران برای 

تعامل با برند دچار مشکالت قابل مالحظه ای نمی شوند. 
برخی از برندها برای اجرای کمپین به طور مداوم به دنبال مناسبت های 
پیش روی هستند. اگر یک برند از تمام مناسبت های پیش روی استفاده 
نماید، دیگ��ر جذابیتی برای مخاطب هدف نخواهد داش��ت بنابراین باید 
نسبت به استفاده درست از مناسبت ها و انتخاب از میان آنها اقدام نماید. 
در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ندارد. یکی از ایرادات اصلی در این میان عادی شدن کمپین های مناسبتی 
یک برند برای مخاطب هدف اس��ت. چنین نکته ای تمام تاثیرگذاری یک 

کمپین را از بین خواهد برد. 
ارزیاب��ی کیفیت هر بخش از کمپین بازاریابی باید در دس��تور کار تیم 
بازاریابی قرار داشته باشد. بدون شک اصالح در کمپین های بازاریابی پس 
از اجرا همیش��ه گزینه مناسبی اس��ت، اما باید نسبت به خدشه دار شدن 
اعتبار برند نیز حس��اس باشیم. امروزه مش��تریان با مشاهده کمپین های 
اصالح ش��ده برندها واکنش مناسبی به محتوای موردنظر نشان نخواهند 
داد بنابراین ت��الش برای اصالح و ارزیابی مداوم محتوای کمپین پیش از 

انتشار رسمی بهترین گزینه ممکن خواهد بود. 
گام چهارم: برنامه ریزی پیش از موعد برای کمپین 

ش��روع فرآیند بازاریابی درست پیش از ش��روع مناسبت موردنظر ایده 
جذابی نیس��ت. برخی از برندها پس از آماده س��ازی محتوای شان اقدام به 
صبر برای فرا رسیدن بازه زمانی موردنظر می کنند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داش��ت. 
استقبال از مناسبت های مهم همیشه گزینه جذابی به نظر می رسد. شاید 
برخی از برندها در این راستا برنامه مشخصی نداشته باشند، اما دست کم 

شروع اجرای کمپین پیش از زمان دقیق آن ضروری خواهد بود. 
یکی از عملکردهای مناس��ب در زمینه اس��تقبال از سال نوی میالدی 
مربوط به برند امریکن اکس��پرس اس��ت. این برند از م��اه نوامبر اقدام به 
هم��کاری با برخی از کس��ب و کارهای کوچک و هم��کارش برای ایجاد 
جذابیت بازاریابی کرد. این امر ش��امل بیان داس��تان های متفاوت از نحوه 
ارس��ال سفارش��ات مش��تریان از ابتدا تا انتها بود. داس��تان جا به جایی 
سفارشات و بس��ته های مشتریان همیش��ه جذابیت باالیی برای کاربران 
ش��بکه های اجتماعی دارد. این امر همراه ب��ا نمایش جلوه هایی جذاب از 
پشت صحنه کسب و کار دامنه وسیعی از مشتریان را به خود جلب کرد. 
کاربران برای بیان تجربیات ش��ان از ارسال مرسوالت با امریکن اکسپرس 
از هش��تگ رسمی این برند استفاده می کردند. با این حساب در پایان بازه 
زمانی موردنظر دامنه وسیعی ای از محتوای بازاریابی براساس فعالیت این 

برند در دسترس قرار گرفت. 
گام پنجم: اعالم موضع مرتبط با برند

س��ال ۲۰۲۰ برای مردم سراسر دنیا همراه با رویدادهای ناخوشایندی بود. 
بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر رشد مناسبی را تجربه کردند، اما 
با فرارس��یدن سال ۲۰۲۰ و بحران کرونا ش��مار قابل مالحظه ای از کسب و 
کارها ورشکست شدند. شرایط کنونی برای هیچ کس ایده آل نیست. کسب و 
کارها برای تعامل با مشتریان باید دست کم واکنشی محدود به شرایط موجود 
نش��ان دهند. برخی از برندها در طول یک س��ال گذشته اقدام به حمایت از 
مشتریان شان کرده اند. این امر شامل عرضه محصوالت همراه با شرایط خرید 
مناسب با توانایی پرداخت مشتریان و همچنین تخفیف های گسترده بر روی 
محصوالت اساسی و موردنیاز مشتریان است. اگر یک برند فقط به دنبال کسب 

سود در بازه زمانی کنونی باشد، نظر مساعد مشتریان را جلب نخواهد کرد. 
برندها باید همیشه نسبت به شرایط جاری در بازارهای مختلف واکنش 
نش��ان دهند. ایستادن در کنار مش��تریان وظیفه هر برندی است. این امر 
عالوه بر تاثیرگذاری بر روی ذهنیت مشتریان از برند موجب بهبود توانایی 

کسب وکارها برای ادامه حضور در بازارها نیز می شود. 
اگر کس��ب و کار شما دارای ایده جذابی برای بازاریابی مناسبتی است، 
بای��د آن را تا حدودی با ش��رایط کرونایی ترکیب کنی��د. این امر موجب 
افزای��ش جذابی��ت و ارتباط مفهومی کمپین تان ب��ا زندگی و دغدغه های 
مشتریان می شود. استفاده از هشتگ در این میان برای به اشتراک گذاری 
تجربه مشتریان کاربرد زیادی دارد. برخی از برندها از دل محتوای تولیدی 
کارب��ران یک ویدئ��وی جذاب تولید می کنند. چنی��ن ویدئوهایی به طور 
معمول دارای تاثیرگذاری قابل مالحظه بر روی مش��تریان است بنابراین 

در صورت امکان باید نسبت به استفاده از چنین ویدئوهایی اقدام کرد. 
امروزه استفاده از هشتگ در فرآیند بازاریابی موجب جلب تعامل گسترده 
مخاطب هدف می ش��ود. پیش از این اغلب برندها در کمپین های شان به 
مخاطب هدف به مثابه دریافت کننده صرف محتوا توجه داش��تند. اکنون 
ش��رایط موردنظر به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده است. برندها دیگر 
توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف بدون توجه به نیازها و تمایل 
آنها برای مشارکت را ندارند بنابراین در سال های پیش روی باید به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس ش��یوه های تعاملی بازاریابی 

باشیم. 
sproutsocial.com :منبع

کریسمس با حال و هوای هشتگ های جذاب

بازاریابی مناسبتی با هشتگ های اختصاصی برند

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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در س��ال 19۰8 تیم المپیک روس��یه 1۲ روز دیرتر به بازی های لندن 
رس��ید! ش��اید فکر کنید اتوبوس آنها در مس��یر خراب ش��ده بود یا برای 
چک  کردن ش��یر گاز به خانه برگش��ته اند، اما متاسفأنه موضوع هیچ کدام 

از این مسائل نیست!
در روس��یه به جای استفاده از تقویم میالدی از تقویم جولیان استفاده 
می کردند و طبق آن تقویم زمان حرکت آنها کامال درست بود؛ نه اتوبوسی 
خراب ش��د و نه شیر گازی باز مانده بود! دولت روسیه با وجود این اتفاق، 
باز هم بر استفاده از تقویم جولیان تأکید داشت و سرانجام در سال 1917 
به این فکر کرد که شاید بهتر است همرنگ جماعت شود! باور کنید گاهی 

اصال بد نیست که با بقیه هماهنگ باشیم.
 در بازاریاب��ی محتوایی تنها با تولید محتوا نمی توانید کس��ب وکار خود 
را رونق دهید؛ اگر این تولید محتوا برنامه مش��خصی نداش��ته باشد شما 

پیشرفتی نخواهید کرد و تنها سرمایه خود را از دست می دهید.
تقویم محتوا به شما کمک می کند تولید و انتشار محتوای خود را طبق 

برنامه ای معین و مشخص جلو ببرید.
چگون��ه می توانید ب��ه صورت مداوم محت��وای جالب و مرتب��ط با نیاز 
مخاطب��ان تولید و ارائه کنید؟ این س��ؤالی اس��ت ک��ه اغلب متخصصان 

بازاریابی با آن روبه رو می شوند.
در این مقاله می خوانید تقویم محتوا چیست، چرا داشتن آن مهم است، 
چطور می توان یک تقویم محتوای اصولی ایجاد کرد و 4 ابزار برای ساخت 

تقویم به شما معرفی می کنیم.
تقویم محتوا چیست؟

بعد از اینکه اس��تراتژی کلی بازاریابی محتوایی خود را مشخص کردید 
زمان آن است که تقویم محتوای خود را ایجاد کنید.

 تقوی��م محتوا ی��ک برنامه مکتوب اس��ت و تمام اطالع��ات الزم برای 
سازماندهی، تولید و انتشار محتوای شما، در آن درج می شود.

این تقوی��م یک منبع کامل از تمام فعالیت های پیش  رو اس��ت که در 
اختیار اعضای تیم محتوا قرار می دهید تا فرآیند های خود را بهتر مدیریت 

و کنترل کنند.
اینکه در تقویم محتوا چه اطالعاتی درج شود به خود شما بستگی دارد 

اما معموالً در آن موارد زیر را ثبت می کنند:
• موضوع محتوا

• زمان تولید محتوا
• زمان انتشار محتوا
• محل انتشار محتوا
• تولیدکننده محتوا

• ویراستار محتوا
• کارشناس توزیع محتوا

• لینکی از محتوای منتشرشده
• آخرین وضعیت
• میزان اثربخشی

ش��ما می توانید تقویم محتوایی را در چند ش��کل و قالب ایجاد کنید؛ 
مثاًل یک تقویم برای برنامه های بلندمدت خود داش��ته باش��ید و در کنار 
آن در تقویم های کوچک ت��ر برنامه های محتوای ماهانه و هفتگی خود را 

مشخص کنید.
چرا داشتن تقویم محتوا اهمیت دارد؟

گفتیم که تقویم محتوا چیس��ت و چه اطالعات��ی در خود دارد؛ حاال از 
مزایای داشتن آن صحبت می کنیم. 

بازاریابی محتوایی بدون یک برنامه درست اصال قابل اجرا نیست. وقتی 
اس��تراتژی محتوای خود را می چینید، اهداف کسب وکار خود و هدف هر 
محتوا را مش��خص می کنید، حاال نوبت به دسته بندی اطالعات در تقویم 

محتوایی می رسد، اما این دسته بندی چه فایده ای برای شما دارد؟ 
تقویم محتوا درک فعالیت های مشکل را ساده می کند

احتماال برای ت��ان پیش آمده با دیدن کوهی از مطالبی که باید آماده و 
منتشر کنید، اضطراب بگیرید و حتی گیج شوید.

عملکرد ش��ما مطابق با تصویر ذهنی ای که داشته باشید تغییر می کند؛ 
از منظر روانشناس��ی اگر مطالب و برنامه ه��ا را در قالبی مثل تقویم مرور 
کنید، ذهن تان هم با آن ساده برخورد می کند. وقتی در یک تقویم کارهای 
خود را برنامه ریزی ش��ده و مرتب ببینید واکنش ش��ما کارهای سنگین و 

بیهوده نیست. 
تقویم محتوا دشواری کارتان را به حداقل می رساند و کنترل همه چیز 

را برای تان آسان می کند. 
تصمیم های ناگهانی را کنار می گذارید

قرار نیس��ت یک روز قبل یادتان بیاید فردا ش��ب یلداست و یک پست 
برای آن آماده کنید و با خود بگویید دارم بازاریابی محتوایی انجام می دهم! 
ش��ما باید مس��یر خود را از قبل مشخص کرده باش��ید و گام های خود را 

مطمئن بردارید. 
داشتن یک تقویم محتوای کامل به شما کمک می کند تاریخ های مهم و 
کلیدی را به خاطر بسپارید و برای هر کمپینی آمادگی کامل داشته باشید. 

درواقع برنامه ریزی مؤثر را برای شما ممکن می کند!
ای��ن تاریخ ها می تواند مربوط به کس��ب وکارتان باش��د و یا یک رویداد 
جهانی و ملی متناس��ب با صنعت ش��ما. برای مثال اگر یک س��ایت برای 

کودکان و نوجوانان داش��ته باش��ید و محتوایی متناسب با این گروه سنی 
تولید کنید، برای روز جهانی کودک باید از قبل برنامه داش��ته باش��ید و 

بدانید چطور از این موقعیت عالی استفاده کنید. 
تقویم محتوا اعضای تیم را متمرکز نگه می دارد

دو ساعت دیگر باید یک محتوا در وبالگ شما منتشر شده باشد و هنوز 
مقاله به ویراس��تار تحویل داده نشده اس��ت؛ دیگر چه کاری از دست تان 

برمی آید؟
تقویم محتوا تیم ش��ما را بر برنامه ها و اهداف کس��ب وکار متمرکز نگه 
می دارد؛ اعضای تیم محتوای شما با توجه به اطالعاتی که در اختیار دارند، 
بهتر می توانند زمان خود را مدیریت کنند و خیلی از ابهامات برای ش��ان 

حل می شود.
با وجود تقویم محتوا، اعضای تیم می دانند باید چه نوع محتوایی تولید 
کنن��د، چه چیزهای��ی را زودتر از موعد تحویل بدهند و س��عی می کنند 

عملکرد خود را طوری بهبود دهند که سایر پروژه ها آسیبی نبینند.
به مخاطب درک عمیقی از خود می دهید

ف��رض کنید امروز یک پس��ت خن��ده دار در صفحه اینس��تاگرام خود 
گذاشته اید و می خواهید یک ساعت بعد، مقاله ای آموزشی در وبالگ خود 

منتشر کنید؛ مخاطب چه تصویری از شما خواهد داشت؟
وقت��ی طب��ق ی��ک برنام��ه از پیش  تعیین ش��ده جل��و بروی��د و تمام 
فعالیت های تان با هم ارتباط معنادار داشته باشد، مخاطب هم درک بهتری 

نسبت به برند و فعالیت های شما در بازاریابی محتوایی دارند. 
ساختاری که شما برای تولید و انتشار محتوای خود در نظر می گیرید موجب 
می شود که یک الگو در ذهن مخاطب شکل بگیرد و این وظیفه شماست که با 

ایجاد یک تقویم محتوای درست این الگو را برای او معنادار کنید.
به طور کلی، استفاده از تقویم محتوا به شما کمک می کند کارهای خود 
را طی یک جریان مداوم جلو ببرید و حتی درک درستی از اعضای تیم و 

نقاط قوت آنها به شما می دهد. 
چگونه تقویم محتوا بسازیم؟

اس��تفاده از تقویم فراتر از این است که نام تولیدکننده های محتوا را در 
کنار موضوعات بنویسید! 

هی��چ راه غلطی برای س��اختن یک تقویم وجود ن��دارد، طراحی تقویم 
محتوای شما به اهداف بازاریابی محتوایی و استراتژی محتوای شما بستگی 
دارد. در این قسمت یک راهنمای قدم  به  قدم برای ساختن تقویم محتوای 

استاندارد آورده ایم.
قدم اول: اهداف تان را مشخص کنید

آیا هدف ش��ما از بازاریابی محتوایی افزایش آگاهی مخاطبان از برندتان 
است؟ یا می خواهید آنها را به صفحه فروش وب سایت خود هدایت کنید؟ 
اولین س��ؤالی که باید بپرسید این اس��ت که هدف محتوایی که تولید 
می کنید چیس��ت؛ پاسخ این سوال به شما کمک می کند تا قالب مناسب 

محتوا و کانال درست انتشار آن را پیدا کنید.
قدم دوم: ابزارهایی برای ساخت تقویم محتوا انتخاب کنید

می توانید تقویم محتوا را روی یک تکه کاغذ هم بنویسید، اما ابزارهای 
زیادی در سطح وب وجود دارند که به شما کمک می کنند تقویم محتوای 
خود را بس��ازید؛ بنابراین ش��ما انتخاب های زیادی برای ابزارهای ساخت 

تقویم خود دارید. کمی بعد مفصل درباره ابزارها صحبت خواهیم کرد. 
این ابزارها به دو گروه تقسیم می شوند: 

1. الگوهای ساخت تقویم محتوا
۲. ابزارهای مدیریت تقویم محتوا

یک ابزار مدیریت محتوای مناسب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
• باید بتوانید آن را با همه کس��انی که الزم اس��ت از برنامه ش��ما مطلع 
باشند، به اشتراک بگذارید )مثاًل اعضای تیم، استراتژیست محتوا و صاحب 

کسب وکار(
• همه اعضای تیم باید بتوانند بخش مربوط به خودشان را ویرایش کرده 

و نظرات و ایده های شان را اضافه کنند.
• ب��ه ش��ما این امکان را بدهد ک��ه موارد الزم را روی آن نش��ان دهید. 

)موضوع محتوا، تاریخ انتشار، نوع محتوا و ...(.
قدم سوم: کانال های انتشار محتوای تان را مشخص کنید

ببینید که مخاطبان تان بیش��تر در کدام رس��انه ها حض��ور دارند، این 
موضوع به ش��ما کمک می کند، ن��وع محتوایی که بای��د روی آن تمرکز 
کنید را بشناس��ید. آیا می خواهید مقاالتی برای وبالگ تان بنویس��ید؟ یا 
می خواهید پست هایی برای صفحه اینستاگرام تان طراحی کنید؟ یا قصد 

دارید ویدئوهایی در یوتیوب بارگذاری کنید؟
انتش��ار محتوا روی رس��انه های مختلف و در قالب های متنوع می تواند 
در فرآیند بازاریابی محتوایی اثربخش باش��د. با ای��ن کار مخاطبان تان را 

گسترش می دهید و می توانید آنها را در رسانه های مختلف پیدا  کنید.
با وجود تمام این موارد همیشه در تصمیم گیری به پرسونای مخاطب تان 
توجه کنید و تولید محتوا برای کانال های مختلف انتش��ار را اولویت بندی 

کنید.
  قدم چهارم: برنامه ریزی کنید

برای ش��روع برنامه ریزی برای تولید و توزیع محتوا ابتدا محتوای اصلی 
کل س��ال را برنامه ریزی کنید؛ تمام رویدادهای مهمی را که می توانید در 
آنها محتوا تولید کنید، مش��خص کنید )تاریخ های خاص، تاریخ برگزاری 
نمایشگاه ها و سمینارها و ...(، این مرحله به شما کمک می کند تا محتوای 
موردنیاز خود را برای ماه های آینده مشخص کنید و میزان کار اعضای تیم 
را تا حدودی تخمین بزنید. بعد از این کار نوبت به نوشتن جزییات مطالب 

ماهانه و هفتگی می رسد.
برنامه ریزی ساالنه به شما یک دید کلی می دهد که عملکرد خود را در 
ماه ها و هفته های پیش رو بس��نجید و تعیین کنی��د دقیقا کدام راه برای 

شما درست است.
قدم پنجم: ایده ها و موضوعات محتوا را مشخص کنید

حاال که تاریخ ها را مشخص کردید، زمان ایده پردازی و تعیین موضوعات 
محتوا رسیده است. یک کتابخانه از ایده هایی که می توانید در سال آینده 
از آنها محتوا تولید کنید بس��ازید و بعد موضوع��ات محتوا را از میان این 

ایده ها انتخاب کنید.
این موضوعات می تواند در میان ابهامات صنعت تان، در جست وجوهای 
مرتبط کاربران در گوگل و یا از اهداف و نیازهای کس��ب وکارتان باش��د. 
می توانید برای تولید انواعی از محتوا با توجه به موضوعات و مسیر مشتری 

برنامه ریزی کنید:
• پست های سریالی 
• مقاله های تخصصی
• معرفی محصوالت 

• ویدئو و عکس از رویدادها
• مصاحبه با مشتریان یا متخصصان 

• محتوای همیشه سبز
قدم ششم: توضیحات محتوا را ارائه دهید

به اعضای تیم محتوا دس��تورالعمل بدهید، آنها باید بدانند که دقیقا به 
دنبال چه چیزی باشند و چه اصولی را رعایت کنند.

هرچه جزییات بیشتری در اختیارشان قرار دهید، نتیجه ای که می گیرید 
به خواسته شما نزدیک تر است.

در توضیحات محتوا موارد زیر را مشخص می کنیم: 
• تعداد کلمات موردنیاز: مش��خص کنید محتوای متنی که تیم ش��ما 

می خواهد تولید کند، حداقل و حداکثر باید چند کلمه باشد.
• تاریخ تحویل: ساعت و تاریخ تحویل را بنویسید.

• موضوع محتوا: می توانید عنوان پیشنهادی تان را در این بخش بنویسید.
• هدف محتوا: دقیقا مشخص کنید هدف محتوایی که می خواهید تولید 
 کنید چیس��ت. آیا این محتوا آموزشی است؟ باید کاربردی باشد؟ فقط از 
چیس��تی موضوع حرف بزند یا به چرایی آن  هم بپردازد؟ آیا الزم اس��ت 

راهکارهایی ارائه شود؟
• کلم��ات کلیدی اصلی و فرعی: در نوش��تن مقاله بای��د از چه کلمات 

کلیدی استفاده شود؟ آنها را بنویسید.
• پرسونای مخاطب: پرس��ونای مخاطب را مشخص کنید تا تیم محتوا 

بهتر هدف محتوا را درک کنند.
• پیام اصلی و فرعی محتوا

• توضیحات و توصیه های الزم: مثاًل الزم است تمام اصالحات تخصصی 
را توضیح بدهند، به آنها بگویید.

قدم هفتم: زمان انتشار محتوا و ددالین ها را مشخص کنید
س��رعت کار، محدودیت ها و امکانات تیم تان را بس��نجید و برمبنای آن 
برای تولید و توزیع محتوا ددالین تعیین کنید. از یک طرف این زمان باید 
طوری باش��د که به کیفیت محتوا آسیب نرسد و از طرف دیگر بتوانید به 
اندازه کافی برای گرفتن ترافیک مناسب، محتوا تولید کنید و به طور منظم 

با مشتریان تان در تعامل باشید.
مورد دیگر این اس��ت که امکان دارد اتفاقی بیفتد که ش��ما پیش بینی 
نکرده اید؛ مثال یک رویداد ایده های خوبی به ش��ما بدهد و با تولید محتوا 
درباره آن بتوانید برندتان را پروموت کنید؛ البته این مسئله تا حد زیادی 
به میزان تحوالت صنعت شما بستگی دارد و یا چیزی باعث شود که برای 
اعضای تیم موانعی به وجود بیاید، شما باید این احتماالت را در نظر بگیرید 

و تقویم محتوای تان را طوری تنظیم کنید که انعطاف پذیر باشد.
قدم هشتم: برنامه تان را به روز کنید

برنامه ریزی دقیق به ش��ما کم��ک می کند کارتان را بهت��ر و با خیالی 
آس��وده تر انجام دهید، اما نباید فراموش کنید که هیچ پاس��خ قطعی و از 
پیش تعیین ش��ده ای وجود ندارد. گاهی فکر می کنی��د تولید محتوا برای 
موضوعی به نسبت آسان اس��ت، اما در حین کار با چالش های آن مواجه 

می شوید.
از طرفی برنامه شما باید این امکان را داشته باشد که اعضای تیم بتوانند 
در ص��ورت لزوم نظرات خود را به اش��تراک بگذارن��د و برنامه های خود را 

به روز کنند. 
هنگام تصمیم گیری برای تقویم محتوا با تمام تیم مش��ورت کنید؛ این 
موضوع به ش��ما کمک می کند در مس��یرتان بمانید و سریع تر با تغییرات 

احتمالی سازگار شوید.
 قدم نهم: میزان اثرگذاری محتوای تان را بسنجید

یکی از ویژگی ه��ای بازاریابی محتوایی این اس��ت که تقریبا می توانید 
همه چیز را اندازه گیری کنید، بعد از اینکه زمانی را صرف تولید و انتش��ار 

محتوایی باکیفیت کردید، باید میزان موفقیت این محتوا را بسنجید.
مدت��ی را به تحلیل داده های به دس��ت آمده اختصاص دهید و نتیجه را 
برای بهبود نقاط ضعف و برنامه های آینده تان اعمال کنید. کدام پست ها در 
شبکه های اجتماعی توانسته اند میان مخاطبان تان گفت وگو ایجاد کنند؟ 

کدام پست های وبالگ تعداد بازدید بیشتری دارند؟ 
ابزارهایی برای ساخت تقویم محتوا

با کمک ابزارهای مختلف تقویم محتوای خود را بسازید و مدیریت کنید. 
سازماندهی فعالیت های تیم تا حد زیادی به این بستگی دارد که از چه نوع 

تقویم و ابزاری استفاده کنید.
در انتخاب یک ابزار برای ساختن تقویم محتوا باید به این سواالت پاسخ 

دهید:
• آیا این ابزار ویژگی های الزم را دارد؟ 

ای��ن ویژگی ها را کمی قبل تر ن��ام بردیم، آنها را به خاطر دارید؟ قابلیت 
اشتراک گذاری، بارگذاری لینک و ... .

• کار کردن با این ابزار برای تیم من آسان است؟
• آیا این ابزار برای برنامه محتوایی ما مناسب است؟ 

اینک��ه از چه ن��وع تقویمی اس��تفاده کنید ب��ه این بس��تگی دارد که 
کس��ب وکارتان چقدر بزرگ اس��ت و اعض��ای تیم محتوایی ش��ما با چه 
سیس��تمی راحت ترند.  مثاًل ممکن است یک کسب و کار با تقویم گوگل 
کارش راه بیفتد، اما یک کس��ب وکار بزرگ ت��ر، تقویمی بخواهد که تمام 
نیازه��ای تیم محتوایی آنها را حل کند؛ مثال یک تقویم که توس��ط مدیر 

محتوا و استراتژیست تیم در اکسل طراحی شده است. 
در ادامه چند مورد از بهترین ابزارهای س��اخت و مدیریت تقویم محتوا 

را به شما معرفی می کنیم.
افزونه تقویم وردپرس

از افزونه تقوی��م وردپ��رس )Editorial Calendar( می توانید برای 
تعیین زمان بندی پس��ت های آینده خود استفاده کنید. از آنجایی که این 
افزونه به س��ایت شما اضافه می شود ابزاری مناسب برای کاربران وردپرس 

است. 
این افزونه رایگان است و چند مزیت دارد:

• می توانید تمام پست ها و زمان ارسال شان را ببینید.
• با جابه جاکردن کادرها می توانید تاریخ ارسال آنها را تغییر دهید.

• این امکان را به شما می دهد که پیش نویس های خود را مدیریت کنید.
• می توانید در همان قسمت پست ها را منتشر کنید.

• با نمایش وضعیت فعلی پست ها کارتان را ساده می کند.
• اگر پستی چند نویسنده دارد به راحتی می توانید آن را مدیریت کنید.

تنه��ا ایرادی که می توانیم در این تقویم پیدا کنیم این اس��ت که برای 
تیم های بزرگ زیاد مناس��ب نیس��ت. افزونه Editorial Calendar را 

می توانید از سایت وردپرس نصب کنید.
Excel

اگر دوست دارید تقویمی مطابق سلیقه خود بسازید می توانید از نرم افزار 
Excel استفاده کنید. در اکسل می توانید با تمرکز بر اولویت ها و معیارهای 
خود و کسب وکارتان همه چیز را طراحی کنید. مهم نیست تیم شما چقدر 

بزرگ یا کوچک است، همه چیز دست خودتان است.
در این تقویم می توانید ی��ک دید کلی به برنامه های خود در بلندمدت 
داش��ته باشید؛ مثاًل برنامه های س��االنه خود را تعیین کنید و در کنارش 

برنامه ماهانه یا هفتگی بچینید. 
 آموزش��گاه زبانی را تصور کنید که در کنار برگزاری دوره های آموزشی 
مفید، تولی��د محتوای هدفمند ه��م از برنامه هایش اس��ت. نمونه تقویم 
محتوای زیر قسمتی از تقویم چنین کسب و کاری است. شما هم می توانید 

از آن ایده بگیرید و تقویم خود را ایجاد کنید.
Google Sheets

Google sheets ش��باهت زیادی به نرم افزار اکسل دارد و کار با آن به 
همان سادگی ا ست. این برنامه سه مزیت نسبت به اکسل دارد:

• هر جا باشید به آن دسترسی دارید چون یک برنامه آنالین است و به 
صورت اپلیکیشن بر روی موبایل شما هم نصب می شود. 

• می توانید آن را با اعضای تیم محتوایی خود به اشتراک بگذارید.
• می توانید به هر کس که بخواهید اجازه دهید تقویم را ویرایش کند.

Trello
Trello ی��ک برنامه برای مدیریت بهتر کارهاس��ت که به ش��ما کمک 
می کن��د همه فعالیت ه��ا را به ش��کلی هماهنگ جلو ببری��د. می توانید 
لیست های مختلفی بسازید و در هر کدام بخشی از کارهای تولید محتوای 
خود را کنترل کنید. اگر کمی خالقیت به خرج دهید می توانید از ترلو برای 

ایجاد تقویم هم استفاده کنید.
از نکات مثبت این برنامه می توانیم به موارد پایین اشاره کنیم:

• می توانید لیس��ت های مختلفی ایجاد کنید و کاره��ای خود را در آن 
بگنجانید.

• امکان ایجاد تیم و ردیابی فعالیت های شان وجود دارد.
•می توانید در آن چک لیست ایجاد کنید، فایل های خود را ضمیمه کرده 

و نظرات همه را دریافت کنید.
عالوه بر نسخه تحت وب، می توانید برنامه Trello را در سیستم و تلفن 

 همراه خود نصب کنید یا حتی افزونه آن را به مرورگر خود اضافه کنید.
پیش��نهاد می کنیم: به س��ایت  Hubspotسری بزنید و الگوی رایگان 
تقویم ه��ای محتوایی را دریافت کنید و از آنها برای س��اختن تقویم خود 

ایده بگیرید.
سخن پایانی

نگران اتوبوس و شیر گاز نباشید! به لطف تقویم محتوا همه کارها با نظم 
و ترتیب پیش می رود.

در این مقاله به ش��ما گفتیم تقویم محتوا چیست و دقیقا به چه کاری 
می آید، حاال بهترین ابزار س��اخت تقویم را می شناسید و می دانید چطور 
باید کارها را هماهنگ جلو ببرید. اعضای تیم محتوای شما با داشتن یک 
تقویم اس��تاندارد در مسیر اهداف محتوایی حرکت می کنند. شما هم اگر 

ابزاری برای ساخت تقویم محتوا می شناسید با ما در میان بگذارید.

تقویم محتوا: 4 ابزار کاربردی 
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نیک راکول )Nick Rockwell( یکی از مدیران سابق نیویورک تایمز 
 Fastly اس��ت که هم اکنون به عنوان مهندس و نایب رئیس ارشد شرکت
فعالی��ت دارد. او در این مقاله از تجربه های فعالیتی اش در نیویورک تایمز 

می گوید که در ادامه به این مسائل از زبان خودش می پردازیم.
۴ سال با نیویورک تایمز

بعد از 4 س��ال و یک م��اه کار در نیویورک تایمز به عنوان مدیر ارش��د 
فن��اوری )CTO(، تصمیم گرفتم که این ش��رکت را ترک کنم. تجربه 4 
سال حضور در نیویورک تایمز، بسیار شگفت انگیز بود. به همین خاطر در 
این مقاله می خواهم همه چیزهایی را که در این مدت در نیویورک تایمز 

یاد گرفتم، توضیح بدهم.
اول از همه اعتراف می کنم که برای تایمز دلتنگ خواهم ش��د. فرصت 
 ،)Mark Thompson( کار کردن با رهبران بزرگی مانند مارک تامسون
 ،A.G و روزنامه نگاران باهوشی مثل )Meredith Levien( مردیث لوین
دی��ن باکت )Dean Baquet(، جوزف کان )Joe Kahn( و جیمز بنت 

)James Bennet( در یک میز، خیلی راحت به  دست نمی آید!
واقع��اً تجرب��ه ای ب��ه یادماندنی بود. م��ا در این مدت توانس��تیم تعداد 
مش��ترکان دیجیتالی شرکت را از یک میلیون به ۵ میلیون نفر برسانیم و 
در مسیر پیشرفت قرار بگیریم. در نتیجه دوره جدیدی از رشد در شرکت 
تجربه ش��د و همین موضوع نشان  می داد که نیویورک تایمز، تشکیالت و 

پایگاهی قوی دارد.
ام��ا چرا من تایمز را ت��رک کردم؟ قبل از هر چیز باید اش��اره کنم که 
من ش��انس خوبی در نیویورک تایمز داش��تم که توانستم یک تیم بزرگ 
از رهب��ران مانند برایان همن )Brian Hamman(، ارین میش��ل پری 
)Erinmichelle Perri( و مارک لوال )Marc Lavallee( را کنار هم 
گردآوری کنم. این افراد بس��یار باتجربه بوده و کارهای زیادی انجام داده 
بودند. به همین دلیل، اوایل این احساس وجود داشت که شاید مجبور شوم 
مرتباً تحت نظارت و دستور آنها باشم. از طرف دیگر، این حالت هم وجود 
داشت که آنها در کارهایم دخالت کنند، اما به دلیل اینکه فرد ماجراجویی 

بودم، اینها را نپذیرفتم.
بنابراین به این نتیجه رسیدم که شرکت مهندسی Fastly را که مدت ها 
در رویای تأس��یس اش بودم، به راه بین��دازم. در ادامه درباره این تجربه و 

تصمیم بیشتر توضیح می دهم.
شما تکنولوژی را چگونه ارزیابی می کنید؟

من به دستاوردهای خود و تیم کاری ام بسیار افتخار می کنم، اما همیشه 
این س��ؤال پیش می آید که چگونه توانستیم به این دستاوردها برسیم؟ یا 
چگونه می توانیم عملکرد یک س��ازمان فناوری )Tech Org( را ارزیابی 
کنیم؟ پاس��خ من این است که یک سازمان فناوری باید طبق معیارهایی 
ارزیابی ش��ود که توسط خود شرکت تعیین شده باشد، نه معیارهایی که 
هیچ ارتباطی با نتایج و دستاوردهای کسب وکار نداشته باشد. برای این کار 

هم دو دلیل وجود دارد:
اول اینک��ه، اگرچ��ه معیارهای میان��ی مانند ش��اخص های بهره وری یا 
عملکرد می توانند برای آسیب شناس��ی مفید باش��ند، اما در نهایت، نتایج 
کسب وکار است که اهمیت زیادی دارند. برای مثال، در شرکت ما افزایش 
و رشد اشتراک کاربران بسیار بااهمیت بود. به عالوه تمرکز صرف بر روی 
شاخص های عملکردی کس��ب وکار باعث می شوند تا به سختی بتوانید از 

تأثیر واقعی معیارهای میانی روی کارتان آگاه شوید.
دوم اینکه، هم راس��تایی و هماهنگی در کار، کلید اصلی موفقیت است. 
اگ��ر هر ی��ک از اعضای تیم فنی به صورت حرف��ه ای کار کنند، اما اهداف 
ناهماهنگی با یکدیگر داشته باشند، نتیجه ای حاصل نمی شود. فدا کردن 
اهداف و خواسته های شرکت به خاطر توجه صرف به معیارهای عملکردی 
از پیش تعیین شده هرگز نتیجه خوبی را به همراه نمی آورد. این هماهنگی 

در کار هر چقدر هم دردناک باشد، می تواند تأثیر خوبی به جای بگذارد.
ما این ش��یوه کاری را در ش��رکت اجرا کردیم و طبیعتاً انرژی و زمان 

زیادی از ما گرفت. من در تایمز بیشتر از هر چیزی وقتم را صرف تعریف، 
هماهنگ س��ازی و تعیی��ن اهداف کردم. در واقع رویکرد کاری ما ش��امل 
تمرکززدایی، ایجاد یک ساختار تیمی با عملکرد متقابل و تعریف برنامه ای 
با اهداف و نتایج کلیدی بود که همه اینها به اهداف س��ازمانی در س��طح 

استراتژیک کمک می کرد.
بنابراین تمام دستاوردهایی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، به ما 
در پیشرفت و ترقی کسب وکار کمک کرد. افراد زیادی در سراسر شرکت 
در دس��تیابی به این موفقیت ها و دستاوردهای گوناگون مشارکت و نقش 
مهمی داش��ته اند. در حقیقت، اینها نتایج یک کار تیمی اس��ت؛ نه فردی. 
در ادامه دس��تاوردهای مان در شرکت را توضیح می دهم که باعث افتخار 

من هستند.
رشد

شاید تأثیرگذارترین کاری که انجام دادیم، این بود که تفکر رشد )توسعه( 
محصول و عمل را در تایمز ایجاد کردیم. رشد محصول به معنای استفاده 
از ویژگی های فنی محصول برای ایجاد رش��د اس��ت که با تمرکز دقیق بر 
روی نرخ تبدیل در س��فر مشتری به دست می آید. در واقع تنها با جذب و 
ترغیب بیش��تر افراد برای خرید محصول می توان ادعا کرد که رشد اتفاق 
افتاده است. این پدیده و مفهوم در دنیای کنونی تکنولوژی بسیار رایج شده 
 است، اما برای شرکت هایی که به صورت سنتی به تبدیل بازاریابی مستقیم 

متکی هستند، می تواند یک اهرم و معیار کلیدی به حساب آید.
هدف ما شبکه س��ازی و ارتباط گرفتن با افراد بسیار باهوش بود. من  از 
اندرو چن )Andrew Chen(، برایان بلفور )Brian Balfour( و آرون 
ش��یلدکروت )Aaron Shildkrout( به خاطر کمک به ما در انجام این 
کار تش��کر می کنم. آنها به صورت دس��ته  جمعی دوره های علمی برای ما 

تعریف کردند و تفکر و شیوه عمل خوبی را به سازمان آموزش دادند.
دومین عاملی که به رش��د بیشتر شرکت کمک کرد، سرمایه گذاری بر 
روی پلتفرم ه��ای تکنولوژی بازاریابی بود. ما 3 کار بزرگ انجام دادیم. اول 
اینکه با کمک اس��تارت آپ تحلی��ل داده ActionIQ، یک پلتفرم داده 
مشتری )CDP( ایجاد کردیم. با اینکه این استارت آپ یک شرکت جوان 
بود، اما باالخره ما را به نتیجه رس��اندند. مدیرعامل این ش��رکت، شریک 
خوب��ی برای ما بود که به کمک او  توانس��تیم با راه حل های رایج مدیریت 
کمپین و زیرس��اخت های معماری باکیفیت و مقیاس پذیر به رشد باالیی 
برسیم. اعضای این استارت آپ می دانستند که چگونه محصول مفیدی را 
برای بازاریاب ها ایجاد کنند و تکنولوژی بسازند که ارتباط با زیرساخت های 

مدرن را برقرار می کند.
در مرحله بعدی سرویس کنترل هوشمندی را مجدداً بازنویسی کردیم 
تا افزونه وردپرس Paywall را قدرتمند کنیم. این کار به ما این امکان را 
داد تا تمام شاخص ها و پارامترهای کنترلی را آزمایش کنیم که منجر به 
۲ نتیجه کلیدی ش��د: کاهش قابل توجه شاخص ها و عرضه دیوار ثبت نام 
)Registration Wall(. این دو تغییر بس��یار بزرگ و ریسکی بودند که 

تأثیر زیادی روی میزان تبدیل و افزایش تعداد مشتریان داشتند.
در نهای��ت، ما ت��الش زیادی کردیم ت��ا تمام این آزمایش ه��ا با وجود 
تغییرات قیمت آس��ان تر شود. این کار به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی 
 )Legacy print transactional system( سیستم  های عامل قدیمی
بس��یار چالش برانگیز بود. هنوز هم این فرآیند در حال انجام و پیش��رفت 
اس��ت، اما ما نسبت به قبل در آزمایش و تغییرات قیمت بهتر شده ایم که 

منجر به منحنی تقاضای بهتر، مشترکان و درآمد بیشتر شده است.
اصالح داده ها

ش��رکت ما بدون اصالح زیرساخت های داده ای نمی توانست هیچ کاری 
کن��د. این موضوع یک��ی از اولین چیزهایی بود که وقت زیادی را برای آن 
صرف کردیم. در واقع ابزارهای نرم افزاری هدوپ )Hadoop( را با پلتفرم 
ابری گوگل )GCP( تقریباً خالص جایگزین کردیم. س��هم و مش��ارکت 
اصلی من در بخش اصالح داده این بود که از تبدیل حالت پیش فرض به 

س��رویس های وب آمازون )AWS( جلوگیری کنیم. این کار می توانست 
 BigQuery اتف��اق خوبی باش��د و به ما کمک کن��د تا به گ��ردش کار
 Vishal( و ویش��ال سنتوشی )Nick Ursa( رجوع کنیم. نیک اورس��ا
Santoshi( به کم��ک راهنمایی های آلن بلفور )Alan Beaufour( کار 

واقعی و زحمت رایزنی با تیم گوگل را انجام دادند.
احتم��االً این تنها کار مهمی بود که انجام دادیم. کار انتقال جریان های 
داده ای خیلی سخت و طاقت فرسا بود. سختی دیگر ماجرا هم این بود که 
تا وقتی بخش زیادی از کار را انجام نمی دادیم، نمی توانس��تیم منفعت یا 
مزایای آن را بفهمیم. اما ارزشش را داشت و در نهایت به یک پایگاه واحد 
برای داده ها رسیدیم. این ابزار با تجزیه وتحلیلی همراه بود که توسط شین 
م��وری )Shane Murray( و اعضای تیمش انجام  ش��د و درک ما را از 

کسب وکار و توانایی مان برای آزمایش و یادگیری تغییر داد.
رایانش ابری

ما یک انتقال ابری کامل انجام دادیم و 4 مرکز داده  را بستیم و حجم های 
کاری خود را عمدتاً از GKE به ابرگوگل منتقل کردیم. البته علت انتخاب 
ابرگوگل تا حدودی به این خاطر بود که داده های ما بیش��تر در آنجا قرار 
داشت. یکی دیگر از دالیل هم این بود که تا حدی احساس می کردیم که 
این بهترین و اولین قدم برای پیشروی به سمت دنیای بدون سرور است.

البته باید اش��اره کنم که این کار خیلی س��خت ب��ود؛ زیرا وقتی که ما 
ش��روع کردیم، پلتفرم ابری گ��وگل هنوز در مراحل اولی��ه بود. این روند 
خیلی طول کش��ید و در این مدت زیاد هم پیش��رفت خاصی به چش��م 
نمی آمد، اما ارزش��ش را داشت. ما توانس��تیم مقدار زیادی پول پس انداز 
کنیم و به انعطاف پذیری برسیم. حتی توانستیم ایمن تر، مقیاس پذیرتر و 
قابل اطمینان تر بشویم. بهترین قسمت ماجرا این بود که انتقال ابرداده ای 
به عملکرد بزرگی تبدیل شد که بدهی فنی از هر نوعی را بازپرداخت کند 

.)To pay down tech debt(
م��ا همه چی��ز را مجدداً بازنویس��ی کردیم. حتی کانال انتش��ارمان در 
کافکا )Kafka(، واس��ط برنامه نویس��ی کاربردی )API( در گرف کیوال 
)GraphQL(، راب��ط کارب��ری س��ایت و برنامه آی او اس در س��وئیفت 

)Swift( را از نو ایجاد کردیم.
همچنین بدهی های سازمان را کنترل کردیم. تیم مهندسی ما ترکیبی 
 )DevOps( توسعه عملیات ،)SRE( از مهندس ضریب اطمینان سایت
 Deep و توس��عه دهنده ب��ود. این تیم به واس��طه انتقال ابر )که توس��ط
Kapadia ایجاد شده بود( توانست با چالش ها و فرصت های محیط ابری 
آشنا ش��ود. ما تقریباً روی هر جنبه از نحوه ساخت، بهره برداری و اجرای 
نرم افزار با توجه به مقوله هایی مانند تاب آوری، عملکرد و امنیت تجدیدنظر 
کردیم. ما این کار را باکیفیت و اثربخشی بیشتر و تیمی به مراتب با قدرت 
انجام دادیم. غیر منتظره ترین چیزی که فهمیدیم این بود که برای مدیریت 
 Robust( مکانیزم ه��ای انتقال ابری باید از یک مرورگر و موتور قدرتمند
Edge( در پ��ردازش تصویر اس��تفاده ک��رد. ما Fastly را خیلی س��ریع 
)درس��ت بعد از انتخابات ۲۰16( گس��ترش دادیم که خوب کار می کرد، 
اما گسترش Fastly منفعت غیرمنتظره ای برای ما به جا گذاشت. در واقع 
منفعتش این بود که در زمان انتقال ابر توانس��تیم از مرورگر برای کنترل 
روند آزمایش و مراحل پروژه از ابتدا تا انتها اس��تفاده کرده و در نتیجه از 
اشتباهات در برابر مشتریان مان جلوگیری کنیم. این کار باعث شد تا روند 

کلی کار برای خوانندگان و مخاطبان بهتر شود.
فرهنگ

ب��رای من ش��خصاً رضایت بخش ترین کاری که انج��ام دادیم، کار روی 
فرهنگ ش��رکت بود. من در این بخش درب��اره رویکردمان در فرآیند کار 
نوشتم بنابراین فعاًل خیلی در کار عمیق نمی شوم و فقط دو مورد را به این 

مطلب اضافه می کنم.
اول اینکه متناقض ترین چیزی که فهمیدم این بود که س��رمایه گذاری 
ب��ر روی عملک��رد فرهنگ ب��ه نفع کل فرهنگ اس��ت و ما ب��رای انجام 

این کار، س��ختی زیادی کش��یدیم. در واقع ما ماتریس توس��عه  ش��غلی 
)Professional Development Matrix( ایج��اد کردیم که کاماًل 
مورد تقاضا بود و حتی تمرین های مکرر و یک فرآیند بازخورد 36۰ درجه 
فراهم کردیم. ما ترفیع شغلی گرفتیم و تصمیمات اساسی را از دست مدیر 
و سرپرست مهندس به نفع کمیته و هیأت بررسی خارج کردیم. حتی در 
ش��رکت خیلی از عنوان ها و القاب را لغو کردیم؛ مثل لغو عنوان »معمار«. 
هم��ه این کارها ب��رای تیم چالش برانگیز بود، ام��ا واقعا معتقدم که حس 
امنیت به همه داد؛ چون انتظارات واضح تر، قوانین مس��تند شده و شفاف 

و نتایج عادالنه تر است.
دوم اینکه من در این کار خیلی چیزها از تیم یاد گرفتم. وقتی به عنوان 
تازه وارد ش��روع به کار کردم، فکر من بهترین فکر تیم بود، اما به س��رعت 
متوجه ش��دم که چیزهای زیادی باید یاد بگیرم و در واقع با کار گروهی 
توانس��تیم برنامه خود را بس��ازیم. مهمترین مشارکتی که من داشتم این 
ب��ود ک��ه در کارها تیم را رهب��ری می کردم که آنها بهت��ر از من کارها را 
انجام می دادند. این تجربه شگفت انگیزی بود که چشمان من را به واقعیت 

رهبری خدمت گزار باز کرد!
رشد تیم

ما به این درک رسیدیم که چگونه تیم را رشد دهیم. در اولین سال های 
شروع کارم ۵۰ نفر و در آخرین روزها بیش از 18۰ نفر را استخدام کردیم. 
برای انجام این کار باید درباره س��اختار و اندازه تیم استخدام، نحوه هزینه 
برای اس��تخدام، روند مصاحبه و انتخاب نامزد برای تیم و خیلی از موارد 

دیگر از اول تجدیدنظر می کردیم.
تحقیق و توسعه محصول جدید

اینکه توانستم برای راه اندازی تیم تحقیق و توسعه تایمز در کنار مارک 
لوال کار کنم، ش��انس خیلی خوبی بود. هر دوی ما س��خت تالش کردیم 
ت��ا در یک محیط تولیدی باکیفیت، تش��کیالت منطقی برای توس��عه و 
تحقیق در تایمز ایجاد کنیم تا به کسب وکارمان هم کمک کند. ما حتی با 
چالش های مختلفی روبه رو شدیم تا بتوانیم در سازمانی که دارای نوآوری 

است، مشارکت کنیم. این تیم تاکنون کارهای بزرگی انجام داده است.
من خوش شانس بودم که در سال گذشته این فرصت را داشتم تا توسعه 
محصول برند جدیدمان را اداره کنم. همین طور دو محصول مصرفی جدید 
تولید کردم که هنوز نمی توانم درباره آن توضیح بدهم؛ چون فعاًل عمومی 
نش��ده اند، اما می توانم درباره چیزهایی که ب��رای من نقطه عطف در این 
فرآیند بود، صحبت کنم؛ مثل داشتن فرصتی برای همکاری با جیمز بنت 
در شناسایی فرصت ها و استخدام دو کارآفرین برجسته، دروتی مک گیونی 

.)Sarah Adler( و سارا آدلر )Dorothy McGivney(
سایر موارد

ما با اس��تفاده از شیوه های مدرن در یک ش��رکت 16۰ ساله پیشرفت 
زیادی کردیم و مس��یر را به س��مت مصرف فناوری اطالعات پیش بردیم. 
امنیت اطالعات یک اتف��اق ماجراجویی بود که چیزهای زیادی از آن یاد 
گرفت��م. از کارهای قهرمانانه بی��ل مکنل��ی )Bill McKinley( و ارین 
میشل پری به عنوان ارشد امنیت اطالعات )CISO( در شرکت مان تشکر 
می کن��م؛ چون به من اطمینان داد که می توانم با خیال راحت تایمز را به 

دستان توانمند چنین افرادی بسپارم و جای نگرانی نباشد.
سخن پایانی

این یک امتیاز برای من بود که به عنوان یکی از اعضا در تایمز کار کنم. 
من به تیم خودم بس��یار افتخار می کنم و خوش��حالم ک��ه هر یک از آنها 
توانایی رشد در سطح های باالتر را دارند. شکست ها، موفقیت ها و پروژه های 
زیادی اتفاق افتاده اند که نمی توانم به همه آنها در این مقاله اش��اره کنم. 
من بهترین ها را برای اعضای تیمم آرزو دارم و می خواهم شاهد پیشرفت 
روزافزون آنها در س��ال های آتی باشم. هم اکنون نیز می توانم دستاوردها و 

موفقیت های آنها را تصور کنم.
The Startup/techrasa :منبع
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اخبار

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت پتروشیمی شازند،در سال جهش تولید، نمایشگاه 
خودکفایی و دســتاوردهای متخصصین شرکت پتروشیمی شازند، 
روز چهارشنبه 19 آذر ماه با حضور جناب آقای دکتر سعیدی عضو 
محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،جناب 
آقای مهندس جعفری ریاســت محترم ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان مرکزی، جمعی از مدیران محترم شــرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی و جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت 

محترم عامل در مجتمع پتروشیمی شازند افتتاح شد.
مهندس ولدخانی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر صدا و ســیما 
اظهار داشت: با تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی، حداکثر توان 
مهندسین داخلی برای خودکفایی در تامین قطعات بکار گرفته شد 
که با همکاری بیش از ۵0 شرکت دانش بنیان داخلی، بیش از 2600 
قطعه بسیار حساس و تخصصی در مجتمع پتروشیمی شازند ساخت 
داخل شده است. مدیرعامل پتروشیمی شازند بیان کرد: این قطعات 
در بخش ها و واحدهای مختلف صنعت پتروشیمی مانند واحد پلی 
پروپیلن که مواد اولیه تجهیزات پزشکی را تولید می نماید و هدف 
شــدیدترین تحریم ها قرار گرفته است، کاربری بسیار زیادی دارد 
که با بومی ســازی و استفاده از تجهیزات داخلی، تولید محصوالت 
شیمیایی و پلیمری این مجتمع تداوم داشته و در تامین نیاز کشور به 
مواد اولیه حیات بخش سالمت و درمان، وقفه ای ایجاد نشده است.

وی افزود: با ساخت و تولید قطعات ساخت داخل ضمن لغو حدود 

۷۵ تقاضــای واردات تجهیزات از خارج کشــور، حدود 10 میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی را به همراه داشــته است که پیش بینی می 
گردد این صرفه جویی ارزی تا پایان سال جاری، به 12 میلیون یورو 
برســد. مهندس ولدخانی یادآور شد: به منظور تامین نیاز کشور با 
تالش متخصصین این شــرکت، گرید "پلیمر پروپیلن اسپان باند" 
در پتروشیمی شــازند تولید شد که این پلیمر به عنوان ماده اولیه 
در تولید ماسک،البسه و گان پزشکی کاربرد دارد و این شرکت تنها 
تولید کننده این نوع پلیمر در کشور می باشد. خاطر نشان می گردد 
در گذشته این پلیمر از کشــورهای کره جنوبی و ژاپن وارد کشور 
می شــد و ساالنه حدود 10 هزار تن از آن برای تولید ماسک ،گان 
و ملحفه یکبار مصرف بیمارستانی نیاز است و این شرکت آمادگی 

تولید این گرید پلیمری با ظرفیت 100 هزار تن در سال را داشته و 
همچنین این قابلیت وجود دارد تا ضمن تامین نیاز داخل، شرایط 
صادراتی مــازاد این محصول نیز فراهم گــردد. جناب آقای دکتر 
سعیدی عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
در سخنان خود اظهار نمود: با اعمال تحریم های ظالمانه بین المللی 
به ویژه در بخش صنعت پتروشیمی، صنایع کشور راهی جز مقابله با 
این تحریم ها را نداشته و به فضل الهی امروز شاهد آن هستیم که 
پتروشیمی شازند خودکفایی و داخلی سازی را بنا به فرمایشات مقام 

معظم رهبری اجرایی نموده است.
همچنین جناب آقــای مهندس جعفری در حاشــیه بازدید از 
نمایشگاه خودکفایی و دستاوردهای متخصصین شرکت پتروشیمی 
شازند گفت: برگزاری این نمایشگاه نوید بخش آن است که صنایع 
واقع در استان و کشــور امکان تامین نیاز و هم پوشانی یکدیگر را 
دارنــد و یکی از ویژگی های اصلی تحریم های بین المللی و جنگ 
اقتصادی، شناخت هرچه بیشتر از ظرفیت های تولید داخل است و با 
این تحریم ها و فشارهای بین المللی، متخصصین پتروشیمی شازند 

توانستند توانمندی خود را به منصه ظهور برسانند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: بخش 
عمده ای از قطعات و تجهیزات واحدهای مجتمع پتروشیمی شازند 
در گذشــته تنها از طریق تولید کنندگان اصلی تامین می شد که 
برپایی این نمایشگاه، نشان از توانمندی و هم افزایی صنایع تولیدی 

و صنایع پتروشیمی کشور می باشد.

اصفهان - قاســم اسد: با بهره برداری از محل دائمی برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، رویکردهای جدیدی برای 
حضور فعاالن بخش خصوصی کشــور و منطقه مرکزی کشور در 

رویدادهای نمایشگاهی ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، دهمین جلســه کمیســیون تجارت، خدمات و ارتباطات 
اتاق بازرگانی در حالی به میزبانی نمایشگاه اصفهان برگزار شد که 
اعضای حاضر در آن راهکارهای بهره برداری فعاالن اقتصادی استان 
از ظرفیت مجموعه جدید نمایشگاهی اصفهان را مورد بررسی قرار 

دادند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این 
جلسه نقش رویدادهای نمایشگاهی در توسعه اقتصادی را بسیار مهم 
و اساسی دانســت و گفت: یکی از راهکارهای توسعه صادرات برای 
کشــورها، حضور در نمایشگاه های تجاری و تخصصی است چرا که 
نمایشگاه یکی از بهترین ابزارهای بازاریابی برای توسعه محصول و 
همچنین بهترین راهکار برای توســعه سرمایه گذاری در مناطق به 

شمار می رود.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان در بسیاری از بخش های 
اقتصادی رتبه های برتر کشوری را به خود اختصاص داده است، افزود: 

اصفهان در حوزه های سنگ، فوالد، تولید تجهیزات و ماشین آالت، 
دام و طیور، کشــاورزی و گل و گیاه، فــرش و طال و جواهر حرف 
اول کشــور را می زند؛ این پتانسیل های گسترده نشان می دهد که 
اصفهان می تواند محرک افزایش و توســعه صادرات کشور باشد و 
برای دستیابی به این موضوع، رویدادهای نمایشگاهی بهترین ابزار به 
شمار می روند. وی با تاکید بر اینکه ظرفیت صنعت نمایشگاهی در 
اصفهان افزایش یافته است، ادامه داد: با ساخت و تجهیز محل جدید 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، اقدامات الزم برای 
حضور مطلوب شرکت ها و فعاالن اقتصادی در نمایشگاه پیش بینی 
و انجام شده است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان تاکید کرد: اکنون که زیرســاخت های اســتاندارد صنعت 
نمایشگاهی در اصفهان فراهم شده، الزم است نمایشگاه هایی برگزار 
شود که در ســطح منطقه و بین الملل موفق ظاهر شود؛ به همین 
منظور از پیشــنهاد فعاالن اقتصادی برای دستیابی به این موفقیت 
استقبال می کنیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان نیز که به صورت مجازی در این جلسه حضور داشت گفت: 
بهره برداری از محل جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان یک اقدام بسیار مهم و اساسی در حوزه های تجارت، توجه به 

شتابدهنده ها و همچنین گردشگری به شمار می رود.
مسعود گلشــیرازی با تاکید بر اینکه الزم است همراهی ویژه ای 
توسط شرکت های فعال بخش خصوصی اصفهان با نمایشگاه صورت 
گیرد، افزود: برای اینکه چراغ نمایشــگاه روشن باشد، صنایع مهم 
اصفهان باید حضور جدی در رویدادهای نمایشگاهی داشته باشند و 

از برگزاری این رویدادها حمایت کنند.
وی اظهار داشت: دستیابی به توان  صادراتی و همچنین پیش برد 
موفقیت های فراصنعتی با استفاده از پتانسیل های نمایشگاهی قابل 
انجام است و بر همین اســاس، امیدواریم شرایط الزم برای حضور 
مطلوب شرکت های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در نمایشگاه 

اصفهان ایجاد شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: معاون امور بندری و اقتصادی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن با اشاره به عملکرد رو به رشد 
بنادر استان گیالن گفت: عملکرد تخلیه و بارگیری 9 ماهه نخست 
99 بنادر استان گیالن از عملکرد 12 ماه سال گذشته پیشی گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، 
محمد محسن سلیمی پور با اشاره به عملکرد مناسب و رو به رشد 
بنادر انزلی و آستارا اظهار داشت: میزان تخلیه و بارگیری کاال در 9 
ماهه نخســت امسال یک میلیون و 1۸ هزار تن و کانتینر ۴ هزار و 
TEU ۳00 در این بنادر بوده که این عملکرد از میزان کل تخلیه و 
بارگیری کاال و کانتینر 12 ماهه سال 9۸ این بنادر سبقت و پیشی 

گرفته است.
وی افزود: در 9 ماهه ســال جاری میــزان تخلیه و بارگیری در 
مجتمع بندری انزلی یک میلیون و ۳۳ هزار تن و در بخش کانتینر 
۴ هزار و صد TEU بوده که به ترتیب با رشــد ۳۸ و ۵9 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارا بوده است.
 معــاون امور بندری و اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانوردی 
استان گیالن با اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا 
خاطرنشان کرد: در این بندر میزان تخلیه و بارگیری کاال در 9 ماهه 
نخست سال 1۵1 هزار تن و در بخش کانتینری TEU 1۸۵ که به 
ترتیب 2۷ و 100 رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشد.
ســلیمی پور در مورد صــادرات و واردات کاالی غیر نفتی اذعان 

داشت: عملکرد بندر انزلی در 9 ماهه سال جاری در بخش صادرات 
کاالی غیر نفتی به میزان ۴۸ درصد نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته بوده اســت که عمده این کاالها شامل کاالی ساختمانی، 

محصوالت کشاورزی، کاالی معدنی و مواد شیمیایی می باشد.
وی ادامه داد: در بخش واردات کاالی غیر نفتی به میزان ۸66 هزار 
تن با رشد ۳6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است که 
از این مقدار ۵91 هزار تن مربوط به کاالی اساسی و 211 هزار تن 

مربوط به چوب و تخته بوده است . 
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
گیالن از رشــد 2۷ درصدی ورود شــناورها به بندر انزلی در 9 ماه 
نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و تصریح کرد: 

منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا نیز با ایجاد زیر ساخت ها مناسب 
و تامین تجهیــزات و فعالیتهای بندری و عملیات الیروبی، روند رو 
به رشــدی در این 9 ماه داشته و شــاهد رشد 2۷ درصدی تخلیه 
و بارگیری کاال و 100 درصدی کانتینر و 2۸ درصدی ورود شــناور 
نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشیم که در بخش واردات رشد 

۴6 درصدی را تجربه نموده است. 
ســلیمی پور با بیان اینکه علیرغم شیوع بیمار منحوس کرونا و 
محدودیت ها ناشــی از آن و اعمال تحریم های ظالمانه اســتکبار، 
بنادر اســتان عملکرد مناسب و صعودی را داشته متذکر شد: انجام 
فعالیتهای بازاریابی و برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در زمینه تسریع 
و تسهیل در ارائه خدمات و همت مضاعف مدیران اجرایی و کارکنان 
بنادر و ترمینال اپراتورها و ســایر بخش های خصوصی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، عملکرد بندر گیالن روندی رو به رشد داشته 
اســت و این بنادر باالخص در زمینه تامین نیازهــای بازار به ویژه 

کاالهای اساسی و غالت نقش بسزایی ایفاد می نمایند.
وی آینده بنادر گیالن را بســیار روشن و موفق دانست و گفت: 
بی شــک با اجرای برنامه های آتی در سال جاری و آتی در زمینه 
تامین، خرید و بازسازی تجهیزات و بهره برداری از پروژه های سرمایه 
گذاری جدید در زمینه سیلوهای غالت، مخازن و ارتقا شاخص های 
عملیاتی و تجارت فرا مرزی، عملکرد بنادر انزلی و آستارا رشد قابل 

توجهی خواهند داشت.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معــاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری قم از راه اندازی خط رینگی اتصال پایانه های اطراف حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( خبــر داد. عباس ذاکریان که 
امروز در نشســت رسمی و علنی شــورای اسالمی شهر قم سخن 
می گفت با اشاره به تغییر وضعیت خطوط اتوبوسرانی شهری قم بیان 
کرد: این خطوط از حدود ۵ ســال پیش از حالت شعاعی به قطری 
تبدیل شد تا خدمات رســانی به مردم در سطح وسیع تری دنبال 
شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود: بررسی های و 
آمارگیری های اخیر نشان می دهد برخی از این خطوط قطری گاهی 
در مبدأ و گاهی مقصد نهایی خود دارای مسافر الزم و کافی نیست 
و از این رو تغییر این خطوط قطری به خطوط شعاعی در دستور کار 
قرار گرفت. ذاکریان ادامه داد: به طور مثال در خط پیام نور به جواد 
االئمه )ع( شاهد این بودیم که مسافران از پیام نور به هسته مرکزی 
شــهر و یا از جواد االئمه )ع( به حرم مطهر و هســته مرکزی شهر 
می آیند و ادامه مسیر نمی دهند و بر همین اساس، تغییر وضعیت از 

حالت قطری به شعاعی پیگیری شد تا همه خطوط به هسته مرکزی 
شــهر به ویژه سه راه بازار و چهارراه بازار ختم نشود. وی اضافه کرد: 
البته همچنان و در سه خط از خطوط اتوبوسرانی شهری و بر اساس 
تقاضای مــردم، حالت قطری موجود باقی می ماند. معاون حمل و 

نقل و ترافیک شــهرداری قم با بیان این که در این تغییر وضعیت، 
راه انــدازی خط رینگی اتصال پایانه های اطراف حرم مطهر حضرت 
کریمه اهل بیت )س( نیز مورد توجه قرار گرفته اســت، اذعان کرد: 
تحقق نهایی این امر نیازمند مصّوبه قیمت گذاری این خط توسط 
شورای اسالمی شهر اســت. همچنین نائب رئیس شورای اسالمی 
شهر قم نیز درباره این موضوع تصریح کرد: بحث تغییر و ساماندهی 
مســیر اتوبوس های شــهری از جمله مباحث دامنه دار در شورای 
اسالمی شهر است. حسن بختیاری همچنین گفت: تردیدی نیست 
که هرگونه تصمیم در این باره نباید بر مبنای آزمون و خطا گرفته 
شود، چراکه این امر برای مردم هزینه خواهد داشت و از این رو، همه 
امور باید بر اساس تصمیمات کارشناسی به پیش َرَود. در پایان این 
نشست اعضای شورای اسالمی شهر قم با الیحه اخذ مجّوز شهرداری 
مبنی بر نرخ گذاری خط رینگی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه )س( به قیمت 1۸0 تومان برای کارت بلیت ها و ۵00 تومان 

برای دریافت نقدی هزینه موافقت کردند.

در سال جهش تولید صورت پذیرفت؛

  نمایشگاه خودکفایی و دستاوردهای متخصصین 
شرکت پتروشیمی شازند افتتاح شد

در نشست مشترک نمایشگاه اصفهان و کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مطرح شد

رویکردهای جدید برای حضور فعاالن بخش خصوصی در نمایشگاه اصفهان

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان عنوان کرد:

ثبت رکوردی دیگر در تخلیه و بارگیری بنادر گیالن

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری استان خبر داد:

رینگ اتوبوس هسته مرکزی شهر قم راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین عنوان کرد:
انعقاد قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با شرکت گاز استان قزوین 

در راستای بومی سازی تکنولوژی های نوین 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: دو طرح پژوهشی نشت یابی با پهباد و طراحی 
و ساخت هیتر برقی به منظور نصب بر روی رگوالتورهای ایستگاه های تقلیل فشار ما 
بین شرکت گاز استان قزوین و دانشگاه صنعتی شریف کلید خورد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز استان قزوین ، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت 
بیان نمود: اهداف پژوهش  اســتفاده از دانش ، ظرفیت علمی  دانشــگاهها ، پارک 
های علم و فناوری  و شرکت های دانش بنیان به منظور رفع مشکالت با استفاده از 
تکنولوژی های نوین  و بومی سازی  این تکنولوژی ها در صنعت گاز کشور می باشد  
که در همین راستا شرکت گاز استان قزوین سعی کرده با حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه های مختلف به این مهم دست 
یابد. بوشهری ضمن بیان مشکالت و موانع  نشت یابی مسیر های خطوط تغذیه برون شهری  به ویژه در مناطق کوهستانی افزود 
به منظور برداشتن موانع موجود  شرکت گاز استان قزوین به عنوان اولین شرکت ، قرار دادی در قالب پروژه  پژوهشی نشت یابی 
و فیلم برداری  و بازبینی خطوط  با پهباد را با دانشگاه صنعتی شریف منعقد نمود که امید است پس از اتمام پروژه ،  دانش نشت 
یابی با پهباد در کشور  بومی شده و شرکت گاز استان قزوین در این زمینه پیشرو باشد. وی در ادامه مشکالت  هیترهای فعلی در  
ایستگاههای تقلیل فشار  را نیز تشریح کرد و گفت شرکت گاز استان قزوین قرار دادی پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف در قالب 
طراحی و ساخت هیتر برقی  به منظور نصب بر روی رگوالتور ایستگاههای تقلیل فشار انعقاد نمود تا بتواند در جهت صرفه جویی 

در مصرف گاز ، کاهش آلودگی هوا  و کاهش هزینه نگهداری گام بردارد.
 

در 9 ماهه سال جاری؛
تولید حدود 7 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق توسط نیروگاه رامین اهواز

اهواز - شبنم قجاوند: این نیروگاه در 9 ماهه سال جاری توانست 6 میلیون و 
96۷ هزار و ۸۷۵ مگاوات ســاعت انــرژی برق تولید کند.  به گزارش روابط عمومی 
نیروگاه رامین اهواز: خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اظهار داشت: افت دمای 
هوا در نیمه دوم سال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی برق و متعاقبا کاهش نیاز 
شبکه سراسری برق کشور دارد و این موضوع فرصتی مناسب جهت رفع محدودیت 
های تولیدی و چالشــهای فنی نیروگاه است تا بتوانیم با آمادگی بهتری به استقبال 
تابستان آتی برویم. مدیر عامل نیروگاه رامین میزان تولید برق این نیروگاه در آذرماه 
سال جاری را ۷1۴ هزار و 2۴ مگاوات ساعت عنوان نمود که با این میزان ، مجموع تولید برق نیروگاه در 9 ماهه سال جاری به 6 
میلیون و 96۷ هزار و ۸۷۵ مگاوات ساعت رسید. وی متوسط تولید لحظه ای در آذرماه را 2۵۴ مگاوات ساعت و در 9 ماهه سال را 
2۳2 مگاوات ساعت عنوان نمود.  محمدی همچنین ساعت کارکرد واحدهای تولیدی در آذرماه را 2۸10 ساعت و در 9 ماهه سال 
را ۳0 هزار و ۴۵ ساعت اعالم نمود. محمدی اظهار امیدواری نمود تا با رفع چالشهای فنی و تولید پایدار انرژی برق خدمت رسان 
شایسته ای برای مردم باشیم. الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش 

مهمی در تامین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا می کند.

درخشش ستاره خلیج فارس در جشنواره ملی انتشارات
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس در بخش های مختلف پانزدهمین جشــنواره ملی انتشــارات توانست عناوین 
متعددی را از آن خود کند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
صبح امروز اختتامیه ی پانزدهمین جشــنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور در 
تهران و در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. این جشنواره که 
همه ساله به همت انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و با همکاری دانشگاه ها، 
روابط عمومی وزارتخانه ها، ســازمان ها و شــرکت های خصوصی و دولتی به ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های کشور می پردازد، امسال نیز همچون سال های گذشته در بخش های متعددی فعالیت خود را ادامه داد 
و روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز به عنوان دستگاه برتر در بسیاری از بخش ها نامزد بود. با این حال امروز بنا بر 
اعالم نظر هیات داوران روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بخش عکس رتبه ی برتر ملی و در بخش های تهیه و تدوین 
کتاب رتبه اول، تهیه و تدوین بروشور رتبه ی اول و در بخش تبلیغات رتبه ی دوم را در سطح استان های کشور از آن خود کرد. 
گفتنی است این جشنواره در دو بخش رقابتی و آموزشی به کار خود پایان داد و از دستگاه های برتر با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

خاموشی های برق ناشی از برف و کوالک گلستان برطرف شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : خاموشی های 
برق ناشی از برف و کوالک گلستان برطرف شد.بهرام قائمی گفت :با توجه به اعالم هواشناسی و ورود سامانه سرد و بارش همراه 
با کوالک و ریزش برف ،نیروهای شرکت توزیع نیروی برق گلستان در آماده باش بودند.وی افزود :شدت بارش ها در روز جمعه به 
اندازه ایی بود که در همان ساعات اولیه ،1۳ فیدر از مدار خارج شد که مشکل ۸ فیدر در همان لحظات اولیه برطرف شد.قائمی 
اضافه کرد : وزش باد در مراوه تپه با سرعت 9۵ کیلومتر بر ساعت باعث سقوط تیر برق شد و عالوه بر آن به دلیل سقوط درختان 
برخی از شبکه های سیمی پاره شده و با اعزام اکیپ ، برق 1۴ روستا از 1۸ روستا در همان ساعات اولیه برطرف شد.شایان ذکر 
است در طی این شرایط نامساعد جوی ؛2۷ مورد قطع فیدر فشار متوسط و 129 مورد خاموشی فشار ضعیف رخ داده که با تالش 

پرسنل برق گلستان کلیه خاموشی ها برطرف گردید.

افزایش تعرفه برق هرمزگان با شروع زمستان
 بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان 
گفت: با آغاز فصل زمســتان تعرفه برق در استان به حالت عادی و با نرخ ۷2 تومان 
در هر کیلووات ساعت محاسبه می شود. مهندس هاجر عبدی افزود: از اول فروردین 
تا آخر آذر هر کیلووات ســاعت برق به صورت خالص برای مشترکان خانگی به طور 
متوسط 2۵ تومان به عنوان نرخ تابستانی محاسبه می شود که در فصل زمستان به 
حالت عادی و به نرخ ۷2 تومان بر می گردد. وی اظهار کرد: 9 ماه از ســال به علت 
شرایط آب و هوایی هرمزگان تعرفه برق گرمسیری اعمال می شود، ولی در سه ماه آخر 
سال این تعرفه تغییر می کند. عبدی اضافه کرد: شرکت توزیع برق هرمزگان ۷19 هزار مشترک برق دارد که ۵۸۷ هزار مشترک در 
بخش خانگی هستند. وی با اشاره به اینکه نرخ تعرفه برق خانگی استان در فصل زمستان حدود سه برابر تابستان است تاکید کرد: 
مشترکان در این فصل حداکثر دقت را در استفاده از لوازم برقی پرمصرف مانند آبگرمکن، لباسشویی و جاروبرقی داشته باشد. عبدی 
اضافه کرد: مشترکین برای آگاهی از میزان مصرف برق خود در فصل زمستان می توانند با نصب اپلیکیشن "برق من" بر روی تلفن 
های همراه از میزان مصرف خود در این فصل مطلع شوند. مدیرعامل شرکت توزیع برق اظهار داشت: در فصل زمستان مشترکانی 
که مصرف برق خود را به کمتر از ۸0 کیلووات در ماه برسانند مشمول طرح برق امید شده و قبض برق آنها رایگان محاسبه می 
شود. عبدی تصریح کرد: با حذف تعرفه مناطق گرمسیر، هزینه برق فصل زمستان حدود سه برابر افزایش می یابد و مشترکان برای 

مدیریت هزینه های برق، در مصرف لوازم برقی پرمصرف بویژه آبگرمکن حداکثر دقت داشته باشد

جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه احداث 2000 واحد مسکن محرومین 
گیالن برگزار شد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن گیالن، 
جلسه ای به ریاست مهندس علی اوسط اکبری مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری گیالن و با حضور مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان گیالن، رحمتیان معاون بازسازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن استان، 
مسئوالن بانک های عامل به منظور هماهنگی اجرای تفاهم نامه احداث 2000 واحد 
مسکن محرومین در سالن شهید انصاری استانداری گیالن برگزار شد. در ابتدای جلسه 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن ضمن تشکر از همکاری بانک های 
عامل استان گفت: تاکنون یک هزار و۸۵۳ متقاضی مسکن محرومین موفق به عقد قرارداد دریافت تسهیالت شده اند. اکبرزاده یادآور 
شد: تاکنون روند احداث این پروژه را طبق برنامه پیش برده ایم و تا پایان سالجاری این پروژه به بهره برداری خواهد رسید. اکبرزاده 
گفت: تعداد 1۴2 مورد پی کنی، 12۴ مورد اجرای فونداسیون ، ۴6 مورد اجرای ستون، ۴۳ مورد اجرای سقف، 11 مورد دیوار کشی 
صورت گرفته است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن در این جلسه به اهمیت ساخت مسکن محرومین در مناطق 

روستایی اشاره کرد و گفت: تامین مسکن محرومین اقدامی بزرگ و انقالبی است که توسط بنیاد مسکن در استان اجرایی شد. 
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استارت آپ های جدید سیلیکون ولی با انتخاب مدلی برای ارائه خدمات 
به ش��رکت های دیگر، جریان درآمدی مناس��بی در دوران س��خت دنیای 

فناوری ایجاد می کنند.
وضعیت کنونی ش��رکت های فعال در حوزه  فناوری ش��اید در نگاه اول 
آنچنان مناسب به نظر نرسد. غول های بزرگ بازار هر کدام درگیر دعواهای 
حقوقی و تنظیم  قانون هس��تند و آینده  ای دشوار پیش رو دارند. به عالوه، 
برخی از آنها در درگیری های سیاسی نیز وارد شده اند. به هرحال در چنین 
وضعیتی، شاید خوش بین ترین کارشناسان و عالقه مندان به دنیای فناوری 
هم پیش��رفت و موفقیت اس��تارت آپ ها را دور از ذه��ن بدانند. در همین 
اوضاع، ش��رایط برای بس��یاری از کارآفرینان آسان به نظر می رسد؛ چراکه 
با مدل های درآمدی مناس��ب، روند رش��د و موفقیت خ��ود را تا حدودی 

تضمین کرده اند.
هنریک دوبوگراس و پدرو فرانچس��کی، دو کارآفرین ۲3 ساله  فعال در 
سان فرانسیس��کو هستند که هر دو از دانش��گاه استنفورد انصراف داده اند. 
آنها استارت آپی به نام برکس )Brex( راه اندازی کرده اند که درحال حاضر، 
به عنوان یکی از فعاالن خبرساز سیلیکون ولی شناخته می شود. استارت آپ 
 برکس محصولی به صورت کارت اعتباری دارد که برای ارائه  س��رویس به 
اس��تارت آپ های دیگر طراحی شده است. بنیان گذاران برکس به موفقیت 
استارت آپ خود بسیار باور داشتند و امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، 

به بازیگری شناخته شده در میان شرکت های نوپا تبدیل شده اند.
مرکز فعالیت اس��تارت آپ نوپای برکس در سان فرانسیسکو قرار دارد و 
بنیان گذاران آن با جذب میلیون ها دالر سرمایه در جدیدترین دور جذب، 
ارزش��ش را به ۲.6 میلیارد دالر رس��انده اند. ارزش گذاری جدید ش��رکت 

دارایی هر یک از بنیان گذاران را به 43۰ میلیون دالر رسانده است.
برکس را می توان مثالی روش��ن از ان��رژی درخورتوجه در حال جریان 
در سیلیکون ولی دانس��ت. با وجود روزهای نسبتا دشواری که برای دیگر 
فعاالن دنیای فناوری، به ویژه ش��رکت های بزرگ س��پری می شود،  چنین 
اس��تارت آپ هایی نماد فرصت های بیش��ماری هس��تند که هنوز در این 
فض��ا وجود دارد. در نیمه  اول س��ال جاری میالدی، اس��تارت آپ ها موفق 
ش��ده اند ۵۵ میلیارد دالر س��رمایه جذب کنند که از سال ۲۰۰۰ به  بعد، 
این میزان بی سابقه بوده است. نکته  جالب این است که حجم عظیمی از 
استارت آپ های کنونی در حال رش��د، بازار مهمی به نام »استارت آپ های 

دیگر« را هدف قرار داده اند.
استار ت آپ دیگری به نام Certa وجود دارد که مانند برکس، اکوسیستم 
اس��تارت آپی را هدف قرار می دهد. آنها خدمات مدیری��ت دارایی را برای 
کارمندان اس��تارت آپ ها عرضه می کنند و اکنون 1.7 میلیارد دالر ارزش 
دارند. از فعاالن مشابه دیگر می توان به Guideline با مأموریت خدمات 
بازنشس��تگی برای اس��تارت آپ ها و همچنین کپی هایی از برکس اش��اره 
کرد. اینترپرایم )InterPrime( از استارت آپ های مشابه دیگر محسوب 
می شود که »سرمایه  ساکن« شرکت های نوپا را مدیریت می کند و اکنون 

بیش از ۵۰مشتری دارد.
کانیشکا ماهشواری، از بنیان گذاران اینترپرایم، اعتقاد دارد استارت آپ ها 
بازار مناس��بی هستند و هنوز خدمات زیادی برای ارائه به آنها وجود دارد. 
او که ش��رکتش را در منلوپارک کالیفرنیا تأس��یس کرده اس��ت، بازخورد 
مناس��ب کارمندان و مدیران شرکت های نوپا را هم از دالیل مناسب بودن 

بازار مذکور می داند.
داستان برکس از برزیل، محل تولد دوبوگراس و فرانچسکی، شروع شد. 
فرانچسکی از 1۲سالگی به طور جدی در دنیای نرم افزار فعالیت می کرد و 
اولین تجربه ها را هم در جیلبریک کردن آیفون به دس��ت آورد. دوبوگراس 
در 14 س��الگی شرکت بازی سازی تأسیس کرد که بعدا به  دلیل مشکالت 
کپی رایت تعطیل شد. این دو نفر در توییتر با هم آشنا شدند و استارت آپی 
فعال در حوزه  پرداخت به نام Pagar.me در س��ائوپائولو تأسیس کردند. 
استارت آپ آنها وقتی ۲۰ ساله بودند، به شرکت بزرگ پردازش کارت های 

اعتباری برزیل، Stone، فروخته شد.
بنیان گذاران برکس در سال ۲۰1۵ به سیلیکون ولی رفتند تا در دانشگاه 
اس��تنفورد ادامه  تحصیل دهند. تحصیل در استنفورد برای آنها مانند رؤیا 
بود. هر دو نفر به سریال تلویزیونی Chuck عالقه مند بودند که شخصیت 
اصلی آن هکر فارغ التحصیل اس��تنفورد بود. البته آنها پس از هش��ت ماه، 
رؤی��ای تحصیل در اس��تنفورد را رها کردند. مقصد بعدی، ش��تاب دهنده  
وای کامبینیت��ور )Y Combinator( ب��ود که دوس��تان برزیلی با ایده  

استارت آپی در حوزه  واقعیت مجازی به آن وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعالیت در فضای استارت آپی، به 

مشکالت مالی و اعتباری بنیان گذاران پی بردند. آنها به این نتیجه رسیدند 
که سیس��تم س��نتی برای اعطای اعتبار و امتیازهای بانکی به کارآفرینان 
کارآمد نیست. بانک ها از بنیان گذاران مواردی همچون ضمانت نامه و سابقه  
اعتبار درخواست می کردند که با توجه به سن کم اکثر آنها، تأمین کردنی 
نبود. درنهایت، اس��تارت آپ دوستان برزیلی که Veyond نام داشت، به 

حوزه  اعتبارات بانکی وارد شد و امروزه، نام برکس را یدک می کشد.
اید ه  اولیه  برکس ارائه  خدمات اعتباری س��ریع به اس��تارت آپ ها بود تا 
بنیان گذاران بدون نیاز به ارائه  اسناد سنتی، نیازهای بانکی خود را برطرف 
کنن��د. اولین همکاری بانک��ی برکس با بان��ک Sutton در اوهایو بود تا 
کارت های اعتباری از طریق آنها صادر ش��وند. ش��رکت برای حفظ اعتبار 
و امنیت خود به صورت دائمی حس��اب های بانکی مش��تریان را بررسی و 
محدودیت های اعتباری آنها را تنظیم می کند. به عالوه، استارت آپ ها باید 
هزینه های اعتباری خود را به صورت ماهانه پرداخت کنند تا خللی در روند 

تأمین اعتبار ایجاد نشود.
هر استارت آپ تا پنج عضو یا کارمند را به  رایگان به سیستم برکس اضافه 
می  کن��د و پ��س  از آن، هر عضو جدید هزینه پنج دالری در س��ال خواهد 
داش��ت. کانال اصلی درآمد برکس دریافت کارمزد خرید از فروش��ندگان 
خدمات و محصوالت است. بنیان گذاران برکس اکنون به صورت اشتراکی 
مدیریت ش��رکت را برعهده دارند. دوبوگراس وظیفه  مدیریت قراردادهای 
ش��راکت و افزایش س��رمایه و ارتباطات و فرانچس��کی مدیریت فناوری و 

عملیات را برعهده دارد.
آنو هاریهاران، از ش��رکای وای کامبینیتور که در برکس سرمایه گذاری 
کرده اس��ت، رشد آنها را بس��یار س��ریع ارزیابی می کند. از نگاه او، تقاضا 
برای خدمات برکس با سرعت زیادی افزایش یافت و حتی مدیریت تقاضا 
به نوعی از کنترل خارج ش��د. Hims، استارت آپ فعال در حوزه  خدمات 
پزش��کی آنالین و SoFi، اس��تارت آپ فعال در حوزه مدیریت دارایی های 
شخصی وClassPass، استارت آپ فعال در حوزه  سالمت و تناسب اندام، 

از اولین مشتریان برکس بودند.
اس��تارت آپ Boxed یکی از مش��تریان اصلی برکس بود که از س��ال 
گذشته، از کارت های اعتباری آنها برای خریدهای خود، ازجمله انبارداری 
 ،Boxedو تبلیغات دیجیتال، استفاده می کنند. چی هوانگ، مدیر اجرایی
می گوید امکانات خرید اعتباری در کنار فروش نقدی، س��رمایه  مناس��بی 
در اختیار آنها قرار داد که روند رش��د را با س��رعت بیشتری پیش برد. او 
امکان استفاده از خدمات کار به صورت غیرفیزیکی را هم از مزیت های مهم 
برکس می داند. شایان ذکر است Boxed با سرمایه گذاری نزدیک به ۲۵۰ 

میلیون دالری، اکنون درآمد ساالنه اش تقریبا 1۰۰ میلیون دالر است.
الریسا مارانهائو روکا، اولین کارمند استارت آپ برکس و مدیر ارتباطات 
ش��رکت است. او اس��تخدام اولین مهندس��ان در اس��تارت آپ را چالشی 
بس��یار بزرگ می داند که رقابت شدید برای جذب استعداد در اکوسیستم 
اس��تارت آپی، یکی از دالیل آن بود. الریس��ا می گوید در روزهای ابتدایی، 
هیچ کس آنها را نمی ش��ناخت و در نتایج گوگل هم ظاهر نمی ش��دند؛ به  
همین دلیل، جذب متخصصان حرفه ای برای توس��عه  کس��ب وکار بسیار 
دشوار بود. اولین سرمایه گذاری های مهم در برکس در فوریه و اکتبر سال 
گذشته  انجام شد. آنها تنها پس از شش ماه فعالیت، به ارزش یک  میلیارد 
دالر رس��یدند و اصطالحا یونیکورن ش��دند. از میان سرمایه گذاران اصلی 

می توان به پیتر تیل و مکس لوچین، بنیان گذارهای پی پال، اشاره کرد.
برکس پس از جذب س��رمایه چش��مگیر، تمرکز خود را روی تبلیغات 
گذاش��ت و در مکان ه��ای متنوع از ایس��تگاه های اتوب��وس و پایانه های 
فرودگاه ها تا بیلبوردهای ش��هری، لوگو و شعار خود را به استارت آپ های 
دیگ��ر نش��ان داد. دوبوگراس چن��د ماه بع��د در کنفرانس��ی اعالم کرد 
بیلبوردهای ش��هری روش ارزان تری در مقایسه با تبلیغات دیجیتال برای 
جذب کارمندان و مش��تریان بالقوه بودند. او می گوید همین اظهارنظر به 
افزایش قیمت بیلبوردها در سان فرانسیسکو منجر شد. او امروز قانونی دارد: 

»هیچ گاه درباره  تبلیغات مفید و کارآمد صحبت نکنید.«
برکس امروز ۲۲۰ کارمند دارد و احتماال تا پایان سال جاری، تعدادشان 
به 4۰۰ نفر افزایش یابد. افزایش شهرت و اعتبار اولیه به مرور سرمایه گذاران 
بیش��تری را به آنها عالقه مند کرد که البته بنیان گذاران، بس��یاری از آنها 
را رد کردند. نکته  جالب اینکه مدیران برکس از جلس��ه با سرمایه گذاران 
خطرپذیر برای نمایش خدمات خود به اس��تارت آپ های موردحمایت آنها 
استفاده می کردند. یکی از جلسه های برکس با استارت آپ ها در کافی شاپی 
در س��اوث پارک سان فرانسیسکو برگزار ش��د که جمعیت مناسبی در آن 
حضور یافتند. استقبال مناسب از جلسه  معرفی باعث شد برکس سالنی را 

در باالی همان کافی شاپ برای رویدادهای خود در اختیار بگیرد.
برکس برای س��الن رویدادهای خود نام اتاق بیضی )Oval Room( را 
انتخاب کرد که عالوه  بر وجه تس��میه  ای شبیه به اتاق بیضی کاخ  سفید، 
به شکل ساوث پارک نیز بی شباهت نیست. سالن مذکور در میان خدمات 
برکس برای اس��تارت آپ ها ق��رار دارد. از س��رویس های دیگر می توان به 
اعتبار تهیه  فضای ابری و تخفیف در فضاهای کاری WeWork و حتی 

امتیازهایی برای اجاره  اسکوتر برقی اشاره کرد.
رش��د و موفقیت اس��تارت آپ برکس ب��رای بنیان گذارانش ب��ا درآمد و 
ثروت مناسبی همراه بود. بااین حال، ادامه  روند موفقیت و درآمدزایی آنها 
هنوز کامال روش��ن نیس��ت، چراکه درصد زیادی از استارت آپ ها شکست 
می خورند. به  بیان دیگر، مشتریان برکس با احتمال بسیار فراوان شکست 
و خارج ش��دن از روند کاری روبه رو هستند که درنهایت، به کاهش درآمد 

آنها هم منجر می شود.
فرانچس��کی درباره  رفتار شرکتش با اس��تارت آپ های در حال شکست 
اعتق��اد دارد که رویکردی متفاوت با ش��رکت های اعتباری س��نتی انجام 
می شود. آنها برخالف شرکت های سنتی در زمان کاهش اعتبار مشتریان 
و نزدیک شدن شکست، اعتبار آنها را قطع نمی کنند. درواقع، برکس حتی 
کارآفرینان شکس��ت خورده را نیز به عنوان مشتریان بالقوه آتی می داند و 
آنها را از برنامه ریزی های خود خارج نمی کند. بنیان گذاران برکس می دانند 
هر کارآفرین اس��تارت آپی شاید روزی دیگر با ایده ای جدید به کسب وکار 

بازگردد.
دوبوگراس اعتقاد دارد سرمایه  گذاری خطرپذیر هنوز به عنوان بازیگری 
مهم در اکوسیس��تم اس��تارت آپی و درنتیجه، در فهرس��ت مشتریان آنها 
حضور خواهد داشت. درواقع، تا زمانی که برکس خدمات سریع و عالی به 
استارت آپ های موردحمایت سرمایه گذاران ارائه کند، بخت جذب مشتری 
دارد. به عالوه آنها با توجه به آمارهای اعتباری شرکت  ها می توانند کاهش 

درآمد یا خطر شکست آنها را متوجه شوند که در برنامه ریزی های آتی مفید 
خواهد بود. برکس امروز استارت آپی غیرسودده محسوب می شود و تنها با 
جذب س��رمایه توانایی تأمین هزینه های خود را دارد و در جدیدترین دور 
نیز از شرکت هایی همچون DST Global و Kleiner Perkins حدود 
1۰۰ میلیون دالر سرمایه جذب کرده  است. دور اخیر، مجموع سرمایه های 
جذب شده در برکس را به 31۵ میلیون دالر رساند که بدهی های شرکت 

نیز جزو آن محسوب می شوند.
نیل متا، از س��رمایه گذاران Greenoaks Capital اس��ت که در دور 
جذب س��رمایه  برکس در اکتبر حضور داش��ت. او ای��ده و تجربه کاربری 
عالی برکس را به عنوان دلیلی اصلی س��رمایه گذاری بیان کرده و آن را با 
اولین رویارویی خود با اوبر یا خودروهای تسال مقایسه می کند. متا اعتقاد 
دارد برکس در ابتدای مس��یر فعالیت است و آینده  ای روشن انتظار آنها را 
می کشد. در سال جاری، برکس بخشی از تمرکز خود را به خدمت رسانی 
به ش��رکت های تجارت الکترونیک اختصاص داد ک��ه اکنون 3۰درصد از 
کسب وکار آنها را پوشش می دهند. در ماه های گذشته، برخی شرکت های 
سهامی عام پیش��نهادی برای کارت های اعتباری برکس ارائه کرده اند که 
البته با مخالفت مدیران روبه رو ش��ده است. فرانچسکی در پایان مصاحبه 
درب��اره  اس��تارت آپش، حفظ نظم و باقی ماندن در مس��یر اصلی را چالش 
و وظیفه   اصلی برکس می داند. او اعتقاد دارد بس��یاری از استارت آپ های 
س��یلیکون ولی پس از مدتی مأموریت اصلی خود را فراموش می کنند که 

به نوعی اولین قدم ها به سمت شکست را تشکیل می دهد.
مطالعه  داستان استارت آپ برکس نکته  مهمی درباره  ظرفیت چشمگیر 
بازار B۲B برای اس��تارت آپ ها دارد؛ بازاری که در آن شرکت ها هدف قرار 
می گیرند و در صورت ارائه  خدمات و محصوالت مناسب، جریان درآمدی 

پایدارتر و بزرگ تری برای استارت آپ فراهم می کنند.
NYTIMES/zoomit :منبع

خدمات به استارت آپ های دیگر؛ مدل درآمدی پرسود برای استارت آپ های سیلیکون ولی
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مترجم: طاهره منیری ش��ریف : مهم نیس��ت در چه صنعتی مشغول 
به کار هستید، تیم شما به منظور توسعه نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی 
نیاز به خالقیت دارد. تش��ویق به تفکر خالق، باعث می ش��ود کارمندان 
تصویر بزرگ تری را در ذهن ش��ان تجس��م و به صورت مولد و سودآور، 

روی مسائلی که تاثیر عمیق تری روی کسب و کار دارد تمرکز کنند.
درحالی ک��ه ای��ن فرآین��د خالقانه احتماال نس��بت ب��ه فرآیند تولید 
حداکث��ری و اتوماتیک، کمتر مولد به نظر برس��د، ولی در نهایت چون 
تالش ها روی تصویر بزرگ تر تمرکز دارند، بهره وری کارمندان معنا دارتر 

می شود و به شکوفایی کسب وکار می انجامد.
بنابراین محیط کاری مناس��ب برای بهره وری و خروجی بهتر، باید به 

تحریک خالقیت کمک  کند.
با استفاده از روش های زیر، می توانید محرک خالقیت تیم خود باشید:
1. نقشه  ذهنی ایده های خود را روی وایت برد ترسیم کنید:

نقش��ه  ذهنی، نموداری است که شما می توانید آن را ایجاد کنید. در 
این نمودار، ایده  اصلی در وس��ط قرار دارد و ش��اخه های متصل به آن، 
جزییات بیش��تر درب��اره  آن مفهوم را نمایش می دهند. ذهن انس��ان از 
این نمودارهای بصری برای س��ازماندهی اطالعات اس��تفاده و آن را به 

گونه های متفاوتی مشاهده می کند.
نقش��ه  ذهنی اب��زار ایده آلی برای توف��ان مغزی به ش��مار می رود تا 
خالقیت همه  افراد حاضر در یک جلسه را تحریک کند. مثال بازاریاب ها 
می توانند از ابزارهای نقش��ه ذهنی دیجیتال مثل iMindMap برای 
تحری��ک خالقیت موردنیاز خ��ود در ایجاد کمپین ی��ا محتوای بصری 

مدنظرشان استفاده کنند.
تی��م بازاریاب��ی می تواند تمام ایده ه��ای احتمالی را )در ابتدا ش��اید 
هیچ اتصاالت و ش��اخه ای نداش��ته باش��ند( به صورت فهرست بنویسد 
و س��پس آن ایده ها را به نقش��ه   ذهنی منتقل کند تا اتصاالت جدیدی 

که الهام بخش رویکردی منحصر به فرد هستند به تدریج ایجاد شوند.
ع��الوه بر پرس��نل بازاریاب��ی، تیم های دیگر ش��رکت ه��م می توانند 
از مزای��ای اب��زار خالقیت بهره مند ش��وند. مثال یک تیم توس��عه که به 
بصری س��ازی نحوه  طراحی اپلیکیشن نیاز دارد، می  تواند از نقشه  ذهنی 

برای توفان مغزی و ارتباط عناصر مختلف با هم استفاده کند.
2 . برای تحریک خالقیت در محیط کار، به موسیقی گوش دهید:

موس��یقی برای برخی افراد عامل حواس پرتی محس��وب می ش��ود، با 

این حال تحقیقات نش��ان داده است که گوش دادن به موسیقی خوب، 
می تواند به تفکر واگرا کمک و خالقیت ش��ما را تحریک کند. کارکنانی 
که به موس��یقی کالس��یک گوش می کنند در مقایسه با کسانی که در 

محیط آرام و ساکت کار می کنند خالقیت بسیار بیشتری دارند.
البته این طور نیست که موسیقی کالسیک برای همه  افراد الهام بخش 
خالقیت باش��د. برخی افراد ممکن اس��ت انواع دیگری از موسیقی های 
پرانرژی را انتخاب کنند. موسیقی الهام بخش خودتان را انتخاب کنید و 

هر جا که نیاز به انگیزه داشتید به آن گوش کنید.
3 . برای کاری که انجام می دهید، تصویری روی کاغذ یا به 

صورت دیجیتال ایجاد کنید:
این عمل فیزیک��ی، مغز و مهارت های ش��ناختی را تحریک می کند. 
ایجاد تصویر، مغز را فعال تر نگه داش��ته و فرصت های بیش��تری را برای 
خالقیت فراهم می کند. برای اینکه کارمندان را به این کار ترغیب کنید 
در خانه یا رستورانی نزدیک محل کار و یا حتی در خانه دورهمی برای 
نقاش��ی کردن برگزار کنید. این مشارکت اجتماعی می تواند به تیم شما 

الهام بدهد تا تصویری بکش��ند که احتمال دارد به خالقیت بیش��تر در 
محل کار منجر شود.

پیش��نهادهای دیگر عبارتن��د از فراهم کردن ابزاره��ای تصویرگری 
دیجیت��ال برای کارمندان در طول س��اعات کاری و در اوقات ش��خصی 

خودشان.
۴ . دما، نور و جریان هوای دفتر کار را تنظیم کنید:

محیط فیزیکی دفترکار و اطراف محل کار، بر نحوه احس��اس کارمندان 

درباره  خالقیت و بهره وری شان تاثیر دارد. نور طبیعی، جریان هوای خوب و 
دمای متعادل، بهترین محیط کار را برای کارمندان ایجاد می کنند.

بازنگری در محیط دفتر کار به منظور تامین راحتی بیشتر برای کارمندان، 
از ارزش زیادی برخوردار اس��ت. تحقیقات نشان داده است ساختمان های 
س��بز )نور طبیعی، کیفیت بهتر هوا و گیاه��ان و عناصر طبیعی( عملکرد 

شناختی را بهبود بخشیده و تفکر خالق را تحریک می کنند.
entrepreneur/modirinfo :منبع
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خیلی از افراد با ش��روع سال نو به فکر برنامه ریزی جدید 
هستند و کارهایی را که می خواهند در سال نو انجام دهند 
در ذهن ش��ان مرور می کنند، اما تنها همین قدر. زیرا اغلب 

برنامه ریزی ها برای سال نو با شکست مواجه می شود. 
علم روانشناس��ی ب��ه ما می گوید که چ��را نمی توانید در 
اه��داف و تصمیماتی که برای س��ال جدید اتخاذ می کنید 
ثابت قدم باش��ید و آنها را ادامه دهید و چرا همیشه در این 

مسیر شکست می خورید.
تصور کنید چند روزی از س��ال نو س��پری شده است و 
خیلی از شما تصمیم دارید حتما سال جدید را با تغییرات 
بزرگ��ی آغاز کنی��د و برگ جدی��دی در زندگی خود ورق 
بزنی��د. به همین دلیل اس��ت که اهداف س��ال ن��و ایجاد 

می شوند تا زندگی ما را بهتر کنند.
ام��ا پیروی از تصمیمات و دنبال کردن اهداف واقعا اراده 
فوالدین می خواهد. ش��اید بارها چنین ش��رایطی را تجربه 
کرده باش��ید. آمارها نش��ان می دهد 8۰ درصد افرادی که 
در س��ال جدید برای خود برنامه و اه��داف خاصی تعیین 
می کنند تا پایان فروردین یا حداکثر اواس��ط اردیبهش��ت 
می توانند مس��یر خود را ادامه دهند. واقعا چنین برنامه ای 

به نتیجه می رسد؟
مهمترین اهداف: ورزش بیشتر و غذای سالم تر

بن��ا بر تحقیقاتی که در س��ال ۲۰16 می��الدی در مجله 
 Personality and( روانشناسی اجتماعی و ش��خصیت
و  ش��د  منتش��ر   )Social Psychology Bulletin
کارشناس��ان اه��داف و برنامه های جدید را برای س��ال نو 
رصد کردند، مشخص شد که ۵۵ درصد از اهداف به حوزه 

سالمت مربوط است؛ مانند ورزش بیشتر و مصرف غذاهای 
س��الم تر. در حدود ۲۰درصد از تصمیمات جدید نیز رهایی 

از بدهی ها و اقساط بوده است.
البته این برنامه ها را هر زمان دیگری از سال هم می توان 
عملی کرد و بهتر است ماه بعد از تعطیالت را بدون برنامه 
س��پری کنید و خیلی به دنبال برنامه ریزی برای این وقت 

از سال نباشید.
فاکتورهای مهم برای رسیدن به هدف چیست؟

براس��اس تحقیقاتی که در دانشگاه ش��یکاگو انجام شد، 
ش��رکت کنندگان ب��ر این باور بودند که ل��ذت و اهمیت از 
جمله عواملی اس��ت ک��ه باعث می ش��ود در دنبال کردن 
تصمیمات قاطع و اجرای برنامه های خود برای سال جدید 

مصمم باشید.
در حقیق��ت، محققان به این باور رس��یدند که عاملی به 
نام »ل��ذت« می تواند فاکتور مهمی در رس��یدن به اهداف 

جدید شما باشد.
اگر افراد نتیجه ی��ا پاداش فوری برای عادت جدید خود 
دریافت کنند یا آن را به چشم ببینند، به احتمال بیشتری 

از تصمیمات خود پیروی خواهند کرد.
 Nature( در پژوهش دیگری که در مجله طبیعت و علم
and Science( منتشر ش��د، این موضوع بررسی شد که 
چ��را ما در دنبال کردن اهداف مربوط به س��المت این قدر 
عملکرد ضعیفی داریم. نتایج این تحقیق نشان داد که تنها 
به یک پنجم از ما برنامه های ورزشی خاص توصیه می شود، 
اما همیش��ه به ما گفته می ش��ود س��بک زندگی س��الم تر 

می تواند به عمرمان بیفزاید.

مش��کل اصلی جنگ درونی ما با خودمان اس��ت؛ اینکه 
چ��ه کاری را می خواهیم انجام دهیم و چ��ه کاری را باید 

انجام دهیم.
اگ��ر از فک��ر و خیال های منفی دس��ت بردارید و به این 
فکر نباش��ید که اگر غذایی س��بک برای شام بخورید یا هر 
روز به پیاده روی بروید خیلی س��خت و غیرممکن اس��ت، 
ش��انس بیشتری برای ادامه دادن به مسیر خود و دستیابی 

به اهداف سال جدید خواهید داشت.
در واقع، همین تفکرات منفی اس��ت که قبل از ش��روع 
پی��روی از تصمیم��ات، ش��ما را از رس��یدن ب��ه اهداف و 
رویاهای تان دور می کند و باعث می ش��ود منصرف ش��وید 

و پا پس بکشید.
کلمه »باید« ایده  بدی در این مس��یر است زیرا اغلب به 
مقصر بودن، شرمندگی و عدم تصمیم گیری می انجامد. این 
کلمه نشان می دهد برنامه ای که تصمیم به انجام آن دارید 

تنها یک احتمال است نه یک واقعیت.
وقتی می گویید: »باید این کار را انجام دهم«، به خودتان 
یک عذرخواهی س��اده می دهید که اگر نتوانستید، این کار 
را انجام ندهید. به جای این جمله، بهتر اس��ت تنها بگویید 

»من این کار را انجام می دهم.« به همین سادگی.
پ��س برای اینک��ه روی تصمیمات خود متمرکز ش��وید، 
از کلم��ات بازدارنده دوری کنی��د، خودتان را با تصمیمات 
س��الم بودن نگران نکنید و آنها را ط��وری عملی کنید که 
از انجام ش��ان واقعا لذت ببرید. اگر به نتیجه ای نرس��یدید، 

نگران نباشید؛ سال بعد تالش کنید.
insider/ucan :منبع 

چرا همیشه در برنامه ریزی برای سال جدید شکست می خوریم؟

چگونه از هدف گذاری اشتباه بر روی مشتریان پرهیز کنیم؟
مشکل هدف گذاری اشتباه بر روی مشتریان

عرصه بازاریابی دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود. در این میان هیچ تجربه ای به اندازه تالش 
فراوان برای تولید محتوای بازاریابی و فروش محصوالت برای مخاطب هدف نادرس��ت نیس��ت. برخی از 
برندها در فرآیند فروش محصوالت ش��ان به طور مداوم مش��تریان اشتباهی را مدنظر قرار می دهند. شاید 
این امر در ابتدا چندان مهم نباشد، اما به مرور زمان کسب و کارها را از مشتریان واقعی شان دور خواهد 

کرد بنابراین کسب و کارها باید برای رفع این مشکل در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند. 
تعامل با دامنه وس��یعی از مش��تریان همیشه ایده جذابی محسوب می ش��ود، با این حال در عمل باید 
نس��بت به هزینه های چنین تعاملی نیز آگاهی داش��ته باش��یم. این امر ش��اید در وهله نخس��ت مدنظر 
بازاریاب ها نباشد، اما در صورت ارزیابی هزینه ها امکان کاهش شان نیز فراهم می شود. امروزه اغلب برندها 
در تالش برای کاهش هزینه های بازاریابی ش��ان هس��تند. صرف نظر از مشتریان بی عالقه به برند یکی از 
راهکاره��ای صرفه جویی در حوزه بازاریابی محس��وب می ش��ود. این امر موج��ب تخصیص منابع به حوزه 

مشتریان عالقه مند و دارای تمایل باالتر برای خرید می شود. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای صرف نظر از مش��تریان بی عالقه 
به برند اس��ت. گاهی اوقات کس��ب و کارها برای فروش محصوالت ش��ان به این دس��ته از مش��تریان باید 
تخفیف های بس��یار عمده ای را مدنظر قرار دهند. نتیجه این امر کاهش سود نهایی برندهاست. اگر از این 
دس��ته از مشتریان صرف نظر ش��ود، شرایط برای سرمایه گذاری بر روی مشتریان بهتر فراهم خواهد شد. 

در ادامه 4 نکته مهم در این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
روشن ساختن پیام برند

پیام های اصلی هر برند در حوزه بازاریابی نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف دارد. اگر محصوالت 
ش��ما دارای دامنه قیمت باالیی هس��تند، باید ماهیت لوکس ش��ان را در تبلیغات نش��ان دهید. شعارهای 
تبلیغاتی و پیام های اصلی همیش��ه به عنوان مهمترین محرک های فروش قلمداد می شود بنابراین برندها 
باید انتخاب دقیقی در این حوزه داش��ته باش��ند. در غیر این صورت ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف مناسب نخواهند داشت. 
روشن ساختن پیام های برند در عرصه بازاریابی و تبلیغات یکی از ضرورت های اصلی محسوب می شود. 
برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به انتخاب شعارهای 
تبلیغاتی دارای ابهام می کنند. منطق اصلی در این زمینه جلب نظر دامنه وسیعی ای از مشتریان و سپس 
فروش به تعدادی از آنهاست. اگر شعار تبلیغاتی یک برند در عمل دامنه مشتریان بی عالقه به محصوالت 
یا فاقد توانایی برای پرداخت هزینه خرید محصول موردنظر را نیز شامل شود، در عمل بخش قابل توجهی 

از سرمایه گذاری بازاریابی برند به هدر خواهد رفت. 
روش��ن ساختن پیام های بازاریابی و به طور کلی هرگونه پیام برند کار سختی نیست. کسب و کارها در 
این مس��یر باید به اهداف اصلی ش��ان توجه نمایند. هر پیام بازاریابی دارای هدف مشخصی است بنابراین 

تالش برای روشن تر ساختن هدف موردنظر در پیام موردنظر ضروری خواهد بود. 
تخفیف های گسترده را متوقف کنید

جلب نظر مشتریان فاقد عالقه کافی یا توان پرداخت هزینه فرآیند سختی است. برخی از کسب و کارها 
در این مسیر به طور مداوم در تالش برای ارائه تخفیف های گسترده هستند. شاید این امر راهکاری موقت 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باش��د، اما در بلندمدت نتیجه مناس��بی به همراه نخواهد داشت. اگر 
یک برند همیشه محصوالتش را با تخفیف های گسترده عرضه کند، در عمل باید همیشه این کار را تکرار 

نماید. در غیر این صورت مشتریان دیگر تمایلی برای خرید محصوالت نخواهند داشت. 
کسب و کارها در زمینه فروش باید بر روی نکاتی فراتر از تخفیف های مداوم سرمایه گذاری کنند. امروزه 
برندهای بزرگ بدون تخفیف های گسترده نیز در دامنه عالقه مشتریان شان باقی می مانند. تعیین قیمت 
محصوالت براساس ارزش آنها بهترین ایده برای جلب نظر مشتریان مناسب خواهد بود. تیم بازاریابی هر 
برند باید ارزش محصوالت را به طور واضح در کمپین های بازاریابی نش��ان دهد. در غیر این صورت ش��اید 

فرآیند جلب نظر مخاطب هدف با مشکالت بسیار زیادی همراه شود. 
تالش برای کسب اقتدار در بازار

برندهای دارای اقتدار در عرصه کس��ب و کار همیش��ه روند ساده تری در زمینه فروش پیش روی دارند. 
دلیل این امر اعتماد گس��ترده مشتریان به چنین برندهایی است. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به 
نظر برس��د، اما برندهای بزرگ بدون فعالیت بازاریابی نیز برای مدت های طوالنی در صدر فهرست فروش 

باقی خواهند ماند. دلیل این امر اعتبار باالی چنین برندهایی است. 
توس��عه جایگاه برند در بازار همیش��ه راهکاری مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
ای��ن امر دامنه مش��تریان عالقه مند به برند را افزای��ش می دهد. همچنین دیگر خب��ری از نیاز به اعمال 

تخفیف های گسترده یا شکیبایی فراوان برای جلب نظر مشتریان نخواهد بود. 
بدون شک توسعه برند و کسب اقتدار در عرصه کسب و کار در طول یک روز پدیدار نمی شود بنابراین 
کس��ب و کارها باید سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه داشته باشند. اشتباه برخی از برندها عجله بیش 

از اندازه در این راستاست. 
ایجاد تمایز با رقبا

اگر برندها بیش از اندازه ش��بیه به هم باش��ند، توانایی تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب هدف به شدت 
کاهش خواهد یافت. این امر در بلندمدت توانایی انتخاب مشتریان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
کس��ب و کارها برای یافتن مشتریان مناسب باید به طور گسترده ای نسبت به ایجاد تمایز میان خودشان 
و رقبای ش��ان اقدام نمایند. اگر این امر به صورت درس��تی دنبال نش��ود، در عمل باید هزینه های جانبی 

سنگینی برای جلب نظر مشتریان صورت گیرد. 
ایحاد تمایز میان یک برند با رقبا کار س��اده ای نیس��ت. برخی از برندها در این مس��یر مشکالت بسیار 
زی��ادی دارد. الگوب��رداری از عملکرد برندهای ب��زرگ در این میان اهمیت باالی��ی دارد. این امر موجب 

یادگیری نکات اساسی در این زمینه می شود. 
entrepreneur.com :منبع
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