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چگونه می توان پروژه های ناتمام را با تأمین مالی مبتنی بر قرارداد به اتمام رساند؟

نجات طرح های نیمه تمام 
با فکتورینگ

فرصت امروز: پروژه های نیمه تمام عمرانی و کلنگ زنی های نافرجام حاال به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران 
تبدیل ش��ده اس��ت. در طول سال های گذشته هزاران پروژه با وعده و وعیدهای بسیار کلید زده شده و میلیاردها 
تومان س��رمایه برای احداث آنها تخصیص داده ش��د، اما س��رانجام آنها آنچنانچه دولتمردان در این سال ها وعده 
داده اند، رقم نخورده اس��ت. در حال حاضر طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، 
»رقمي در حدود ۸۶ هزار پروژه عمراني ناتمام در کش��ور وجود دارد.« با توجه به دامنه تحریم ها، ش��یوع کرونا و 
کس��ری بودجه دولت عمال منابعی برای س��اماندهی این پروژه های نیمه تمام وجود ندارد و به هیچ وجه مشخص 

نیست که این پروژه های ناتمام چه زمانی به سرانجام می رسند. البته نه فقط طرح های نیمه تمام که تمامی...

بازگشت خودرویی ها به صدر معامالت بورس تهران

بورس سبزپوش شد
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وزیر نفت: چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم

بحران مازوت در پایتخت

هر آنچه باید درباره نئوبانک و خدمات آن بدانید
5 اشتباه رایج در استارت آپ های کوچک
تغییرات بازاریابی دیجیتال در سال 2021

644 گل، 644 نوشیدنی
معضل کسب درآمد بالگرها

بازاریابی دندانپزشکی و ابعاد مختلف آن

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تسال به رکورد تولید نیم میلیون 
 خودرو در سال 2020 

دست یافت

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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فرصت امروز: واقعیت دنیای پیشـین مـا از ماه فوریه 2020 
)بهمن 1398(تغییر کرد. ویروسـی کوچک و مهیب، دنیایی 

را کـه می شـناختیم، درنوردیـد و دگرگـون کرد. 
سالمت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی...

7 شرکت برتر تکنولوژی 3.4 تریلیون دالر به ارزش بازار 
اضافه کردند

دنیای فناوری در سال 2020

سرمقاله
تجربه تورمی دهک های 

درآمدی

تحق��ق عدال��ت اقتص��ادی و 
اجتماع��ی از جمل��ه موضوعاتی 
اس��ت که هم��واره م��ورد توجه 
دولت ها قرار داش��ته و آنها تالش 
می کنند با سیاست های مختلف 
حمایتی نظیر پرداخت مستقیم و 
غیرمستقیم یارانه و کنترل سطح 
عمومی قیمت ها، معیشت و رفاه 
قاطبه اقشار جامعه خصوصا افراد 
کمتر برخوردار را تضمین نمایند. 
این موضوع درخص��وص جامعه 
ایران با توجه به نص صریح قانون 
اساسی در تحقق عدالت اجتماعی 
و بیانات مس��ئولین عالی کش��ور 
از اهمی��ت و اعتبار قابل توجهی 
برخوردار است، اما بررسی شرایط 
و اوضاع و احوال مصرف کنندگان 
در سه سال اخیر نشان می دهد که 
الزم است برنامه ها و سیاست های 
حمایتی بیشتر و مناسب تری در 
این خصوص اتخاذ گردد. در حال 
حاضر، بسیاری از مباحث مرتبط 
با حق��وق مصرف کنندگان بدون 
حض��ور نماین��دگان انجمن های 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اجرای��ی می ش��ود و نتیج��ه این 
موضوع، ع��دم دفاع مناس��ب از 
حق��وق مصرف کنن��ده و افزایش 
مس��تمر قیم��ت کاال و خدمات 
و کاه��ش ق��درت خرید اقش��ار 

آسیب پذیر جامعه است. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
نگاهی به اعداد و ارقام منتشرش��ده از س��وی مرکز 
آمار ای��ران درخص��وص تاثیر متف��اوت روند تورمی 
جامعه بر دهک های مختلف، مصداقی است که نشان 
می ده��د عدم توجه به محت��وا و ماهیت این اعداد و 
ارقام چگونه می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه 
داش��ته باش��د. با توجه به متفاوت بودن ترکیب سبد 
خانوارهای دهک های مختلف، تغییرات قیمت کاال و 
خدمات تأثیر متفاوتی بر روی آنها خواهد گذاش��ت. 
این اختالف س��بد می تواند هم ناش��ی از تفاوت های 
جغرافیایی )مناطق ش��هری و روس��تایی استان های 
مختل��ف( و ه��م تفاوت س��طح درآم��د )دهک های 

مختلف درآمدی( باشد.
خانوارها براساس میزان درآمد در ۱۰ گروه )دهک( 
دسته بندی می شوند. دهک اول، کم درآمدترین گروه 
و ده��ک ده��م، پردرآمدترین گ��روه از خانواده ها را 
تشکیل می دهند. بررس��ی جداول آماری دهک های 
مختلف جامعه براس��اس اطالعات منتش��ره از سوی 
مرک��ز آم��ار در هر م��اه براس��اس ان��واع هزینه ها و 
درآمدها، تصویری کلی از وضعیت اقتصادی هر کدام 
از دهک ها را نشان دهد. به عنوان مثال، طبق گزارش 
آذرماه امس��ال مرکز آم��ار ایران، نرخ تورم س��الیانه 
خانوارهای کشور 3۰.5 درصد بوده و این میزان تورم 
در دهک های مختلف البته متفاوت اس��ت. دهک اول 

درآمدی که ش��امل خانوارهای با پایین ترین س��طح 
درآمد اس��ت، در حالی تورم س��الیانه 27.9 درصدی 
را ثب��ت کرده که این روند به ش��کل نزولی در میان 
دهک ها ادامه داش��ته و دهک دهم تورم 37.2 درصد 

را به ثبت رسانده است.
فاصله تورمی بین دهک های مختلف نیز در آذرماه 
به 9.3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۸.9 درصد 
در آبان ماه( ۰.4 درصد افزایش داش��ته اس��ت. مرکز 
آمار س��هم هر ی��ک از گروه های کاالی��ی و خدماتی 
را در ت��ورم ماهان��ه دهک ه��ا به دو دس��ته کاالهای 
خوراکی و غیرخوراکی تقسیم  کرده است. با توجه به 
ضریب اهمیت متف��اوت گروه های کاالیی و خدماتی 
در دهک های مختلف، س��هم کااله��ای خوراکی در 
دهک های کم درآمد و س��هم کاالهای غیرخوراکی در 

دهک های پردرآمد بیشتر است.
در تحلیل کلی از روند س��الیانه تورم و تاثیرپذیری 
آن در اقش��ار کمتر برخ��وردار باید گف��ت، محدوده 
تغییرات ت��ورم ۱2 ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانی��ات« بی��ن 25.۶ درصد برای 
دهک ده��م )مرفه تر( ت��ا 29.5 درص��د برای دهک 
دوم )آس��یب پذیر( متفاوت اس��ت. همچنین شاخص 
مذک��ور در مورد گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« بی��ن 2۶.3 درصد برای دهک اول تا 4۰.3 
درصد برای دهک دهم است. این روند نشان می دهد 

ک��ه ضریب ت��ورم س��الیانه برمبنای اق��الم خوراکی 
می توان��د تاثیرگ��ذاری بس��یار بیش��تری از میانگین 
عمومی تورم بر دهک های پایینی داش��ته باشد و این 
موضوع عمال سیاس��ت های حمایتی دولت از اقش��ار 
آس��یب پذیر را با چالش جدی مواجه می س��ازد، زیرا 
دهک ه��ای کم درآمد ب��ه علت درآمد کمت��ر، هزینه 
کمتری را به تفریح و س��رگرمی و حتی بهداش��ت و 
درمان اختص��اص می دهند. از ای��ن جهت، وزن این 
کاالها در س��بد مصرفی آنها کمتر اس��ت. در مقابل، 
بیشترین سهم را خوراکی ها و آشامیدنی ها به عنوان 
نیازه��ای اولیه معاش آنها به خود اختصاص می دهد. 
آنها بیش��تر مخارج خود را معطوف به این دس��ته از 
کااله��ا و در واقع، ضروریات زندگ��ی خود می کنند. 
بیش از 4۰ درصد از سبد مصرفی گروه های کم درآمد 
را خوراکی ها و آش��امیدنی ها تشکیل می دهند. پس 
می ت��وان نتیجه گرفت که اگر در ای��ن کاالها گرانی 
اتفاق بیفتد، برای کم درآمدها بیشتر تاثیرگذار خواهد 
بود. در نتیجه اگر تورم خوراکی ها زیاد شود، فشار بر 

گروه های کم درآمد نیز افزایش خواهد یافت.
از منظری دیگر می ت��وان گفت که اگر تورم در اثر 
افزای��ش قیمت کاالهای خوراکی رش��د کند، در آن 
صورت اقش��ار ضعیف باید هزینه بیش��تری به نسبت 
درآمدش��ان ب��رای خرید این کااله��ا پرداخت کنند. 
همچنین اگر تورم از کان��ال افزایش قیمت کاالهای 

غیرخوراکی و خدماتی رش��د کند، آنگاه فشار تورمی 
بر اقش��ار کمت��ر برخ��وردار کاهش خواه��د یافت و 
ش��اخک های تورم��ی پردرآمده��ا فعال تر می ش��ود. 
ضریب اهمیت خوراکی ها و آشامیدنی ها در باالترین 
دهک درآمدی کش��ور، ۱7درصد اس��ت و ۸2 درصد 
اهمیت ب��ه کاالهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص 
دارد. پس می توان گفت که هرگاه قیمت مواد غذایی 
نس��بت به کاالهای غیرخوراکی بیش��تر گران شود، 
در آن صورت فش��ار تورمی بر قش��ر کم درآمد تخلیه 
می شود و آثار آن در سطح جامعه محسوس تر خواهد 

بود.
در چند ماه گذش��ته افزایش قیم��ت کاالها و مواد 
خوراکی باعث ش��ده تا عم��ال بخش هایی از نیازهای 
اولی��ه افراد جامعه خصوصا اقش��ار کمتر برخوردار با 
محدودیت های بیشتری همراه گردد و در مواردی نیز 
این مایحتاج نظیر مواد لبنی، پروتئینی، بهداش��تی، 
حبوب��ات و امثالهم از س��بد اقتصادی جامعه حذف و 
یا این س��بد کوچک تر شود. اس��تمرار روند افزایشی 
قیمت ه��ا به ویژه در کاالها و خدم��ات اصلی جامعه 
و تصمیم گیری ه��ای یکجانبه و خودس��رانه برخی از 
تولیدکنن��دگان در افزایش قیمت کاالها، این ش��ائبه 
را ایج��اد می کند ک��ه سیاس��ت های حمایتی دولت 
در پرداخ��ت یارانه تولید به منظ��ور حمایت توأمان 
از جری��ان تولید و مصرف فقط تا حدودی توانس��ته 

اس��ت جریان تولید را پابرجا نگه دارد و عمال جریان 
مصرف از تبعات این تصمیمات طرفی نبس��ته است. 
اگر قرار باشد پرداخت یارانه به جریان تولید، تاثیری 
بر حفاظت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا اقش��ار 
کمت��ر برخوردار در خرید مایحتاج نداش��ته باش��د و 
کاالهای با ارز دولتی سر از بازارهای جذاب کشورهای 
همسایه دربیاورد، بهتر است این یارانه در یک حجم 
منطقی تر به گروه های هدف مصرف کننده با س��طوح 
درآمدی مختلف تزریق شود تا هم جلوی رانت ناشی 
از سوءاس��تفاده از یارانه های دولتی گرفته شود و هم 
جری��ان مصرف به ص��ورت هدفمن��د از حمایت های 

دولتی برخوردار باشد.
آسیب شناس��ی رون��د تورم��ی جامع��ه در می��ان 
دهک های مختلف نش��ان می دهد که جریان مصرف 
واقعی کشور از ش��رایط مطلوبی برای تهیه مایحتاج 
خود برخوردار نیس��ت و تولیدکنندگان نیز همواره از 
عدم تخصیص مناس��ب منابع ب��رای کاهش قیمت ها 
گالی��ه دارند بنابراین الزم اس��ت دولت ب��ا توجه به 
ای��ن ش��رایط، جری��ان یاران��ه پرداخت��ی را به جای 
پیش بین��ی در مبدأ جریان تولید، در مقصد آن یعنی 
مصرف کننده تزریق کند و جریان تولید را به س��مت 
رفتاره��ای یک بازار رقابت کامل س��یر دهد تا بتوان 
از ای��ن طریق از ایجاد رانت های س��نگین و تخلفات 

کوچک و درشت تا حدود زیادی جلوگیری نمود.

پ��رواز و رکوردش��کنی بیت کوین ن��ه فقط دنیای ماینره��ا و بازار 
معامالت این رمزارز محبوب را که تألیف و انتش��ار کتاب های مرتبط 
ب��ا آن را نیز داغ کرده اس��ت؛ بلکه کتاب هایی از جنس بیت کوین به 
مدرسه ها، بازار رسمی نشر، دنیای منابع متن باز و هر جای دیگری راه 
پیدا کرده است. ۱2 سال پیش در چنین روزی با استخراج نخستین 
بلوک از زنجیره بیت کوین توسط خالق ناشناس آن، ساتوشی ناکاموتو، 
شبکه بیت کوین ایجاد شد و این رمزارز رسما متولد و به دنیا معرفی 
شد. همزمان با سوم ژانویه، بیت کوین در حالی ۱2ساله می شود که در 
حوزه اقتصادی پله 3۱هزار دالری را هم زیر پا گذاشته و مورد اعتماد 
بسیاری از کسب وکارهای دنیا و حتی برخی از دولت های جهان است. 
این ارز غیرمتمرکز در حوزه علمی نیز به کتاب های بسیاری راه پیدا 
کرده است و نویسندگانی از سراسر جهان درباره آن کتاب نوشته اند. 
چندی پیش، هر بیت کوین با قیمت حدودا 23هزار دالر معامله ش��د 
که این به معنای افزایش ۱4درصدی قیمت آن تنها در س��ه روز بود. 
این اتفاق که با رکوردزنی آن نیز همراه بود، سبب 5۱۰ میلیارد دالری 
ش��دن ارزش بازار این رمزارز شد و آن را به بزرگترین سرویس مالی 

جهان تبدیل کرد.
در ای��ن می��ان، هرچه بیت کوین ارزش��مندتر می ش��ود و اعتماد 
سرمایه گذاران را بیشتر از پیش به خود جلب می کند، بازارهای رسمی 

و غیررس��می کتاب هم عنوان های بیشتری را درخصوص این رمزارز 
محبوب به خود اختصاص می دهند و همزمان مخاطبان بیشتری هم 
در فضاهای مختلف به دنبال مطالعه درباره این رمزارز می روند. سخن 
رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب »پدر پولدار پدر بی پول« هم در سال 
2۰2۰ میالدی درباره اهمیت بیت کوین و اینکه »بیت کوین بخرید« 
از جمله مواردی بود که توجه ها را نسبت به بیت کوین بیش از پیش 
جلب کرد؛ هرچند که از هک کردن توییتر تا خرید بیت کوین توسط 
معترضان آمریکایی به نژادپرستی و ... از دیگر عوامل متعددی بودند 
که در یک سال اخیر این رمزارز را در صحنه  اقتصادی و علمی مورد 

توجه بیشتری قرار دادند.
در این زمینه، »ایس��نا« در گزارشی به بهانه ۱2 سالگی بیت کوین 
به معرفی برخی از کتاب هایی که در نسخه های کاغذی، الکترونیکی 
و حتی منابع متن باز درباره این ارز دیجیتالی محبوب نوش��ته شده ، 
پرداخته اس��ت. در این گزارش می خوانیم: جس��ت وجو در فهرس��ت 
کتاب های چاپی موسسه خانه کتاب نشان می دهد که تاکنون حدود 
4۸ کتاب درباره بیت کوین به صورت رسمی در ایران منتشر شده اند 
که در میان آنها حدود 22 اثر ترجمه و حدود 2۶ اثر تألیف به چشم 
می خورد و این نشان از آن است که مولفان ایرانی بیش از اتکا به منابع 
خارجی و ترجمه منابع نوشته ش��ده درخصوص بیت کوین دس��ت به 

تألیف درباره آن زده اند. این درحالی است که تنها ۱۱ اثر از این میان 
تجدید چاپ شده اند. 

براس��اس این لیست در س��ال 99 )تاکنون( حدود هفت کتاب در 
چاپ اول یا تجدید چاپ به بازار رس��یده اند. این در حالی اس��ت که 
علی رغم عمر ۱2ساله بیت کوین نخستین کتاب های منتشرشده در 
این فهرس��ت در س��ال 9۶ یعنی حدودا سه سال پیش به بازار کتاب 
ایران رسیده اند و در اینجا شاید بتوان نتیجه گرفت که این رمزارز تا 
بیش از نصف عمر خود جایی در بازار رسمی کتاب کشورمان نداشته 

است. 
اما ایران در حالی س��ومین س��ال بازار نش��ر خود را با کتاب هایی 
از جن��س بیت کوی��ن تجربه می کند که در نوامبر س��ال 2۰۱9 خبر 
رسید: »بیت کوین وارد کتاب درسی دبیرستانی های فرانسه شد!« در 
واقع اعالم ش��د که فرانسه یک ماژول آموزشی برای پوشش مفاهیم 
بیت کوین و رمزارزها به برنامه درس��ی دانش آموزان دبیرستانی خود 

اضافه کرده است.
حاال به فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی می رس��یم؛ دنیای 
کتاب های��ی ک��ه از بیت کوین خودش��ان را به صفحه ه��ای مجازی 
رسانده اند بسیار وسیع تر از فضای رسمی نشر است؛ انگار غیررسمی 
بودن بیت کوین به منابع علمی آن هم سرایت کرده است! هرچه نمودار 

صعودی افزایش ارزش بیت کوین شیب بیشتری می گیرد، کاربرانی که 
از کت��اب تازه خود درب��اره بیت کوین خبر می دهند یا منبعی را برای 
مطالعه مخاطبان که کم هم نیس��تند معرفی می کنند افزایش پیدا 
می کنند. بسیاری از این منابع هم به صورت رایگان عرضه می شوند. در 
این میان وب سایت bitcoind.me به جمع آوری این مطالب پراکنده 
مثل کتاب ها و مقاالت ترجمه ش��ده، خودآموزهای فارس��ی و معرفی 

رویدادهای آنالین و حضوری درباره بیت کوین پرداخته است.
از میان کتاب های مشهور نوشته شده که جزو منابع التین هستند 
و معم��وال میان عالقه مندان ب��ه رمزارزها و به ویژه بیت کوین معرفی 
می ش��وند می توان به »2۱ درسی که از بیت کوین یاد گرفتم« نوشته 
»درگیگی« )Dergigi(، »کتاب کوچک بیت کوین« نوشته »الکس 
گلدس��تین« )Alex Gladstein(، »تس��لط بر بیت کوین« نوشته 
»آندرس آنتونوپولوس« )Andreas Antonopoulos( و... اش��اره 

کرد.
ول��ی بیت کوی��ن نه فقط ب��ه کلمات ک��ه حتی بعضا ب��ه رنگ و 
ش��کل کتاب ها هم نفوذ کرده اس��ت؛ در میان منابع مختلف، یکی از 
مشهورترین کتاب هایی که درباره بیت کوین نوشته شده است، کتابی 
اس��ت متن باز با عن��وان »Mastering Bitcoin« که در س��ایت 
گیت هاب بارگذاری ش��ده و برای عموم قابل دس��ترس اس��ت. گفته 

می ش��ود که این کتاب در فصل های نخس��ت به شرح نحوه عملکرد 
شبکه بیت کوین می پردازد. 

س��ایت گیت هاب جایی است که به دنیای نرم افزارهای آزاد رنگ و 
شکل ملموس تری بخشیده  است؛ عموم برنامه نویسان جهان می توانند 
با عضویت در این سایت به صورت تیمی پروژه های کدنویسی خود را 
انجام دهند، اغلب کمپانی ها یا غول های دنیای نرم افزار س��ورس های 
خود را در اینجا به اش��تراک می گذارند و از این طریق با اس��تفاده از 
دسترس��ی به منابع متن باز پروژه ها همواره ارتقا خواهند یافت. ضمنا 

سورس بیت کوین نیز در گیت هاب قابل مشاهده است.
در ای��ن بین، هر بار که صحبت از بیت کوی��ن و کتاب های آن در 
میان عالقه مندانش به میان می آید، بعید اس��ت که نام نابغه کوچک 
این حوزه مطرح نشود؛ اندرو کوری، نویسنده کتاب »راهنمای نهایی 
بیت کوین« و نابغه کوچک بیت کوین حاال پس��ر حدودا ۱4س��اله ای 
است که البته چند سال قبل این اثر را نوشت. در سال 2۰۱۸ نسخه 
الکترونیکی این کتاب با قیمت 2.99 دالر و نس��خه کاغذی آن نیز با 
قیمت 9.99 دالر عرضه می ش��د، اما آیا بیت کوین پس از این نیز به 
پرواز خود تا 5۰هزار دالری شدن ادامه خواهد داد تا مولفان بیشتری 
را هم به دنبالش دست به قلم کند یا براساس عقیده برخی، این صعود 

سرانجام خوشی ندارد و نهایتا سقوط خواهد کرد؟

کتاب هایی که بیت کوین دارند

12سالگی بیت کوین

تجربه تورمی دهک های درآمدی



فرصت ام��روز: واقعیت دنیای پیش��ین ما از ماه فوری��ه 2۰2۰ )بهمن 
۱39۸(تغییر کرد. ویروس��ی کوچک و مهیب، دنیایی را که می شناختیم، 
درنوردید و دگرگون کرد. سالمت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی 
کش��ورهای درگیر کووید۱9- قرار گرفت و خانه ها به س��نگر ش��هروندان 
تبدیل ش��د. سپس با گذر از شوک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به زندگی 
از طریق فضای مجازی مطرح ش��د؛ دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان 
از طریق مانیتورها به کالس درس و محل کار بازگش��تند و زندگی از سر 
گرفته شد. در همه این روزها و ماه ها، تکنولوژی به سان منجی وارد عمل 
شد و امکان برگزاری کالس های درس، ویدئوکنفرانس ها، دورکاری و خرید 
آنالین را برای انس��ان های پیچیده در پس��توی خانه ها فراهم کرد. در این 
مدت که میلیون ها نفر کار و درآمدش��ان را از دس��ت دادند، شرکت های 
بزرگ تکنولوژی س��ود فراوانی به جیب زدند و »س��یلیکون ولی« بیش از 
پیش قدرت یافت، چنانچه 7 شرکت برتر فناوری شامل اپل، مایکروسافت، 
آمازون، آلفابت، فیس بوک، تس��ال و انویدیا در سال 2۰2۰ میالدی جمعا 

3.4 تریلیون دالر به سقف بازار اضافه کردند.
براس��اس آنچه »سی ان بی سی« از وضعیت شرکت های تکنولوژی در سال 
گذش��ته میالدی گزارش داده، بزرگترین شگفتی سال، تسال بود و سهام این 
شرکت تقریبا 9 برابر بیشتر شد. با وجود تعطیلی های اولیه کارخانه ها به دلیل 
ش��یوع کرونا، اما تسال توانست در تحویل وسایل نقلیه در سه ماهه سوم سال 
رکورد بزند و به بزرگترین شرکتی که بیشترین سود را در S&P 5۰۰ داشت، 
تبدیل شود. در همین حال، تراشه ساز انویدیا در سال 2۰2۰ ارزش خود را دو 
برابر کرد و با سقف بازار 323 میلیارد دالر بسته شد. این شرکت به این ترتیب 
به هفتمین شرکت ارزشمند فناوری تبدیل گشت. بیشترین افزایش در سقف 
بازار نیز توس��ط اپل رخ داد که به لطف رش��د سهام ۸۱ درصدی تقریبا یک 
تریلیون دالر از نظر ارزش جهش کرد. ارزش آمازون هم که از رشد در تجارت 
مصرف کننده و رایانش ابری خود بهره مند بود 7۱۰ میلیارد دالر افزایش یافت. 
مایکروسافت نیز 4۸۰ میلیارد دالر درآمد کسب کرد. آلفابت 2۶۸ میلیارد دالر 

و فیس بوک هم ۱93 میلیارد دالر درآمد به دست آورد.
جنگ تجاری آمریکا و چین در زمین فناوری

با وجود شیوع کرونا، سال 2۰2۰ سالی حیاتی برای دنیای فناوری بود و 
در بحران کرونا، این کمپانی های کوچک و بزرگ فناوری بودند که با ارائه 
سرویس ها به مردم کمک کردند تا بر مشکالت ناشی از کرونا غلبه کنند. 
ش��بکه های اجتماعی و فناوریG5، اپلیکیشن های مختلف و... هر یک در 
سال گذشته فراز و فرود زیادی داشتند که در بسیاری از آنها ردپای دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیده می شود. ترامپ در دوره ریاست جمهوری 
خود نشان داد که به تکنولوژی عالقه چندانی ندارد و تنها خواستار وجود 
فناوری هایی است که کامال تحت کنترلش باشند. از دعوای او با شبکه های 
اجتماعی آمریکایی گرفته تا مقابله با کمپانی چینی هوآوی و گس��ترده تر 
ش��دن دامنه آن به سایر کمپانی های چینی ازجمله ZTE و سنگ اندازی 
در راه توس��عه فن��اوریG5 همگی از اتفاق های عجی��ب 2۰2۰ در حوزه 

فناوری بود.
در ماه نوامبر 2۰2۰ بود که ترامپ در ادامه جنگ تجاری میان واشنگتن 
و پک��ن، با امضای قانونی، آمریکایی ها را از هرگونه س��رمایه گذاری در 3۱ 
کمپان��ی چینی ممن��وع کرد. مدتی بعد هم در قال��ب یک فرمان اجرایی 
دیگر ممنوعیت فعالیت هوآوی در آمریکا را تا مه سال 2۰2۱ محدود کرد 
و به این ترتیب هیچ ش��رکت  آمریکای��ی حق همکاری یا خرید تجهیزات 
مخابراتی از ش��رکت  هوآوی را ندارد وگرنه جریمه ای سنگین در انتظارش 

خواهد بود.

ترام��پ بارها گف��ت که ه��وآوی با کم��ک تجهی��زات مخابراتی خود 
قصد جاسوس��ی از کارب��ران آمریکایی را برای چی��ن دارد؛ موضوعی که 
هر بار با تکذیب ش��دید این کمپانی مواجه ش��د. س��رانجام هم در ادامه 
سنگ اندازی های ترامپ، هوآوی ازهرگونه استفاده از سیستم عامل اندروید 
گوگل محروم ش��د، اما این موضوع لطم��ه چندانی به هوآوی وارد نکرد و 
همچنان این کمپانی یکی از پرفروش ترین های دنیای تلفن هوش��مند در 

جهان به شمار می رود.
لجب��ازی ترام��پ و مخالفت سرس��ختانه او ب��ا فعالیت ه��وآوی، البته 
دردس��رهایی برای فناوری G5 در آمریکا نی��ز ایجاد کرد. فناوریG5 در 
س��ال 2۰2۰ رشدی چشمگیر داش��ت. این فناوری که سرعت اینترنت را 
نس��بت به G4 حدود ۱۰۰ برابر بیش��تر می کند مورد توجه جهانیان قرار 
گرفت، اما واش��نگتن در زمینه ش��بکهG5، برنامه ای با نام »شبکه پاک« 
راه اندازی کرد تا شرکت های چینی را از زیرساخت های اینترنت نسل پنجم 
ح��ذف کند و البته پس از آن نی��ز همپیمانان ترامپ یکی پس  از دیگری 
تصمی��م گرفتند جایگزین هایی ب��رای هوآوی پیدا ک��رده و به کارگیری 

تجهیزات هوآوی و ZTE را در زیرساخت G5 ممنوع کنند.
جدال ترامپ و شبکه های اجتماعی در سال 2020

بعد از هوآوی و فناوری G5، نوبت به شبکه اجتماعی تیک تاک رسید 
که ترامپ آن را در س��ال 2۰2۰ یک مش��کل امنیتی بزرگ برای آمریکا 
دانس��ت. ترامپ اعتقاد دارد کمپانی مادر آنByteDance یک ش��رکت 
چین��ی اس��ت و به همین دلیل هم بای��د اطالعات کارب��ران آمریکایی در 
س��رورهایی در داخل آمریکا نگهداری ش��وند یا از فعالیت این اپلیکیشن 
پرطرفدار جهان در آمریکا پیش��گیری ش��ود. دع��وای ترامپ و تیک تاک 
همچنان ادامه دارد و اوراکل و والمارت در حال رایزنی با این اپ هس��تند 
تا با خرید آن، آینده این اپ را در آمریکا مشخص کنند هرچند با انتخاب 
جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا احتماالً بخشی از مشکالت تیک 

تاک نیز عماًل برطرف شود.
 Vine تیک تاک در سال 2۰۱۶ و بعد از خاموشی اپلیکیشن آمریکایی 
موفقیت باالیی در این کش��ور کس��ب کرد و توانست بس��یاری از کاربران 
یوتی��وب و Vine را ج��ذب خود کند. تعداد کاربران تیک تاک در س��ال 
کرونایی 2۰2۰ به حد انفجار رسید. تعداد کاربران فعال ماهانه تیک تاک 
که اغلب آنها نوجوان هس��تند، به ۸5۰میلیون نفر رسید که ۱۰۰میلیون 
نف��ر از این کاربران آمریکایی هس��تند و طبق گزارش س��ایت تحقیقاتی 
App Annie انتظ��ار می رود تعداد کاربران فعال ماهانه این اپلیکیش��ن 
نمایش فیلم های ویدئویی کوتاه در سال 2۰2۱ به ۱.2میلیارد نفر برسد که 
این رقم س��ه برابر تعداد کاربران آن در سال 2۰۱۸ خواهد بود. همچنین 
طبق آمار این گزارش، تیک تاک در س��ه ماهه سوم 2۰2۰ عنوان دومین 
اپلیکیشن از نظر مدت زمان حضور کاربران در یک اپ را در میان اپ های 
غیربازی به خود اختصاص داد. گفتنی اس��ت ترامپ عالوه بر تیک تاک با 

وی چت نیز مشکالتی دارد.
ترامپ تنها با کمپانی ها و اپلیکیشن های چینی جنگ بی پایان نداشت و 
در س��ال 2۰2۰ عماًل به دشمن درجه یک شبکه های اجتماعی آمریکایی 
حاضر در س��یلیکون ولی نیز تبدیل ش��د. رئیس جمهور آمریکا در س��ال 
2۰2۰ تهدید به تعطیلی شبکه های اجتماعی کرد و در مدت کوتاهی پس 
از ای��ن تهدید، توئیتر با فراهم کردن گزینه راس��تی آزمایی برای پیام های 
توئیت��ری ترامپ، برای نخس��تین بار صحت ادعاهای توئیت��ری او درباره 
انتخابات پس��تی آمریکا را زیرسؤال برد که این موضوع ترامپ را به شدت 
عصبانی کرد. دعوای ترامپ و شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر در دوران 

قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از آن ادامه داشت. ادعاهای ترامپ 
مبن��ی بر پیروز ش��دنش در این میدان بزرگ ی��ا ادعاهای واهی تقلب در 
انتخابات، عم��اًل فیس بوک و توئیتر را مجبور کرد که جنگی تمام عیار را 
ب��ا وی آغاز کنند. همه توئیت های حاوی اطالعات غلط وی و طرفدارانش 
درباره انتخابات آمریکا برچس��ب گذاری شد و فیس بوک هم مانع فعالیت 
گروه های افراطی طرفدار ترامپ ازجمله QAnon  ش��د که تئوری های 
توطئه را منتشر می کردند. به این ترتیب عماًل گامی بزرگ برای مقابله با 

رشد روزافزون انتشار اخبار جعلی در سال 2۰2۰ برداشته شد.
از رشد ارزهای دیجیتالی تا رونق خرید آنالین

در سال 2۰2۰ ارزش بیت کوین به  طرز عجیبی باال رفت و از مرز 2۸هزار 
دالر نیز فراتر رفت که نش��ان از رشد س��االنه 2۰۰درصدی دارد و برخی 
حتی پیش بینی کرده اند که قیمت آن تا پایان 2۰2۱ از ۱۰۰هزار دالر نیز 
 AT&T، ،فراتر برود. در سال 2۰2۰ کمپانی هایی همچون مایکروسافت
Twitchو Overstock.com بیت کوی��ن را در چرخه مالی خود پذیرا 
ش��دند و PayPal هم در ماه اکتبر از راه اندازی یک س��رویس ویژه برای 
کاربران خبر داد که بتوانند خرید و فروش یا نگهداری از بیت کوین خود را 

در این پلتفرم انجام دهند.
اما از نقاط عطف دیگر دنیای فناوری در سال 2۰2۰ موفقیت و توسعه 
خارج از حد تصور Zoom بود. درحالی که انتظار می رفت کرونا تنها برای 
چند هفته میهمان جهانیان باش��د، اما کم کم یک سالی می شود که این 
میهمان ناخوانده در گوش��ه و کنار جه��ان جا خوش کرده و بخش عمده 
نیروهای بسیاری از کمپانی های کوچک و بزرگ، مدارس و... همگی مجبور 
ش��ده اند دورکار باش��ند. این فعالیت آنالین ضرورت وجود اپلیکیشن های 
کارآمدی همچون زوم را بیش از گذش��ته کرد تا جایی که »اریک یوآن« 
بنیانگذار کمپانی Zoom در مجله تایم به عنوان مرد سال دنیای تجارت 
و کس��ب و کار در س��ال 2۰2۰ معرفی ش��د. تعداد کاربران زوم از روزانه 
۱۰میلیون نفر در ماه دسامبر به بیش از 3۰۰میلیون نفر در آوریل رسید. 
همچنین در ماه آوریل عنوان ش��د که در آخر هفته ها میزان اس��تفاده از 
زوم ت��ا 2هزار درصد افزایش می یابد که دلیل آن دید و بازدیدهای آنالین 

دوستان و اعضای خانواده بوده است.
البته این رش��د چش��مگیر چالش هایی نیز برای این کمپانی رقم زد و 
نگرانی هایی بابت حریم خصوصی کاربران، امنیت س��ایبری و... ایجاد شد. 
اف ب��ی  آی ک��ه از زوم به عنوان پلتفرم ضروری و باارزش ارتباطی یاد کرد 
نس��بت به امنیت س��ایبری آن ابراز تردید داشت البته هکرها نیز بارها به 
کارب��ران زوم و ویدئوکنفرانس هایی که با کمک آن برگزار می ش��د حمله 
کردن��د. درنهایت نیز کمپانیZoom مجبور به خرید یک کمپانی امنیت 
سایبری شد تا بتواند از کاربران خود محافظت کند. البته افزایش حمالت 
سایبری در سال 2۰2۰ به موازات شیوع کرونا چیز تازه ای نیست و طبق 
گزارش مؤسسه س��ایبری Cyberventures درمجموع در سال 2۰2۰ 

بیش از 737میلیون فایل اطالعاتی لو رفت.
س��ال 2۰2۰، س��ال آمازون هم بود و با ادامه دار شدن شیوع کرونا، بازار 
خرید آنالین و تجارت الکترونیک در جهان رونق گرفت و آمازون در دنیای 
تجارت الکترونیک به یکی از موفق ترین ها تبدیل شد تا جایی که در سال 
2۰2۰ به ارزش بازار یا مارکت کپ 2تریلیون دالری دست یافت. )مارکت 
ک��پ )Market Cap( از ضرب تعداد س��هام یک ش��رکت بر قیمت هر 
س��هم به دس��ت می آید(. صنعت گیم نیز رش��د قابل توجهی داشت و در 
س��ال 2۰2۰ حدود 2.7 میلیارد نفر در سراس��ر جهان به گیمر بازی های 

ویدئویی تبدیل شدند.

7 شرکت برتر تکنولوژی 3.4 تریلیون دالر به ارزش بازار اضافه کردند

دنیای فناوری در سال 2020

در س��ال 2۰2۰ هنگ کنگ، زوریخ و پاریس با پش��ت سر گذاشتن 
سنگاپور و اوساکا توانس��تند به صدر فهرست گران ترین شهرهای دنیا 
صعود کنند؛ کرونا موجب ش��د تا در نتیجه رک��ود و ضعف اقتصادی، 
ارزش پول ملی خیلی از کش��ورها کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه 

زندگی در تعداد زیادی از کشورها دستخوش تغییر شد.
به گ��زارش خبرآنالین، با وق��وع پاندمی کرونا و ضع��ف دالر هزینه 
زندگی در تعداد زیادی از شهرهای آمریکا کاهش پیدا کرده و همچنین 
پاندمی کرونا قیمت بس��یاری از اقالم را تغییر داده اس��ت به طوری که 
دخانیات بیش��ترین افزایش قیمت را تجرب��ه کرده اند و پس از آنها نیز 
قیمت لوازم الکتریکی رش��د چش��مگیری داش��ته و البته در این میان 
روند قیمت پوش��اک کاهش��ی بوده اس��ت. هزینه زندگی در شهرهای 
آمریکایی، آفریقایی و آس��یایی به نسبت کمتر شده است این اتفاق در 
حالی می افتاد که هزینه زندگی در کش��ورهای اروپای غربی در نتیجه 

قدرت گرفتن ارز ملی آنها طی یک سال اخیر بیشتر شده است.
در حال حاضر سه شهر زوریخ، پاریس و هنگ کنگ در کنار یکدیگر 
در جایگاه اول گران ترین شهرهای دنیا قرار گرفته اند؛ جایگاه پاریس و 

زوریخ از س��ال گذشته تاکنون چهار پله صعود کرده است و این اتفاق 
در حالی می افتاد که هنگ کنگ از سال گذشته تاکنون توانسته است 

رتبه خود را حفظ کند.
س��نگاپور امس��ال رتبه چهارمین ش��هر گران قیمت دنی��ا را به خود 
اختصاص داده است و پس از آن تل آویو و اوساکا ژاپن در کنار یکدیگر 
در جایگاه پنجم ایستاده اند و هفتمین شهر گران قیمت دنیا امسال ژنو و 
نیویورک است و کوپنهاگ و لس آنجلس نیز امسال در کنار یکدیگر در 

جایگاه نهمین شهرهای گران قیمت دنیا ایستاده اند.
در میان ش��هرهایی که هزینه زندگی در آنها بیشترین تغییر را طی 
۱2 ماه اخیر تجربه کرده است می توان به تهران اشاره کرد که در صدر 
فهرست پرتغییرترین شهرهای دنیا قرار گرفته است و جایگاه آن از سال 
گذش��ته تاکنون 27 پله صعود کرده و در حال حاضر این شهر در رتبه 

79 گران ترین شهرهای دنیا قرار گرفته است.
پس از تهران پرث استرالیا دومین شهر دنیاست که هزینه های زندگی 
در آن طی ۱2 ماه اخیر رش��د چشمگیری داش��ته است به طوری که 
جایگاه این ش��هر طی ۱2 ماه اخیر ۱2 پله صعود کرده و پرث امس��ال 

جایگاه ۶2 را به خود اختصاص داده اس��ت. طی یک س��ال اخیر رتبه 
ش��هرهای گوانگ ژو، بلگراد و آبیجان نیز ۱2 پله صعود کرده اس��ت و 
شهر گوانگ ژو در کنار پرث در رتبه ۶2 ایستاده است و دو شهر بلگراد 

و آبیجان نیز نودمین شهر گران قیمت دنیا هستند.
روم، دوسلدورف، داکار، بروکسل و آمستردام به ترتیب پنج شهر دیگر 
این فهرس��ت هستند که رتبه آنها طی یک سال اخیر بیشترین صعود 
را داشته ست به طوری که تخمین زده شده که رتبه آنها طی ۱2 ماه 
گذشته ۱۱ پله صعود کرده است و این شهرها به ترتیب در جایگاه های 

32، 32، ۱۰۱، 32 و 32 قرار گرفته اند.
در حالی کرونا هزینه زندگی در تعداد زیادی از ش��هرها را افزایش 
داده که برخی از ش��هرها نیز کاهش هزینه زندگی را تجربه کرده اند 
به طوری که هزینه زندگی در ش��هر ریکیاویک ایس��لند طی ۱2 ماه 
اخیر به حدی کاهش یافته که رتبه این ش��هر 27 مرتبه نزول کرد و 
در جایگاه 7۱ قرار گرفت. س��ائوپائولو دومین شهر این فهرست است 
که رتبه آن تغییر چش��مگیری داش��ت و با 23 پله نزول در جایگاه 

۱۱9 قرار گرفت.

کرونا هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را چقدر تغییر داد؟

گران ترین شهرها در سال کرونا

دریچه

چطور در خانه بهتر کار کنیم؟
درس های مهم دورکاری در سال 2020

سال 2۰2۰، سال خانه نش��ینی بسیاری از مردم جهان بود. 
با همه گیری کرونا، ش��رکت ها کارکنان خ��ود را راهی خانه ها 
کردند. دورکاری، به جای حضور در محل کار، پیمودن مس��یر 
خانه ت��ا ادارات و ... یک تغییر ناگهان��ی برای بخش عمده ای 
از م��ردم بود. به نوش��ته »تریو گلوبال«، بی��ش از 4۰ درصد 
از مردم پ��س از این تغییر، دچار چالش ه��ای روحی و روانی 
ش��دند. کاهش تمرکز، احس��اس عدم کارایی و بهم ریختگی 
مرزها در س��اعت های کار، از جمله مش��کالت آنها بود. اکنون 
که به یک سالگی شیوع کرونا نزدیک می شویم، بسیاری از ما 
از تجربه دورکاری با همه مش��کالتش، درس هایی یاد گرفتیم. 
درس های��ی در این باره که چطور با وجود کار کردن در خانه، 
الهام بخ��ش، خ��الق و بهره ور باق��ی بمانیم. »تری��و گلوبال«، 
ش��رکتی که در زمینه غلبه بر چالش های ناش��ی از استرس و 
فرس��ودگی کار می کند، تجربه اعضای خود در سراس��ر جهان 
در دوره دورکاری را منتشر کرده که خواندن آن در آغاز سال 

نوی میالدی، خالی از لطف نیست.
* چط��ور محیط کارم را بهینه کنم: م��ن یاد گرفتم چطور 
محی��ط فیزیک��ی کار را تنظیم کنم. فهمیدم این مس��ئله اثر 
بس��یاری بر کیفیت کار م��ن دارد. یک دس��ته گل تازه کنار 
می��ز کار، دیدن آفتابی که از پنجره می تاب��د، در اولویت قرار 
دادن وضعی��ت مناس��ب برای بدن و تجهیزات مناس��ب برای 
کار و اس��تراحت در س��اعات کاری برای ارتباط با کسانی که 
دوست ش��ان دارم، کارهایی بود که انجام دادم. این ترفندهای 
کوچک باعث شد از کار کردن در خانه لذت ببرم و روی کارم 

تمرکز کنم. )سی آر. مشاور. لندن، انگلستان(
* چطور بر خس��تگی جلسات غلبه کنم: من یاد گرفتم بعد 
از هر کدام از جلس��ه های zoom  استراحت کنم و بالفاصله 
س��راغ کار بعدی نروم. ترجیح می دهم بعد از هر جلس��ه روی 
صندلی دیگری بنش��ینم یا حتی به اتاق دیگری بروم تا برای 
چن��د دقیقه، فش��ار کمتری را تحمل کن��م. این به من کمک 
کرد انرژی الزم برای جلس��ه های بعدی یا انجام وظایف بعدی 

را پیدا کنم. )چارلز التهام، نویسنده. اورنج کانتی، کالیفرنیا(
* چط��ور منعطف تر عمل کنم: س��ال 2۰2۰ به من یاد داد 
ک��ه زندگی در جریان اس��ت. یاد گرفتم چط��ور برای تغییر و 
انعطاف پذیری بیشتر آماده شوم، در برنامه ها، زمان های اضافی 
را در نظ��ر بگی��رم، انتظارات را مدیریت کن��م و با تغییر کنار 
بیایم. مردم از کس��ب وکارهای شان جدا نیستند. هرچه بیشتر 
یاد گرفتم، بیشتر برای خدمت رسانی به مشتریان و خانواده ام 
توانمن��د ش��دم و این به نفع همه ماس��ت. )لیندزی رو پارکر، 

بازاریاب و روابط عمومی کسب وکارهای کوچک، ریچموند(
* چطور برای چیزهای برنامه ریزی نشده، برنامه ریزی کنم: 
من در س��ال های گذشته بیشتر بر اولویت بندی و برنامه ریزی 
تمرکز می کردم و اغلب، چیزه��ای خارج از برنامه را فراموش 
می کردم. به عنوان مدیر یک کس��ب وکار، بخش��ی از کار من، 
در دسترس گروه بودن است اما دسترسی آنها به من درحالی 
که برنامه ش��لوغی داشتم، بس��یار سخت بود. زمانی که ما کار 
ک��ردن در خانه ها را ش��روع کردیم، من فهمی��دم برنامه های 
گذشته هیچ کمکی نمی کند و باید تغییری ایجاد کنم. اکنون، 
اطمینان دارم که بخش��ی از زمانم را ب��ه چیزهایی اختصاص 
می ده��م ک��ه خارج از برنامه اس��ت. زمان را بهتر از همیش��ه 
مدیریت می کنم و از همیش��ه بهره ورترم. )جون واسالو، مدیر، 

تورنتو، کانادا(
* چط��ور زمان را مدیریت کنم: در س��ال 2۰2۰ یاد گرفتم 
چطور از زمان های کوچک برای انجام کارهایم اس��تفاده کنم، 
پیش از اینکه به دخترم برای آموزش در خانه کمک کنم. من 
فهمیدم باید به خودم اس��تراحت بدهم به جای اینکه به طور 
م��داوم، دنب��ال کارهایم بدوم. زمان بندی، ب��ه من کمک کرد 
اس��تراحت کنم. هرچه بهتر اس��تراحت کردم، خروجی کاری 

بهتری هم داشتم. )آنگراد بویسان، مشاور، کانبرا، استرالیا(
* چطور مرزها را تعیین کنم: در س��ال2۰2۰، مجبور شدم 
برنام��ه روزانه را تغییر بدهم و مرزهای خودم و کارم را دوباره 
تعیی��ن کنم. تصمیم گرفتم از زمان اضافی برای ورزش و یوگا 
اس��تفاده کنم. یک س��اعت زمان برای پی��اده روی در ظهر در 
برنامه گنجاندم و مطمئن ش��دم در این بازه زمانی هیچ پیامی 
و ایمیلی را چک نمی کنم. همچنین یک س��اعت برای مطالعه 
پی��ش از خ��واب در برنام��ه در نظر گرفتم. با ن��گاه نکردن به 
صفحه تلفن هوشمند، کیفیت خواب هم بهتر شد. این به من 
کمک کرد در روز، انرژی بیش��تری برای کارها داش��ته باشم 
و بهت��ر تمرکز کن��م. )آنا فیالتوا، مدرس کس��ب وکار، لندن، 

انگلستان(
* چط��ور ان��رژی ام را تجدید کنم: من ی��اد گرفتم با گوش 
دادن ب��ه صدای بدن��م، می توانم بهتر کار کنم. من در س��ال 
2۰2۰، یاد گرفتم هر جا که به استراحت و توقف نیاز داشتم، 
باید اس��تراحت کنم. وقتی نمی توانم تمرکز کنم، به پیاده روی 
ب��روم و اگر بعد از خوردن ناهار خس��ته ب��ودم، چرت زدن بد 
نیس��ت. من فهمیدم خوب ب��ودن حال بدن��م اهمیت دارد و 
خالقیت در لحظه های استراحت و سرگرمی است که به سراغ 
من می آید. وقت گذاش��تن برای تجدید انرژی، بهره وری را در 
طوالنی مدت افزایش می ده��د. )ایزابل بارت، مدرس زندگی، 

اورج کانتی، کالیفرنیا(
* چط��ور مس��ئولیت ها را در ارتب��اط با همس��رم مدیریت 
کنم: پی��ش از همه گیری کرونا، من و همس��رم هیچ اطالعی 
از برنامه ه��ای کاری روزان��ه همدیگ��ر نداش��تیم. ام��ا بعد از 
همه گی��ری کرونا، من و او و دو فرزندم��ان در خانه ماندیم و 
ما دو نفر مجبور به کار کردن در خانه ش��دیم. در این شرایط 
باید راهی برای بهینه کار کردن پیدا می کردیم. ما زمان بندی 
جلسه های مان را با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم و برای تنظیم 
وظای��ف در خانه برنامه ریزی کردی��م. همچنین برای آموزش 
مجازی پس��رمان هم برنامه ریزی کردیم. به اشتراک گذاشتن 
برنامه ه��ای کاری و برنامه ریزی برای آموزش فرزندمان در هر 
روز، به ما کمک کرد اس��ترس کمت��ری را تجربه کنیم )آروی 

وی، وکیل، مدرس زندگی. بوستون، ماساچوست(.
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فرصت امروز: در حالی در روزهای گذش��ته بخش��ی از صنایع بزرگ از 
جمله نیروگاه ها به دلیل آلودگی هوای تهران مورد اتهام مازوت سوزی قرار 
گرفته اند که فعاالن این حوزه می گویند به اجبار به سمت مصرف سوخت 
دوم رفت��ه و اصال تمایلی به مصرف مازوت ندارند. وزیر نفت هم می گوید 
»چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم« و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت نیز می گوید »معاون دادستان کشور بخشنامه کرده که 

برای سوزاندن نفت کوره در نیروگاه ها و صنایع مانع نشوید.«
این در حالی است که غلظت آالینده هاي کالنشهرها به خصوص تهران در 
ش��رایط بحراني قرار دارد و براساس برخي تخمین ها و برآوردهاي غیررسمي 
س��االنه 45 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دس��ت مي دهند. البته 
افزایش غلظت آالینده ها به  خصوص غلظت ذرات معلق مي تواند بیماري هاي 
دیگري هم ایجاد کند. با وجود اینکه آلودگي هوا به خصوص در کالنش��هرها 
تقریبا در تمام فصل هاي س��ال وجود دارد، اما در فصول س��رد سال وضعیت 
بحراني تر مي ش��ود چراکه با برودت هوا وزارت نف��ت اولویت تامین گاز را به 
مصارف خانگي اختصاص مي دهد و در این صورت نیروگاه هاي برق مجبورند از 
سایر سوخت ها نظیر گازوییل و نفت کوره براي تولید برق استفاده کنند. این در 
حالي است که کمبود یا نبود گازوییل نیز استفاده از مازوت را افزایش مي دهد 
و نتیجه استفاده از این سوخت نیز همان چیزي است که این روزها در هوای 

پایتخت مشاهده و تنفس می کنیم.
آیا نیروگاه های تهران مازوت می سوزانند؟

در ش��رایطی در روزهای اخیر بخشی از صنایع بزرگ نظیر کارخانه های 
س��یمان و نیروگاه ها ب��ه دلیل آلودگی هوا مورد اتهام مازوت س��وزی قرار 
گرفته ان��د که فع��االن حوزه صنعت می گویند به اجبار به س��مت مصرف 
س��وخت دوم رفته ان��د و اصال تمایلی به مصرف س��وخت م��ازوت ندارند. 
مدی��ران کارخانه های س��یمان نیز در روزهای گذش��ته اعالم کرده اند که 
س��وخت مازوت برای مجموعه های آنها س��ود که ندارد هیچ باعث ضرر و 

زیان مالی بسیاری هم شده است.
در این بین، محس��ن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی ب��رق حرارتی ایران می گوید: »نیروگاه های اس��تان تهران به هیچ 
عنوان از س��وخت مازوت اس��تفاده نمی کنند و دادستانی پیش تر مخزن 
سوخت مازوت دو نیروگاه در این استان را پلمب کرد.« عبدالرضا شیخان 
دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان هم می گوید: »به تازگی 
تعداد کارخانجاتی که گاز آنها قطع ش��ده افزایش پیدا کرده اس��ت. از 77 
کارخانه تولید س��یمان، 3 کارخانه از ابتدا مازوت س��وز بودند. از بین 74 
کارخانه گازس��وز، گاز حدود ۶4 کارخانه قطع شده است. 23 آبان امسال 
به علت افت فش��ار گاز و گازرس��انی برای مصارف خانگی، گاز بسیاری از 
کارخانجات س��یمان را قطع کردند. این موضوع موجب وارد شدن شوک 

به کارخانه ها و کاهش تولید ش��د که صدمات مالی زیادی به کارخانجات 
س��یمان وارد کرده است. هر سال با پیش بینی قطع گاز گفته می شد که 
کارخانجات سیمان با هماهنگی وزارت نفت، ذخیره سازی سوخت دوم که 
همان مازوت است را انجام دهند که امسال اجازه این کار را ندادند و اعالم 

کردند هنگام قطع گاز، مازوت را خواهند داد.«
به گفته ش��یخان، »امسال هم قیمت مازوت نسبت به سال گذشته دو 
و نیم برابر شد که نسبت به گاز افزایش چشمگیری داشت و فشار زیادی 
به کارخانه ها وارد ش��د. البته قیمت مازوت با هزینه حمل، سه و نیم برابر 
قیمت گاز شده که اثر این موضوع روی قیمت تمام شده بسیار محسوس 
اس��ت. با این وضعیت بس��یاری از کارخانجات توان تولید خود را از دست 
دادند و به س��مت تعطیلی رفتند. در هر اس��تانی بعض��ی از کارخانجات 
توانس��تند مازوت یارانه ای دریافت کنند؛ در ح��ال حاضر مازوت یارانه ای 
3۰۰ تومان و گاز ۱۱9 تومان اس��ت. در بعضی مناطق حتی 4۰۰ یا 5۰۰ 

تومان هم به خاطر هزینه حمل باال می رود.«
از سوی دیگر، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق معتقد است 
که وزارت نیرو در ش��رایط س��ختی برای تأمین برق قرار گرفته است، چراکه 
در روزهای گذش��ته به دلیل عدم تامین گاز نیروگاه ها میزان تولید انرژی در 
کشور کاهش پیدا کرده و وزارت نیرو مجبور به خاموشی برق سطح شهر در 
ساعت های منع تردد شده است. سخنگوی صنعت برق می گوید: »صنایعی که 
بیش از دیماند خریداری شده برق مصرف کنند، ابتدا تذکر دریافت می کنند 
و در صورت تکرار، جریمه و برق شان قطع خواهد شد. میزان مصرف برق در 
کشور ۱7.5 درصد نسبت به س��ال گذشته رشد داشته، که ۱5درصد آن در 
بخش صنایع و مابقی در بخش خانگی مصرف ش��ده اس��ت. در بخش اداری 
نیز کنترل هایی از سوی مشترکان برق و گاز انجام می شود و اداراتی که پس 
از پایان کار، دستگاه های گرمایشی را خاموش نکرده باشند ابتدا تذکر دریافت 

کرده و در صورت تکرار مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.«
او با اشاره به کاهش مصرف سوخت در نیروگاه ها ادامه می دهد: »مصرف 
س��وخت در نیروگاه ه��ا از ۱95 میلیون مترمکعب گاز در ماه گذش��ته به 
۱۸3 میلی��ون متر مکع��ب گاز در حاِل حاضر رس��یده که این کاهش در 
پی برنامه ریزی های انجام ش��ده، صورت گرفته اس��ت. مصرف سوخت، به 
خصوص در استان های سردس��یر، باید کاهش بیشتری داشته باشد. زیرا 
ممکن اس��ت در این اس��تان ها با افت فش��ار گاز در نیروگاه ها و یا بخش 

خانگی مواجه شویم.«
زنگنه: چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم

س��وزاندن مازوت یک��ی از علل اصلی آلودگی هوای ته��ران در روزهای 
گذش��ته است و طبیعی اس��ت که پیکان انتقادها در این زمینه به سمت 
س��ازمان حفاظت از محیط زیست باش��د، اما عیسی کالنتری رئیس این 

سازمان در این میان به مالحظات امنیتی اشاره می کند و می گوید: »معاون 
دادستان کل کشور به استان ها بخشنامه کرده است که شما برای سوزاندن 
نفت کوره در نیروگاه ها و صنایع مانع نش��وید. یعنی کسی که باید قانون 
هوای پاک را اجرا کند، از نظر امنیتی به این نتیجه رس��یده است که باید 

این مازوت سوزانده شود.«
در ای��ن میان، وزیر نفت نی��ز تقصیر را متوج��ه وزارتخانه متبوع خود 
نمی داند و می گوید: »ما مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما چاره ای جز 
تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم.« بیژن زنگنه روز گذش��ته )یکش��نبه( 
در نشست مش��ترک وزرای نیرو، نفت و کشور با اشاره به اینکه »آنجا که 
چاره ای نیست کاری جز مصرف مازوت نمی توانیم انجام دهیم«، ادامه داد: 
»گازوییل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می ش��ود و بیش��تر از این 
امکانش وجود ندارد. در گازوییل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هرچه 
گازوییل مازاد در کش��ور وجود دارد تحویل می دهیم. بخش��ی نیز باید از 
مخازن نیروگاه ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم.«

ب��ه گفته زنگنه، »یک��ی از علل افزایش مص��رف گاز خانگی، باز کردن 
پنجره ها با این تصور است که کرونا خارج می شود در صورتی که باید مردم 

هم دما را پایین بیاورند و هم از اتالف انرژی خودداری کنند.«
او با بیان اینکه »مشکالتی داریم و نمی توانیم همه استان ها را در بحث 
مصرف مازوت مس��تثنی کنیم«، ادامه داد: »در بحث س��یمان قرار ما این 
بود که از زمس��تان مصرف مازوت داشته باش��ند و امروز در هیأت دولت 
مصوب می کنیم که قیمت نفت کوره معادل گاز مصرفی شان شود. در بحث 
نفتکش ها هم نگرانی ها حل شد و ما الستیک فروشی و روغن فروشی نداریم 
و تالش کرده ایم در بحث حمل بار به نیروگاه ها مشکلی نداشته باشیم. اگر 
مصرف برق کم شود مصرف مازوت هم کاهش می یابد و همه تجربه ها در 

بحث صرفه جویی مصرف گاز با اولویت برق باید اجرا شود.«
وزی��ر نفت بر رعایت هرچه بیش��تر مصرف بهینه ان��رژی در ادارات نیز 
تاکید کرد و گفت: »ما به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود، 
اما چاره ای نداریم و گازوییل در حداکثر ممکن تحویل می شود و بیش از 

این امکان ندارد.«
وی مص��رف فعلی گاز کش��ور را روزانه بیش از ۸25 میلیون مترمکعب 
عنوان ک��رد و ادامه داد: »از این می��زان 55۶ میلیون متر مکعب مصرف 
خانگی، عمومی و صنایع کوچک اس��ت. البته این مقدار نسبت به پارسال 
عدد بزرگی اس��ت و بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. براس��اس اعالم استاندار تهران، مصرف برق در استان 
۱5درصد افزایش پیدا کرده که 2درصد فقط به سبب اشتراک های جدید 
بوده اس��ت و ما بای��د مردم را بیش از اینها در بح��ث صرفه جویی توجیه 

کنیم.«

وزیر نفت: چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم

بحران مازوت در پایتخت

دولت در الیحه بودجه سال ۱4۰۰، در حالی سقف فروش روزانه نفت را 
2میلیون و 3۰۰ هزار بشکه به قیمت 4۰ دالر در نظر گرفت که بسیاری از 
کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را خوش بینانه و منوط به لغو تحریم ها 
و بازگش��ت آمریکا به برجام دانس��تند. حاال براس��اس براس��اس تصمیم 
کمیس��یون تلفیق مجلس، فروش روزانه نفت در سال آینده ۱.5 میلیون 
بشکه نفت تعیین شده است؛ موضوعی که نه تنها دور از ذهن نیست بلکه 
طبق گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، این عدد 

قطعا محقق می شود و باید نسبت به وضعیت بازار نفت ایران امیدوار بود.
دول��ت دوازدهم فروش روزانه نفت در الیحه بودجه س��ال آینده را 2.3 
میلیون بش��که پیش بینی کرد، اما کمیس��یون تلفیق مجلس، این سقف 
فروش را غیرواقعی دانست و در خوش بینانه ترین حالت اعضای کمیسیون 
به این جمع بندی رسیدند که دولت به صادرات ۱.5 میلیون بشکه در روز 
دس��ت یابد که برای آن نیز باید دقیقا حک��م مقام معظم رهبری اجرایی 
ش��ود. منابع حاصل از صادرات تا یک میلیون بشکه در روز، 2۰ درصد آن 
به صندوق توسعه ملی تخصیص می یابد و اگر به صادرات 5۰۰ هزار بشکه 
دیگر نیز در روز دولت دس��ت یافت، 3۸ درصد از منابع آن سهم صندوق 
توس��عه ملی است و هر چقدر هم بماند باید صرف بازپرداخت بدهی های 

دولت به صندوق توسعه ملی شود.
مالک ش��ریعتی نیاسر، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه در 
این رابطه به ایس��نا، گفت: در نهایت جمع بندی کمیسیون بر این شد که 
دولت روی منابع حاصل از فروش باالتر از یک میلیون بشکه نفت در روز 

نمی تواند حس��اب باز کند چراکه بیش از آن یا سهم صندوق توسعه ملی 
است یا سهم بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی است که 

در سال ۱4۰۰ سررسید آن فرا می رسد.
به گفته وی، عمال دولت می تواند در س��ال ۱4۰۰ روی منابع حاصل از 
صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب باز کند. کمیسیون تلفیق 
راه دولت را برای صادرات نفت تا سقف ۱.5 میلیون بشکه نفت در روز باز 
گذاشته است که دولت تالش خود را کند در سال آینده که 5 ماه آن دولت 
دوازدهم برقرار است و 7 ماه آن را دولت سیزدهم بر سرکار می آید به طور 
میانگین بتواند ۱.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند و مجلس به عنوان 

مانع صادرات بیشتر دولت تلقی و معرفی نشود.
رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: کمیسیون تلفیق در 
بررس��ی چارچوب های کلی بودجه ۱4۰۰، با تصویب کاهش سقف فروش 
نف��ت از 2.3 میلیون به ۱.5 میلیون، ۸۰۰ هزار بش��که در روز وابس��تگی 
بودج��ه ب��ه نفت را کاه��ش داد و پس از آن هم به دول��ت در تبصره یک 
حکم کرد تا منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را به 

صندوق توسعه ملی واریز نماید و اجازه برداشت نداشته باشد.
در این راس��تا، سیدحمید حسینی، س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی به ایسنا، گفت: بخشی از این مسئله که آیا بازار کشش 
دارد و یا خیر بستگی زیادی به این دارد که ویروس کرونا تا چه میزان به 
اقتصاد جهانی آسیب وارد کند و اگر از واکسن استقبال شود و بتواند دنیا 
را ایمن کند، آمار و ارقام نشان می دهد که اواسط سال آینده 5 میلیون و 

9۰۰ هزار بشکه به نیاز مصرف دنیا افزوده می شود. او با بیان اینکه حتما 
فرصتی ایجاد می ش��ود که ایران بتواند میزان صادرات فعلی خود را که به 
اعتقاد بس��یاری از شرکت های بین المللی اکنون حدود یک میلیون بشکه 
اس��ت افزایش دهد و بتواند یک میلیون بشکه دیگر نیز به میزان صادرات 
خود اضافه کند، اظهار کرد: بخش دیگر این مسئله نیز ارتباط به این دارد 
که بایدن به برجام بازگردد البته حتی اگر آمریکا به توافقات نیز بازنگردد، 

باز هم این فرصت برای ایران فراهم خواهد شد.
س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: نبود ترامپ 
باعث می ش��ود ت��رس و دلهره ای که از س��مت ترامپ وجود داش��ته و یا 
پیگیری هایی که از س��مت ترامپ صورت می گرفت وجود نداش��ته باشد، 
با این وجود مجلس احتیاط کرده اما باید دید که آیا مجلس اجازه انتشار 
7۰۰ هزار بش��که اوراق سلف نفتی را می دهد چراکه اگر این مجوز صادر 

نشود اتفاق خاصی برای کشور نمی افتد.
به گفته حسینی، با کاهش فروش نفت مشکالت حل نمی شود و باید به 
طور ساختاری به دنبال حل مشکالت بود، اینکه تنها وارد بحث درآمدها 
شدند نمی تواند راهگشا باشد نقطه چالشی بخش هزینه ها است و باید دید 

مجلس برای این بخش چه تدابیری را لحاظ کرده است.
وی با اشاره به آینده بازار نفت ایران گفت: با حضور بایدن ممکن است 
چالش ها کمتر شود و در کوتاه مدت اتفاقات مثبتی برای قیمت ارز بیفتد، 
بحث فروش نفت و روابط بین الملل بهبود می یابد و چالش های منطقه کم 

می شود، حتی پیش بینی می شود که جنگ یمن نیز خاتمه یابد.

سقف صادرات روزانه نفت در کمیسیون تلفیق مجلس 1.5 میلیون بشکه تعیین شد

معادالت نفتی بودجه

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:
واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و 

سالمندان آغاز می شود
رئیس جمهور گفت دولت امیدوار اس��ت با اقدام��ات انجام گرفته، در کنار 
پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در هفته  های آینده با خرید واکسن 
از ش��رکت های مختلف و انتقال آن به داخل کش��ور، واکسیناسیون براساس 
اولویت بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی 

و سالمندان آغاز شود.
در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و بانک مرکزی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و 
خرید واکس��ن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور، گزارش  هایی 

ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت های انجام گرفته 
در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و س��ازمان برنامه 
و بودجه باید در کنار وزارت بهداش��ت که مس��ئول دقت های الزم کارشناسی 
است، به گونه  ای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع  تر 

به سرانجام برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلس��ه با اش��اره به تجارب به دست 
آمده از خالل سه سال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: دولت با تکیه بر 
تجارب به دست آمده از ایستادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثی سازی 
تحریم های غیرانس��انی، بودجه سال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی و 

نیز حمایت موثر معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.
روحانی اضافه کرد: وضعیت و ش��رایط اقتصادی کشور اقتضا می کند که با 
لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش زا 
در توس��عه اقتصادی و معیش��ت برقرار باشد و مردم باید اثرات مثبت آن را در 
زندگی خود احساس کنند. به همین دلیل هرگونه تصمیمی که منجر به فشار 

مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.
رئیس جمهور تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از 
صدور نفت و فرآورده ها، در بودجه پیشنهادی برمبنای پیش بینی روند اقتصادی 
کشور در سال آینده به صورت واقع بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای 

حقوق کشور تنظیم شده است.

وزیر نیرو:
اصالح مصرف خانگی خاموشی را از بین می برد

به گفته وزیر نیرو، اصالح مصرف جزئی در بخش خانگی، امکان خاموشی ها 
را از بین می برد. رضا اردکانیان در نشس��ت مشترک وزرای نیرو، کشور و نفت 
که به میزبانی وزارت کشور و به منظور مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور 
برگزار ش��د، گفت: اصل ماجرا اصالح مصرف ب��وده و برنامه ما در این بخش، 

بلندمدت است، اما هر زمانی که شروع شود، باید استقبال کرد.
وزی��ر نیرو مصرف بی رویه انرژی در کش��ور را همانند بیماری دانس��ت که 
خونریزی داخلی دارد و هرچه به او خون تزریق می کنیم به جایی نمی رسیم. او 
تولید روزانه یک هزار میلیون متر مکعب گاز را رقم بزرگی خواند و گفت: قاره 
اروپا که نسبت به قاره ما سردتر است و جمعیتی بیش از هفت برابر ما دارد، اما 
مصرف گاز اروپا حدود دو برابر ماست. مصرف گاز ما خیلی باالست که بخش 

عمده آن در عرصه خانگی است.
اردکانی��ان ادامه داد: همه همکاران ما در رس��انه ها باید به گونه ای فعالیت 
کنند که تجربه موفق تابستان با هنرمندی به مردم منتقل شود و ما اگر درصد 
بسیار کمی در بخش خانگی اصالح مصرف کنیم، دچار خاموشی نمی شویم و 
صنایع ما با وقفه مواجه نمی شود. براساس قراردادهایی که داریم صادرات برق 
انج��ام می دهیم، اما وزارتخانه های نیرو و نفت، همه مالحظه ها را در قراردادها 
گنجانده اند، مجموع گازی که در نیروگاه های برق مصرف می ش��ود اگر صادر 

شود کمتر از یک درصد کل گاز تولیدی کشور است.
به گفته وزیر نیرو، ش��رکت ها و بخش خصوصی، تولید را انجام می دهند و 
یکی از مهمترین منابع ما صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی است و اگر 
مردم، مدیریت گرمایش و برق را از دس��ت دهند شرایطی که ایجاد می شود، 
روی صادرات و بازارها اثر می گذارد. وقتی براس��اس گزارش استاندار تهران، از 
اول آبان تا ۱۰ آذر امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ۱5 درصد 
افزایش مصرف برق رخ داده، این موضوع ها باید پیگیری شود که بخشی از این 
افزایش مصرف به سبب باز بودن پنجره ها به تصور خروج ویروس کروناست و 

باید این موارد به مردم توضیح داده شود.
اردکانیان در انتها گفت: در وزارت نیرو اکنون به لحاظ ش��رایط، استفاده از 
نیروگاه ه��ای برقابی را افزایش دادیم، با همکاری نزدیک با وزارت نفت س��عی 
خواهیم کرد کمترین اختالل ایجاد شود و ما به همین علت تعمیرات نیروگاهی 

را عقب انداختیم تا فشار کمتری به بخش گاز وارد شود.

در مراسمی در وزارت راه و شهرسازی 
2 معاون وزیر تغییر کردند

وزیر راه و شهرسازی دو تن از معاونان خود در حوزه ساختمان شامل معاونت 
سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی 

را تغییر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، روز یکشنبه در مراسمی احمد اصغری 
مهرآبادی، قائم مقام س��ابق وزیر در امور مس��کن مهر به جای علی نبیان به 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن منصوب ش��د. مهرآبادی تا قبل از سال ۱392 
نیز مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن بود. همچنین علی نبیان به جای 
محمدجعفر علیزاده به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی 

رفت.
در این مراسم که در جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی با حضور 
محمد اسالمی برگزار شد، محمدجعفر علیزاده با اشاره به 3۱ سال خدمت در 
دولت و ۱۱ سال در وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیرعامل سازمان مجری 
گفت: در دوران خدمت در س��ازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و 

دولتی بیش از ۱۰4 بیمارستان بزرگ تکمیل و افتتاح شد.
وزیر راه و شهرس��ازی نیز موضوع مهم این وزارتخانه را در ش��رایط کنونی 
کش��ور، موضوع مرتبط با زمین و مسکن برش��مرد و با اعالم اینکه وزارت راه 
و شهرس��ازی درخصوص تولید مسکن، تعهدات سنگینی برعهده دارد، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی تعهد کرده است تا مسکن مهر را حداکثر تا پایان امسال 

به اتمام برساند که این مهم، باید محقق شود.
اس��المی ادامه داد: از مهندس مهرآبادی که پیشکس��وت طرح مسکن مهر 
هستند خواستم تا مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن باشد و کل فرآیند 
مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را در تعامل با معاونت مسکن و ساختمان 

به سهولت و روانی جلو ببرد.
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قیمت دالر در صرافی های بانکی کاهش یافت
افزایش 130 هزار تومانی قیمت سکه

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در چهاردهمین روز دی ماه 
با افزایش ۱3۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز قبل به ۱۱ میلیون و ۸5۰ 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 4۰۰ 
هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 2۰۰هزار 
تومان، ربع سکه 4میلیون و ۱5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به 2میلیون 
و 33۰ هزار تومان مبادله شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 
ب��ه ی��ک میلیون  و ۱55 هزار تومان و هر مثقال طال به بهای 5 میلیون و 
5 هزار تومان رسید. انس جهانی طال نیز به قیمت یک هزار و ۸9۸ دالر و 

5۰ سنت فروخته شد.
همچنین هر دالر در روز یکشنبه در صرافی های بانکی 25 هزار و 57۰ 
تومان معامله ش��د که قیمت آن نس��بت به روز شنبه ۱5۰ تومان کاهش 
داشت. قیمت فروش یورو نیز با کاهش5۰ تومانی نسبت به قیمت روز قبل 
به 3۱ هزار و 3۰۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و ۶7۰ تومان 

و قیمت خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و 4۰۰ تومان اعالم شد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها: 
بانک ها دریافت سود مجاز وام ها را رعایت 

کنند  
دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
با اشاره به دو رأی دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، 
گفت: بانک ها از توافق یا س��تاندن س��ود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از 
مشتریان بدهکار خودداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیرمجاز 

نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
عل��ی نظافتیان با بیان اینکه یکی از گالیه های همیش��گی مش��تریان 
بانک ها آن اس��ت که در پرداخت تسهیالت نرخ سود مصوب شورای پول 
و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی ش��ود، به ایس��نا گفت: البته بانک ها و 
موسس��ات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیالت و اینکه هزینه تمام شده 
منابع تس��هیالتی بانک ها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعالم 
می کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند، اما دیوان عالی کش��ور با صدور یک 
رأی در مردادماه سال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک 

مرکزی خاتمه داد.  
او با اش��اره به اینکه دریافت س��ود مازاد بر مصوبات باطل است، افزود: 
خالصه پیام این رأی آن اس��ت که مصوبات بانکی مرکزی الزم االجراست 
و نرخ س��ود تسهیالت را براساس مصوبات ابالغ شده بانک مرکزی تعیین 
و به همان میزان از تسهیالت گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ 
مصوب بانکی نیز باطل است بنابراین همکاران بانکی باید بیش از پیش در 
رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بورزند و از مردم سود مازاد بر مصوبات 

بانک مرکزی مطالبه نکنند.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها ادامه داد: در تسهیالت بانکی دو 
نوع س��ود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و 
اعتبار اس��ت و توس��ط بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ 
رسمی می شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معامله ای است که 
بین بانک و تسهیالت گیرندگان انجام شده و منجر به کسب سود شده است 
و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه و حسابرسی مشخص می شود بنابراین 
اگر پس از پرداخت تس��هیالت و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی 
مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب 
اس��ت، مبنای تقسیم سود بین بانک ها و تسهیالت گیرندگان سود قطعی 

است و نه سود مورد انتظار.  
به اعتقاد نظافتیان، براس��اس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در 
تس��هیالت مش��ارکتی بانک با پرداخت تسهیالت شرعی و قانونی شریک 
تس��هیالت گیرنده می شود و ش��ریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به 
میزانی که در قرارداد تس��هیالت تعیین ش��ده و به توافق طرفین قرارداد 
رس��یده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروش��د بنابراین نباید انتظار داشت 
ک��ه یکی از ش��رکای این مش��ارکت و س��رمایه گذاری به ج��ای مطالبه 
سهم الشرکه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از 

تسهیالت گیرنده مطالبه کند.  
وی کارکن��ان بانک های خصوصی را ج��زو مامورین به خدمات عمومی 
خواند و گفت: اخذ س��ود مازاد فقط ش��رط مربوطه در قرارداد تسهیالت 
را باط��ل می کن��د بنابراین نس��بت به اصل ق��رارداد تس��هیالت فاقد اثر 
اس��ت. درصورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرای��ی در ادارات ثبت، 
تسهیالت گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در 
قرارداد تس��هیالت ش��وند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از ادامه 

بانکنامه

فرصت ام��روز: پروژه های نیمه تمام عمران��ی و کلنگ زنی های نافرجام 
حاال به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل ش��ده اس��ت. در طول 
سال های گذشته هزاران پروژه با وعده و وعیدهای بسیار کلید زده شده و 
میلیاردها تومان سرمایه برای احداث آنها تخصیص داده شد، اما سرانجام 
آنها آنچنانچه دولتمردان در این س��ال ها وعده داده اند، رقم نخورده است. 
در حال حاضر طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور، »رقمي در حدود ۸۶ هزار پروژه عمراني ناتمام در کش��ور وجود 

دارد.«
با توجه به دامنه تحریم ها، ش��یوع کرونا و کس��ری بودجه دولت عمال 
منابعی برای س��اماندهی این پروژه های نیمه تم��ام وجود ندارد و به هیچ 
وجه مش��خص نیس��ت که این پروژه ه��ای ناتمام چه زمانی به س��رانجام 
می رسند. البته نه فقط طرح های نیمه تمام که تمامی بخش های اقتصادی 
کشور در حال حاضر نیازمند منابع مالی هستند و با توجه به تحریم های 
گس��ترده و تنگنای درآمدی دولت در میانه بح��ران کرونا باید طرحی نو 
برای پایان این پروژه های ناتمام اندیش��ید. در واقع، این روزها که محیط 
کسب وکار کشور با چالش جدی تامین مالی روبه روست و حجم باالیی از 
طرح ه��ا و پروژه های نیمه تمام همچنان روی زمین بالتکلیف باقی مانده 
اس��ت، اس��تفاده از الگوهای جدید مالی از جمله فکتورینگ که در سایر 
کشورهای جهان تجربه شده و نتایج خوبی به بار آورده می تواند مورد توجه 

سیاست گذاران و فعاالن اقتصادی کشور باشد.
فکتورینگ یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد از جمله ابزارها و مکانیسم های 
جدید و کاربردی تأمین مالی در دنیاست و می تواند راهکار مناسبی برای 
حل معضل تامین وثیقه برای دریافت تسهیالت مالی از نظام بانکی کشور 
باش��د. در حال حاضر اکثر پروژه های عمرانی کشور با روش های سنتی و 
قدیمی که همان بودجه های س��الیانه دولتی است، تأمین مالی می شوند 
و به همین دلیل پیش��رفت آنچنانی ندارند زیرا درآمدهای نفتی کشور با 
توج��ه به تحریم های نفتی آمریکا و همچنی��ن بروز بیماری کرونا کاهش 
چش��مگیری داش��ته اند و باید برای تامین مالی این پروژه ها به فکر منابع 

جدید مالی باشیم.
بنابراین فکتورینگ برای اجرای طرح های نیمه تمام راهکاری مناسب و 
در دسترس اس��ت و دولتمردان می توانند از مدل تأمین مالی فکتورینگ 
حمایت کنند. در این زمینه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیس��یون انرژی 
ات��اق بازرگانی ایران می گوید: »دولت باید از مدل تأمین مالی فکتورینگ 
اس��تقبال کند چراکه پیمانکار نبای��د درگیر مباحث مالی با کارفرماها که 
دس��تگاه های بزرگ دولتی هستند، شود. در همه جای دنیا نهادهای مالی 
که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی هس��تند، ضمن 

تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می کنند.«
همچنین علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه ریزی استراتژیک 
بانکی با بیان اینکه »تأمین وثیقه برای دریافت تس��هیالت بانکی ازجمله 
معضالتی است که دست وپای تولید را بسته«، شیوه تامین مالی مبتنی بر 
قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی می کند و به »مهر« 
می گوید: »تأمین وثیقه برای دریافت تس��هیالت بانکی ازجمله معضالتی 
بوده که همیش��ه دست وپای تولید را بسته و حتی فرآیند تولید را متوقف 

کرده است. این موضوع درخصوص شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها 
و شرکت های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت های مذکور 
فاقد وثیقه های ملکی مورد قبول بانک ها هس��تند. در حال حاضر بانک ها 
برای پرداخت تس��هیالت به بنگاه های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه های 

ارزشمند مطالبه می کنند.«
او درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد )فکتورینگ( 
ب��رای تأمین مالی پروژه های عمرانی ادامه می دهد: »در مدل تأمین مالی 
فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی 
می ش��وند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر 
دیگری به نام نهاد مالی که معموالً صندوق های س��رمایه گذاری هستند، 
وارد قرارداد می ش��وند. نهاد مالی، همزمان با ش��روع پروژه، پیمانکار را به 
صورت مرحله ای و متناس��ب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می کند و بعد 
از اتمام پروژه مطالبات ق��رارداد را از کارفرما دریافت می کند. از این مدل 
تأمین مالی می توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه 
اس��تفاده کرد. اس��تفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی 
بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره برداری به موقع 

و باکیفیت پروژه های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.«
به باور این کارش��ناس اقتصادی، »متأس��فانه تصوری اشتباه در دولت 
و س��ازمان برنام��ه و بودجه که متولی تخصیص مناب��ع مالی به پروژهای 
عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه ها و 

طرح های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است. این موضوع 
زمینه س��از بی انضباطی های مالی و اعتباری شده است. دلیل آن هم عدم 
نظارت بر دولت و س��ازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه 
و بودجه مطالبات پروژه های پیمانکاری را دیر پرداخت می کند این اس��ت 
که معموالً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه های 
کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می کند. این موضوع 
شاید منطقی به نظر برسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد 

کشور است.«
س��عدوندی با اش��اره به اینکه »اگر به دنبال اقتصاد س��الم و رو به جلو 
هس��تیم باید به صورت شفاف بدهی های دولت را اعالم کنیم و برای حل 
آن به دنبال راه حل باش��یم«، می گوید: »تأمین مال��ی پروژه ها، طرح ها و 
قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. 
فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه ریزی 

در کشور است.«
وی کاهش ریس��ک اعتباری تس��هیالت در کش��ور را اقدامی ضروری 
می خواند و در انتها می گوید: »اگر این کار را نکنیم نمی توانیم به س��مت 
اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریس��ک تسهیالت به صفر 
نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد بنابراین 
تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد بود. فکتورینگ 

حلقه مفقوده نظام بانکی است.«

چگونه می توان پروژه های ناتمام را با تأمین مالی مبتنی بر قرارداد به اتمام رساند؟

نجات طرح های نیمه تمام با فکتورینگ

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

15 دی 1399

شماره 1699



حسین عبده تبریزی مطرح کرد
سهامداران؛ زیان دیدگان اصلی مداخالت 

بورسی دولت
دبیرکل پیش��ین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب 
امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت ها از طریق مداخالت دستوری، کاهش 
حاشیه س��ود شرکت ها است که موجب می ش��ود مردم به  عنوان سهامداران 
شرکت ها، زیان دیدگان اصلی باش��ند. حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه 
ورود مس��تقیم دولت به مداخالت قیمتی، نمی تواند کاهش قیمت ها و ارزانی 
کاال را برای مصرف کننده به ارمغان آورد، به ایسنا توضیح داد: برای روشن شدن 
این جریان چگونگی معامالت را مرور کنیم. وقتی یک عرضه کننده کاالیی در 
بورس ناگزیر می ش��ود با قیمتی زیر قیمت تمام ش��ده یا با قیمتی دستوری و 
بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به 
ایج��اد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت های خارج از قاعده 
می کند. در جری��ان این تحول، عده ای که محصوالت خود را در بورس عرضه 
کرده و با قیمت دس��توری به فروش رسانده اند، دچار زیان می شوند و از محل 

این زیان وارده، سهامداران آنها نیز متضرر خواهند شد.
به گفته این تحلیلگر، از آنجا که طی یک س��ال اخیر، فضای عمومی برای 
حض��ور در بورس باال رفته و تعداد س��هامداران حقیق��ی و خرد نیز در بورس 
افزایش  یافته، پس بخش��ی از این زیان دیدگان هم همان س��هامداران خرد و 
مردمی هس��تند که اندک س��رمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس 
آورده اند. این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه 
ندارد و از محل قیمت هایی که در بازار سیاه شکل می گیرد نیز مردم دچار زیان 
می شوند. به عبارت س��اده تر، وقتی قیمت ها در بورس از حالت منطقی کمتر 
اس��ت، محصوالت در بازار آزاد با قیمت هایی باال به فروش می رس��د بنابراین 
ه��دف دولت برای حمایت از مصرف کننده هم محقق نمی ش��ود و منافع این 
قیمت گذاری های دس��توری در حلقه های میانی تولید به گروهی افراد خاص 
که اغلب از آنان، به عنوان واس��ط های ویژه خوار یاد می شود، تعلق می گیرد. بر 
این اساس، مصرف کننده ناگزیر است محصوالت موردنظر خود را با قیمت های 
باال و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی اس��ت که دولت 
از تولیدکنن��دگان حمایت هایی مانند ارائه یارانه های انرژی و ... داش��ته با این 
انگیزه که این حمایت ها درنهایت، به مصرف کننده برسد. دبیرکل پیشین بورس 
اوراق به��ادار تهران تأکید کرد: درواقع، نه  فقط حمایت های قیمتی به دس��ت 
مصرف کننده نرس��یده بلکه به دلیل مداخله های دستوری در بازار، مکانیسم 
عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج  شده و قیمت ها از حالت رقابت آزاد نیز 
فراتر رفته است. گفتنی است براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کاالی پذیرفته شده در بورس را از 

نظام قیمت گذاری خارج کند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی:
زمان پرداخت سود سهام عدالت مشخص نیست

مدیر برنامه ریزی و توس��عه شرکت س��پرده گذاری مرکزی گفت 
تاکنون زمان مش��خصی برای واریز سود س��هام عدالت اعالم نشده 
اس��ت و نمی توان زم��ان دقیقی را ب��رای این موض��وع اعالم کرد. 
سیدمحمدجواد فرهانیان در واکنش به اخبار منتشرشده در زمینه 
واریز س��ود س��هام عدالت تا پایان امس��ال به ایرنا، گفت: به منظور 
تس��هیل برای واریز سود س��هام عدالت مشموالن سهام عدالت باید 
هرچه زودتر برای ثبت نام در س��جام اق��دام کنند زیرا اولین اقدام 
برای واریز س��ود ثبت نام در سامانه سجام است. به طور حتم زمان 
قطعی برای واریز سود سهام عدالت به سهامداران اعالم خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه س��هامداران مس��تقیم و غیرمستقیم باید در 
ابتدا در انتظار برگزاری مجامع باشند، گفت: بعد از مجامع و تعیین 
میزان س��ود تقس��یمی شرکت های س��رمایه گذاری اس��تانی سهام 
عدالت، ش��رکت س��پرده گذاری برای توزیع وارد عمل می شود و در 
انتها س��ود به حساب مشموالن س��هام عدالت پرداخت می شود اما 

زمان بندی آن تاکنون مشخص نشده است.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران پ��س از چندین روز افت و روندی 
پرنوس��ان در چهاردهمین روز زمستان س��بزپوش شد و یک هزار و 32۸ 
واحد رشد کرد. در این روز خودرویی ها به صدر معامالت بورس بازگشتند 
و بیش��ترین ارزش معامالت روز یکشنبه را به خود اختصاص دادند. گروه 

شیمیایی و دارویی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
ش��اخص کل با رش��د یک هزار و  32۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و 
355 هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل هم وزن نیز با 53۸ واحد افزایش به 
455 هزار و 7۰۸ واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 352 واحد رش��د به 
29۸ هزار و 29۶ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول یک هزار و 24۱ واحد 
و ش��اخص بازار دوم یک هزار و 732 واحد افزایش داش��ت. در معامالت 
این روز بیش از 9 میلیارد و 723 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۱۰9 هزار و ۸3 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گ��روه دارویی 
برکت )برکت(، شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا(، ایران خودرو )خودرو(، لیزینگ پارسیان )ولپارس(، 
س��ایپا )خساپا( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( از جمله 
نمادهای پربیننده بورس بودند. همانطور که اشاره شد، گروه خودرو هم در 
معامالت یکش��نبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
3میلیارد و ۶44 میلیون برگه سهم به ارزش ۱7 هزار و 935 میلیارد ریال 
داد و س��تد شد. در آن سوی بازار س��رمایه، شاخص فرابورس نیز بیش از 
۸7 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال ۱9 هزار و 3۱۰ واحد ثابت ماند. 
در ای��ن بازار 2 میلیارد و ۸5۱ هزار برگه س��هم به ارزش 59 هزار و 5۰5 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
چرا بورس بهترین بازار سرمایه گذاری است؟

شاخص کل بورس پس از آنکه در اولین روز هفته بیش از 43 هزار واحد 
افت کرد، در روز یکش��نبه به مدار رشد بازگشت و یک هزار و 32۸ واحد 
صعود کرد. هرچند بازار سرمایه از روزهای رویایی خود در ابتدای سال 99 
فاصله گرفته و پله پله از رکورد 2 میلیون واحدی میانه تابستان پایین آمده 
است، اما همچنان بهترین بازار سرمایه گذاری در بلندمدت است و این امر 

را آمارها گواهی می دهند.
بازار س��هام که در بازه سه ماهه ش��هریور تا آبان روند نزولی داشت و با 
کاهش قابل مالحظه ارزش مواجه شده بود، از میانه های آبان تغییر جهت 
داد و در آذرماه رشد مثبت را ثبت کرد. به گزارش سنا، ارزش بورس تهران 
در پایان آذرماه به رقم 57۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشدی 
9.۸ درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می دهد. مجموع رشد ارزش بازار 

در 9ماهه ابتدای سال نیز به رقم 2۰4 درصد رسیده است.
بررسی وضعیت شاخص ارزش دالری بورس تهران نیز نشان می دهد که 

در دو ماه اخیر به دلیل افزایش ارزش بازار سهام و همزمان کاهش ارزش 
دالر، شاخص ارزش دالری افزایش محسوسی داشته است. هرچند که در 
حال حاضر این ش��اخص با اوج تاریخی خود فاصله قابل مالحظه ای دارد، 
اما باالتر از میانگین های بلندمدت قرار گرفته است. چشم انداز روند نزولی 
نرخ ارز در ماه های پیش رو، افزایش بیش��تر ش��اخص دالری بازار سهام را 
با چالش مواجه می کند؛ هرچند که رشد محسوس بهای جهانی کاالهای 
پایه در ماه های اخیر و چش��م انداز رش��د بیشتر آن، می تواند قیمت سهام 

صادرات محور را افزایش دهد.
وضعیت معامالت بازار س��هام در آذرماه نشانگر رشد چشمگیر ارزش و 
حجم معامالت اس��ت. افزایش گرایش معامله گران به بازار س��هام پس از 
تغییر روند و مثبت ش��دن بازار، یکی از اصلی ترین دالیل رش��د معامالت 
در آذرماه بوده است. در کنار این موضوع، اتخاذ سیاست پولی انبساطی از 
طریق پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی در قالب دور دوم حمایت های 
کرونایی به حدود ۱۱ میلیون خانوار نیز سبب شده است تا بخشی از این 
منابع )به عنوان پس انداز خانوار( وارد بازار س��هام ش��ود. هرچند که برای 
ماه های آینده نیز رونق نس��بی معامالت مورد انتظار است، اما رسیدن به 

سطوح معامالتی آذرماه چندان محتمل نخواهد بود.
ترکیب معامالت س��هام در آذرماه نیز به شکلی بوده که سهم معامالت 
افراد حقیقی با افزایش مواجه ش��ده و غالبا باالتر از ۸۰ درصد بوده است. 
این موضوع به معنای افزایش گرایش افراد حقیقی به معامالت بازار سهام 
اس��ت. البته این معامالت در هر دو سمت )خرید و فروش( صورت گرفته 

است و لزوما به معنای ورود دارایی جدید به بازار سهام نیست.
در این بین، وضعیت دارایی افراد حقیقی در بازار سهام نشان می دهد که 
از ابتدای س��ال تاکنون حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی جدید توسط 
این افراد وارد بازار سهام شده است. نکته قابل ذکر در این زمینه آنکه در 
آذرماه و علی رغم بهبود وضعیت بازار س��هام، باز هم خالص ورود دارایی 
افراد حقیقی منفی بوده است. کاهش قابل مالحظه ارزش صندوق دارایکم، 
عدم بازدهی مناس��ب صندوق پاالیش یکم و افت چشمگیر قیمت سهام 
شس��تا )که همگی دارای شمار زیادی از س��هامداران کم تجربه و تازه وارد 
هستند( از دیگر دالیلی است که نگرش منفی به بازار سرمایه را نزد خیل 

زیادی از سهامداران ایجاد کرده است.
 ارزیابی وضعیت مشارکت کنندگان در فرآیندهای عرضه اولیه نیز نشان 
می دهد در عرضه هایی که اخیرا و پس از اصالح بازار صورت گرفته است، 
شمار خریداران به شکل جدی )حدود یک میلیون نفر( کاهش یافته و این 
موضوع موید فرضیه خروج شماری از سهامداران از بازار سرمایه بوده است.

با وجود کاهش محس��وس قیم��ت در بازار س��هام و برخی نگرش های 

منفی میان س��هامداران باید توجه داش��ت که بررسی روندهای بلندمدت 
در بازار دارایی ها نش��ان می دهد که هنوز هم بازار س��هام نسبت به سایر 
دارایی ها عایدی بیش��تری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. شایان ذکر 
اس��ت که بازار سهام )و بازار مس��کن( نسبت به سایر بازارها دارای ویژگی 
برخورداری از جریان درآمدی هستند و به صورت ساالنه نیز عایدی نقدی 
برای سرمایه گذاران به دنبال دارند. به این ترتیب می توان گفت که در افق 
بلندمدت و براس��اس تجارب تاریخی، سهام هنوز هم بهترین گزینه برای 

سرمایه گذاری است.
چرا نسبت تقسیم سود توسط شرکت ها کم شد؟

در مورد عملکرد حقیقی ش��رکت ها و چش��م انداز سودآوری، باید گفت 
که در 9 ماه ابتدای امسال، شرکت ها حدود 2۰۰ هزار میلیارد تومان سود 
محقق کرده اند که البت��ه انتظار افزایش آن تا محدوده 22۰ هزار میلیارد 
تومان نیز وجود دارد. برای سال آینده نیز انتظار می رود شرکت های بورسی 
سودی حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومان محقق کنند. البته از آنجا که حدود 
7۰ درصد از س��ود ب��ازار مربوط به گروه های ب��زرگ و مرتبط با کاالهای 
پایه )ش��یمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی( است 
و رونده��ای جهانی قیمت این کاالها صعودی اس��ت، رقم س��ودآوری در 
سال آینده در برآوردهای خوش بینانه می تواند حتی تا محدوده 35۰ هزار 

میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
 نکته مهم دیگری که می بایس��ت در مورد س��ودآوری شرکت ها مورد 
نظر قرار گیرد، مس��ئله کاهش چش��مگیر نس��بت تقس��یم سود توسط 
شرکت هاست؛ نسبت سود تقسیم شده به درآمد شرکت ها در 9ماه ابتدای 
امس��ال 55 درصد بوده که ح��دود ۱2 واحد درصد کمتر از میانگین های 
بلندمدت اس��ت. این موض��وع دارای دو علت مهم اس��ت؛ اولین موضوع، 
مسئله تامین مالی شرکت ها با منابع ارزان قیمت حاصل از عدم توزیع سود 
است که می تواند از یکسو هزینه تامین مالی شرکت ها را کاهش دهد و از 
سوی دیگر، افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در آینده برای شرکت ها 
به دنبال دارد. دومین موضوع آنکه استفاده شرکت ها از سود نقدی احتماال 
به دلیل نیاز ش��رکت ها به منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش بوده 
که به علت افزایش قابل مالحظه شاخص قیمت ها در سال های اخیر است. 
به نظر می رس��د که ش��رکت ها در فصول آتی نیز همچنان نیازمند منابع 

مالی بیشتر هستند.

بازگشت خودرویی ها به صدر معامالت بورس تهران

بورس سبزپوش شد
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جزییات مصوبات ترخیص کاال
دریافت تعهد از صاحبان کاال با ارز 4200

گمرک ایران پنج مصوبه اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص کاال براس��اس 
مصوبات س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابالغ کرد که طی آن اعالم شده 
از صاحبان کاالهای اساس��ی با نرخ ترجیحی تعهدی دریافت می ش��ود که در 
ترخیص درصدی در صورت ایجاد هرگونه مابه التفاوتی متعهد به پرداخت آن 

باشند.
به گزارش ایسنا، پنج مصوبه ای که در جلسه ۱۱9 هفته گذشته ستاد تنظیم 
بازار مصوبه درخصوص تس��هیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کاالهای 
اساس��ی و تولیدی صادر شده بود از س��وی ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- 
جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ و از روز ۱4 دی ماه۱399 اجرایی می شود.

از مجوز ترخیص 9۰درصدی کاالهای 2۱ تا تغییر مالک ترخیص
۱. با توجه به تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص 
ترخیص فوری کاالهای اساس��ی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور 
و به منظور تس��ریع در ترخیص این کاالها مقرر شد  ترخیص ٪9۰ کاالهای 
اساس��ی گروه یکم کاالیِی مشمول ارز ترجیحی )روغن خام، دانه های روغنی، 
کنجاله سویا، جو و ذرت(، با اخذ تعهد از صاحب کاال مبنی بر پذیرش پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تعلق به کاال و تعهد عرضه کاال با نرخ مصوب یا 
عرضه در سامانه ها )بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده(، بدون الزام به ارائه 

کد رهگیری بانک امکان پذیر باشد.
2. ترخیص درصدی کلیه کاالهای اساسی گروه 2۱؛ اجزا، قطعات، تجهیزات 
و نهاده ه��ای تولی��د مطابق اعالم نظر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و اقالم 
مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی، مطابق اعالم نظر معاونت توسعه صنایع 
تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اخذ مجوزهای 

قانونی الزم تا سقف 9۰درصد، توسط گمرک انجام شود.
3. با توجه به بروز مشکالتی در صدور قبوض انبار کاالهای وارده به بنادر و 
گمرکات کشور و یا با عنایت به ترانزیت برخی از کاالهای اساسی و نهاده های 
تولید از بنادر به گمرکات داخلی کشور، طبق مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار 
مقرر شد مالک تصمیم گیری جهت اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، تاریخ ورود کاال به کشور باشد و گمرک ایران ضمن احصای دقیق این 

مورد، تاریخ مزبور را مالک اقدام در این خصوص قرار دهد.
4.در اجرای تصمیمات س��تاد هماهنگی اقتصادی دول��ت، اگر 7۰درصد از 
کاالهای موضوع یک اظهارنامه در لیست ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وجود داش��ته و مابقی اقالم، مش��مول گروه های کاالیی 2۱ لغایت 25 باشد، 
گمرک می تواند نسبت به پذیرش موضوع برای کل اقالم اظهارنامه اقدام کند.

5. با توجه به اینکه  دس��تورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
وزارت راه و شهرس��ازی درخص��وص تمدید اعتبار ثبت س��فارش های صادره  
موجب توقف روند ترخیص کاال علی الخصوص کاالهای اساس��ی و تولیدی در 
گمرکات کش��ور گردیده بود، مقرر شد مرجع مربوطه با قید فوریت نسبت به 
لغو دس��تورالعمل اقدام و درخصوص تمدید اعتبار ثبت س��فارش های صادره، 
بخشنامه اخیر گمرک که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مستند 
به مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان هرمزگان تنظیم و ابالغ 

شده است مالک اقدام کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی قرار گیرد.

معادن کوچک مقیاس 10 برابر معادن بزرگ 
ایجاد اشتغال دارند

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور ضمن تاکید بر اهمیت 
مع��ادن کوچک مقیاس، از احتمال اتمام ذخایر این معادن تا 3۰ س��ال آینده 
س��خن گفته و معتقد اس��ت از آنجا که این معادن در کشور گسترده هستند، 
می توانند برای مناطق کمتر توسعه یافته اشتغال آفرینی کرده و حتی ۱۰ برابر 

معادن بزرگ آبادانی و اشتغال به ارمغان آورند.
به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه 
معدن بر این باورند که ذخایر معادن کوچک تا 2۰5۰ تمام می شود و در این 
س��ال دیگر هیچ معدن کوچکی نخواهیم داشت، گفت: برای حل این مشکل 
باید به اکتش��اف ذخایر پنهان روی آورد. باتوجه به برآورد کارشناس��ان مبنی 
بر اینکه ذخایر معادن کوچک تا 3۰ س��ال آینده تمام خواهد ش��د، این سوال 
مطرح می شود که آیا توانسته ایم از تمام ظرفیت معادن کوچک استفاده کنیم؟ 
همچنین، حال که این مواد معدنی رو به اتمام هستند آیا کاری برای اکتشاف 

ذخایر پنهان انجام  شده است؟
طبق اعالم سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی، رئیس این سازمان 
ضمن اش��اره به ویژگی های معادن کوچک مقیاس، اظه��ار کرد: به  کارگیری 
نیروی انسانی گسترده به  ویژه در مناطق کمتر توسعه  یافته از جمله ویژگی های 
بارز این دس��ته از معادن اس��ت. در حقیقت معادن کوچ��ک مقیاس به دلیل 

گستردگی و تنوع می توانند نیروی انسانی زیادی را مشغول کار کنند.
وی در بی��ان دیگ��ر ویژگی های مثب��ت این حوزه افزود: ب��ا فعالیت معادن 
کوچک مقیاس تامین نیاز بازارهای محلی، گس��تردگی تولیدات، هزینه تولید 
پایین و تعداد باالی ذی نفعان باعث شده اقتصاد محلی رونق پیدا کند و نقش 
این معادن دوچندان شود. معادن کوچک مقیاس ۱۰ برابر معادن بزرگ اشتغال 
ایجاد کرده، انرژی کمتری مصرف و گاز گلخانه ای کمتری نیز تولید می کنند؛ 
تمام این موارد س��بب شده این دس��ته از معادن نقش تاثیرگذاری در توسعه 

پایدار مناطق کمتر توسعه یافته داشته باشند.
ش��هیدی به اتمام ذخایر معادن کوچک تا س��ال 2۰5۰ اشاره و تاکید کرد: 
هرچند س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کش��ور به موضوع توسعه 
مع��ادن کوچک ورود پیدا نکرده، اما پایش م��واد معدنی در تمام دنیا برعهده 

چنین سازمانی  است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اقداماتی که بایستی باتوجه 
به اتمام ذخایر معادن کوچک مقیاس صورت گیرد، گفت: اکتشاف ذخایر پنهان 
از جمله مواردی اس��ت که در نبود معادن کوچک باید مورد توجه قرار گیرد. 
نبود تعادل بین حجم س��رمایه گذاری و اکتش��اف در دنیا، پیش بینی کاهش 
میزان سرمایه گذاری در بخش اکتشافات سطحی و باالرفتن هزینه اکتشافی و 

معدنکاری در دنیا باعث شده به این مورد بیشتر توجه شود.
رئیس سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: گرچه 
هزینه اکتشاف ذخایر پنهان بسیار باالست، اما با  توجه به بزرگ بودن ذخیره 
اقتص��ادی آن باید مورد توجه قرار گیرد. ذخایر پنه��ان دارای اهمیت ویژه ای 
هس��تند و از آنجا که تا س��ال 2۰5۰ معدنکاری کوچک و متوسط مقیاس رو 
به تعطیلی می رود و معدنکاری بزرگ مقیاس سیر صعودی را طی خواهد کرد، 

انتظار می رود به توسعه اکتشاف ذخایر پنهان توجه شود.
وی در رابطه با وضعیت ذخایر پنهان با بیان اینکه پیش بینی تقاضای برخی 
مواد معدنی تا 2۰2۶ نشان می دهد سرب و روی، مس، طال و اورانیوم روند رو 
به رشدی خواهند داشت، گفت: به این صورت که تولید طال پنج برابر، مس و 

روی هر یک سه برابر، اورانیوم چهار برابر و سرب 2.5 برابر خواهد شد.

اخبـــار

دبی��رکل اتحادیه بنک��داران موادغذایی ته��ران از گرانفروش��ی 5۰ تا 
۱۰۰درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت قیمت درج ش��ده برای 
مصرف کنن��ده ب��ر روی روغن مایع با قیمتی که به دس��ت مصرف کننده 

می رسد اختالف بسیاری دارد.
قاس��معلی حسنی در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به این سوال که چرا 
همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم اس��ت، اظهار کرد: صفر تا 
صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دس��ت دولت بوده و دس��ت بخش 

خصوصی در این زمینه برای حل مشکالت بسته است.
وی ادام��ه داد: بارها اعالم کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا 
دارن��د می توانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند، 
اما به صحبت های ما توجهی نمی شود و دولت اعالم کرده است که واردات 

روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.

به گفته وی مش��کالت ایجادشده در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات 
روغ��ن ایجاد کرد و همین وقفه منجر ب��ه کاهش تولید و توزیع روغن در 

بازار شد.
 دبی��رکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد: خوش��بختانه 
روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود. البته یک 
گرانفروش��ی 5۰ تا ۱۰۰درصد در روغ��ن مایع برای مصرف کننده در بازار 
رخ می دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت 9۰۰۰ تومان درج 
شده ۱4 هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده 24 
هزارتومان و روغ��ن ۱57 هزارتومانی 3۱۰ هزارتومان به مصرف کنندگان 

عرضه می شود.
وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکالت بسیاری ایجاد کرده است و بایستی 
از واردات روغن حذف شود، گفت: بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده 

و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش 
نظارتی داشته باشد.

حس��نی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه خرید و فروش 
اقالم��ی چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه ش��ده اس��ت، 
گفت: مردم در انتظار کاهش قیمت ها هس��تند و کمتر خرید می کنند و 
فروشندگان نیز منتظر هستند اجناس شان را با قیمت بهتری بفروشند و 
ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دو ماه 

قبل پررونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.
وی در پایان گفت: برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاق های فکری با 
حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران 
بخش خصوصی در این زمینه اس��تفاده شود. همچنین در وزارتخانه ها به 
روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.

گرانفروشی 50 تا 100درصدی روغن مایع در بازار

 رکود در بازار برنج، چای و حبوبات

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خمینی ش��هر گف��ت با نانوایانی 
که اقدام به فروش آرد یارانه ای می کنند برخورد جدی خواهد ش��د و از 
واحدهای صنفی متخلف یک میزان آرد به صورت دائمی کسر می شود.

مصطفی بدیعیان در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص مصوبات کارگروه 
آرد و نان شهرس��تان خمینی شهر، اظهار کرد: طرح کیل گیری )برآورد 
عملکرد محصوالت( رس��می و س��نجش می��زان آرد مصرفی واحدهای 
خبازی شهرس��تان براساس قانون محاسبات، از روی قبوض گاز، برق و 
بیمه کارگران تصویب ش��د که ظرف یک ماه اتحادیه مربوط باید تمام 
مدارک الزم را جهت محاسبه کیل گیری نانوایان انجام و به اداره صمت 

ارسال کند.
وی افزود: در جلس��ه بعدی کیل گیری رسمی میزان کل آرد نانوایان 
به صورت انفرادی آغاز و مش��خص خواهد ش��د که چه مقدار از سهمیه 

برخی نانوایان باید کسر و به برخی دیگر اضافه شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خمینی شهر با تاکید بر غیرقانونی 
ب��ودن فروش آرد یارانه ای از طرف نانوایان، اظه��ار کرد: با نانوایانی که 

اق��دام به ف��روش آرد یاران��ه ای می کنند برخورد جدی خواهد ش��د. از 
واحدهای صنفی متخلف یک میزان آرد به صورت دائمی کس��ر خواهد 
ش��د و به نانوایانی که مقررات را به خوبی رعایت می کنند اضافه خواهد 
ش��د. بدیعیان در مورد منع پخت نان با کنجد گفت: به علت مش��کالت 
بهداش��تی، طبخ نان ب��ا هرگونه افزودنی از جمله کنجد ممنوع اس��ت. 
با بازرس��ی اصناف، اداره صمت و بازرس��ان افتخاری ب��ا خبازانی که از 
کنجد اس��تفاده می کنند، برخورد ش��ده و پرونده آنها به اداره تعزیرات 
حکومتی ارجاع داده خواهد ش��د. وی درخصوص جابه جایی واحدهای 
نانوایی، خاطرنش��ان کرد: در مورد تمام واحده��ای صنفی که اقدام به 
انتقال پروانه داش��ته اند از قبیل فوت اف��راد نانوایی یا جابه  جایی فردی 
به خانواده، مصوب ش��د که جابه جایی ها رأس م��اه آینده انجام و برای 
تصویب نهایی به اس��تان ارجاع داده شود. رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت خمینی شهر در مورد تخصیص سهمیه آرد واحدهای خانگی پز، 
گف��ت: درخصوص آرد خانگی پزها نیز بحث و تبادل نظر انجام ش��د و 
با توجه به بازرس��ی هایی که ظرف چند هفته گذشته از همه واحدهای 

خانگی پز شهرس��تان انجام شده مقرر ش��د که افرادی که سهمیه آرد 
ن��ان خانگ��ی پز می گیرند و ن��ان خود را به قیمت ه��ای مختلف توزیع 
می کنن��د. ظرف یک هفته قیمت نان را براس��اس می��زان خمیرمایه یا 
میزان چانه خمیر و قیمت رسمی به کمیسیون رسمی اعالم کنند تا به 

همه نانوایی های خانگی پز اعالم شود.
بدیعی��ان با اش��اره به عقب افت��ادن برگزاری انتخاب��ات اتحادیه ها به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا، گفت: ۱۸ انتخابات ب��رای اتحادیه ها داریم 
ک��ه مراحل اولیه تا اس��تعالم و کمیته تطبیق و هی��أت اجرایی برگزار 
شده است، ولی به علت وضعیت قرمز شهرستان و مصوبه ستاد کرونای 
اس��تان و کشور انجام نشد، اما با توجه به مصوبه جدید و تغییر وضعیت 
شهرس��تان به نارنج��ی و زرد این انتخابات با رعایت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی امکان برگزاری وجود دارد و کارهای اولیه آن انجام ش��ده و 
از نیمه های دی ماه انتخابات ش��روع و تا پای��ان بهمن ماه همه انتخابات 
اتحادیه ها برگزار خواهد ش��د. البته 4 اتحادیه انتخاباتش نیز در ابتدای 

سال ۱4۰۰ برگزار خواهد شد.

استفاده از کنجد در نانوایی ها ممنوع است

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

15 دی 1399

شماره 1699



اخبار

صنعت خودرو کشور قوی تر می شود
وزی��ر صنعت گفت ش��هرک صنعتی تخصص��ی حدید مبتکران 
می توان��د خ��أ مورد نیاز کش��ور در حوزه کامی��ون و کامیونت را 

مرتفع سازد.
وزیر صمت، شهرک صنعتی تخصصی خصوصی حدید مبتکران 
را دارای ظرفی��ت مناس��بی برای تامین نیازهای کش��ور در حوزه 

کامیون و کامیونت دانست.
علیرض��ا رزم حس��ینی در مراس��م بازدی��د از ش��هرک صنعتی 
تخصص��ی حدید مبتکران و اعالم آغ��از به کار 3۰۰ نیروی جدید 
در این ش��هرک با بیان این مطلب افزود: این شهرک می تواند خأ 

موردنیاز کشور در حوزه کامیون و کامیونت را مرتفع سازد.
وی همچنین بر پیوس��تن این ش��هرک به زنجیره تامین تاکید 
ک��رد و گفت: کیفی��ت محصوالت این ش��هرک تخصصی مطلوب 
اس��ت و بای��د در حلقه زنجی��ره تامین برای ایج��اد ارزش افزوده 
بیش��تر، به خوبی دیده ش��ود. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت این 
شهرک را سبب ایجاد توسعه در شهرستان مشکین شهر و منطقه 
و همچنی��ن ایجاد اش��تغال برای جوانان دانس��ت. رزم حس��ینی 
همچنین از قس��مت های مختلف این شهرک تخصصی خصوصی، 
بازدید به عمل آورد. گفتنی اس��ت که شهرک تخصصی خصوصی 
حدید مبتکران در حوزه تولید کامیون و کامیونت فعالیت می کند 

و در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل واقع است.

دائمی شدن سامانه نوبت دهی اینترنتی 
معاینه فنی خودروها

سامانه نوبت دهی اینترنتی معاینه فنی خودرو ها دائمی می شود.
ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، مرک��ز اصفهان مدیر فنی 
مراک��ز معاین��ه فنی ش��هرداری اصفهان با بیان اینک��ه تاکنون 3 
مرکز تحت پوش��ش این سامانه قرار گرفته گفت: از ابتدای سال و 
http://www.Fani.hamlebar. هم زمان با شیوع کرونا سامانه
com ایجاد ش��د ت��ا مراجعه کنندگان برای جلوگی��ری از ابتال به 
کرونا و مدیریت زمان خود، به صورت اینترنتی نوبت دریافت و در 

زمان مشخص شده برای انجام تست اقدام کنند.
منصور خادمی با اشاره به عملکرد موثر این سامانه افزود: 2۰ تا 
25 درصد از خودرو هایی که برای انجام معاینه فنی اقدام می کنند 
در اولی��ن مرحله مردود و طبق آیین نام��ه هیأت دولت تا ۱5 روز 
پس از تاریخ مراجعه می توانند برای بار دوم به همان مرکز مراجعه 
کنن��د. وی گفت: نرخ جدید معاینه فنی دو هفته پیش از س��وی 
هیأت وزیران دولت ابالغ ش��ده برای خودرو های س��بک 47 هزار 

تومان است.

ساماندهی 118 هزار و 610 موتورسیکلت رسوبی
4 روز تا پایان طرح وقت است

رئی��س پلیس ترافیک ش��هری از ترخیص و س��اماندهی ۱۱۸ هزار 
و ۶۱۰ موتورس��یکلت رس��وبی خب��ر داد و گفت تنه��ا 4 روز دیگر تا 
پایان طرح ترخیص این موتورس��یکلت ها وقت اس��ت و امکان دارد این 
زمان تمدید نش��ود. به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل 
از مهر، س��رهنگ محمدباقر س��لیمی اظهار کرد: طرح ویژه ساماندهی 
موتورسیکلت های رسوبی از ۱۸ آبان آغاز شد و تا دو ماه بعد یعنی ۱۸ 
دی ماه ادامه دارد. قرار است در این طرح، موتورسیکلت هایی که تحت 
عناوین مختلف سالیان سال در پارکینگ ها توقیف هستند با تسهیالت 

ویژه ای ترخیص شوند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اشاره به اینکه چند درصد 
از موتورسیکلت های موجود در پارکینگ ها به اصطالح رسوبی هستند؟ 
تصریح کرد: از مجموع موتورس��یکلت هایی که به دالیل مختلف توقیف 
ش��ده بودند، بیش از 7۰ درصد در فرصت های قانونی تعیین شده )یک 
روز تا ۸2 ساعت( و یا تا زمان تعیین و تکلیف پرونده قضائی، ترخیص 
ش��ده اند و تنها 3۰ درصد این موتورس��یکلت ها در پارکینگ ها رسوب 

کرده اند.
س��لیمی ادامه داد: براساس آماری که سامانه جامع پارکینگ نیروی 
انتظامی اعالم کرده اس��ت حدود ۸3۰ هزار موتورسیکلت از سال های 

گذشته در پارکینگ های ۱247 شهر مختلف رسوب کرده اند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اشاره به تسهیالت ویژه ای 
که برای ترخیص موتورس��یکلت های رسوبی در نظر گرفته شده است، 
گفت: تقس��یط خالفی و س��وابق تخلفاتی این دسته از موتورسیکلت ها 
بخش��ودگی دو برابری جرائمی که از قبل وجود داش��ت، کاهش هزینه 
پارکینگ و محاسبه آن براساس نرخ تصویب شده در سال ۱394، اخذ 
تعهد از افرادی که در لحظه توقیف موتورسیکلت فاقد گواهینامه بودند 
به منظور ترخیص موتورس��یکلت از نمونه تس��هیالتی اس��ت که برای 

ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی افرادی که در لحظه توقیف موتورسیکلت فاقد گواهینامه 
بودند براس��اس یک تعهد می توانند موتورسیکلت شان را ترخیص کنند 
اما تا زمانی که گواهینامه دریافت نکنند اجازه رانندگی و یا استفاده از 

هرگونه وسیله نقلیه را ندارند.
س��لیمی تصری��ح کرد: در رابطه ب��ا بیمه نامه و دیگ��ر موارد مختلف 
هماهنگی ه��ای الزم با دفاتر پلیس +۱۰ و دفاتر خدمات انتظامی انجام 
ش��ده اس��ت تا افراد بتوانند با روال س��ریعی موتورسیکلت های خود را 
ترخیص کنند. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اشاره به اینکه 
متصرفان هم می توانند موتورس��یکلت های رس��وبی را ترخیص کنند، 
گفت: یک س��ری از افراد، متصرف موتورس��یکلت هستند نه مالک آن. 
این افراد اگر قبض پارکینگ داش��ته باش��ند و یا سندی مبنی بر اینکه 
در لحظه توقیف موتورس��یکلت، متصرف آن بوده اند، می توانند همانند 
مالکان با شرایط سهل و آسانی که ارائه شده است، از خدمات ترخیص 
موتورس��یکلت های رسوبی اس��تفاده کنند. تا به امروز برابر آمار سامانه 
جامع پارکینگ نیروی انتظامی ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ دستگاه موتورسیکلت 
رسوبی ساماندهی شده است. وی بیان کرد: تا به امروز برابر آمار سامانه 
جامع پارکینگ نیروی انتظامی ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ دستگاه موتورسیکلت 

رسوبی ساماندهی شده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا اظهار داشت: آذربایجان غربی، 
اردبیل، خراس��ان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و همدان اس��تان هایی 
هستند که بنا بر تناسب نرخ موتورهای موجود در پارکینگ ها استقبال 

بیشتری از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی کردند.

قیمت گذاری خودرو به ویژه در شرایط تورمی  ابزاری بسیار ناکارآمد است 
که یا موجب پدید آمدن رانت شده یا به ضرر خودروساز تمام می شود.

ی��ک کارش��ناس اقتصادی گف��ت: این اقدام به ش��دت تش��دید کننده 
سوداگری است. می توان به جای قیمت گذاری بر روی محصوالت و کنترل 

آنها، از راهکار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کرد.
مرتضی زمانیان، با بیان اینکه نظام حکمرانی بخش خودرو در کش��ور، 
کارکردهای اصلی موجود در نظام های حکمرانی را ندارد، عنوان کرد: یکی 
از این کارکردها مربوط به حوزه سیاس��ت گذاری است. به نظر می رسد در 

کشور سیاست مشخصی در بخش خودرو وجود ندارد.
ب��ه گفت��ه وی، س��طوحی مانن��د ش��ورای رقاب��ت باید در ذی��ل این 
سیاست گذاری قرار گیرند و قواعدی از جمله تعرفه ها، شرایط مجوزدهی 

و ... را تعیین کنند.
این کارش��ناس اقتصادی، با انتقاد از اینکه س��از و کار درستی در حوزه 
تنظیم گری در کش��ور وجود ندارد، اظه��ار کرد: درحال حاضر تنظیم گری 
تنها به معنای قیمت گذاری اس��ت. در حالی که اگر مسئله انحصار خودرو 
اس��ت، باید ش��رایطی فراهم شود که ش��ورای رقابت بتواند به سمت رفع 
انحص��ار حرکت کند. در عین ح��ال فارغ از اینکه ش��ورای رقابت به چه 
شکلی تنظیم گری می کند، ثبات تنظیم گری نیز وجود نداشته است، زیرا 
مدتی این وظیفه را به س��ازمان حمایت و مدتی بعد نیز به شورای رقابت 

محول می کنند. وی با اش��اره ب��ه اینکه خروجی کار تنظیم گر باید تحقق 
سیاست های باالدس��تی باش��د، در عین حال به لزوم تحقق کارکردهای 
تس��هیلگر در کشور اش��اره کرد و گفت: تسهیلگر بخشی است که وظیفه 
حمای��ت را برعهده دارد و نهادهای تس��هیلگر از طریق آموزش، کمک به 
ورود فناوری های به روز و جدید و... به تسهیل اقدامات خودروسازان کمک 
می کنند. این نقش حمایتی را نهادهایی مانند س��ازمان گسترش برعهده 

دارند.
زمانیان با تاکید بر اینکه اساس��ا قیمت گذاری کار غلطی است، تصریح 
کرد: در ادبی��ات اقتصاد یکی از ابزارهای تنظیم گر، قیمت گذاری اس��ت، 
اما این ابزار تنظیم گری صرفا در مواقع بس��یار معدودی قابل تجویز است. 
قیمت گذاری خودرو به ویژه در شرایط تورمی  ابزاری بسیار ناکارآمد است 
که یا موجب پدید آمدن رانت ش��ده یا به ضرر خودروس��از تمام می شود. 
درحال حاضر نرخ خودرو در بازار بس��یار باالتر از نرخ مصوب اس��ت و این 
موضوع س��بب شده است تا س��ود حاصل از معامالت خودرو را به صورت 

رانت و دو دستی به خریداران تقدیم کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه قرعه کش��ی و صف گ��ذاری و مواردی از این دس��ت 
همگی شیوه هایی اشتباهی در اقتصاد و صنعت حال حاضر کشور به شمار 
می روند، اذعان کرد: باید مشکالت صنعت خودروسازی را به صورت دقیق 

تفکیک کرده و برای هر یک راهکار مشخص خود را ارائه دهیم.

واردات خودروهای خارجی
این کارش��ناس اقتصادی، با اش��اره به راهکار ح��ل معضالت حال حاضر 
صنع��ت خ��ودرو، بیان کرد: اگ��ر اجازه دهیم ام��کان واردات فراهم ش��ود، 
خودروهای خارجی اس��تاندارد و معمولی که نرخ آنها در بازه ۱۰ تا ۱5 هزار 
یورویی اس��ت، با احتس��اب انواع هزینه های جانبی در کشور با قیمتی بیش 
از 4۰۰ میلیون تومان در کش��ور عرضه خواهند ش��د و عمال خودروسازهای 
بزرگ کشور نظیر ایران خودرو، ورشکست نمی شوند، زیرا نرخ خودروهای با 
کیفیت قابل قبول در کش��ور بس��یار کمتر از این مقدار است که در مقایسه 
ب��ا خودروهای خارجی نرخ رقابتی و قابل قبولی دارن��د. وی در ادامه اظهار 
ک��رد: با توجه به افزایش نرخ ارز، به خودروس��از اجازه رقابت بدهیم. در این 
صورت ترکیب خودروهایی که خودروسازان تولید می کنند، متفاوت خواهد 
ش��د؛ یعنی به جای تولید خودروهای لوکس که از بعد قیمت، قدرت رقابت 
کمتری با خودروهای خارجی دارند، تمرکز خود را بر تولید خودروهای ارزان 
نرخ خواهند گذاشت و در این حوزه با کشورهای خارجی وارد رقابت خواهند 
شد و در صورت برنامه ریزی صحیح احتماال رقابت موفقیت آمیزی خواهد بود. 
زمانیان با اشاره به اینکه مزیت دیگر خودروهای داخلی خدمات پس از فروش 
و قطع��ات ارزان تر آنها خواهد ب��ود، تصریح کرد: در صورت کنار رفتن موانع 
صادراتی و حمایت از این بخش، حتی امکان صادرات خودروهای داخلی به 

کشورهای خارجی و ایجاد بازار منطقه ای وجود خواهد داشت.

قیمت گذاری خودرو چه بالیی به سر بازار می آورد؟

تغییر قوانین کشورهای پیشرفته درخصوص تولید خودروهای برقی 
نشان از جهت گیری آنها به سمت خودروهایی با سوخت پاک دارد.

صنعت خودرو در جهان در آس��تانه تغییر و تبدیل به لحاظ سوخت 
مصرفی برای خودروها است. تغییر قوانین کشورهای پیشرفته در این 
خصوص نش��ان از جهت گیری آنها به س��مت خودروهایی با س��وخت 
پاک دارد.  بس��یاری از کش��ورهای اروپایی بین ۱۰ تا ۱5 سال آینده 
ورود خودروهایی با س��وخت فس��یلی را به ش��هرها ممن��وع خواهند 
کرد. به این ترتیب این کش��ورها با فرهنگ س��ازی، ایجاد زیرس��اخت 
و سرمایه گذاری در ش��رکت های خودروسازی سعی در افزایش میزان 
تیراژ و فروش خودروهای برقی دارند. به این ترتیب فروش خودروهای 
برق��ی و به طور کلی خودروهای قابل ش��ارژ در کش��ورهای اروپایی، 
آمریکایی و همچنین کش��ورهای مانند چی��ن، ژاپن و کره جنوبی رو 
به افزایش اس��ت.  هرچن��د طی هفته های اخی��ر اخباری درخصوص 
عرضه مینی کار های برقی به بازار منتش��ر ش��ده اما به هر حال تا ورود 
ج��دی خودروهای برقی به بازار راه طوالنی وجود دارد. در حال حاضر 
چندین شرکت دولتی و خصوصی روی تولید خودروهای برقی فعالیت 
می کنند. ایران خودرو، سایپا، گروه مپنا و چند شرکت بخش خصوصی 
در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند و حتی نمونه هایی از خودروهای 
برقی نیز س��اخته ش��ده اما به نظر می رس��د حداقل تا دو سال آینده 

خودرویی به بازار عرضه نخواهد شد.
قانون گذاری و سیاست گذاری تولید خودروهای برقی

با جدی ش��دن نیاز به تولید خودروهایی با س��وخت پاک در جهان، 
بس��یاری از کش��ورها از جمله کش��ورهای اروپایی خیلی سریع دست 
به قانون گذاری و سیاس��ت گذاری در این خصوص زدند و یک به یک 
قانون ب��ه کارگیری و جایگزینی خودروهای برقی به جای خودروهای 
فس��یلی را به تصویب رس��اندند. در این خصوص هیچ سیاست جدی 

در کش��ور وجود ن��دارد و قانونی هم درخصوص تولی��د این خودرو و 
ال��زام اختصاص بخش��ی از تولید خودروس��ازان ب��ه خودروهای برقی 
وجود ندارد. این در حالی اس��ت که در س��طح جهان��ی با تعیین یک 
ضرب االجل خودروس��ازان را به تولید خودروهای برقی و از رده خارج 

کردن خودروهای فسیلی سوق داده اند.
وضعیت تولید خودرو برقی در ایران

طی سال های اخیر اقداماتی از سوی دو شرکت ایران  خودرو و سایپا 
با همکاری ش��رکت مپنا به منظور تولید خودروهای برقی انجام شده 
اس��ت. البته این اقدامات ظاهرا به برقی سازی خودروهایی مانند ساینا 

و دنا محدود شده و فعال خبری از تولید انبوه این خودروها نیست. 
همچنین ش��رکت مپنا نیز پیش از این خبر از تولید هزار دس��تگاه 
خودرو برقی و همچنین تولید شارژرهای ایرانی داده بود. این در حالی 
است که در سیاس��ت  گذاری جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو 
فعال خبری از تولید خودروهای برقی نیس��ت و تمرکز خودروس��ازان 
بیشتر روی افزایش تیراژ و سامان دادن به وضعیت بازار خودرو است. 
هرچن��د یکی از مقامات وزارت صمت پیش از این اظهار کرده بود که 
قرار اس��ت طی یکی دو س��ال آینده بحث تولی��د خودروهای برقی با 

جدیت دنبال شود.
همکاری سایپا و مپنا برای خودرو برقی مشترک

مدیرعامل ش��رکت مپنا در این خصوص اظه��ار می کند: گروه مپنا 
نیز از مدت ها پیش برنامه ایجاد زیرس��اخت برای خودروهای برقی را 
دنبال کرده و قصد دارد با مشارکت سایپا نخستین خودرو برقی را در 
کشور طراحی و عرضه کند. وی می افزاید: در زمینه ایجاد پلتفرم های 
برقی اقداماتی را آغاز کرده ایم که با سایپا به اشتراک خواهیم گذاشت. 
ت��الش می کنیم محصوالت برقی در ش��أن مردم تولی��د کنیم تا هم 
منافع اقتصادی سرش��اری نصیب کش��ور کرده و هم به ذی نفعان دو 

مجموعه سود برساند. تیمی توانمند متشکل از متخصصان هر دو گروه 
تش��کیل خواهیم داد تا محصولی باکیفیت و در س��طح استانداردهای 

روز بین المللی تولید کنیم.
تولید خودروهای برقی توسط قطعه سازان

پلتفرم ملی تعاون عنوان پلتفرمی اس��ت که گروهی از قطعه س��ازان 
ب��ا همکاری دانش��گاه و چند نه��اد مالی دیگر ب��رای تولید خودرو در 
بخش خصوصی در نظر گرفته اند. آنطور که مدیران آریان خودرو گروه 
چ��کاد صنعت اظهار کرد ه اند قرار اس��ت روی ای��ن پلتفرم دو خودرو 
بنزینی و برقی تولید ش��ود. مدیرعامل این ش��رکت اظهار کرده با این 
محصول خودروهای ما قادر خواهند بود پلتفرم برقی یا بنزینی داشته 
باش��ند. خلخالی تاکید کرده است: اعتقاد ما این است که خودروهای 
هیبریدی آینده ای در دنیای فناوری ندارد و نوعی دوره گذار هستند و 
محصوالت ما به دو نوع برقی و بنزینی خواهد بود که هم از تکنولوژي 
محیط زیس��تی اس��تفاده کرده باش��یم و هم قدرت انتخاب مشتریان 

بیشتر باشد.
اکسیژن، مینی خودرو برقی ایران با 8هزار دالر قیمت

طی یکی دو س��ال اخیر نمونه های بس��یاری از مینی کارهای برقی 
در کشور ساخته شده اس��ت. اکسیژن یکی از خودروهایی است که با 
راهبری ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با کمک ش��رکت خودروس��ازی 
جنوب، ۸۰ درصد داخلی س��ازی شده است. قیمت تمام شده محصول 
برای ش��رکت با در نظر گرفتن همه هزینه ه��ای قطعات و ... برای هر 
دستگاه خودرو الکتریکی ۸ هزار و 5۰۰ دالر تعیین شده است که در 
ح��ال حاضر یکی از پایین ترین قیمت ها برای خودروهای برقی اس��ت 
که تجاری سازی خواهد شد. این خودرو نخستین نمونه ایرانی در بازار 

داخلی است که تجاری سازی خواهد شد.

حس��ینی کیا، عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس می گوید 
شورای رقابت با قیمت گذاری جدید خودرو در پازلی که دیگران برای 

این شورا چیده، گام برداشته است.
ب��ه گ��زارش ب��ازار به نق��ل از خانه ملت، س��یدجواد حس��ینی کیا 
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با انتق��اد از فرمول جدید 
قیمت گ��ذاری خودرو توس��ط ش��ورای رقابت گفت: در ش��رایطی که 
برنامه ریزی برای کاهش قیمت خودرو امری ضروری بوده و مسئوالن 
امر ب��رای تحقق این مهم باید زمینه را فراهم کنند، تصمیم ش��ورای 
رقاب��ت درباره فرمول جدید قیمت گذاری خ��ودرو موجب التهاب بازار 

چهارچرخ ها شده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی افزود: با وجود نزولی 

ش��دن قیمت ف��والد، نرخ ارز و به��ای محصوالت پتروش��یمی انتظار 
می رفت ش��ورای رقابت قیمت خ��ودرو درب کارخانه را کاهش دهد تا 
مردم از ثبات بازار مطمئن ش��وند، اما فرمول جدید همانند هش��داری 
به س��وداگران بود مبنی بر اینکه بازار خودرو ظرفیت التهاب آفرینی را 
دارد. وی اضافه کرد: در ش��رایطی که قیمت خودرو نزولی است اقدام 
ش��ورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه معنا ندارد و 
بیانگر این اس��ت که هرچند این شورا مرجعی قانونی است اما تصمیم 

اشتباهی گرفته و خطا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ش��ورای رقابت با 
قیمت گذاری جدید خودرو در پازلی که دیگران برای این شورا چیده، 
گام برداشته است، ادامه داد: التهابات بازار خودرو ممکن است به سایر 

بخش ها نیز تسری پیدا کند.
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن ب��ا بیان اینکه امی��دوارم با ورود 
س��ازمان بازرس��ی و قوه قضائیه با افرادی که در تصویب فرمول جدید 
قیمت گذاری خودرو کارش��کنی کردند، برخورد جدی ش��ود، تصریح 
کرد: از آنجا که قیمت خودرو س��یر نزولی داشت اما با تصمیم شورای 
رقابت التهاب مجدد به بازار بازگش��ت به نظر می رسد تعمدی در کار 

است.
حس��ینی کیا با بیان اینکه طی ماه های گذشته خودروسازان با اخذ 
مجوز چندین بار قیم��ت محصوالت خود را افزایش دادند، گفت: باید 
ب��ه جای افزایش قیمت کارخانه ای، با اخذ مالیات س��نگین از خرید و 

فروش خودرو بساط داللی را جمع کرد.

جای خالی قانون گذاری تولید خودروهای برقی در ایران

شورای رقابت با قیمت گذاری جدید خودرو در پازلی که دیگران چیدند، گام برداشت
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یک شرکت دانش بنیان با تولید دستگاه آزمون های عمومی ورقه های فلزی، 
آن را با یک دهم قیمت مشابه خارجی عرضه کرد.

علی فضلی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان س��دید مه��د ابتکار گفت: این 
ش��رکت در راستای بومی س��ازی و توسعه فناور 
صنایع داخلی کشور »دستگاه آزمون های عمومی 
ورقه های فلزی« را طراحی و تولید کرد. در زمان 
طراحی این محصول، محصوالت مشابه خارجی 
مبنا قرار نگرفت، به همین خاطر، گواهی اختراع 

این محصول در داخل و خارج کشور اخذ شد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان س��دید مهد 
ابتکار ادامه داد: این دستگاه تست های مختلفی 
مانند تست فنی اریکسن و تست کشش عمومی 
را روی ورق ه��ای فلزی ب��ا جنس های مختلف 
انج��ام می ده��د. در واق��ع این دس��تگاه میزان 
شکل پذیری فلز را تعیین می کند. صنایع غذایی 
و شرکت های تولیدکننده ورقه های فلزی نیز از 

جمله مشتری های خرید این محصول فناورانه هستند.
 فضلی ضمن توضیح تحقیقات صورت گرفته در این ش��رکت دانش بنیان، 
افزود: نمونه مش��ابه خارجی این محصول با قیم��ت ۱۰ برابر محصول ایرانی 

عرضه می شود. این در حالی است که ما مدعی هستیم که از نظر کیفیت توان 
رقابت با رقبای خارجی را داریم. با توجه به این تفاوت فاحش قیمت، بازارهای 

مناسبی در کشورهای منطقه برای این محصول وجود دارد.
 ای��ن فعال دانش بنیان در ادامه با اش��اره به 
اهمیت بازاریابی و فروش در توسعه فعالیت های 
دانش بنی��ان، گفت: علی رغ��م برتری کیفی و 
قیمت مناس��ب، به دلیل اینکه بیشتر بر روی 
حوزه ه��ای فنی کار متمرکز بوده ایم و کمتر بر 
روی بازاریابی و ص��ادرات کار کرده ایم، در این 
حوزه نیازمند حمایت و پش��تیبانی نهادهایی 
مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

هستیم.
وی همچنین بیان کرد: بی شک محصوالت 
دانش بنی��ان ایرانی توان رقاب��ت با محصوالت 
مش��ابه خارج��ی را دارد و باید دس��تگاه های 
اجرایی و دولتی، زمینه معرفی این محصوالت 
به مصرف کننده داخلی و بازارهای منطقه ای و جهانی را فراهم کنند. حمایت 
مالی و زیرس��اختی در حوزه ف��روش و صادرات، می توان��د رمز جهش تولید 

محصوالت دانش بنیان باشد.

یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر حمایت بودجه ای از شرکت های 
خ��الق تاکید کرد. غالمحس��ین کرمی، نماینده دوره یازدهم مجلس ش��ورای 
اس��المی از حوزه انتخابیه دش��تی و تنگستان در اس��تان بوشهر گفت: با توجه 

به حوزه هایی که ش��رکت های خالق در آن فعال 
هستند مانند صنایع دیداری و شنیداری، میراث 
فرهنگی، گردشگری و گیاهان دارویی بسترهای 
بسیار خوبی برای فعالیت این شرکت ها در نقاط 
گوناگون کش��ور وجود دارد. این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه در ادامه افزود: مقام معظم رهبری 
تاکید وی��ژه ای بر حمایت از صنایع فرهنگی دارد 
و ب��ا توجه به اینکه ش��رکت های خالق در حوزه 
فرهن��گ و صنایع نرم و خالق، فعال هس��تند و 
اغلب نیز توسط جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی 
تاسیس می شوند، شایسته است که حمایت های 
کن��ار  در  اینگون��ه ش��رکت ها  از  قانون��ی الزم 
ش��رکت های دانش بنیان صورت گی��رد. کرمی با 

اش��اره به نیاز کش��ور به توس��عه نوآوری و صنایع مبتنی بر فناوری و خالقیت، 
گف��ت: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می تواند از طریق یک الیحه 
دولتی مسائل و چالش های مرتبط با شرکت های خالق را پیگیری کند. در غیر 

این صورت مسئوالن این معاونت در حوزه صنایع نرم و خالق می توانند از طریق 
برگزاری جلس��ات کارشناس��ی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، 
چالش ها و فرصت های موج��ود در این حوزه را بازگو کنند.  وی ضمن توضیح 
سیاس��ت های کلی نظام در حمایت از دانش و 
علم و نوآوری، افزود: کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس نی��ز آمادگی دارد تا میزبان مس��ئوالن 
ح��وزه صنایع نرم و خ��الق در معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری باشد تا حمایت های 
بودج��ه ای الزم در چارچ��وب قوانین و مصالح 
کش��ور، به این زیس��ت بوم و شرکت های خالق 
و جوانان نوآور، اختصاص یابد. کرمی همچنین 
بی��ان کرد: در حال حاضر نی��ز طرح حمایت از 
جهش تولید محصوالت دانش بنیان در مجلس 
ش��ورای اس��المی در دس��ت بررس��ی اس��ت. 
کمیسیون هایی مانند کمیسیون علوم، تحقیقات 
و فناوری و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
می تواند محل رجوع مس��ئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد 
تا در مباحث و جلسات دوطرفه، نام و اسم شرکت های خالق نیز در این قوانین 

حمایتی، در کنار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.

کمیسیون برنامه و بودجه از فعاالن خالق حمایت می کندبا دستگاهی ایران ساخت میزان شکل پذیری فلزها تعیین می شود

جلس��ه مش��ترکی میان نمایندگان تهران و سورنا س��تاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری برگزار ش��د. در این جلس��ه برای تشکیل »کارگروه 
مش��ترک علم و فناوری« توافق شد.  اقبال شاکری، علی خضریان و سیدنظام 
الدین موس��وی نمایندگان تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حاضر شدند و بر حمایت و پشتیبانی 
مجلس از تالش های علمی تاکید شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت علمی را ارائه داد.
 اشتغال، نوآوری و ثروت افزایی نتیجه توسعه فناوری های نرم و خالق است

در این جلسه سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حل 
مشکالت کشور به صورت علمی را با رویکرد توجه به اکوسیستم کشور مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: در حال حاضر در معاونت علمی دو برنامه را به صورت 
کالن و به طور همزمان جلو می بریم که شامل توسعه شرکت های دانش بنیان 
و شرکت های خالق و فناوری های نرم است. ستاری افزود: در فناوری های نرم 
حوزه هایی مانند سینما، چاپ، بازی و گیم، آموزش، میراث فرهنگی مد و لباس 
و صنایع دس��تی هدف گذاری شده اند که زوداش��تغالی، نوآوری و ثروت افزایی 
نتای��ج آن خواه��د بود. معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری ضمن انتقاد 
از نظام آموزش��ی کشور در عدم تربیت فارغ التحصیالن اشتغال آفرین از اعالم 
آمادگ��ی و حمایت نمایندگان  تهران از تالش ه��ای صورت گرفته در معاونت 
علمی تش��کر کرد و آن را موجب دلگرمی تالش��گران در این عرصه برشمرد 
که می تواند دستیابی به اهداف توسعه ای کشور براساس حرکت بر مسیر علم 
و دانش را س��رعت بخشد. علی خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان استان 
تهران بیان کرد: در این جلس��ه از اقدامات قابل توجه معاونت علمی ریاس��ت 
جمهوری در توس��عه و حمایت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های خالق 

تقدیر ش��د. سخنگوی مجمع نمایندگان تهران گفت: همچنین بر استفاده از 
ظرفیت های قوانین موجود و اصالح قوانین و نیز تصویب قوانین جدیدی که در 

سرعت بخشی به امر توسعه علمی کشور بینجامد، تاکید شد.
خضریان با اشاره به اینکه در بسیاری از حوزه ها زیرساخت های مناسبی در 
امر توسعه علمی کشور ایجاد شده است به این نکته نیز اشاره کرد که بایستی 
این باور اش��تباه که در کشور نقشه راه علمی برای حل مشکالت وجود ندارد 
اصالح شود و معاونت علمی، فناوری و شرکت های خالق الزم است طرح هایی 
را که با استفاده از نقشه راه علمی به اجرا گذاشته شده و به نتیجه رسیده است 
را برای افکار عمومی تبیین کند. همچنین از پیشنهادهای دیگری که از سوی 
نمایندگان حاضر در این جلسه به سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری ارائه و مورد پذیرش واقع شد، تعیین تکلیف مرجعیت علمی کشور 
بود؛ موضوعی که می تواند به اتخاذ سیاست های کالن و راهبردی در امر توسعه 
علمی کش��ور کمک کند تا از یک سو به همپوشانی تالش های علمی منجر و 
از س��وی دیگر ضمن صرفه جویی در هزینه و زمان موجبات سرعت بخشی در 
دستیابی به اهداف را باعث شود. همچنین علی خضریان با بیان این نکته که 
مطالب و پیش��نهادات ارائه ش��ده توسط نمایندگان به معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با پذیرش ایش��ان روبه رو شد، افزود: براساس اظهارات معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری اقدامات قابل توجهی در حوزه علمی کشور در 

رفع موانع و ایجاد راهکارهای علمی صورت پذیرفته است.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران گفت: نتایج اقدامات و تالش های 
انجام ش��ده را می توان در تعداد شرکت های  دانش بنیان که در حال حاضر به 
حدود55۰۰ و نیز توسعه شرکت های خالق و فناوری های نرم که تعداد آن به 

حدود ۱4۰۰ شرکت رسیده است اشاره کرد که جای تقدیر دارد.

فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی بانک مغز ایران با حمایت س��تاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری گسترش می یابد.

محمدتقی جغتایی، رئیس بانک مغز ایران گفت: بانک مغز ایران نخس��تین 
بانک مغز ملی در کش��ور اس��ت که در س��ال 93 با کمک و مساعدت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی راه اندازی شد. جغتایی ادامه داد: این اقدام با اهداف عام المنفعه 
و ارائه خدمات پژوهشی به محققان در سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی 

ایران در تهران صورت گرفت.
اهدای 40 نمونه مغز سالم

وی افزود: بانک مغز ایران در زمینه تحقیقات انس��انی در حوزه بیماری های 
سیستم عصبی فعالیت می کند و این مرکز با ارائه خدمات پژوهشی در راستای 
ارتقا و تولید دانش در زمینه بیماری های دس��تگاه عصبی ایفای نقش خواهد 
کرد. رئیس بانک مغز ایران با بیان اینکه در حال حاضر 4۰ نمونه مغز س��الم 
فاقد بیماری های عصبی و ۶۰ نمونه مغز بیماران دارای آلزایمر و اسکیزوفرنی 
به این بانک اهدا ش��ده اس��ت، گفت: ارائه خدمات پژوهش��ی و مش��اوره ای، 
فعالیت های تحقیقاتی در زمینه بیماری های سیستم عصبی، مشارکت و توزیع 
سیاس��ت گذاری و کمک به ارتقای طرح های پژوهش��ی از جمله وظایف بانک 

مغز ایران است.
مانعی بزرگ از سر راه تحقیقات برداشته می شود

جغتایی همچنین بیان کرد: مغز انس��ان با ساختاری بسیار مسحورکننده و 
جذاب و در عین حال پیچیده در کانون مطالعات پژوهش��گران برای شناخت 

مکانیسم و پاتوفیزیولوژی بیماری های نورودژنراتیو )تحلیل برنده  عصبی( قرار 
گرفته است، اما کمبود بافت مغزی انسان برای مطالعه و تحقیقات آزمایشگاهی 

مانعی بزرگ بر سر راه تحقیقات است.
ب��ه گفته وی، یافتن مکانیس��م های دقیق در اختالالت ش��ناختی بر روی 
مدل های بیولوژیک و آزمایش��گاهی تاکنون راه به جایی نبرده اس��ت، چراکه 
القای مدل های حیوانی و آزمایشگاهی برای اختالالت روانی و شناختی عملی 
نبوده و یافته های حاصل از آنها قابلیت تعمیم به بیماری های انسان ندارد و این 
امر موجب شده محققان نتوانند به راهکارهای تشخیصی و درمانی قطعی برای 
بسیاری از اختالالت عصبی-شناختی از جمله اسکیزوفرنی، اختالالت دوقطبی، 
آلزایمر و یا اوتیس��م دست یابند. جغتایی در ادامه گفت:  به منظور دسترسی 
محققان به نمونه های مغزی، ش��بکه بانک های مغز در اروپا تشکیل شد و این 
شبکه  متشکل از ۱9 بانک مغزی است و نمونه های بافت مغز انسان با کیفیت 
باال را برای تجزیه و تحلیل و تقویت تحقیقات در حوزه سلولی و مولکولی در 

اختالالت عصبی و روانی را برای متخصصان و محققان فراهم می آورد.
ب��ه گفته وی، با هدف تبادل دان��ش و یافته های علمی و انجام فعالیت های 
تحقیقاتی و مطالعاتی بر روی نمونه های مغز انس��انی، تالش اس��ت بانک مغز 

ایران در آینده به شبکه بانک های مغز در اروپا متصل شود.
رئیس بانک مغز ایران اهداف آینده این بانک را تمرکز بر جمع آوری و ذخیره 
نمونه های بیماران مبتال به اختالالت شناختی از جمله نمونه های اسکیزوفرنی، 
اوتیسم، پارکینسون و ام اس دانست و گفت: تامین تجهیزات و توسعه فضاهای 

آزمایشگاهی بانک مغز امری ضروری است.

فعالیت بانک مغز ایران گسترش می یابد تا کمبود بافت مغزی برای تحقیقات وجود نداشته باشد

تسـال آمار تولید و تحویل خودروهای خود در سه ماهه چهارم سال 2020 و کل سال 
2020 را منتشر کرد که از رکورد خیره کننده تولید نیم میلیون اتومبیل در سال گذشته 
میالدی خبر می دهد. به گزارش دیجیاتو، »ایالن ماسـک« مدیرعامل تسـال پنج سال 
قبـل هدف بلندپروازانه ای برای تسـال تعیین کرد: تولیـد و تحویل 500 هزار خودروی 
برقی در سال 2020. تسال برای دست یافتن به این هدف بزرگ باید در سه ماهه چهارم 
سال 2020 حدود 170 هزار اتومبیل تولید می کرد و حدود 181 هزار اتومبیل را  تحویل 
می داد. به نظر می رسید تسال با افزایش تولید در کارخانه شانگهای به راحتی می تواند 

به آمار تاریخی تحویل 500 هزار خودرو برسـد، ولی تنها یک روز مانده به پایان فصل 
چهارم سال 2020 با اختالف بسیار کم به این آمار دست پیدا نکرد. آمار تولید و فروش 
خودروهای تسـال در فصل چهارم 2020 را مشـاهده می کنید:تسال در سه ماهه چهارم 
سـال قبل 179 هزار و 757 خـودرو تولید و 180 هـزار و 570 اتومبیل را تحویل داده 
که رکورد جدیدی برای این خودروسـاز محسوب می شود. تسال همچنین از تولید نیم 
میلیـون خودرو در سـال 2020 خبر داد: »سـال 2020، ما نیم میلیـون خودرو را تولید 
کرده و تحویل دادیم که مطابق اهداف تعیین شـده بود. عالوه بر این، تولید مدل Y در 

ستاری: توسعه شرکت های دانش بنیان و خالق 2 برنامه 
کالن این معاونت است

تسال به رکورد تولید نیم میلیون خودرو در سال 2020 دست یافت

دریچــه

ارزهای دیجیتال در چند س��ال اخیر انقالبی بزرگ را ایجاد کرده اند، با این 
حال هنوز هم تمامی کشورها آن را به عنوان یک واحد پول رسمی، نمی دانند. 
در این رابطه سوئد به عنوان کشوری پیش رو در حذف پول نقد، قرار است که 
به اولین کش��وری تبدیل ش��ود که ارز دیجیتال را به عنوان واحد پول رسمی 
انتخاب می کند. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که در ش��رایط حال حاضر ویروس کرونا باعث شده است تا استفاده از 
پ��ول نقد، به کمترین میزان در طول تاریخ برس��د. ب��ه همین خاطر مقامات 
کش��ور سوئد، اکنون را بهترین زمان برای ش��روع چنین طرحی می دانند. در 
این راس��تا به نظر می رسد که ارز دیجیتال مخصوصی با نام واحد پول رسمی 

حال حاضر )کرون( ایجاد شود.

ارز دیجیتال واحد پول رسمی سوئد 
خواهد شد

دوشنبه
15 دی 1399

شماره 1699
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»دومین س��مینار توسعه پرتال های س��ازمانی با استفاده از هوش 
مصنوعی از تئوری تا اجرا« 2۰ دی ماه سال جاری برگزار می شود.

این سمینار در تالش است تا به ارتقای پرتال های سازمانی و تولید 
محتوای با کارب��رد هوش مصنوعی کمک 
کن��د. زمان برگزاری آن نیز 2۰ دی ماه در 

صندوق نوآوری و شکوفایی است.
دومی��ن س��مینار توس��عه پرتال ه��ای 
س��ازمانی با اس��تفاده از ه��وش مصنوعی 
از تئ��وری ت��ا اج��را ب��ا حمایت »س��تاد 
و  دانش بنی��ان  اقتص��اد  فرهنگ س��ازی 
توس��عه صنایع ن��رم و خالق« و »س��تاد 
توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری« و با مشارکت »صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی« و توس��ط »شرکت 
نیاف��ام« برگ��زار می ش��ود.  دانش بنی��ان 

همچنین جش��نواره ایران ساخت هم از حامیان این سمینار فناورانه 
است.

»تولی��د محت��وا به واس��طه ه��وش مصنوعی«، »ارتقای س��ئوی 

پرتال سازمان توس��ط هوش مصنوعی به صورت خودکار«، »ارتقای 
WCAG و کم��ک به افراد کم توان به واس��طه ه��وش مصنوعی«، 
»تحلیل عاطفی واکنش مخاطبان نس��بت به محتوا به کمک هوش 
مصنوعی« و »بررسی و تحلیل هوشمند 
تجربه کاربری مخاطبان به منظور اصالح 
UI/UX به واس��طه پردازش تصویر« از 
جمله اهداف برگزاری این سمینار است.

از دیگر اهداف این سمینار می توان به 
»مدیریت محتوای شبکه های مجازی به 
صورت یکپارچه توسط پرتال سازمانی«، 
امنیتی ممکن  تمهی��دات  »کامل تری��ن 
»پیاده سازی  سازمانی«،  پرتال های  برای 
کوتاه تری��ن  در  الکترونیک��ی  خدم��ات 
زم��ان و کمتری��ن نی��از به تی��م فنی«، 
تح��ت  س��امانه های  »یکپارچه س��ازی 
وب«، »کاه��ش هزینه ه��ای نگه��داری 
سیس��تم ها«، »گزارش س��ازی و طراحی داش��بردهای مدیریتی« و 
»ایج��اد تحول در روابط عموم��ی برای مدیریت محت��وا و اخبار از 

انتشار تا آرشیو« اشاره کرد.

با برگزاری نخس��تین دوره ش��تابدهی ب��رای حمای��ت از ایده های کمک 
به س��المندان، رویداد »صبا ن��و« به مرحله پایانی و اجرایی رس��ید. محمود 
مرتضائی فرد، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 

توسعه ایده های نوآورانه در حمایت از سالمندان 
را ه��دف اصلی این رویداد عن��وان کرد و گفت: 
ایده این رویداد براس��اس محوره��ای موردنیاز  
صندوق بازنشستگی برای کمک به سالمندان و 
بازنشستگان قرار گرفت و تیم هایی که به مرحله 
نهایی این رویداد راه پیدا کردند دارای راهکارهای 
خالقان��ه و نو در این محوره��ا بودند. همچنین 
سجاد س��الک، مدیرکل مشارکت های اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان نیز در حاش��یه بازدید از 
رویداد صبانو، بیان کرد: این رویداد، یک رویداد 
مس��ئله محور بود که هدف اصلی از برگزاری آن 
کم��ک به جذب افراد و ایده های خالق بیش��تر 
برای حضور در عرصه کارآفرینی فناورانه اس��ت. 

در ادامه عادل دهدش��تی، مدیرعامل مرکز ن��وآوری صبا با بیان اینکه رویداد 
صبان��و ک��ه از 3 ماه پیش با مش��ارکت بیش از ۱۰7 تیم خ��الق و فناور آغاز 
شده است، گفت: این رویداد با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

و صنایع ن��رم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق 
بازنشستگی کشوری با هدف توسعه طرح های نوآورانه اجرا شد.

وی با اش��اره به اینکه در گام نخس��ت این رویداد، ایده های ارائه شده مورد 
بررسی قرار گرفتند و تیم های مطابق با موضوع 
رویداد به مرحله رقابت راه پیدا کردند ادامه داد: 
برخی از تیم ها نیز به رغم داشتن ایده های نو و 
طرح های نوآورانه به دلیل آماده نبودن فرآیند 
و مدل تجاری در مرحله پیش ش��تابدهی قرار 
گرفتند. به گفته دهدشتی، ۱5 تیم به مرحله 
نهای��ی برای بررس��ی ق��رار گرفت��ن در دوره 
ش��تابدهی و توس��عه بازار راه یافتند. با پایان 
یافتن فرآیند داوری، اولین دوره شتابدهی مرکز 
نوآوری صبا آغاز خواهد شد. الهام فخاری، نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
ته��ران، ری و تجریش و از داوران این رویداد با 
اش��اره به نوآوری ایده های ارائه شده به رویداد 
صبانو گفت: سطح کیفیت و رقابت در این رویداد بسیار باال بود به طوری که 
برخی ایده های ارائه شده در رویداد صبانو از قابلیت حضور در بازارهای فراملی 

و بین المللی و رقابت جهانی برخوردار هستند.

هوش مصنوعی به نیاز سازمان ها پاسخ می دهد تا محتوای شبکه های 
مجازی مدیریت شود

ایده های خالق به یاری سالمندان می آید

رویکرد زبان شناسی شناختی بر دیگر حوزه های مطالعاتی، از جمله 
ترجمه نیز تأثیرگذار بوده است. زبان شناسی شناختی به خاطر نقشی 
ک��ه در تلفیق جنبه ه��ای زبانی با دیگر جنبه های مرتبط با ش��ناخت 
در فرآیند ترجمه دارد، موجب ش��ده اس��ت فرآین��د ترجمه همچون 
یک فرآیند ش��ناختی محسوب ش��ود. به عبارتی، فرضیه اصلی که در 
زبان شناسی ش��ناختی درخصوص زبان وجود دارد و زبان را بخشی از 
ش��ناخت می داند فرآیند ترجمه را تنها تبدیل س��اخت های یک زبان 
ب��ه زبان دیگر قلمداد نمی کند، بلکه قائل به ماهیت ش��ناختی ترجمه 
اس��ت و فرآیند ترجمه را یک فرآین��د میانجی بین دو دنیای مفهومی 
متفاوت می داند. به نظر تاباکووس��کا زبان شناسی شناختی با تأکیدی 
ک��ه بر ویژگی های معنایی دس��تور دارد و به خاطر اس��تفاده از اصول 
کاربردشناس��ی ب��ه جای قواع��د الگوریتمی در فرآین��د ترجمه، تأثیر 
بسزایی بر ارتقای کیفیت ترجمه داشته است. در زبانشناسی شناختی، 
اقالم واژگانی بازنمای مقوله های شناختی اند که بر پایه تجارب بدنمند 

انسان از جهان شکل می گیرند.
 معن��ا نیز حاص��ل تعامل انس��ان با دنی��ای خارج اس��ت و معادل 
مفهوم س��ازی اس��ت. از این منظر، فرآیند ترجم��ه را باید یک پدیده 

کاربردشناس��ی ش��ناختی تلقی کرد که مس��تلزم انتق��ال مقوله های 
ش��ناختی در ابعاد میان زبانی و میان فرهنگی است. بنابراین براساس 
این رویکرد، برخالف نظریه های سنتی ترجمه که بر پایه زبان شناسی 
س��اختگرا تدوین ش��ده اس��ت، ترجمه تنها رمزگردانی از یک زبان به 
زبان دیگر نیست، بلکه مفهوم س��ازی مجدد پیام زبان مبدأ به صورت 

پیام زبان مقصد است.
من��دل بلیت ب��رای حل یکی از مش��کالت اساس��ی در ترجمه های 
ماش��ینی ک��ه ب��ه بی قاعدگ��ی و پیچیدگی ه��ای داده ه��ای ترجمه 
برمی گردد، از رویکرد زبان شناس��ی ش��ناختی استفاده کرد. به نظر او، 
بهترین راه حل اضافه کردن دانش کاربرد زبان به نظام ترجمه اس��ت. 
زبان شناس��ی ش��ناختی اهمیت خاصی برای نقش طرحواره ها در فهم 
معنا قائل است. طرحواره ها در بستر زبان شکل می گیرند، اما بخشی از 
خود زبان محسوب نمی شوند. به نظر مندل بلیت، زبان اطالعات کمی 
را منتق��ل می کند و داده های متن زبان مب��دأ برای فهم دقیق پیام و 
تولید متن زبان مقصد کافی نیست و فرآیند ترجمه باید طرحواره های 
ش��ناختی را که بازنمایی بهت��ری را از معنای زبان مبدأ ارائه می دهند 

به داده های زبانی بیفزاید.
ارتباط بین زبان و شناخت از جمله مباحث مهم زبان شناسی و دیگر 
شاخه های علوم شناختی است. سؤاالت متعددی در زمینه ارتباط بین 

زبان و شناخت مطرح است.

شرکتی فناور با ارائه خدمات فناورانه، صنعت فوالد کشور را متحول 
ک��رد؛ خدماتی که در حوزه طراحی،  س��اخت، راه اندازی و تعمیر ارائه 

می شود.
ش��رکت دژپاد صنعت سازه از سال 74 فعالیت خود را در رشته های 
»مکانیک و سیاالت«، » برق و ابزار دقیق و اتوماس�یون«، »ساختمان و 
اسکلت فلزی« آغاز کرد و در این مدت خدمات مختلفی در حوزه های 
طراح�ی،  س��اخت، نصب و راه اندازی، تعمی��ر، نگهداری و بهره برداری 

ارائه کرده است.
هم�چنی��ن این ش��رکت به م�دت 25 س��ال به ط�ور پیوس���ته در 
صنع��ت فوالد کش��ور از جم�له ف��والد م�بارکه اص�فه��ان، ذوب آهن 
اصفهان، فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم سبا، فوالد هرمزگان، گروه 
ملی صنعتی فوالد اهواز، فوالد خوزس��تان، ف��والد کاوه جنوب کیش، 
ف��والد آلیاژی ای��ران، فوالد خراس��ان، فوالد کاش��ان و مجتمع مس 

سرچشمه فعالیت کرده است.
ب��ه گفت��ه محم��د داوودی، مدیرعامل ای��ن ش��رکت دانش بنیان، 
فعالیت ه��ای انجام ش��ده آنها ش��امل »واگن برگردان«، » انباش��ت و 
برداشت«، »گندله س��ازی«، » احیای  مستقیم«، »طراحی و اسملینگ 
سیس��تم تهویه جرثقیل های سقفی«، »فوالدس��ازی و ریخته گری« و 

»نورد گرم و سرد« می شود.
وی افزود: طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و سیستم های غبارگیر، 
انواع سیس��تم های انتقال مواد، تجهیزات اس��کلت فلزی، انواع خطوط 
س��یاالت، تجهیزات تبریدی تراکم��ی، تجهیزات درای��ر و ... از جمله 

خدمات ما به صنایع است.
این فعال دانش بنیان همچنین بیان کرد: همچنین طراحی، ساخت 

و نصب تجهی��زات بازیافت، تجهیزات و ماش��ین آالت خاص، طراحی، 
تجهی��زات و ماش��ین آالت سیس��تم های هیدرولی��ک و پنوماتی��ک و 
سیس��تم های اعالم و اطفای حریق هم دیگر خدماتی است که ما ارائه 

می کنیم.
به گفته وی، گندله یعنی گلوله های تولیدش��ده از نرمه س��نگ آهن 
و س��ایر مواد افزودنی که نخس��ت خام و س��پس پخته شده و سخت 
می ش��ود و ب��رای احیا به روش س��نتی تولید آهن در ک��وره بلند و یا 
روش ه��ای متعدد احیای مس��تقیم ب��ه کار می رود. ای��ن محصول در 

شرکت ما تولید و به صنایع ارائه می شود.
این فع��ال فناور همچنین بیان کرد: جرثقیل های س��قفی هم برای 
جابه جایی بار در انبارها و سالن های صنعتی کاربرد دارد. این جرثقیل 
معموالً دارای دو ریل موازی هستند که به صورت افقی در طول سالن 
جرثقیل به صورت )محدود در شش جهت( بر روی آن حرکت می کند. 
سیس��تم تهویه این نوع از جرثقیل ها را در ش��رکت طراحی کرده ایم و 

به فروش می رسانیم.
داوودی ادامه داد: واگن برگردان انباشت و برداشت گندله )کاردامپر( 
هم برای تکمیل زنجیره انتقال مواد به پارک های انباش��ت و برداش��ت 
صنایع فوالدس��ازی کاربرد دارد؛ محصولی که با توان دانشی مجموعه 

فناور ما به تولید رسیده است.
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان همچنین بیان کرد: متداول ترین 
روش تولید محصوالت فل��زی صنعت نورد به صورت نورد گرم و نورد 
سرد است. در روش نورد کردن، شمش و اسلب و بیلت را با غلتک به 
ورق های باریک تر تبدیل می کنند. این محصوالت هم از جمله تولیدات 

شرکت است.

25 سال تجربه دانشی بومی به صنعت فوالد تزریق شد تا شاهد رونق این حوزه باشیم

به آمار تاریخی تحویل 500 هزار خودرو برسـد، ولی تنها یک روز مانده به پایان فصل 
چهارم سال 2020 با اختالف بسیار کم به این آمار دست پیدا نکرد. آمار تولید و فروش 
خودروهای تسـال در فصل چهارم 2020 را مشـاهده می کنید:تسال در سه ماهه چهارم 
سـال قبل 179 هزار و 757 خـودرو تولید و 180 هـزار و 570 اتومبیل را تحویل داده 
که رکورد جدیدی برای این خودروسـاز محسوب می شود. تسال همچنین از تولید نیم 
میلیـون خودرو در سـال 2020 خبر داد: »سـال 2020، ما نیم میلیـون خودرو را تولید 
کرده و تحویل دادیم که مطابق اهداف تعیین شـده بود. عالوه بر این، تولید مدل Y در 

شـانگهای شروع و عرضه آن به زودی آغاز خواهد شد.« البته تسال به طور دقیق 499 
هزار و 550 خودرو در سال 2020 تحویل داده و با اختالف تنها 450 خودرو نتوانست به 
آمار نیم میلیونی برسـد، ولی با توجه به عملکرد خیره کننده و اختالف کم نمی توان به 

اعالن پیروزی این شرکت خرده گرفت.
تسـال در فصل چهارم 2020 افزایش 71 درصـدی تولید و 61 درصدی تحویل خودرو 
را نسـبت به مدت زمان مشـابه در سال قبل تجربه کرد که رشدی فوق العاده به ویژه با 

توجه به روند تولید پیچیده اتومبیل های برقی به شمار می رود.

کاربرد زبان شناسی شناختی در ترجمه

تسال به رکورد تولید نیم میلیون خودرو در سال 2020 دست یافت

یادداشـت

س��بدی از خدمات متنوع به شرکت های خالق عرضه می شود که برخی به 
صورت مس��تقیم در راستای توانمندسازی این شرکت ها است. در حال حاضر 
نزدیک به ۱4۰ خدمت مختلف به ش��رکت های دانش بنیان عرضه می ش��ود. 
علی رغم نبود بس��ترهای قانونی الزم ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توس��عه صنایع نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش 
کرده است که بخش قابل توجهی از این خدمات به شرکت های خالق نیز ارائه 
ش��ود. بر این اساس، شرکت های خالق نیز بیش از ۱۰ خدمت مختلف مانند 
انواع تس��هیالت و دوره های آموزش��ی و کمک هزینه های مختلف را دریافت 

می کنند.

 17 خدمت ویژه
شرکت  های خالق چیست

مهدی پورمحمد
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی



بازاریابی و تبلیغات برای تمام برندها اهمیت دارد. تغییرات اساس��ی در 
زمینه بازاریابی براس��اس رویدادهای متوال��ی و در بازه های زمانی طوالنی 
روی می دهد. این امر در طول چند دهه اخیر به خوبی قابل مشاهده است. 
نکته عجیب در این میان تغییرات س��ریع عرصه بازاریابی با ظهور ویروس 
کرونا و مش��کالت ناشی از آن است. کرونا بس��یاری از معادالت در عرصه 
بازاریابی را برهم زد. این امر مشکالت زیادی برای برندها و همچنین کسب 
و کارها ایجاد کرد. هنوز از زمان پایان یافتن کابوس کرونا زمان دقیقی در 
دسترس نیست بنابراین بازاریاب ها باید آمادگی هر اتفاقی را داشته باشند. 
وضعیت بازاریابی دیجیتال در طول سال های اخیر همراه با ثبات نسبی 
بود. با این حال این حوزه نیز در واکنش به بحران کرونا دستخوش تغییرات 
گسترده ای شده است. برندها و بازاریاب ها دیگر توانایی فعالیت سنتی در 
عرص��ه بازاریابی دیجیتال را ندارند. هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی 
برخ��ی از نکات مهم در زمینه تغییرات بازاریابی دیجیتال اس��ت. این امر 
ب��ا هدف کمک ب��ه بازاریاب ها برای فعالیت بهتر در س��ال 2۰2۱ صورت 

خواهد گرفت. 
تغییرات سریع رفتار مشتریان در دوران پساکرونا

پس از پایان بحران کرونا امیدهای مربوط به ثبات عرصه بازاریابی رنگ 
خواهد باخت. رفتار مشتریان در طول دوران پساکرونا دیگر هیچ شباهتی 
ب��ه دوران قب��ل ندارد بنابرای��ن برندها باید آماده پیش بین��ی و انطباق با 
تغییرات سریع در این حوزه باشند. رفتار مشتریان در تعامل با رویدادهای 
ناگهانی عصر کرونا به ش��دت پیش بینی ناپذیر شده است. اگر این ویژگی 
رفتاری در میان مش��تریان ثابت بماند، کار بازاریاب ها به ش��دت دش��وار 
خواهد شد. این امر نیاز به ارزیابی داده های معتبر برای بازاریابی دیجیتال 

بهتر را افزایش خواهد داد. 
ضرورت جهت گیری دیجیتال کسب و کارها

س��ال 2۰2۱ همراه با موج ش��دید مهاجرت کس��ب و کارها به عرصه 
دیجیتال خواهد بود. نشانه هایی از این تغییر در میان خرده فروشی ها قابل 
مش��اهده اس��ت. صنعت مورد بحث در طول دوران کرونا ضررهای بسیار 
زیادی را متحمل ش��د. با این حساب حضور در عرصه بازاریابی و تبلیغات 
دیجیتال نیز از سوی کسب و کارها رونق خواهد گرفت. اگر برندها به این 
نکته توجه الزم را نداشته باشند، در عمل با مشکالت بسیار زیادی مواجه 

خواهند شد. این امر ناشی از تمایل روزافزون مشتریان برای بهره مندی از 
خدمات دیجیتال مش��تریان است. آمادگی برای عادت های تازه مشتریان 
همیشه مهم است بنابراین فقدان برنامه مناسب برای بازاریابی دیجیتال از 
سوی برندهای ناآشنا با این حوزه مهمترین تهدید پیش روی آنها خواهد 

بود. 
ضرورت توجه برندها به مسئولیت های اجتماعی شان

بس��یاری از برندها در کمپین های بازاریابی از مسئولیت و تعهدپذیری 
اجتماعی صحبت می کنند. این امر در طول سال های اخیر بدل به حوزه ای 
مهم برای تاثیرگذاری مشتریان شده است. شمار باالیی از برندها در طول 
یک س��ال اخیر به طور مداوم نسبت به تعهدات اجتماعی شان بی توجهی 
کرده اند. این امر موجب بدبینی فزاینده مشتریان به کمپین های بازاریابی 
ش��ده است. اگر برندها در تالش برای تغییر این وضعیت هستند، باید بار 
دیگ��ر به تعهدات ش��ان در زمینه بازاریابی بازگردن��د. فقط در این صورت 
شانس کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در سال 2۰2۱ را خواهند 
داش��ت. در غیر این صورت مورد بی توجهی مداوم مشتریان قرار خواهند 

گرفت. 
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وقت آن رسیده که گام بعدی را در بازاریابی بردارید و به اهمیت بازاریابی 
محتوا توجه کنید. تمامی زوج ها معتقدند که کلید یک ازدواج موفق، تعهد 
کامل است. قهرمانان المپیک نیز عدم کسب مدال طالی خود را عدم تعهد 
کامل می دانند؛ حتی پدر و مادرهای خوب نیز به شما توصیه می کنند که 

برای ترتیب کودکان، باید خودتان را وقف آنها کنید.
برای اینکه تمام تالش ها به موفقیت بینجامد، تعهد کامل یک امر حیاتی 
اس��ت. بازاریابی محتوا نیز از این قائده مس��تثنی نیس��ت. بنا بر گزارشی 
که موسس��ه  بازاریابی محتوا منتش��ر کرده، مشخص شد که 9۱ درصد از 
س��ازمان ها زمانی به موفقیت دس��ت یافتند که به طور کامل، به بازاریابی 

محتوای خود متعهد بوده اند.
اما متاس��فانه این مسئله، همیشه واقعیت ندارد؛ رهبران کاری بسیاری 
وجود دارند که س��رمایه گذاری در بازاریابی محتوا را بی ارزش می دانند. با 
کندوکاو بیشتر درمی یابیم که ریشه این دلیل، یک مشکل رایج است: عدم 
وج��ود تعهد. با این وجود، تعجبی ن��دارد که نمی توانند ارزش آن را درک 

کنند و حتی شانس امتحان کردن را نادیده می گیرند.
در نهایت نیز همانند سایر عملکردها یا دپارتمان های موجود در شرکت، 
به هر نحوی که شده، کاری را انجام می دهند و منتظر نتیجه  آن می مانند. 
ش��ما باید متعهد شوید؛ وجه اشتراک تیم های متعهد، در این سه قابلیتی 

که در اینجا بررسی می کنیم، خالصه می شود:
• حمایت مدیران: شما به حمایت و پشتیبانی اعضای تیم مدیران خود 
نیاز دارید. دانش و همکاری آنها، کلید خالقیت و س��اخت و س��از خواهد 
بود. اعضای تیم مدیران، الگویی برای سایر پرسنل و کارکنان خواهند بود.

شما باید برای رفع ش��کایت های مدیران خود، آماده باشید. احتماال به 
شما می گویند که بازاریابی را به اعضای تیم بازاریاب واگذار کنید یا اینکه، 
بازاریابی محتوا تنها یک مد زودگذر اس��ت. شما نیز می توانید در پاسخ به 
آنها بگویید که بررس��ی های به عمل آمده در CMI نش��ان می دهد، ۸9 
درصد از بازاریابان B2B از بازاریابی محتوا استفاده می کنند. آمار به خوبی 

نشاندهنده  واقعیت هستند.
• تخصیص بودجه: شاید بتوانید دعای خیر مدیران خود را جلب کنید، 
ام��ا اگر نتوانید از همکاری آنها ب��رای عملی کردن فرآیند بازاریابی محتوا 
اس��تفاده کنید، راه به جایی نخواهید برد. به گ��زارش CMI، 29 درصد 
از بودج��ه کل��ی بازاریابی، برای محتوا صرف می ش��ود. پس با همین آمار 

میانگین حرکت کنید و از پشتیبانی تیم خود اطمینان حاصل کنید.
 تیم تولید محت��وای پرقدرت: نباید مدیر بازاریابی خود را مجبور کنید 
ک��ه عالوه بر وظایف دیگر خود، تعدادی محت��وای بی ربط را به هم ببافد 
و آن را ب��ه عنوان یک تیم اس��تنباط کنید. یک تیم تولید محتوای موثر، 
حداقل به تعدادی بازیکن اصلی با نقطه نظرهای متفاوت نیاز دارد که در 
ایجاد، اصالح و انتشار محتوای مناسب و تحویل آن به مخاطب موردنظر، 

توانا باشند.
ب��ا انتخاب یک رویکرد تدریجی و اجتن��اب از تعهد، خودتان را در برابر 
ناکارآمدی ها و تناقضات، خلع س��الح کرده اید ک��ه در نهایت می تواند به 
صرف هزینه هایی منجر ش��ود که از س��رمایه گذاری اولی��ه برای بازاریابی 

محتوا نیز بیشتر است.
س��م وارنر، مدیرعام��ل Celonis در این باره می گوی��د: ناکارآمدی در 
نتیج��ه  خطاهای کاربری در فرآیندهای دس��تی به وج��ود نمی آید؛ بلکه 
ارتباطات بی اثر با فروشنده ها به این امر منجر می شود. کارآفرینان به طور 
میانگین، ۱۰ تا 2۰ درصد از ارزش خود را از دست می دهند، چراکه قادر 

به کشف و حذف ناکارآمدی در پروسه های خود نیستند.
 بع��د از اینک��ه تمام این ش��رایط را برای خود فراه��م کردید، احتماال 
سوالی ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد: »از آن چه چیزی نصیبم 

می شود؟« پاسخ به این سوال را در ادامه می خوانید:
1. بازگشت سرمایه  بهتری را در درازمدت دریافت خواهید کرد

از هر ۱۰ س��ازمانی ک��ه بازاریابی محت��وا متعهد بودند، 9 س��ازمان با 
موفقیت های چشمگیر مواجه شدند. منظور از این موفقیت های چشمگیر، 

همان بازگشت سرمایه در درازمدت است.
مدیر رس��انه ای س��ابق Kraft، جولی فلیشر گفته اس��ت که بازگشت 
س��رمایه  این ش��رکت از طریق بازاریابی محتوا، چهار براب��ر از روش های 
تبلیغاتی دیگر بیش��تر بوده اس��ت. الزم به ذکر است که کرفت با نیمی از 
تعهد خود وارد این نوع بازاریابی نشده است. توضیح بسیار ساده ای دارد، با 
تعهد بیشتر در کلیت موضوع، بیشتر از سرمایه  اولیه عایدتان خواهد شد.

2. برای جوانب دیگر کسب و کار نیز مفید خواهد بود
تنها بخش بازاریابی نیس��ت که از مزای��ای بازاریابی محتوا بهره می برد. 
این مسئله می تواند در تمام بخش های کمپانی، تاثیرگذار باشد؛ از توانایی 
فروش گرفته تا روابط سرمایه گذاران همگی در سایه  لطف بازاریابی محتوا 
خواهند بود. شما حتی می توانید از این موضوع به منظور توسعه  حرفه ای 

پرسنل از طریق آموزش آنها استفاده کنید.
اینها دقیقا همان اهدافی هس��تند که یک کمپانی به دنبال آن اس��ت. 
محتوا می تواند در دستیابی به تمامی آنها، مفید واقع شود؛ البته تا جایی 

که بخواهید به آن متعهد شوید.
3. ایجاد نفوذ و قدرت در ارتش هواداران نام تجاری

با تعریف ماجرای برند خود در محتوایی که تولید می کنید، دیگران را از 
هدف خود باخبر کرده و تاثیر خود را ایجاد می کنید. هر کس��ی که با نام 
تجاری ش��ما در تعامل باش��د، فرصت این را دارد که به یک هوادار تبدیل 
ش��ود؛ محتوای خوب نیز دلیل دیگری را برای ای��ن کار در اختیار او قرار 
می دهد. شما می توانید از محتوا برای ایجاد جامعه ای از تقویت کننده ها یا 
به وجود آوردن یک ارتش استفاده کنید. این ارتش می تواند با استفاده از 

محتوای شما، جمعیت بیشتری را نیز به جمع هواداران شما اضافه کند.
بزرگ باشید و برای غیر از این، تالش نکنید. چرا باید برای چیزی کمتر 
از ۱۰۰ تالش کرد؟ اگر می خواهید یک اس��تراتژی بازاریابی محتوا داشته 

باشید، باید تعهد کامل خود را روی آن به کار ببندید.
INC/ucan :منبع

اهمیت بازاریابی محتوا در چیست و چرا باید به آن متعهد بود؟
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644 گل، 644 نوشیدنی
در یکم ماه مه سال 2۰۰5 میالدی، در نیمه دوم بازی بارسلونا و آلباسته، 
پسری ریزنقش جایگزین ساموئل اتوئو شد. دقایقی بعد پسرک آرژانتینی 
با پاس تماشایی رونالدینیوی برزیلی، گل دوم بارسلونا را وارد دروازه کرد و 
اولین گل خود در لباس آبی اناری بارسلونای بزرگساالن را به ثبت رساند.

ب��ه گ��زارش ام بی ای نیوز، تقریبا هیچ کس در اولین روز ماه مه س��ال 
2۰۰5 نمی دانس��ت که او یکی از عجایب فوتبال خواهد ش��د. هیچ کس 
حدس نمی زد که قرار است رکوردهای مختلف دنیای فوتبال جابه جا شود 
و تاریخ فوتبال تحت سلطه پادشاهی آن پسر دربیاید. شاید هیچ کس به 
جز خود لیونل مس��ی. مس��ی ثابت کرد که با سختکوشی فراوان در کنار 

استعداد بی نظیر، می توان کارهای اعجاب انگیزی انجام داد.
از ماه مه س��ال 2۰۰5 تا دسامبر سال 2۰2۰، روزهای زیادی می گذرد. 
لیونل مس��ی در طول این سال ها بارها برنده انواع مختلفی از جایزه مانند 
توپ طال ش��د و رکوردهای فراوانی را به ثبت رس��اند، اما آنچه که باعث 
نوش��تن این مطلب شده، برنامه ارتباطی است که براساس آخرین رکورد 

او صورت گرفت.
لیونل مس��ی با گلزنی در برابر وایادولید توانس��ت شش��صد و چهل و 
چهارمین گل خود با لباس بارسلونا را به ثمر رساند و به رکورد ۶43 گله 

پله، بعد از چهار دهه، خاتمه دهد.
شکس��تن رکورد پله باعث شد تا یک برند نوشیدنی که از اسپانسرهای 
اللیگا نیز است، در قالب یک برنامه ارتباطی، ۶44 نوشیدنی برای تمامی 
دروازه  بانانی ارسال کند که مسی در طول این ۱5 سال، دروازه آنها را فتح 

کرده است.
هر شیش��ه از نوشیدنی ش��امل یک عدد از شماره ۱ تا شماره ۶44 بود 
که به دروازه بان مربوط به آن گل ارس��ال شد. ایکر کاسیاس بازنشسته با 
دریافت ۱7 نوش��یدنی، از رکوردداران اس��ت. جان لوئیجی بوفون نیز دو 

نوشیدنی دریافت کرد و با آنها عکس گرفت.
حرکت خالقانه این برند نوشیدنی در شبکه های اجتماعی بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت و بازنشر شد، اما خالقیت و خاص بودن این حرکت به 
اینجا ختم نمی ش��ود؛ حتی لیبل های این محصول منحصر به فرد، خالق 
اس��ت. در این لیبل ها عالوه بر طرحی از مس��ی بر روی برچسب شیشه، 
جمله They Say نیز وجود دارد که اش��اره ای دارد به حرف هایی که در 
طول یک فصل اخیر درباره مسی زده شد. عباراتی مانند »او قلبش دیگر 
با تیم نیست«، »او دیگر این شهر را دوست ندارد« و یا عبارات قدیمی تر 
که »مهاجرت به اسپانیا زندگی او را نابود خواهد کرد« که این رکورد و این 

۶44 نوشیدنی، پاسخی است به آن حرف ها.
مسی در سپتامبر امسال، قرارداد سه ساله تبلیغاتی را برای این شرکت 
نوش��یدنی امضا کرده است. این اولین برنامه ای بود که بعد از امضای این 
قرارداد انجام ش��د، حال باید بنش��ینیم و منتظر ادامه تبلیغات این برند 
باشیم. شاید حتی روزی مسی را دیدیم که از وازآپ گفتن )wassup( با 

یکی از دوستانش صحبت می کند.

زوم؛ برند حافظ ارتباطات در سال 2020
دوباره زمان آن فرا رس��یده اس��ت که بار دیگر نگاهی به آژانس های 
تبلیغاتی، برندها، س��ازمان ها، جنبش ها و گرایشاتی بیندازیم که سال 
گذشته را شکل داده اند. در سال 2۰2۰ )سالی که بسیاری از ما دوست 
داری��م آن را فراموش کنیم( برخی اس��امی و برنده��ا ثابت کردند که 
ابزار الزم برای طرح س��واالت، حل مشکالت، شکل دادن فرهنگ ها و 
تغییر وضعیت جهان را در اختیار دارند. ما در سال جدید به آنها مدال 
افتخ��ار اهدا می کنی��م. به گزارش ام بی ای نی��وز، چه اتفاقی می افتد 
وقتی یک کسب و کار در حال رشد ناگهان به یک پلتفرم قراردادی و 
اساسی تبدیل شود که رابطه همه مردم دنیا با یکدیگر را در طول یک 
همه گیری جهانی حفظ کند. باید این سوال را از اپلیکیشن زوم بپرسید.
پیش از شیوع کرونا، زوم یک کسب و کار با 9 سال سابقه به حساب 
می آمد. اگر چه در آن هنگام مسیر رشد و شکوفایی را طی می کرد، اما 
بیشترین کاربرد آن در اتاق های جلسه و ویدئوکنفرانس های بین المللی 
بود. زوم با هدف ایجاد یک بس��تر س��اده و قابل استفاده برای برگزاری 
کنفرانس های مجازی تاسیس شد و هرگز نمی توانست پیش بینی کند 
که یک خط ارتباطی سهل -الوصول به تثبیت جایگاه آن به عنوان یک 
سرویس پیشفرض و اساسی برای برقراری ارتباط در عصر کرونا کمک 
کند. در ادامه مادامی که دولت ها در سراس��ر جهان احکام خانه نشینی 
را صادر می-کنند، زوم دریافت که قادر اس��ت به عنوان یک سرویس 
الزم و ضروری برای برگزاری جلسات مجازی، آموزش آنالین، تفریحات 
مجازی، آزمون های آنالین، برنامه ها، قرار مالقات ها، مراسم های عروسی، 
مراسم تشییع جنازه، غسل تعمید و تقریبا همه چیز در این بین به کار 
آید. در ابتدای سال 2۰2۰ و قبل از شیوع کرونا، نرخ دانلود اپلیکیشن 
زوم به طور متوس��ط روزانه حدود 5۶ هزار بار دانلود در سراسر جهان 
بود. دو ماه بعد، در تاریخ دوشنبه 23 مارس، زوم 2 میلیون و ۱3۰ هزار 
مرتبه در دنیا دانلود ش��د. این رقم در مقایسه با آمار روز قبل از آن، 2 

میلیون و 4۰ هزار مرتبه رشد داشت.
این افزایش محبوبیت رش��دی نجومی داشت، اما زوم به سرعت راه 
حلی برای آن دس��ته از کاربران پیدا کرد که نگران مس��ائل مربوط به 
حف��ظ حریم خصوص��ی و آزار و اذیت آنالین در پی مش��اهده پدیده 
»بمب��اران زوم« )Zoombombing( بودن��د. زوم در عی��ن حال به 
ورود ترول های آنالین به چت های ویدئویی گروهی در راستای نمایش 

تصاویر گرافیکی یا محتوای آزاردهنده و اهانت آمیز اشاره می کرد.
زوم باید در قالب پاسخی سریع و فوری، بر روی امکان گفت وگو در 
اتاق های جلس��ه خصوصی و ضرورت واردکردن پس��ورد یا استفاده از 

قابلیت ضروری »اتاق انتظار« قبل از شروع گپ، تاکید کند.
برای مقابله با خواس��ته های تازه و در راستای حمایت از رشد سریع 
پلتفرم، زوم با استخدام ۶۰۰ نفر کارمند جدید به کمک کاربران می آید. 
در ادامه بازاریابی در ابعاد گسترده تر خود را به شکل آموزش روش کار با 
این پلتفرم به کاربران به لطف ویدئوهای ساخته دست برند در یوتیوب 

به زبان های مختلف به طور روزمره خود را نشان می دهد.
ب��ه م��رور در س��ال 2۰2۰، زوم نه فقط ب��رای انجام ام��ور اداری و 
معاشرت های روزمره، بلکه برای توسعه فعالیت های فرهنگی نیز مورد 
استفاده قرار گرفت. تولید محتوا، اجرای زنده موسیقی و تئاتر به کمک 
این فناوری در سطح بین المللی نام اپلیکیشن زوم را در همه جای دنیا 
طنین انداز کرد. در حالی که واژه واکس��ن امید به آینده ای روشن را در 
دل همه مردم جهان به وجود آورده است، میراث بصری و فرهنگی زوم 
بزرگ و قابل توجه خواهد بود. بدون شک در سال های آینده، وقتی به 
سال 2۰2۰ فکر می کنیم، قاب مستطیلی تماس با اپلیکیشن زوم یکی 

از آن خاطراتی است که به یادمان خواهد آمد.
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یکی از مش��کالت رایجی که بس��یاری از بالگرها با آن مواجه هستند، 
عدم کس��ب درآمد اس��ت. این امر در حالی است که این شغل در دو سال 
اخیر، یکی از پردرآمدترین ها بوده اس��ت. درواقع اگر ۱۰ سال قبل فردی 
اعالم می کرد که از چنین طریقی می تواند درآمدهای حتی میلیونی داشته 
باش��د، بدون شک مورد تمس��خر قرار می گرفت، با این حال این موضوع 
اکن��ون کامال عملی و رایج اس��ت. با این حال رونق خ��وب یک حوزه، به 
معنای امکان کسب درآمد باال برای همگان نبوده و واقعیت این است که 
براس��اس آمارها بیش از 5۰ درصد افراد فعال، کسب درآمدی را نداشته و 
یا درآمد آنها قابل توجه نیس��ت. این امر بیانگر آن است که افراد در نحوه 
کس��ب درآمد و تغییر شرایط به سمت کس��ب سود از تالش های خود، با 
مش��کل مواجه هستند. در این راس��تا نباید تصور کنید که برخی از افراد 
دارای شانس بوده و با این بهانه ناامید شوید. در ادامه 4 دلیل عمده چنین 

اتفاقی را بررسی خواهیم کرد. 
1-خودگرایی را در دستور کار قرار داده اید

نخستین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که محتوا 
برای جلب توجه مخاطب تولید می شود. در این راستا شما باید با تحقیق 
و بررسی اقدامات انجام شده، به الگویی دست پیدا کنید که برای مخاطب 
جذابیت بس��یار باالیی را داشته باشد. در این راستا بسیاری از افراد کامال 

برعکس عمل کرده و می کنند که طبق سلیقه خود رفتار کنند. تحت این 
ش��رایط طبیعی اس��ت که مورد توجه اکثریت جامعه هدف قرار نگیرید. 
همچنین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که آیا بستر 
مناس��بی را انتخ��اب کرده اید؟ درواقع توصیه می ش��ود که اگر محبوبیت 
الزم را ندارید، به دنبال فعالیت در س��ایت نباشید. در این راستا هر شبکه 
مزیت هایی را داشته و ممکن است برخی از منطقه موردنظر شما محبوب تر 

باشد. 
2-بیش از حد به دنبال کسب درآمد هستید 

اگرچه این موضوع در ظاهر مش��کلی ندارد، با این حال توجه داش��ته 
باشید که در همه چیز تعادل باید رعایت شود. درواقع این امر که بسیار 
زود ش��روع به کس��ب درآمد کنید، همه چیز را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. در این رابطه توصیه می ش��ود که حداقل برای س��ال اول، تنها بر 
روی بهبود کیفیت کار خود تمرکز داش��ته باش��ید. بدون شک پس از 
طی کردن این مرحله، به محبوبیتی دست پیدا خواهید کرد که زمینه 
قراردادهای به مراتب بهتری را به وجود می آورد. درواقع عجله شما برای 
کسب درآمد، همه چیز را خراب خواهد کرد و شما باید به سطحی دست 
پیدا کنید که برندها خود به س��راغ ش��ما بیایند. در این راستا فراموش 
نکنید که شما باید مزیت رقابتی داشته باشید، در غیر این صورت دلیلی 
برای انتخاب شما در مقایسه با سایر گزینه ها وجود ندارد. قیمت گذاری 
نیز بس��یار مهم بوده و الزم اس��ت تا تنوع در شیوه های پرداخت داشته 
باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که شما باید همواره بر روی مخاطبان 

خود تمرکز اصلی را داشته باشید. کسب درآمد نتیجه این دقت و توجه 
شما خواهد بود. 

3-با دیگران همکاری ندارید
اگر بخواهید به تنهایی رشد کنید، بدون شک زمان زیادی را نیاز خواهید 
داشت. این امر در حالی است که اگر با سایر بالگرها همکاری داشته باشید، 
سرعت رشد شما افزایش پیدا می کند. در این راستا حتی از سهیم کردن 
سود با دیگران نیز نباید واهمه داشته باشید. درواقع حتی ممکن است شما 
به یک تیم در پش��ت صحنه نیاز داشته باشید. پس از کسب شهرت شما 
می توانید از برند شخصی ایجادشده در راستای ایجاد کسب و کاری جدید 
نیز اس��تفاده کنید. به همین خاطر نباید تص��ور کنید که صرفا به تبلیغ 
محدود هستید. همچنین فراموش نکنید که برای تقویت مهارت های خود 
وقت بگذارید. برای مثال اگر خواهان رفتن به جلوی دوربین هستید، الزم 
اس��ت تا فن بیان خوبی را نیز داشته باشید. با این حال اگر تنها در زمینه 
نوش��تن مقاله فعالیت دارید، مهارت نوش��تن به شکلی جذاب، مهمترین 
ابزار ش��ما خواهد ب��ود، با این حال به صورت کلی اگ��ر حوزه های خود را 
محدود نکنید، نتایج بهتری را به دس��ت خواهید آورد. در این راستا شما 
باید همواره به دنبال فرصت های جدیدی باش��ید. برای مثال ممکن است 
یک ترند ش��کل گرفته باشد که اگر به خوبی آن را مورد توجه قرار دهید، 
ممکن اس��ت طی چند روز رش��دی را تجربه کنید که حتی در چند سال 

قبل، شاهد آن نبوده اید. 
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مترجم عاطفه جوالنی:  بحث توس��عه محصول، ریسک بزرگی است که 
نیازمند س��رمایه گذاری در وقت و منابع ارزشمند شماست، آن هم بدون 
تضمین موفقیت، اما اگر محصول جدید در بازار مورد استقبال بی نظیری 
قرار بگیرد، مطمئنا س��ودآوری آن بسیار زیاد خواهد بود بنابراین چگونه 
می توانید شانس موفقیت کس��ب و کار خود در بخش توسعه محصول را 

به حداکثر برسانید؟
گام اول: بی��ن اعضای تیم توفانی از ایده ها به راه اندازید و در مورد آنها 

بررسی کنید
در اولین مرحله تیم شما ابتدا باید هیاهوی ایده پردازی، بحث و تحقیق 
را تجربه کند تا در نهایت به یک ایده مناس��ب برسد. این مرحله اغلب به 

عنوان بخش مبهم مسیر توسعه محصول شناخته می شود.
این بخش می تواند به ش��دت آش��فته و غیر قابل کنترل باش��د. اگرچه 
ممکن است منابع یا پول زیادی مصرف نکند، اما می تواند به لحاظ زمانی، 
بیش از نیمی از زمان عرضه یک محصول به بازار را به خود اختصاص دهد.
برای اینکه این بخش به عملکرد منتهی شود، باید تمام بخش های تیم 
کاری ش��ما را درگیر کند که این امر ش��امل بخش ف��روش و بازاریابی و 
مدیریت ارشد است. شما به همه اعضای تیم خود نیاز دارید تا بتوانید یک 
تجزیه و تحلیل کامل استراتژیک انجام داده و ارزیابی کنید که آیا در مقابل 

رقبای قدرتمند خود، شانس موفقیت کافی دارید یا خیر!
اینکه محصولی را عرضه کنید که احتماال بهتر از س��ایرین باشد کافی 
نیس��ت، باید محصولی را معرفی کنید که به ط��ور قابل توجهی بتواند از 

رقبای شما پیشی بگیرد.
بس��یار مه��م اس��ت ک��ه از رازداری و امانت��داری کارمن��دان و س��ایر 
اف��رادی ک��ه با جزییات مرب��وط به محص��ول جدید در ارتباط هس��تند 
)س��رمایه گذاران، تامین کنندگان و مشاوران( اطمینان حاصل کنید و اگر 
الزم ب��ود توافقنامه های عدم افش��ای اطالعات را با ای��ن افراد امضا کنید. 
این توافقنامه ها باعث می شود که اطالعات محصول شما حفظ شود، شما 
مسلما نمی خواهید که این اطالعات به دست رقبا برسد و آنها از زحمات 
شما سودمند شوند، از سوی دیگر این مسئله باعث می شود که حق شما 
ب��رای ثبت اختراع و یا طراحی صنعت��ی )پس از تولید محصول( محفوظ 

باقی بماند.
گام دوم: تحقیقات بازار انجام دهید:

ممکن اس��ت نمونه اولیه ای برای محصول خود نداشته باشید که از آن 

برای توسعه نیز استفاده کنید. با مشتریان فعلی و بالقوه خود صحبت کنید 
تا میزان عالقه آنها را به محصوالت جدید پیشنهادی تان، بسنجید و یا در 
این افراد عالقه ایجاد کنید. از آنها در مورد ویژگی ها و مزایایی که به نظر 
آنها س��ودمندتر است و همچنین قیمتی که مایل به پرداخت آن هستند، 

سوال کنید.
با این س��بک از تحقیقات بازار دست اول، شما باید تعیین کنید که آیا 
محصول جدید ش��ما دارای یک پرونده کس��ب و کاری مناسب برای ارائه 

خواهد بود یا خیر؟
حاال زمان انجام فعالیت های بیشتر است! در نمایشگاه ها شرکت کنید، 
از رس��انه های اجتماعی برای درخواس��ت بازخورد بازار و ارائه انگیزه های 
مختلف برای مشارکت استفاده کنید. می توانید از  ای- بی تست ها استفاده 
کنید تا متوجه ش��وید که کدام ویژگی ها یا تغییر در محصول، بیش��ترین 

بازخورد مثبت یا منفی را ایجاد می کنند.
 گام سوم: ساخت نمونه اولیه و آزمایش آن

در این مرحله، شما ایده خود را ایجاد کرده، آن را تحلیل کرده اید، مفهوم 
آن را در بازار مورد بررس��ی قرار داده و در نهایت پرونده تجاری آن را نیز 
س��اخته اید. حتی ممکن اس��ت که ایده اولیه را رد کرده و آن را به بخش 

بایگانی برده باشید و ایده جدید را ایجاد کرده باشید.
اکنون زمان ایجاد نمونه اولیه و آزمایش آن فرا رس��یده اس��ت. محاسن 
ایجاد کمینه محصول پذیرفتنی را در نظر بگیرید. با استفاده از این روش، 
شما با یک نمونه اولیه کامال مشخص وارد بازار می شوید تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن، بتوانید از تس��ت بازار، بازخورد بگیرید. سپس، قبل از ارسال 
مجدد نمونه اولیه برای آزمایش، بازخورد نمونه قبلی را در اصالحات نمونه 

جدید لحاظ کنید. این کار را هرچند بار که الزم است تکرار کنید.
ای��ن عمل »آزمایش س��ریع بازار« م��دت زمان الزم برای رس��یدن به 
یک محصول نهایی، همراه با بیش��ترین ش��انس جذب مشتری را به نحو 
چش��مگیری کاهش می دهد. مراقب باش��ید که در زمان تست های اولیه، 
از فرص��ت بازاریابی برای ایجاد هیجان انتظار ب��رای ارائه محصول نهایی، 

غافل نشوید.
همچنین اطمینان حاصل کنید که آزمایش کنندگان محصول شما نیز 
قراردادهای عدم افشای اطالعات یا محرمانه بودن محصول را امضا کنند تا 

در این مورد، مجبور به حفظ اطالعات مربوط به محصول شوند.
پیگیر باش��ید و مطمئن شوید که نمونه اولیه شما، ثبت مالکیت فکری 

ش��خص دیگری را نقض نمی کند. رس��یدگی سریع به این مسئله به شما 
کم��ک می کند تا از اتالف وقت و منابع ارزش��مند خود جلوگیری کنید، 
ممکن است مجبور به صرف هزینه سنگین صدور مجوزهای الزم و یا حتی 
اصالح محصول شوید تا حقوق مالکیت فکری فرد دیگری را زیر پا نگذارید. 
این تحقیق می تواند به صورت آنالین )از طریق اداره ثبت اختراعات، دفاتر 
مالکیت فکری، اداره ثبت شرکت ها و عالئم تجاری و ...( و یا با کمک یک 
متخصص )وکالی مالکیت فکری( انجام شود. توجه و حفظ مواردی مانند 
محافظت از برند )نام تجاری(، حفظ ارزش های آثار ادبی، هنری، موسیقی، 
نمایش��ی )حق چاپ یا کپی رایت(، ظاهر محصول )طراحی صنعتی( و یا 
اختراع )حق ثبت اختراع( به ش��ما کمک می کند ت��ا در بلندمدت، برای 

محصول خود ارزش افزوده ایجاد کنید.
گام چهارم: ارائه محصول به بازار

اکنون وقت آن است که جزییات تولید، توزیع، فروش و پشتیبانی را برای 
تجاری سازی محصول دس��ته بندی کنید. در بخش تولید و توزیع ممکن 
است مناطقی وجود داشته باشد که نیازمند واگذاری محصول به اشخاص 
ثالث باشد. اگر به چنین جایی رسیدید، با همان قدرت و اطمینانی که در 
مراحل تحقیقات بازار انجام دادید، در مورد اش��خاص و شرکت ها تحقیق 
کنید، به دنبال اعتبارنامه و گواهینامه این افراد و شرکت ها بگردید و حتما 
از ش��رکت هایی استفاده کنید که نیازهایی قابل قیاس با نیازهای شرکت 
شما دارند. اگر یک شرکت تولید یا توزیع بالقوه به شما امکان دسترسی به 
مش��تریان خود را می دهد، مراقب باشید! در این بخش باید متوقف شوید 

و بیشتر تحقیق کنید.
گام پنجم: رفع تمامی ابهامات

مرحله نهایی تنظیم دقیق همه جنبه های تولید، آزمایش، فروش و توزیع 
است. همچنین بر ایده »قیمت گذاری نهایی« تاکید می شود. بعد از هرگونه 
قیمت گذاری مقدماتی، قیمت ها را برای به حداکثر رس��اندن حاشیه سود 

خود تنظیم کنید، بدون اینکه خود را از دور بازار خارج کنید!
روند تولید محصوالت جدید به ندرت بدون بازگش��ت به عقب و بدون 
تجربه شکست اتفاق می افتد بنابراین انعطاف پذیر و واقع بین باشید. نکته 
اصلی این اس��ت که درک کاملی از آنچ��ه بازار می خواهد و برای پرداخت 
هزینه آن تمایل دارد، داش��ته باش��ید و با توجه به این مس��ائل، سریع و 

ذکاوتمندانه حرکت کنید.
bdc.ca/modirinfo :منبع

5 گام برای تولید محصولی جدید که مشتریان عاشق آن می شوند
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به قلم: استین موکی کارشناس حوزه بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

بازاریابی دندانپزشکی و ابعاد مختلف آن

حض��ور آنالین قوی برای یک دندانپزش��ک در دوره پررقابت 
فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محس��وب می شود، اما آیا هر 
حضوری به معنای یک بازاریابی موفق برای این خدمات است؟ 
جذب مشتری خدمات دندانپزشکی از طریق اینستاگرام، یکی 
از متداول تری��ن روش های مرس��وم در برهه فعلی به حس��اب 
می آید، اما اثربخشی این فعالیت بازاریابی تا چه میزان، رضایت 

جامعه دندانپزشکی را تأمین می کند؟
پس در ش��رایطی که بسیاری دندانپزش��کان به روش مشابه 
از ابزارهایی مانند ش��بکه های اجتماعی برای ارتباط بیش��تر با 
بازار هدف خود )بیماران نیازمند خدمات دندانپزش��کی( کمک 
می گیرن��د، بای��د متفاوت بود و از روش هایی اس��تفاده کرد که 
کمتر دندانپزشکی از آن استفاده می کند یا قابلیت کپی برداری 
دارد. یک��ی از ای��ن روش ها، ایجاد بس��تری از محت��وا در قالب 
س��ایت یا حتی یک وبالگ س��اده است. سایت و یک استراتژی 
محتوای��ی منحصربه ف��رد، می تواند دندانپزش��ک را از همکاران 
او متمای��ز نم��وده و فرصت های بدیع بیش��تری را از مراجعه و 
عالقه من��دی اف��راد نیازمند به خدمات وی، فراه��م کند. البته 
نباید از لزوم اس��تراتژی غافل بود؛ استراتژی در نگاه تجاری به 
خدمات دندانپزشکی یعنی اینکه رویکرد کلی یک دندانپزشک 
در ارتباط��ات کالن با اف��راد نیازمند به خدمات دندانپزش��کی 
چیس��ت؟ به عنوان مثال، آیا یک دندانپزشک بر مواد باکیفیت 
ب��ه عنوان یک اس��تراتژی تأکی��د می کند یا بر آس��ان نمودن 

پرداخت هزینه ها؟
به ط��ور کلی یکی از رویکردهای مه��م در بازاریابی خدمات 
دندانپزش��کی، طرح بازاریابی است؛ بازارهای اولیه و ثانویه این 
خدمات، تحلیل درس��ت رقبا، موقعیت مکانی و البته استراتژی 
بازاریابی که باید به آن توجه داش��ت، بخش های مهمی از یک 

طرح بازاریابی برای دندانپزشک است.
برخی موارد مهم در بازاریابی استراتژیک خدمات دندانپزشکی 

در حوزه دیجیتال عبارتند از:
۱ - ایجاد یک وب س��ایت یا حتی یک وبالگ س��اده برای هر 
دندانپزش��ک. س��ایتی ایجاد کنید و یا یک وبالگ. خودتان در 
آن بنویس��ید و یا اگر فرصت آن را ندارید، از یک متخصص در 

فضای تولید محتوا کمک بگیرید.
2 - اس��تفاده صحیح از ش��بکه های اجتماعی. یعنی به میزان 
وق��ت و انرژی که برای اپلیکیش��ن های اجتماعی موبایل صرف 

می کنید، نتیجه بگیرید.
3 - مخاطب شناس��ی: آیا بازار هدف خود را درس��ت انتخاب 
کرده ای��م؟ بازاری مانن��د خدمات دندانپزش��کی مربوط به یک 
خانواده، بس��یار متفاوت از خدمات مرب��وط به افراد با درآمد یا 
جایگاه اجتماعی خاص اس��ت. انواع مختلف مشتریان، همیشه 
وسوسه برانگیز است، اما در دوره فعلی که تعداد فارغ التحصیالن 
دندانپزش��کی هر روز بیش��تر می ش��ود، تخصصی ک��ردن بازار 
منتخب ضروری به نظر می رس��د. اگر می خواهید به عنوان یک 
دندانپزش��ک استراتژی درستی برای بازاریابی هدفمند خدمات 
خود داش��ته باش��ید، چاره ای جز تعیین دقیق بازار هدف خود 

ندارید.
4 - تحلیل رقابت یعنی بررسی دقیق رقبا بدون الگوبرداری های 
کورکورانه در کلیه خدمات؛ مثاًل اگر یک دندانپزش��ک تخفیفی 
خاص را لحاظ نموده اس��ت، به معنای آن نیس��ت که شما هم 
الزاماً اگر آن تخفیف را به مش��تریان خود ارائه ندهید، رقابت را 
از دس��ت داده اید؛ بلکه باید به دنبال خلق ارزش بیش��تر برای 
جامعه مش��تریان هدف باشید. به عنوان مثال به این ارزش فکر 
کنید که مش��تریان محدوده آدرس مطب دندانپزشکی شما با 
جست وجو در گوگل، به صفحه و سایر اطالعات شما می رسند؛ 
قطع��اً هم برای آنها هیجان انگیز اس��ت و هم رغبت ش��ان برای 

مراجعه و استفاده از خدمات شما بیشتر خواهد بود.
5 - پیش��نهادهای ج��ذاب خدم��ات دندانپزش��کی برای هر 
مش��تری جذاب خواه��د بود؛ به عن��وان مثال مش��تریانی که 
به تازگ��ی به مح��دوده نزدیک مطب دندانپزش��ک نقل مکان 
کرده ان��د، می توانن��د از یک خدمت خاص به ط��ور رایگان یا با 
هزینه بسیار پایین تر از س��ایر مکان های مشابه بهره مند شوند. 
بس��ته های تخفیف هوش��مند و طراحی درست این تخفیف ها، 

یک راهکار عملیاتی دیگر در این خصوص است.
به یاد داشته باشید بهترین تبلیغ برای خدمات دندانپزشکی، 
احساس��ی است که در مخاطبان هدف ایجاد و آنها را مجاب به 
مراجعه می کنید. اینستاگرام، از ابزارهایی است که بسیار مورد 
اقبال دندانپزشکان قرار گرفته و بستری برای نشر مستمر محتوا 
به اش��کال مختلف در این حوزه به حساب می آید. فرض کنید 
۱۰۰ رقیب دیگر درست مانند شما، در صفحه اینستاگرام اقدام 
به نشر محتوا از کلیه خدمات دندانپزشکی از جمله دندان های 
سفید بعد از خدمات شما! یا لبخندهای زیبای ناشی از مراجعه 
به مطب دندانپزش��کی! می نمایند؛ پس تفاوت در کجاست؟ در 
کجاس��ت که یک دندانپزشک می تواند از همکاران خود سبقت 

بگیرد و تعداد بیشتری از مشتریان را جلب کند؟
تفاوت در بازاریابی اس��تراتژیک اس��ت؛ اینکه ب��ه دنبال چه 
هس��تیم و به ص��ورت کالن: چه هدفی را دنب��ال می کنیم: آیا 
دنب��ال ارتباط با اقش��ار مختلف مش��تریان نیازمن��د خدمات 
دندانپزشکی هس��تیم؟ یا اینکه دنبال جایگاه سازی و تداعی از 

یک گروه خاص از مشتریان خواهان این خدمات؟
در بازاریاب��ی اس��تراتژیک دندانپزش��کی، برندین��گ اهمیت 
وی��ژه ای دارد و در کنار موارد یادش��ده، یک سیس��تم خودکار 
را برای دندانپزش��ک تشکیل می دهد. مشتری امروزی خدمات 
دندانپزش��کی فقط به دنبال کش��یدن دندان یا آرام کردن درد 
دندانش نیس��ت؛ بلکه دنبال ارزش های دیگر از جمله احساس 
خوب در یک مطب دندانپزش��کی اس��ت. به همی��ن خاطر در 
دس��ترس بودن یک دندانپزش��ک برای بیم��ار، ضروری به نظر 
می رس��د. اینستاگرام، شاید پاسخی به همین نیاز بود که باعث 

شد جامعه دندانپزشکی به این سمت حرکت نماید.

سجاد رحیمی مدیسه
پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت کسب وکار

دوشنبه
15 دی 1399
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 5 اشتباه رایج
در استارت آپ های کوچک

راه اندازی یک اس��تارت آپ موفق، یک رویاس��ت که تقریبا 
هر کارآفرینی آن را در س��ر می پروراند. موفقیت استارت آپ 
تا ح��دودی مبتنی بر ای��ده کارآفرین، توس��عه برند و حتی 
برنامه ریزی برای گس��ترش کار اس��ت، ولی از طرفی صاحب 
یک استارت آپ باید مطمئن شود که اصول کسب و کاری در 

قرن 2۱ را در کارش لحاظ کرده باشد.
در اینجا پنج اشتباه رایج را که معموال در کسب و کارهای 
نوپا، بروز می دهد و باید از آنها اجتناب کرد، بررسی می کنیم.

ترکیب کردن حساب های شخصی و کاری
نظارت بر امور مالی کارمندان، تقریبا آسان است، اما گاهی 
افراد حس��اب های ش��خصی را نیز با وجوه درآمدی شرکت، 
ترکی��ب می کنند. در این صورت اس��ت که تفکیک این دو از 
هم بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. به عنوان یک کارآفرین، 
بای��د احتیاط کنی��د که این ترکی��ب در بس��یاری از مواقع 
می تواند گیج کننده باشد و شما را دچار مشکالت مالی کند.

ع��الوه بر ای��ن، به غیر از س��ردرگمی های بالق��وه، ترکیب 
حس��اب های ش��خصی و کاری، ممکن اس��ت باعث شود که 
در م��ورد پرداخ��ت حقوق کارمندان و یا دارایی های ش��رکا، 
دچار ضعف شوید. شما باید حسابرسی های مالیاتی، اقدامات 
قانونی و حتی استرس��ی که از ترکیب شدن سرمایه شخصی 
و کاری ایجاد می ش��ود را در نظر گرفته و از این کار اجتناب 

کنید.
هزینه  باالتر از درآمد

معم��وال افراد با مش��کل خ��رج و مخارج بی روی��ه مواجه 
هس��تند، ولی این خلق و خو برای کارآفرینان تازه کار بیشتر 
چالش برانگیز اس��ت. بنیانگ��ذاران کس��ب و کارهای جدید، 
هزینه های��ی در کار خ��ود صرف می کنند ک��ه گاهی متوجه 
پایان منبع مالی نمی شوند. برخی مواقع بدون برنامه از پیش 
تعیین ش��ده، هزینه های گزاف و غیرضروری ایجاد می ش��ود 
که از درآمد شرکت، بیش��تر است. حتی گاهی این هزینه ها 
غیرضروری نیس��ت ولی بی برنامه بودن آن روال س��رمایه را 

مختل می کند.
یکی از مشکالت مشترکی که شرکت های تازه کار و نوپا با 
آن رو به رو هس��تند این است که هزینه های اجرایی با اندازه 
کس��ب و کار، افزایش می یابد. برای برخی از شرکت هایی که 
به سرعت در حال رشد هستند، تفاوت این هزینه ها به قدری 

است که امکان غلبه سریع بر آن از دست خارج می شود.
فراموشی بهترین روش های فناوری

اگر ش��ما نی��ز در حال حاضر ب��ا دنیای کس��ب و کار خو 
گرفته اید، احتماال در حال حاضر با این حقیقت دست و پنجه 
نرم می کنید که این روزه��ا عملیات و فعالیت های روزانه، از 
طریق بهترین ش��یوه های به دست آمده پشتیبانی می شوند. 
در بخش فناوری اطالعات ش��رکت نیز همین موضوع جریان 

دارد.
به عن��وان مثال، بس��یاری از متخصص��ان آی تی، توصیه 
می کنند که 2۰ درصد ظرفیت بیش��تر از آنچه فکر می کنید 
که برای ذخیره س��ازی و آرش��یو اطالعات شرکت نیاز است، 
تهیه کنید. با این کار نه تنها این اطمینان حاصل می شود که 
فضای کافی برای ایجاد اس��ناد و فایل های جدید نیاز اس��ت، 

بلکه روش عالی برای رشد بالقوه در آینده خواهد بود.
نادیده گرفتن اهمیت وفاداری مشتری

به عنوان صاحب یک کس��ب و کار جدید، شما نمی توانید 
اهمی��ت وفاداری مش��تری را به ان��دازه کاف��ی درک کنید. 
معیاره��ای زی��ادی وج��ود دارد ک��ه وفاداری کل��ی و حفظ 
پایداری مش��تری را اندازه گیری می کنند. به طور مثال شما 
می توانید از مشتریان نظرسنجی کنید و یا به تجزیه و تحلیل 
فروش بپردازید، با این روش ها میزان وفاداری آنها را بسنجید 

و در صدد افزایش آن برآیید.
با این حال برای ش��رکتی که تازه راه اندازی ش��ده اس��ت، 
ایجاد عالقه و وفاداری در مشتری، در وهله اول، کار دشواری 
اس��ت. فضای اینترن��ت، مکان عالی برای ش��روع اکتش��اف 
و بازاریاب��ی برای مخاطبان خاص اس��ت، ام��ا در این مورد، 
تبلیغات سنتی را نیز فراموش نکنید. رادیو، تلویزیون و حتی 
آگهی در مجالت و روزنامه ها نیز هنوز در شناس��اندن ش��ما 
به مش��تریان، کارآمد هس��تند، پس می توانی��د روی آنها نیز 

سرمایه گذاری کنید.
تصمیم گیری برمبنای عواطف و احساسات

برای صاحبان کس��ب و کار شخصی، به خصوص آن دسته 
از آنهایی که به تازگی وارد این جریان شده اند، بسیار معمول 
اس��ت که تصمیم��ات حیاتی خ��ود را بر پایه احساس��ات و 
عواط��ف ان، اتخاذ کنند. عالوه بر این ه��ا، با توجه به غرور و 
هیجانی که این افراد در ابتدای کار دارند، احتمال در معرض 
خط��ر بودن هر نوع تصمیمی باالس��ت، چه برس��د به اینکه 
احساس��ات شما نیز در آن دخیل باش��د. متاسفانه، آنچه که 
اکنون برای کس��ب و کار خود می خواهید، ممکن اس��ت در 

بلندمدت کارا نباشد.
در حالی که ممکن اس��ت در ابت��دای امر، ایجاد تمایز بین 
تصمیمات��ی که با احساس��ات گرفته می ش��وند و تصمیمات 
منطقی، کار دش��وار باش��د، ام��ا باید بدانید که احساس��ات 
ش��خصی در فرآین��د تصمیم گی��ری ب��رای موفقی��ت کامل 
استارت آپ، بسیار موثر است و باید توجه کرد که از این گونه 

تصمیمات اجتناب شود.
چندین استراتژی وجود دارد که می توانید در استارت آپ خود 
به کار بس��ته و تصمیمات وابس��ته به احساس را کاهش دهید. 
به ط��ور مثال در تصمیم گیری ها با افراد مورد اعتماد و صاحب 
نظر مش��ورت کنید. نظ��ر همکاران، اعضای هی��أت مدیره و یا 
حتی کارکنان خود را در نظر بگیرید. این نوع مش��ورت ها برای 
مقابله با چالش تصمیم گیری های احساسی راهگشا خواهد بود. 
همچنین زمان هایی که از نظر روحی در شرایط مناسبی نیستید، 
تصمیمات حیاتی و مهم نگیرید. تا جای ممکن تالش کنید که 

در این شرایط تصمیمات خود را به تعویق بیندازید.
ucan.win :منبع
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احتماال هر بار که کلمه »بانک« به گوش تان می خورد یاد فضای بسته و 
شلوغی می افتید که باید دقایق زیادی را به انتظار بنشینید و نگران پایان 
ساعت اداری باشید تا مثال چک پاس کنید، افتتاح حساب انجام دهید یا 
کارت تان را تمدید کنید، اما در سیستم جدید بانکداری خبری از انتظار و 

شعبه فیزیکی نیست و در 24 ساعت شبانه روز در دسترس است.
قدمت بانکداری در جهان به قرن ها پیش و زمانی که انس��ان ها تصمیم 
گرفتند شی باارزشی را جایگزین مبادله کاال به کاال کنند بازمی گردد. طی 
سده های مختلف این صنعت دچار تغییر و تحوالت شده و اکنون با ظهور 

نئوبانک ها شاهد انقالبی در این زمینه هستیم.
اصطالح نئوبانک تقریبا از س��ال 2۰۱۶ و با مجوز گرفتن استارلینک در 
انگلس��تان، به صورت جدی بر س��ر زبان ها افتاد و تبدیل به یک کلیدواژه 
در حوزه فین تک ش��ده اس��ت. هدف اصلی نئوبانک چیزی نیس��ت جز 
ساده سازی هرچه بیشتر خدمات مالی و به چالش کشیدن بانکداری سنتی.

نئوبانک چیست؟
با فراگیری کرونا و آنالین شدن اکثر خدمات، جای خالی بانک های تمام 
دیجیتالی بیش از پیش حس شد تا مردم بدون نیاز به رفت و آمد در شهر 

و تجمع در شعبات، کارهای بانکی خود را به راحتی انجام دهند.
نئوبانک نوعی بانک دیجیتالی است که توسط استارت آپ های فعال در 
حوزه تکنولوژی های مالی راه اندازی می ش��ود، هیچ شعبه فیزیکی ندارد، 
کامال آنالین بوده و تنها راه ارتباطی با آن گوشی شما است. جامعه هدفش 
نیز مش��تریانی هس��تند که دنیای دیجیتال بخش جدانشدنی از زندگی 
آنهاس��ت؛ افرادی که ترجیح می دهند هم��ه چیز را غیرحضوری و آنالین 

انجام دهند: از خرید و دیدن فیلم گرفته تا خدمات بانکی. 
راه ارتباطی نئوبانک ها با مش��تریان اغلب به صورت یک برنامه موبایلی 
است که در اختیار آنها قرار می گیرد و رابطی کاربرپسند داشته و با چاشنی 

نوآوری به دنبال جذب مخاطب است.
معموال ویژگی هایی در این اپلیکیشن ها به کار می روند که به کاربر امکان 
می دهد از خدمات متنوع و متفاوتی استفاده کند. به طور مثال استارلینک 
خدمتی تحت عنوان »به افراد اطرافت بپرداز« ارائه می کند که با استفاده 
از بلوتوث می توانید فرد موردنظر که در نزدیکی شما قرار دارد را پیدا کرده 
و به حساب او پول منتقل کنید؛ چنین چیزی در پرداخت ها پس از خرید 
از یک فروشگاه بسیار کاربردی است و دیگر نیاز به کارت بانکی و استفاده 

از دستگاه P.O.S )کارت خوان( نیست. 
همچنین قابلیت شخصی سازی اپلیکیشن وجود دارد تا یک کاربر عالوه 
بر کارهای بانکی خود بتواند امور مالی ش��خصی اش را سازماندهی کند و 
هوش مصنوعی او را در زمینه برنامه ریزی برای پس انداز راهنمایی می کند. 
همین ویژگی ها باعث می ش��ود تجربه کاربری متفاوتی در مقایسه با یک 

بانک سنتی برای فرد مهیا شود.
مزایای بانک دیجیتال

نئوبانک را با خدمات الکترونیکی که بانک ها در حال حاضر ارائه می دهند 
اش��تباه نگیرید. چند سالی است که بانک های سنتی با ارائه سرویس های 
اینترنت و موبایل بانک س��عی در ساده س��ازی اس��تفاده از خدمات بانکی 
داش��ته اند، اما نئوبانک ها در تالش��ند تا تمامی خدمات بانکی اعم از احراز 
هویت، باز کردن حساب، گرفتن وام و ... را در بستر اپلیکیشن های موبایلی 

و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای مشتریان خود عرضه کنند.
عالوه بر غیرحضوری بودن، س��رعت در خدمات دهی، پش��تیبانی و در 
دسترس بودن طی 24 ساعت شبانه روز، خداحافظی با فرم های کاغذی، 
صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و سرویس های ارزش افزوده از دیگر 

مزیت های بانک های دیجیتال است. 

همچنین با توجه به اینکه دیگر خبری از ش��عبه فیزیکی و کارمند در 
نئوبانک ها نیست، هزینه های بانک  بسیار کاهش می یابد که می توان منابع 
مال��ی صرفه جویی ش��ده را در زمینه های دیگری مثل تحقیق و توس��عه 
استفاده کرد یا کارمزد خدمات را کاهش داد تا مشتریان بیشتری را جذب 

خود کنند.
معموال ش��رکت ها، مغازه دارها و ... اغلب مجبور هس��تند با فرآیندهای 
طوالنی و خسته کننده ای در زمینه دریافت و پرداخت سر و کله بزنند، اما 
به کمک بانک های دیجیتالی جدید می توانند حسابرس��ی های مالی خود 
را تس��ریع بخش��ند. همچنین به کمک هوش مصنوع��ی روی بازار هدف 
آنها تحقیقاتی انجام می ش��ود و با پیشنهادات ارائه شده، مشتریان شرکت 

موردنظر افزایش می یابد.
محبوبیت روزافزون

طی چند سال گذشته، استقبال از نئوبانک ها و جذب سرمایه به حدی 
بوده است که بیش از ۱5 موسسه در بریتانیا مجوز تاسیس بانک دیجیتالی 

را دریافت کرده اند.
 Finder براس��اس نتایج به دس��ت آمده از یک نظرس��نجی که توسط
)وب س��ایت فعال در زمینه مقایسه  س��ایت های خرید( برگزار شده است، 
نزدی��ک 9 درص��د از بزرگس��االن و ۱5 درص��د از افراد ۱۸ تا 23 س��اله 

انگلستانی دارای یک حساب در نئوبانک ها هستند.
عالوه بر بریتانیا در بس��یاری از کشورهای دیگر اروپایی، آمریکا، هند و 

استرالیا امکان استفاده از این ساختار مدرن بانکی مهیا شده است.
الزم به ذکر است تنها مشتریان، شیفته بانک های دیجیتالی نشده اند و 
سرمایه گذاران زیادی را به خود امیدوار کرده است. به طور مثال استارلینک 

و مونزو، سرمایه های ۶۰ و ۱3۰ میلیون دالری را جذب کرده اند.
طب��ق تحقیقات صورت گرفته ارزش کل بازار نئوبانک در س��ال 2۰۱۸ 
حدود ۱۸ میلیارد دالر بوده و تا س��ال 2۰2۶ به 394 میلیارد دالر خواهد 

رسید.
چالش های پیش رو

اما در کنار تمامی مزیت ها، نئوبانک ها با چالش هایی رو به رو هس��تند 
که می تواند روی گس��ترش فعالیت های آن و جذب مشتریان جدید تاثیر 

بگذارد.
برخی از نئوبانک ها در س��ایه بانک های س��نتی راه اندازی می شوند، اما 
نمونه هایی هم هس��تند که می خواهند مستقل از بانک ها راه اندازی شوند 
که نیاز به دقت جدی امنیتی و کنترلی در صدور مجوز و البته نظارت بر 
انجام فعالیت ها دارد. از طرفی نیز اعتمادس��ازی برای مشتریان فرآیندی 
طوالنی خواهد بود چراکه با عدم وجود ش��عبه های فیزیکی برای برخی از 

مردم نگرانی هایی برای سپردن پول به آنها وجود دارد.
ضمنا ب��ا توجه به بودجه اندک ابتدایی نئوبانک های مس��تقل، احتماال 
امکان پرداخت وام های سنگین به مشتریان وجود ندارد که می تواند روی 

اقبال عمومی به آنها تاثیر بگذارد.
بح��ث پولش��ویی و احراز هویت آنالین درس��ت مش��تریان نیز از دیگر 

چالش های پیش روی این صنعت نوین است.
همچنین با توجه به تمام دیجیتالی بودن این بانک ها می بایس��ت روی 

آموزش افراد جامعه کار کرد و سواد آنها را در این زمینه افزایش داد.
اما یک��ی از اصلی ترین نگرانی های مردم در م��ورد نئوبانک ها و به طور 
کلی خدمات آنالین این اس��ت که آیا امنیت مالی ش��ان حفظ می شود یا 
خیر؟ از همین روی بانک های دیجیتال می بایست تیم های بزرگ امنیتی 
را اس��تخدام کنند تا خیال مشتریان ش��ان را بابت هک و از دس��ت رفتن 

پول شان راحت کنند.

نئوبانک در ایران: در انتظار رگوالتور
چن��دی پیش معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با حضور در برنامه  
تلویزیونی از راه اندازی بانک های دیجیتال در کشور طی دو سال آینده خبر 
داد. اگرچه در نگاه اول به نظر می رسید که چنین اظهارنظری چندان نباید 
جدی گرفته ش��ود اما در ماه های اخیر خبرهایی از گوش��ه و کنار شنیده 
می شود که بانک های ایرانی حاال در تالش برای جا نماندن از قافله  نئوبانک 
هس��تند. برای مثال شنیده می ش��ود که چند بانک بزرگ کشور در حال 
توس��عه پلتفرم نئوبانک خود هستند. از س��وی دیگر بانک های کوچک تر 
و البته چابک تر هم متوجه ش��ده اند که از همین مس��یر ش��اید بتوانند با 
بانک های بزرگ رقابت کنند و در این زمینه سرعت بیشتری داشته اند. برای 
مثال اخیراً »محسن زادمهر«، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، در 
توییتر خود اعالم کرد که این بانک، پلتفرم »بانکیو« را ایجاد کرده است. 
زادمهر در پاسخ به این سوال که چرا برخالف نمونه های جهانی، »بانکینو« 
هنوز به امضای حضوری مشتری نیاز دارد به دیجیاتو، گفت: »با توجه به 
تبصره 3 ماده 9۱ قانون مبارزه با پولش��ویی، مشتری حتما باید حضوری 
رویت و از او برای تحویل کارت و چند فرم امضا گرفته ش��ود که امیدوارم 
به زودی با همکاری رگوالتور، دیگر به این مورد هم نیازی نباش��د.« این 
در حالی است که پس از فراگیری کرونا و با تصمیم شورای عالی مبارزه با 
پولشویی امکان احراز هویت آنالین مشتریان موسسات مالی و بانکی فراهم 

شده اما هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم.
مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی 
بر اینکه با توجه به جامعه س��نتی ایران تا چه حد از نئوبانک ها اس��تقبال 
خواهد ش��د، گفت: »شیوع کرونا سرعت تحوالت دیجیتال را بیشتر کرده 
و اکنون »بانکینو« حتی مش��تری 75 ساله دارد. البته هنوز اعتماد کافی 
به بحث احراز هویت دیجیتال در بین مردم وجود ندارد و طبق تحقیقات 
صورت گرفته، اکثریت مردم تمایل دارند در بانک های دیجیتالی حس��اب 
باز کنند که حداقل یک شعبه فیزیکی در هر استان کشور داشته باشند.« 
البته این موضوع از نظر او چالشی جدی برای نئوبانک ها به حساب نمی آید.
اما سوال مهم تر این اس��ت که آیا زیرساخت های کشور برای راه اندازی 
ی��ک نئوبانک واقعا آماده اند؟ ب��ا نگاهی دقیق تر می بینی��م که بانک ها با 
نهاده��ای مختلف مانند قوه قضائیه، ثبت احوال و ... در ارتباط هس��تند، 
ام��ا آیا این نهادها آمادگی پذیرش نئوبانک را دارند؟ زادمهر در پاس��خ به 
همین پرس��ش به دیجیاتو گفت: »اگر امضای دیجیتال در قانون تجارت 
الکترونیکی آماده سرویس دهی شود، مشکالت حقوقی ارتباط نئوبانک ها با 
نهادها همانند قوه قضائیه، ثبت اسناد و... نیز حل خواهد شد. زیرساخت ها 
در بحث تئوری برای راه اندازی بانک دیجیتال آماده هس��تند، اما قوانینی 
مثل مالکیت معنوی و حریم خصوصی باید کامل تر شوند که امیدواریم قوه 

قضائیه به صورت جدی تر به این موضوع ورود کند.«
مدی��ر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیان��ه همچنین بزرگترین چالش 
پی��ش روی بانک های دیجیتالی در ایران را عدم تعیین موضع رگوالتوری 
در این حوزه دانست و گفت که سرمایه گذاران زیادی منتظرند تا با مجوز 
رگوالتور در بحث حقوقی، پا به این حوزه بگذارند. زادمهر اعتقاد دارد بخش 
خصوصی سایر چالش های پیش رو همانند بحث هوش مصنوعی و دانش 
فنی را به بهترین ش��کل ممکن مدیریت خواهد ک��رد. به اعتقاد زادمهر، 
صنعت بانکی در کش��ور ما توانایی رقابت با کشورهای مطرح دنیا را دارد. 
او در همی��ن زمینه گفت: »در صورت صدور مجوز رگوالتور، نئوبانک های 
ایران��ی خیل��ی زود می توانند عقب افتادگی خ��ود از نمونه های خارجی را 

جبران کنند و فاصله زیادی با آنها نداریم.«
digiato :منبع

هر آنچه باید درباره نئوبانک و خدمات آن بدانید
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: وزیر نیرو در 
مراسم قدردانی از دست اندركاران پویش هرهفته الف_ب 
ایران از مهندس عبدی مدیرعامل شــركت توزیع نیروی 

برق هرمزگان قدردانی كرد.
این مراســم همزمان با افتتاح پروژه هاي هفته ســوم 
پویش در اســتان هاي تهران و گیــان و با حضور وزیر 
نیــرو ،معاونین و مدیران ارشــد ســتادي وزارت نیرو و 
اســتانداران و مدیران عامل شــركت هــاي صنعت آب 
 و برق كشــور به صورت ویدئو كنفرانســي برگزار شــد.
این مراسم در استان هرمزگان با حضور استاندار هرمزگان 
و مدیران عامل صنعت آب و برق اســتان و ارتباط ویدئو 

كنفرانسی وزیر نیرو برگزار و لوح تقدیر وزیر نیرو توسط دكترهمتی 
اســتاندار هرمزگان به مدیرعامل شركت توزیع برق اهدا شد. دكتر 

اردكانیــان در این جلســه نیز از كتاب دلگرمي هــا و همراهي ها 
رونمایي كرد و از همكاري كلیه دســت انــدركاران پویش به ویژه 

 اســتانداران و مدیــران صنعت آب بــرق قدرداني نمود.
در كتاب “دلگرمی ها و همراهی ها” اظهارات مقامات عالی 
كشور از جمله دكتر حسن روحانی رئیس جمهور، دكتر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، دكتر جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، حجت االسام محسنی اژه ای 
معاون اول قوه قضائیه، دكتر الریجانی مشاور مقام معظم 
رهبری و حجت االسام منتظری دادستان كل كشور در 

خصوص پویش ملی هرهفته_الف_ب_ایران آمده است.
باتوجه به تداوم  گســترده این پویش در سال جهش 
تولید با عنوان #هرهفته_الف_ب_ایران؛ )ساخت و سازها 
و ساز و كارها( به بهره برداری رساندن ۲۵۰ طرح بزرگ و 
مهم آب و برق با اعتباری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان در ۳۱ استان 

كشور در دستور كار قرار گرفته است.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران، 
روابط عمومي را پیشــاني و ویترین ســازمان عنوان كرد و گفت: 
بكوشیم با خاقیت و خوش فكری، اقدامات و فعالیت های ارزشمند 

شركت انتقال گاز را در درون و برون سازمان هدفمند نشان دهیم.
مهدی جمشــیدب دانا در نخستین جلســه هم اندیشی روابط 
عمومی های مناطق دهگانه كــه به صورت ویدئو كنفرانس برگزار 
شد، اظهار كرد: عملكرد هدفمند روابط عمومي، نشان دهنده پویایی 
سازمان است كه نقش و اهمیت روابط عمومی را دوچندان می كند 
لذا ضرورت دارد در طول ســال، فعالیت های ســازمان را به شكلی 
اصولی و تاثیرگذار و متناسب با نیاز مخاطب عام و خاص و پذیرش 
جامعه انعكاس دهیم.  جمشیدی دانا به وجود نیروهای توانمند، با 
تجربه و با دانش در روابط عمومی ها اشــاره كرد و افزود: انتظار می 
رود فعاالن این عرصه با ابتكار و تســلط بر تكنولوژی های نوین و 
ابزارهای ارتباطی بتوانند ارتباط پایدار و دوسویه با ذینفعان سازمان 

برقرار نمایند.
روابط عمومي پيشاني سازمان است

 وی با بیان اینكه در عصر اطاعات، رســانه حرف نخســت را 

می زند، تاكید كرد: در عرصه اطاع رسانی، ضرورت دارد جمات 
و كلمــات با دقت و حساســیت باالیی نگارش شــده و از طریق 
كانال ارتباطی مناسب و شبكه های مخاطب پسند، منتشر شود. 
مدیرعامل شــركت انتقال گاز ایران نیروي تخصصی و توانمند را 
موتور محركه و پیشــران ســازمان، بویژه روابط عمومي دانست و 
اظهار داشــت: شركت انتقال گاز ایران بدنیال افراد خبره و كاربلد 
است كه این افراد باید با نگرشی مثبت و نگاه حرفه اي سازمان را 
بالنده تر نشان داده و در جهت تعالی و  نیل به جایگاه شایسته یاري 

كنند. جمشیدی دانا ارتباط مداری را پایه و اساس روابط عمومی 
برشــمرد و بیان داشــت: موفقیت مرهون خردجمعی و مشاركت 
همگانی است كه می طلبد ارتباطات ما به شكل موثر با سازمانها، 
نهادها و انجمن های صنفی و اجتماعی برقرار و با آگاهی از نقطه 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده، مشتریان خود را عضوی از 
سازمان دانسته و در كنار رسالت خویش و پاسداشت ارزشهای در 
مسیر بهبود مستمر گام برداریم.  در ادامه، محمدرضا بخشعلیزاده، 
سرپرست روابط عمومي شركت انتقال گاز، هدف از برگزاری این 
نشست مجازي را هم اندیشی، هم افزایی و  ایجاد وحدت رویه در 
فرآیندهای روابط عمومی دانســت و ابراز امیدواری كرد: جلسات 
همفكری و تبادل نظر در ســطح مدیران، كارشناسان و كارگزاران 
روابط عمومی با توجه به شــرایط كنونی جامعه تداوم یابد. وی از 
روابط عمومی بعنوان پل ارتباطی و حلقه اتصال ســازمان یاد كرد 
و تصریح نمود: روابط عمومی حافظ ارزشهای اجتماعی، مذهبی و 
ملــی بوده و برخورداری از مهارت های ارتباطی، اخاق حرفه ای، 
توجه به آموزش و پژوهش و مخاطب شناسی از ضروریات موفقیت 

و رشد در این عرصه می باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: تفاهم نامه همكاری مشترک 
بین شــركت سهامی برق منطقه ای گیان و دانشگاه آزاد اسامی 
گیان با هدف ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه و تحقق سیاست های 
كان وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضای »بهمن 
داراب زاده«، مدیر عامل شــركت سهامی برق منطقه ای گیان و 

»محمد دوستار« ریاست دانشگاه آزاد اسامی استان گیان رسید.
»بهمن داراب زاده« مدیر عامل شــركت سهامی برق منطقه ای 
گیان در این خصوص گفت: هدف از این جلسه تعمیق و تحكیم 
بیش از پیش ارتباط صنعت و دانشــگاه اســت. در شــركت برق 
منطقه ای گیان اهتمام ویژه ای به موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی 
وجود دارد و امیدواریم در ارتباطی دو ســویه با دانشگاه به عنوان 
مراكز تولید علــم ، دانش و تولید محتوا اهداف شــركت بیش از 
پیش محقق شــود. وی افزود: اعتقــاد داریم كه تحقیق و پژوهش 
همراه با توســعه از مباحث مهم جهان است كه موجب پیشرفت 
فناوری و تكنولوژی در عرصه های مختلف و حتی تولید علوم جدید 
خواهد شــد. اهمیت تحقیق و پژوهش به حدی است كه بسیاری 
از كشــورهای دنیا، بخش قابل توجهــی از درآمدهای ملی خود را 
به آن اختصاص می دهند. داراب زاده با اشــاره به فرمایش گهربار 
مقــام معظم رهبری كه فرمودنــد : » در دفاع از جامعه نخبگان و 
از حركت علمی كشــور ، تا نفس دارم ذره ای كوتاه نخواهم آمد«، 

گفت: در برهه زمانی و شرایط فعلی ، بیش از هر زمان دیگری حس 
میشود كه، یكی از اركان و پایه های اصلی رسیدن به خودكفایی و 
قطع وابستگی، ارتباط صنعت و دانشگاه و انجام پروژه های علمی و 

تحقیقاتی است.
وی افزود: ایمان و اعتقاد راسخ به ارتباط تنگاتنگ با مراكز علمی 
و دانشــگاه ها داریم و تعریف پروژه های مختلف و متنوع در شركت 
برق گیان و همكاری با دانشگاه های تراز اول كشور و مراكز علمی 

و دانشگاهی بومی استان گیان به خوبی موید این مهم می باشد.
داراب زاده گفت: تعریف پروژه ها در شركت برق منطقه ای گیان 
با نگاه كاربردی جهت حل مســائل و مشكات حوزه برق انجام می 

گیرد. انشــاء ا... با بهره گیری از پتانســیل و ظرفیت مراكز علمی و 
دانشــگاه و تلفیق تجربه با دانش بتوانیم قدم های موثری در حل 
مسائل حوزه صنعت برق استان و كشور برداریم تا به افق و چشم انداز 
مد نظر نظام مقدس جمهوری اسامی ایران كه همان توسعه پایدار 
است برسیم و در زمینه صنعت برق نیز بتوانیم به یک صنعت بالنده، 
شكوفا و خودكفا دست پیدا كنیم. مدیر عامل شركت برق منطقه ای 
گیان با اشاره به این كه صنعت برق، صنعتی زیربنایی و زیرساختی 
اســت گفت: انجام فعالیت های تخصصی، مهندســی و پیچیده در 
صنعت برق موجب شده تا صنعت برق از حساسیت ویژه ای برخوردار 
باشد. در دنیای امروز از بزرگ ترین فعالیت های اقتصادی، تجاری، 
صنعتی و ... گرفته تا ریزترین و جزیی ترین آنها در زندگی روزمره، 
متاثر از انرژی برق بوده و در دنیای مدرن امروزی عما زندگی بدون 

برق یا میسر نبوده یا بسیار مشكل خواهد بود.
وی با مقایســه صنعت برق در گذشــته با امروز، گفت: صنعت 
برق بعد از پیروزی شــكوهمند انقاب اســامی ایران از پیشرفت 
چشــمگیری برخوردار بوده اســت. در اوایل انقاب حدود 7 هزار 
مگاوات انرژی برق در یک شبكه ناپیوسته و جزیره ای در كشور تولید 
می شــد كه این مقدار به حدود 8۰ هزار مگاوات قدرت منصوبه در 
حال حاضر افزایش پیدا كرده است و عاوه بر آن هم اكنون از شبكه 

بسیار منسجم و پیوسته ای در عرصه تولید برق بهره می بریم.

آذربایجان شرقی - فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز با تاكید بر ارزش و اهمیت كمک مومنانه، گفت: 
شــیوع ویروس كرونا، جهاد مالی ملــت ایران در اقصی نقاط میهن 
اسامی را به نمایش گذاشت. حجت االسام والمسلمین محمدعلی 
آل هاشــم در رزمایش كمک مومنانه به مناسبت پنجمین سالگرد 
شهادت مدافع حرم محمدرضا فخیمی با بیان اینكه طبق آیات قرآنی 
و روایات دینی به مؤمنین وعده داده شــده است كه اگر شما به خدا 
كمک كنید، خدا نیز به شما كمک خواهد كرد، افزود: منظور از كمک 
مــا به خداوند، كمک به حفظ و احیاء دین و شــعائر خدای متعال 
است. وی اظهار داشت: انسان از طرق مختلف می تواند به دین خدا 

كمک كند كه یكی از این راه ها بهره مندی از زبان و لسان است كه 
امــر به معروف و نهی از منكر هم مهم ترین مثال بارز در این زمینه 
است. حجت االسام آل هاشم ادامه داد: امام راحل در جریان انقاب 
اســامی توپ و تفنگ در دست نداشت بلكه با اتكا به همین عنصر 
لسان و با بیان و نطق های خود جمعیتی عظیم را با خود همراه كرد 
كه تمام ابرقدرت های جهان در مقابلش زانو زدند. وی كمک جانی 
را دومین راه كمک مؤمنان به خدا و دین خدا دانست و اضافه كرد: از 
صدر اسام تاكنون و به خصوص در طول دوران دفاع مقدس بسیاری 
از مؤمنین با فدا كردن جان خود در راه دین به ماندگاری و زنده شدن 
آن كمک كردند. حجت االسام آل هاشم سومین راه كمک به دین 
خدا را كمک مالی به هم نوعان دانست و گفت: عده ای هم هستند 
كه همواره از مال و ثروت حال خود برای دین خدا مایه گذاشته اند 
كه كار این عده بس مهم و حیاتی است و در زمان جنگ تحمیلی، 
جبهه ها را كمک های مردمی از طریق مساجد پشتیبانی می كردند 
و چه بسا اگر این حمایت های مادی و مالی نبود، رزمندگان و انقاب 

به مشكل جدی برخورد می كرد. وی با اشاره به اینكه در حال حاضر 
هم مصداق این جهاد مالی را در شرایط كرونایی مشاهده می كنیم، 
اظهار داشــت: این شرایط همان جایی است كه اگر خیرین و كمک 
های مردمی نبود، بســیاری از خانواده های آسیب پذیر در تنگنای 
شدید مالی و معیشتی قرار می گرفتند. امام جمعه تبریز با بیان اینكه 
عده ای تصــور می كردند جوانان كنونی همان جوانان اوایل انقاب 
نیستند و ریزش هایی در انقاب صورت گرفته است، اظهار كرد: شاید 
ریزشی انجام شده باشد اما در كنار آن شاهد رویش جوانانی انقابی 
همچون شهید فخیمی ها هستیم كه تعدادشان بسیار زیاد است و 
حاضرند تا آخرین قطره خون خود از آرمان های اسام و انقاب دفاع 
كنند. فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز نیز در این مراسم با بیان اینكه 
این مراسم یادبودی به مناسبت پنچمین سالگرد شهید فخیمی است، 
گفت: تعداد ۳۵۰ بسته معیشتی با همت و تاش این ناحیه در مناطق 
محروم توزیع شد و خانواده این شهید بزگوار نیز هزینه مراسم یادبود را 

صرف آزادی یک زندانی غیر عمد كردند. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: كتاب عكس »ســردار سپیده« 
با موضوع وداع مردم قم با شهیدســلیمانی و شهدای مدافع حرم 
و همچنین اقامه نماز توســط رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( بر 
پیكر شــهید حاج قاسم ســلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت 
رونمایی شــد. به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســامی استان قم، در مراسم نخســتین سالگرد شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و فرماندهان جبهه مقاومت، از كتاب 
عكس »سردار سپیده« با حضور سرتیپ فاح زاده معاون هماهنگی 
نیروی قدس ســپاه، سردار شــاهچراغی فرمانده ســپاه علی بن 
ابی طالب)علیه السام(، حاجی زاده رئیس ستاد كنگره شهدای قم و 
برخی دیگر از مسئوالن استانی رونمایی شد. این كتاب در دو فصل 

شامل تصاویری از تشییع و وداع مردم انقابی قم با شهدای مدافع 
حرم و تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش در 
قم می باشد. در این كتاب عكس، تاش شده تا تصاویری از تمامی 
مراسم هایی كه پس از خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شده 
تا مراسم روز تشییع پیكر پاک ایشان در قم به تصویر كشیده شود. 
۱7۰ قطعه عكس اثر آقایان محمد اخاقی، مهدی بخشی سوركی، 
سجاد حیات پور و محسن كرمعلی از وداع مردم قم با سردار دل ها 
و شــهدای مدافع حرم در این كتاب چاپ شده است. تصاویری از 
لحظه ورود پیكر پاک شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر هم رزمانش 
به ســپاه علی بن ابی طالب )علیه السام(، طواف گرد مضجع شریف 
كریمه اهل بیت)علیهم السام(، تشییع كم نظیر مردم قم از ابتدای 

بلوار پیامبر اعظم)صل اهلل علیه و آله( تا مسجد مقدس جمكران در 
این كتاب دیده می شود.

قدردانی وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان

مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران: 

در عصر اطالعات رسانه حرف نخست را می زند

در راستای تعامل صنعت و دانشگاه؛

تفاهم نامه بين شركت برق منطقه ای گيالن و دانشگاه آزاد اسالمی استان گيالن مبادله شد

امام جمعه تبریز:

كرونا جهاد مالی ملت ایران را به نمایش گذاشت

از كتاب عکس »سردار سپيده« در قم رونمایی شد

بازدید شهردار رشت به اتفاق معاون سازمان حمل و نقل جاده ای كشور از 
پروژه تعریض خيابان الكان

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت به اتفاق معاون راهداری سازمان 
حمل و نقل جاده ای كشــور و یكی از سه نماینده مردم رشت در مجلس از محدوده 
اجرای پروژه تعریض جاده الكان بازدید كرد.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )شنبه ۱۳ 
دی( به اتفاق مهندس جبار كوچكی نژاد یكی از سه نماینده مردم رشت در مجلس، 
دكتر اكبری معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای كشور و تعدادی از مدیران 
شهری از محدوده اجرای پروژه تعریض محور مواصاتی الكان بازدید به عمل آوردند. 
در این بازدید كه در استمرار پیگیری های شهردار رشت برای اجرای پروژه های عمرانی شهر انجام شد شهردار رشت لزوم تسریع 
در عملیات اجرایی طرح های مدیریت شهری با حمایت های مالی و اعتباری و با استفاده حداكثری از ظرفیت های استانی و ملی در 
این زمینه را مورد توجه قرار داد. الزم به ذكر است امروز با برنامه ریزی شهرداری رشت پروژه اجرای  عملیات تعریض جاده الكان از 
محدوده شهری آن تا میدان پروفسور سمیعی واقع در محله پل طالشان توسط بازدیدكنندگان به دقت مورد بررسی قرار گرفت و 
مقرر شد بسترهای الزم این كار با حمایت های قانونی سه نماینده مردم رشت در مجلس و با مساعدت سازمان حمل و نقل جاده ای 

كشور در اسرع وقت فراهم شود.

نخستين محموله صادراتی منو اتيلن گالیکول از اراک به تركيه بارگيری شد
اراک - خبرنــگار فرصت امروز: روابــط عمومی راه آهــن اراک اعام كرد: 
نخستین محموله صادراتی منواتیلن گایكول) MEG ( تولیدی پتروشیمی شازند 
از ســوی این اداره كل بارگیری و به مقصد اســتانبول تركیه ارسال شد.به گزارش 
روابــط عمومی راه آهن اراک، این محموله صادراتی ۱۰۰ تنی به وســیله ۲واگن و 
چهار كانتینر حمل و با استفاده از  ظروف تانک انجام می شود.بر اساس این گزارش، 
صــادرات محموله صادراتی منو اتیلن گایكول به صورت آزماشــی از راه آهن اراک 
به خارج از كشــور صادر می شــود.اتیلن گلیكول یک تركیــب ارگانیک با فرمول 
CH۲OH(۲( اســت و اساســاً به عنوان یک ماده خام در تولید الیاف پلی استر مورد اســتفاده قرار می گیرد و همچنین برای 
فرموالســیون محصوالت ضدیخ استفاده می شود.مونو اتیلن گلیكول )اتیلن گایكول(، یک تركیب شیمیایی آلی به شكل مایع 
اســت كه فرمول مولكولی آن به صورت C۲H۶O۲ نمایش داده می شــود.اگرچه این تركیب در میان خانواده گلیكول ها بسیار 
ســاده اســت اما اهمیت و كاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد.از اتیلن گلیكول برای تولید فرآورده های متنوع در صنایع 
 اســتفاده می شــود.آنچه با نام محصوالت ضد یخ خودروها در بازار می شناسیم، همه با استفاده از این تركیب آلی تولید شده اند.
حوزه راه آهن اراک شامل ۴۴۱ كیلومتر خطوط ریلی در پنج استان قم، مركزی، لرستان، همدان و كرمانشاه است كه ۲۱ ایستگاه 
را تحت پوشش دارد.پتروشیمی شازند در سال ۱۳7۲ بهره برداری شد و به عنوان یكی از واحدهای فرادستی مطرح در حوزه نفت 

و گاز برای زنجیره بزرگی از تولیدكنندگان متوسط و كوچک كشور كارسازی و تامین مواد اولیه دارد.

شهردار قدس خبر داد:
اولویت مجموعه مدیریت شهری ارائه خدمات مطلوب و باكيفيت به مردم است 
شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مسعود مختاری شهردار قدس گفت :رسالت 
اصلی شهرداری را می توان خدمت به شهروندان عنوان كرد و تحقق این رسالت جز با 
ارائه خدمات مطلوب و باكیفیت به مردم امكان پذیر نخواهد بود.  مختاری ضمن تاكید بر 
نقش پررنگ شهرداری  درسطح شهرافزود: در میان تمامی سازمان های دولتی و عمومی، 
شــهرداری بیشترین تماس و مراوده را با شهروندان دارد و به همین  جهت شهرداری 
مركز ثقل و نقطه كانونی تحول و تحرک در شهر می باشد و پویایی و زنده بودن شهر در 
گرو نحوه عملكرد این سازمان است.  وی عملكرد مدیریت شهری را مثبت ارزیابی كرده 
و عنوان داشت :شورای اسامی دوره پنجم و شهرداری با برنامه ریزی مدون به دنبال ارتقای سرانه های مختلف در سطح شهر هستند 
كه در سال جاری نتایج آن قابل مشاهده خواهد بود.  مختاری اظهارداشت : در سال جاری دو استخر دوقلو و شش سالن ورزشی به 
سرانه ورزشی شهر اضافه خواهد شد و در سایر بخش ها نیز همانند حوزه های فرهنگی و فضای سبز با افتتاح و بهره برداری از پروژه های 
متعدد شاهد افزایش سرانه خواهیم بود. شهردار قدس ضمن  رد نگاه تک بعدی به ارتقا سرانه ها افزود : مجموعه مدیریت شهری با 

هدف ارتقای تمام شاخص ها و رعایت عدالت اجتماعی، توزیع امكانات را در سطح شهر به صورت یكسان در نظر می گیرد.

دیدار مدیرعامل شركت توزیع نيروی برق گلستان با نماینده مردم غرب 
گلستان در مجلس شورای اسالمی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق گلستان و هیئت همراه با نماینده مردم غرب گلستان 
در خانه ملت دیدار و گفتگو نمود.علی اكبر نصیری گفت: در غرب استان اقدامات خوبی در حوزه برق در قالب كاهش تلفات ، رفع 
كانون های خطر ،سیل انجام شده است كه این اقدامات كماكان ادامه دارد.وی افزود :در بحث اصاح و بهینه شهرستان بندرتركمن 
و بخش هایی از شهرستان گمیشان در اولویت قرار دارند كه به محض اجرا ، در مرحله بعد شهرستان بندرگز در دستور كار قرار دارد.
نصیری اضافه كرد : بررسی های اولیه در خصوص  مشكات شهرستان بندرگز در حوزه برق انجام شد و انشاله با تخصیص اعتبار 
به میزان یک میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ این معضات رفع خواهد شد.مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق گلستان اظهار داشت : 
در شهرستان كردكوی مشكات  منطقه الله باغ ،بررسی های اولیه انجام گردید و انشاله با تخصیص اعتبار سیصد میلیون تومان در 
سال ۱۴۰۰ رفع خواهد شد.نصیری در پایان از اختصاص یک جرثقیل برای مدیریتهای غرب استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.در ادامه 
نماینده مردم غرب گلستان در خانه ملت گفت : نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی آمادگی خود را در خصوص تخصیص 
اعتبارات ملی در قالب ردیف های مختلف اعام می دارد.عبدالجال ایری اضافه كرد : انصافا شركت توزیع نیروی برق گلستان در 
حوزه غرب استان اقدامات قابل توجهی انجام داده كه شایسته تقدیر است.نماینده مردم غرب گلستان در خانه ملت افزود :بیشترین 
مراجعات مردم شریف حوزه غرب استان در رابطه با حریم خطوط برق است كه از سالیان قبل وجود داشته كه بایستی در قالب 

بخش های مختلف این رفع ها انجام گردد.

سرپرست شركت گاز مازندران :
مشتركين كم مصرف گاز، مشمول بسته های تشویقی می شوند

 ساری – دهقان: سرپرســت شركت گاز مازندران از اختصاص مشوق های ویژه 
برای مشتركان خوش مصرف و كم مصرف استان خبر داد.

به گزارش  خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی شركت گاز استان مازندران، 
»حمزه امیرتیموری« سرپرست شــركت گاز مازندران گفت: مشوق های ویژه برای 
مشــتركان خوش مصرف و كم  مصرف گاز خانگی در ماه های دی، بهمن و اســفند 
اختصاص  یافته است. وی افزود: بر اساس مصوب وزارت نفت مشتركانی كه مصرف گاز 
خانگی خود را در ماه  های دی، بهمن و اسفند، ۲۰۰ مترمكعب كاهش دهند، قبض 
گاز برای این دسته از مشتركان رایگان محسوب می شود. سرپرست شركت گاز مازندران گفت: مشتركینی كه مصرف گاز آنان در 
مقایسه با مدت مشابه سال های ۹۶ و ۹7 حدود ۱۰ درصد كاهش یابد از تخفیف ۱۵ درصدی بهای گاز بهره مند می شوند. امیر 

تیموری تأكید كرد مشتركینی كه افزایش مصرف گاز داشته باشند، بهای مصرفی آنان ۱۵ درصد افزایش می یابد

انتخابات اعضای شورای عالی باغستان های سنتی شهرداری قزوین برگزار شد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین از جلسه هم اندیشی منتخبین 

باغداران باغات سنتی خبرداد.
با توجه به مصوبه شــورای عالی باغستان و همچنین با فرارسیدن فصل آبیاری باغات، جلسه هم اندیشی باحضور نمایندگان 

رودخانه ها با هدف رفع مشكات و تسریع در امر آبرسانی باغات سنتی  برگزار شد.
در این جلسه كه به ریاست كاظم پور، سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین برگزار شد، مشكات حوزه آب، 

راهسازی، امنیت و سایر موارد مرتبط با باغستان سنتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پس از بیان موضوعات مختلف از زبان منتخبین رودخانه ها و باغداران، كاظم پور ،با توضیح شرایط موجود و ترسیم برنامه های 
سازمان باغستان های سنتی ، در حفظ و احیای باغات، فعالیت های انجام شده سازمان باغستان و موارد مهمی از قبیل تهیه آب 
برای باغداران و الیروبی رودخانه ها برای جلوگیری از هدر رفت سیاب ، پیشگیری همه جانبه از آتش سوزی در فصل رویش علف 
های هرز ، راه سازی و ایجاد راه دسترسی محلی ، امنیت باغات با كمک نیروهای گشت و عوامل نیروی انتظامی و مسائل فرهنگی 

را به سمع و نظر مدعوین رساند و برنامه های انجام شده و پیش روی شهرداری قزوین را اعام كرد .
درپایان با حضور نمایندگان باغستان سنتی انتخابات اعضای شورای عالی باغستان برگزار شد.
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هدر دادن پول و ولخرجی کردن، بس��یار آس��ان اس��ت! خیلی وقت ها اصال 
متوجه نمی ش��ویم که پول های مان چطور خرج می ش��ود و موجودی حساب 
بانکی م��ان آب می رود! ولی با کمی اندیش��ه و تدبیر و توجه بیش��تر به نحوه 
خرج ک��ردن و پس ان��داز کردن به راحتی می توانی��م از هدررفتن پول های مان 
جلوگیری کنیم تا برای روزهای دش��واری که ممکن است در آینده در پیش 
داشته باشیم، مبلغی را پس انداز کنیم. اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید 
که می خواهید از هدردادن پول های تان دست بردارید و اقتصادی تر عمل کنید، 

می توانید راه هایی را که در این مقاله معرفی کرده ایم، امتحان کنید.
1. یک روز بعدازظهر بنشینید و کمی در مورد مسائل مالی خود فکر 

کنید
این کار در فهرست مهم ترین اولویت های اغلب افراد قرار ندارد، ولی باید یکی 
از مهم ترین کارهایی باشد که انجام می دهید. چون با بررسی مسائل مالی تان 
می توانی��د از هدررفتن مبالغ زی��ادی از پول  جلوگیری کنید. مواردی که باید 
بررسی کنید شامل حساب های بانکی، بیمه بازنشستگی و نرخ های بیمه است.

در مورد بیمه های بازنشستگی اطالعات کسب کنید
اگر در جایی ش��اغل هس��تید که بیمه درمانی و بازنشستگی از مزایای آن 
است، حق انتخابی ندارید و باید از خدمات بیمه ای استفاده کنید که کارفرما 
یا رئیس شرکت برای کارکنان در نظر گرفته است. ولی اگر شغل آزاد داشته 
باشید یا در جایی مشغول کار باشید که فاقد بیمه بازنشستگی است، می توانید 
از طرح های بیمه بازنشستگِی ارائه شده از سوی شرکت های گوناگون بیمه بهره 
بگیرید. بهره گیری از این طرح ها و سرمایه گذاری در آنها نسبت به نگه داشتن 
پول  در حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری معمولی مزیت های بیشتری دارد. 
تحقیق کنید و ش��رکت بیمه ای را انتخاب کنید که بهترین شرایط ممکن را 
دارد. اگر در جایی اس��تخدام نش��ده اید، باز هم می توانید از مزیت های چنین 
حساب هایی برخوردار شوید. با مشاور مالی در مورد این مسئله صحبت کنید 

یا کمی تحقیق کنید.
سایر سرمایه گذاری های تان )به جز صندوق بازنشستگی( را نیز بررسی کنید

اگ��ر در زمینه ه��ای گوناگ��ون س��رمایه گذاری کرده اید، آی��ا ترکیب انواع 
س��رمایه گذاری های تان منطقی اس��ت؟ آیا هزینه هایی که می پردازید معقول 

است؟
مبالغی را که در حساب های پس انداز یا حساب هایی با سود کم گذاشته اید، 

به حساب هایی با سود باالتر انتقال دهید
اگر پول های شما بیشتر از هزینه ها و مخارج چند ماه آینده است، مقداری 
از آن را در س��رمایه گذاری هایی هزینه کنید که ریسک باالتری دارند، ولی از 
سوی دیگر بازده بالقوه آنها نیز باالتر است. البته باید تمام شرایط این حساب ها 
را بررس��ی کنید؛ زیرا در بس��یاری از حساب هایی که س��ود باالتری پرداخت 
می کنند، ملزم هستید که مانده حساب را در سطح مشخصی نگه دارید )باید 

این مبالغ را پس انداز اجباری )Enforced Saving( در نظر بگیرید(.
می توانید با برنامه ریزی و داشتن رویکردی منظم در خرج کردن پول های تان، 
از حس��اب های سرمایه گذاری ای استفاده کنید که نرخ بازدهی باالتری دارند؛ 
به جای اینکه پس اندازتان را در جایی سرمایه گذاری کنید که سود بسیار کمی 
ب��ه آن تعلق می گیرد و با هزینه ها و کارمزدهایی ک��ه باید بپردازید به تدریج 
مانده حس��اب تان آب می رود و کاهش می یابد. با مراجعه به وب س��ایت بانک 
خود از نرخ های سود آن آگاه شوید. اگر بانک دیگری وجود دارد که نرخ سود 
آن باالتر است و برای سرمایه گذاری شرایط بسیار بهتری دارد، پول های خود 
را در آن بانک س��رمایه گذاری کنید. نترسید و به راحتی برای بستن حساب و 
تغییر بانک خود اقدام کنید و به مدیر بانک فعلی تان بگویید که به خاطر شرایط 

سرمایه گذاری بهتر بانک خود را تغییر می دهید.
نرخ های بیمه درمانی، خودرو، خانه و . . . را بررسی کنید

احتمال اینکه بهترین بیمه را انتخاب نکرده باشید، بسیار زیاد است؛ چون 
بیشتر مردم ترجیح می دهند که سال ها از خدمات یک شرکت بیمه استفاده 
کنند و به خود زحمت تحقیق در مورد س��ایر بیمه ها و تغییر شرکت بیمه را 
نمی دهن��د. ولی اگر کمی وقت بگذارید و در م��ورد بیمه های موجود در بازار 
تحقیق کنید، ممکن اس��ت که در هزینه های زیادی صرفه جویی کنید و پول 

زیادی را پس انداز کنید.
2. حساب هزینه های تان را داشته باشید

پرداخت کردن هزینه بیشتر کاالها و خدمات با پول نقد موجب می شود که 
حساب پول هایی را که خرج می کنید، نگه دارید. سعی کنید با پول نقد هزینه 
چیزهای��ی را که می خرید، پرداخت کنید. پرداخت پول نقد موجب می ش��ود 
که بهتر بتوانید حس��اب هزینه های تان را نگه دارید و وقتی از حس��اب بانکی 
خود اس��تفاده می کنید، گاهی بدون اینکه متوجه شوید موجودی حساب تان 

به پایان می رسد.
3. عضویت ها یا اشتراک های بیهوده را لغو کنید

آی��ا برای دریافت خدم��ات و کاالهایی ثبت نام کرده اید ک��ه بدون آنها نیز 
می توانی��د زندگی کنی��د؟ لزومی ندارد ک��ه عضویت در باش��گاهی را حفظ 
کنی��د که دیگر از آن اس��تفاده نمی کنی��د یا فایده و مزیت��ی برای تان ندارد. 
تمام عضویت هایی را که برای ش��ان مبلغی پرداخت می کنید، مانند عضویت 
در وب س��ایت ها، خدمات ارائه اطالعات، روزنامه ها، ورزشگاه، انجمن ها و… را 
بررسی کنید و به این فکر کنید که آیا بیشترین بهره ممکن را از آنها می برید 
ی��ا فقط به پرداخت حق عضویت آنها عادت کرده اید و اصال فراموش کرده اید 
که از آنها استفاده کنید. اگر مدتی برای مسافرت یا کار سفر می کنید و از خانه 
دور هس��تید، بعضی از عضویت ها و اشتراک های خود را تعلیق کنید تا وقتی 
به خانه برگش��تید و زمان آزاد کافی برای بهره گیری از آنها را داشتید، دوباره 

آنها را فعال کنید.
به وی��ژه در مورد ثبت نام برای خدماتی دقت کنید که »فقط فالن مبلغ در 
م��اه« برای تان هزینه دارند! چ��ون پس از ثبت نام در چند مورد از آنها، هزینه  
حق عضویت آنها روی هم انباشته می شود و مبلغ چشمگیری خواهد شد. در 
بسیاری از موارد، ممکن است که به راحتی آنها را فراموش کنید و اصال یاد تان 
برود که برای این عضویت ها و اشتراک ها پول پرداخت می کنید. می توانید برای 
نگه داشتن حساب پول هایی که برای این عضویت ها پرداخت کرده اید، از کارت 
بانکی تان استفاده کنید؛ چه در حال استفاده از آن خدمات باشید و چه نباشید. 
در پاس��خ دادن به این پرسش که آیا این عضویت ها و اشتراک ها واقعا کیفیت 
زندگی تان را باال برده اند یا نیازهای حرفه ای تان را برطرف کرده اند، با خودتان 

صادق باشید؛ به ویژه در مورد اشتراک های آنالین.
در براب��ر تالش هایی که برای بازگرداندن عضویت ش��ما می کنند، مقاومت 

کنید
در مقابل تالش هایی که برای بازگرداندن شما انجام می شود، مقاومت کنید 
و قوی باشید. وقتی وارد فهرست ایمیل خیریه ها، مجله ها و… می شوید، دیگر 
شما را رها نمی کنند و پی درپی برای تان پیام ارسال می کنند، ولی باید در برابر 
این تالش ها مقاومت کنید و به خودتان یادآوری کنید که عضویت در آنها چه 

هزینه هایی را برای شما ایجاد کرده بود.
به راحتی می توانید به صورت دوره ای به خیریه ای کمک کنید که امتیازهای 

باالیی را از سازمان های مستقل دریافت کرده است و به درخواست شما برای 
خارج کردن نام تان از فهرست ایمیلی که درخواست های مالی دریافت می کنند، 
احترام می گذارد و فقط رس��ید پرداخت های تان را ارسال می کند. شاید چند 
هفته طول بکش��د تا ارسال این ایمیل ها متوقف شود؛ زیرا معموال ایمیل های 
انبوه به دالیل اقتصادی از پیش آماده می شوند. خیریه های فراوانی وجود دارد 
و مجبور نیس��تید یک خیریه خاص را انتخاب کنی��د. خیریه ای را برگزینید 
که برای کس��انی که به موسس��ه خیریه کمک می کنند و تمایلی به دریافت 
ایمیل های درخواس��ت مالی ندارند، ای��ن امکان را فراهم می کنند که دریافت 
این ایمیل ه��ا را لغو کنند؛ نه خیریه هایی که با درخواس��ت های کمک مالی 
مکرر، فش��ار زیادی به شما وارد می کنند و موجب می شوند که از آن موسسه 

فراری شوید.
اگر از عضویت ورزش��گاه خود استفاده نمی کنید، روش های بدون هزینه ای 

را ب��رای ورزش کردن پیدا کنید. برای 
نمونه، می توانید مس��یر خانه تا محل 
کار را ب��ا دوچرخه طی کنید؛ هر روز 
پی��اده روی کنی��د یا آخ��ر هفته ها با 
دوس��تان یا خانواده به کوهنوردی و 
گردش در طبیعت بروید. با بهره گیری 
از این روش ه��ا هزینه های مربوط به 

خودرو نیز کاهش می یابد.
گاه��ی به جای لغ��و عضویت، بهتر 
است س��طح عضویت خود را کاهش 

دهید
گاه��ی نیازی نیس��ت که عضویت 
خود را به طور کامل لغو کنید و فقط 
باید س��طح عضویت و خدماتی را که 
دریافت می کنید، کاهش دهید. برای 
نمونه، اگر برای بهره برداری از مجموعه 
کاملی از امکانات یا ش��بکه کاملی از 
مکان ها حق عضویت می پردازید، ولی 
فقط به اس��تفاده از یک مکان یا یکی 
از امکانات نیاز دارید، ببینید آیا راهی 
وجود دارد که سطح عضویت خود را 
کاهش دهید و در نتیجه پول کمتری 

بپردازید.
4. از خریدهای آنی و بدون فکر 

دست بردارید
ش��اید بدون فکر و تفریحی خریدکردن، برای تان جذاب باش��د ولی اگر هر 
چیزی را که در دسترس تان قرار دارد یا برای فروش عرضه شده است بخرید، 
این رفتار به سرعت به عادت بدی تبدیل می شود. در مورد فعالیت یا ورزشی که 
قبال انجام نداده اید یا مدل لباسی که تابه حال نپوشیده اید، یا چیزی که پیشتر 
هرگز آن را امتحان نکرده اید، بیش��تر از موارد دیگر محتاط باشید. بهتر است 

به جای خرید، به خانه بروید و کمی در مورد آن تحقیق و فکر کنید.
از خودتان بپرسید آیا واقعا به آن نیاز دارید و آیا می توانید پول الزم را برای 
خری��د آن بپردازید. حتی اگر پول کافی برای خرید آن دارید، اگر واقعا به آن 
نیاز نداش��ته باشید، از نیروی اراده تان بهره بگیرید و از هزینه های غیرضروری 
پرهی��ز کنید و به جای خرید چی��زی که الزم ندارید، پول خ��ود را در جایی 
سرمایه گذاری کنید. در این شرایط به خودتان بگویید: »من واقعا به آن نیازی 

ندارم! پس باید آن را سر جایش بگذارم!«
به خودتان یادآوری کنید که برای زیبا و جذاب ش��دن، به لباس های نو نیاز 
ندارید و الزم نیس��ت لباس هایی را بپوش��ید که با سبک زندگی تان تناسبی 
ندارند. می توانید س��راغ لباس های قبلی تان بروید و اگر کهنه نشده اند و هنوز 
قابل اس��تفاده هستند، آنها را بپوش��ید. اگر این لباس ها زیبا و مناسب نبودند، 
هرگز آنها را نمی خریدید، حتی اگر از ُمد افتاده باشند و دیگر کسی لباس هایی 

مانند آنها نپوشد.
فراموش نکنید که اگر چیزی در فروش ویژه ارائه می شود و تخفیف خورده 
اس��ت، به این معنا نیست که حتما باید آن را بخرید. نباید چیزی را که واقعا 

نیازی به آن ندارید، فقط به دلیل تخفیف و قیمت پایین تر بخرید.
5. به اندازه خرید کنید

با خرید کاالهایی که استفاده نمی شوند و در نهایت مجبور می شوید آنها را 
دور بریزید، فقط پول تان را هدر می دهید و مثل این اس��ت که پول های تان را 
دور بریزی��د. اگر خانواده بزرگی دارید و می دانید کاالهایی که به صورت عمده 
خریده اید، پیش از تاریخ انقضای شان مصرف می شوند و ضروری هستند، خرید 
عمده معامله بسیار خوبی است. اگر با یک یا چند خانواده دیگر اقالمی را که 
خریده اید، تقسیم کنید، خریدکردن به صورت عمده می تواند روش بسیار خوبی 
برای صرفه جویی در هزینه ها باش��د؛ وگرنه اقالم را در مقادیر کمتر و براساس 
میزان نیازتان خریداری کنید. این مس��ئله به ویژه در مورد مواد غذایی، لوازم 
آرایشی و سایر اقالمی که تاریخ انقضای مشخصی دارند، اهمیت زیادی دارد. 
فراموش نکنید که حتی خریدن و مصرف کردن مقدار زیادی از چیزهایی که 

خیلی دوست دارید هم می تواند موجب شود که از آنها دل زده شوید.
در خرید کاالهایی که به صورت »بسته بندی ش��ده« یا »دس��ته ای« عرضه 
می ش��وند، محتاط باشید. در زمان امضای قرارداد تلفنی، قرارداد اجاره خودرو 
یا هر چیز مش��ابه دیگری مراقب باشید؛ چون ممکن است که در نوشته های 
زیر قرارداد )Fine Print( هزینه ها، مالیات  و جریمه های دیرکردی مشخص 
شده باشد که در تبلیغات و معرفی آن خدمات اشاره ای به آنها نشده است. این 
ترفندی پنهانی و زیرکانه و متاسفانه قانونی برای گرفتن پول شماست، بنابراین 

پیش از امضاکردن هر قرارداد، ابتدا همه قسمت های آن را به دقت بخوانید.
هرگز مجذوب کاالهای رایگانی که همراه خریدتان دریافت می کنید، نشوید. 
اگر دریافت رایگان اقالمی که همراه کاالی خریداری ش��ده به شما می دهند، 
واقعا معامله خوبی اس��ت، چرا به جای اضافه ک��ردن کاالهایی غیرضروری که 
نیازی به آنها ندارید، مبلغی را از قیمت کاالی موردنظرتان کسر نمی کنند و به 

شما تخفیف نمی دهند؟
6. در زمان خرید مواد غذایی و خواروبار هوشیار باشید

بس��یاری از افراد در خرید خواروبار و مواد غذایی احساسی عمل می کنند و 
گاه��ی کاالهایی را می خرند که نیازی به آنها ندارند، ولی خرید مواد غذایی و 
خواروبار از آن حوزه هایی است که در آن می توانید در خرج کردن پول های تان 
صرفه جوی��ی کنی��د و هم زمان از تجرب��ه خرید و زندگی خ��وب لذت ببرید. 

می توانید برای داشتن خریدی خوب، روش های زیر را بیازمایید.
همیشه در زمان خرید، فهرستی از اقالم موردنیازتان را همراه داشته باشید

خرید بدون فهرس��تی از کاالهای موردنیاز مانند این است که پول های تان 
را دور بریزید؛ چون وسوسه می شوید چیزهایی بخرید که واقعا نیازی ندارید. 
همیشه برگه ای را روی یخچال بچسبانید و هر زمان چیزی تمام شد، روی آن 

بنویس��ید و پیش از رفتن به خرید، آن لیس��ت را بردارید و براساس آن خرید 
کنید. فهرس��تی از غذاهایی را که می خواهی��د در روزهای هفته تهیه کنید، 
بنویسید و براس��اس این فهرست اقالم موردنیازتان را خریداری کنید. به این 
فهرس��ت پایبند باش��ید و فقط در یک یا دو مورد به خودتان اجازه دهید که 
اقالم اضافه ای را بخرید که در این فهرست نیستند و خرید آنها ضرورتی ندارد. 
حتما به هوش باشید که این ولخرجی های خارج از برنامه تنها در موارد خاص 

و ویژه اتفاق بیفتند!
در مقادیر کمتر ولی متنوع تر خرید کنید

خرید انواع گوناگونی از مواد غذایی تازه مزیت های فراوانی دارد. مواد غذایی 
تازه مزه بهتری دارند؛ به س��رعت مصرف می ش��وند. با خرید این مواد غذایی 
به ص��ورت منظم می توانید انواع مختلف��ی از خوراکی های گوناگون را امتحان 
کنی��د و از خوردن خوراکی هایی که مختص هر فصل هس��تند، لذت ببرید. 
در  می توانی��د  را  خوراکی ه��ا  ای��ن 
به صورت  محبوب تان  فروش��گاه های 
ف��روش ویژه و با تخفی��ف خریداری 

کنید.
به جای کاالهای دارای برند تجاری، 
اقالم و کاالهای بدون برند را خریداری 

کنید
فقط زمان��ی کااله��ای دارای برند 
تج��اری را بخرید ک��ه تفاوتی میان 
آنه��ا و کااله��ای بدون برن��د وجود 
داشته باش��د و کیفیت آنها نسبت به 
نمونه ه��ای بدون برند باالتر باش��د یا 
زمانی که ای��ن کاالها تخفیف باالیی 
داشته باشند و قیمت آنها با کاالهای 
بدون برند و معمولی یکس��ان باشد. 
بیش��تر اقالم عمومی و بدون برند در 
همان مکان هایی تولید می ش��وند که 
محصوالت دارای ن��ام تجاری در آنها 
تولید می شوند و فقط از دل ربایی های 
تبلیغاتی و بازاریاب��ی کاالهای دارای 
برند برخوردار نیستند. در مورد داروها 
نی��ز تالش کنی��د به ج��ای داروهای 
تجاری، داروهای ژنریک را خریداری 
کنید. )داروهای تجاری مختص یک 
برند و تولیدکننده خاص هس��تند و 
بنابراین قیمت باالتری دارند، ولی هر تولیدکننده ای می تواند داروهای ژنریک 
را تولید و عرضه کند و بنابراین قیمت این داروها پایین تر اس��ت.( با پزش��ک 
خود مشورت کنید و چنانچه تفاوتی میان این داروها وجود ندارد، از داروهای 
ژنریک استفاده کنید. در مورد محصوالت خارجی و ایرانی هم به همین شکل 
است، فقط به کیفیت و کاربرد آن بسنده کنید نه برند معروف تر و قیمت باالتر.

وقتی گرسنه هستید، مواد غذایی نخرید
با خرید مواد غذایی در زمان گرس��نگی، اقالمی را در س��بد خریدتان قرار 

می دهید که بیشتر از چیزهایی است که واقعا نیاز دارید.
در زمان خرید به بودجه خریدتان پایبند باشید و حساب قیمت ها و مقادیر 

را در ذهن تان نگه دارید
گردکردن قیمت هر یک از اقالم آسان ترین راه است )یعنی برای نمونه، اگر 
کاالی��ی را 95۰۰ تومان خریده اید، قیم��ت آن را در ذهن تان ۱۰ هزار تومان 
حس��اب کنید(. گردکردن قیمت ها موجب می ش��ود که هزینه های نهایی در 
ذهن تان بیشتر از مقدار واقعی آنها باشد که البته چیز خوبی است؛ چون موجب 

می شود که در هزینه ها صرفه جویی کنید و پول کمتری بپردازید.
اگر وسوس��ه می شوید که کاالهای بس��یار گرانی بخرید یا در حجم باالیی 

خرید کنید، به فروشگاه های تخفیف دار یا عمده فروشی ها بروید
این فروشگاه ها نیز همان اقالم را عرضه می کنند و فقط ویترین و نمای آنها 

زرق وب��رق کمتری دارد. به عالوه وقت��ی به صورت عمده خرید می کنید، دیگر 
مجبور نیس��تید که برای خرید بارها به فروش��گاه ها بروید. البته باید مراقب 
کاالهای فاسدش��دنی باشید و بهتر است میوه هایی را بخرید که دیرتر خراب 
می ش��وند )مانند سیب و پرتقال( و گوش��ت اضافه خریداری شده را در فریزر 

نگهداری کنید.
7. از امکانات و مراکز رایگان یا کم هزینه محل زندگی تان استفاده 

کنید
حتم��ا در محل زندگی ش��ما مراکز و امکان��ات فراوانی وج��ود دارد که با 
بهره گیری از آنها می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید؛ بهره گیری از 
مکان ها و امکاناتی مانند کتابخانه ها، استخرهای عمومی، ورزشگاه های دولتی 

و… هزینه های تان را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.
به جای خرید کتاب به کتابخانه بروید

با عضویت در کتابخانه محل زندگی خود می توانید کتاب های دلخواه تان را 
امان��ت بگیرید و با پرداخت حق عضوی��ت اندکی، کتاب های فراوانی را به طور 
رایگان امانت بگیرید و مطالعه کنید. اگر ترجیح می دهید که از منابع آنالین 
اس��تفاده کنید، به راحتی می توانید از خدمات وب س��ایت ها و س��رویس هایی 
استفاده کنید که کتاب های الکترونیک را به صورت رایگان یا با هزینه های اندک 
در اختیار کاربران قرار می دهند. به این ترتیب برای خواندن کتاب محبوب تان 

دیگر الزم نیست که حتی از خانه بیرون بروید!
از امکانات ورزشی محلی مانند استخرهای شنا استفاده کنید

اگر به دلیل ش��لوغ بودن استخرهای عمومی از آنها استفاده نمی کنید، می توانید 
در زمان های خاصی مانند س��اعت های اولیه کار استخر یا آخر وقت ها که استخر 
خلوت تر است به استخر بروید یا اگر فکر می کنید آب استخر آلوده است و به همین 
دلیل تمایلی به اس��تفاده از استخرهای عمومی ندارید، می توانید در مورد تمیزی 
و پاکیزگی آب اس��تخر با کارکنان آن صحبت کنید و از آنها بخواهید که مش��کل 
را برطرف کنند یا به استخرهای دیگری که تمیزتر و بهداشتی تر هستند، مراجعه 
کنید. با مقایسه هزینه های ساخت و نگهداری استخر در منزل و قیمت بلیت استخر 
متوجه می شوید که بهره گیری از استخرهای عمومی بسیار کم هزینه تر است. برای 
کاهش هزینه های تان می توانید بلیت استخر را در تعداد باال و با قیمت پایین تری 

بخرید یا از تخفیف هایی که برای استخرها ارائه می شود، استفاده کنید.
در مورد برنامه های پیاده روی در شهر خود تحقیق کنید

با این کار می توانید از تاریخچه و گذشته محلی که در آن زندگی می کنید، 
باخبر ش��وید. می توانید در برنامه های پیاده روی صبحگاهی شرکت کنید که 
معموال در روزهای تعطیل برگزار می ش��ود یا در گروه هایی عضو ش��وید که با 

جمع کردن مبلغی با یکدیگر برای پیاده روی و گردش به طبیعت می روند.
از نرم افزارهای رایگان استفاده کنید

می توانید با بهره برداری از نرم افزارهای رایگان به جای نس��خه های پولی، در 
خرید نرم افزارهای رایانه ای صرفه جویی کنید. همچنین می توانید با بهره گیری 

از منابع آموزشی آنالین، در خرید کتاب های آموزشی صرفه جویی کنید.
8. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

وقتی خانه را ترک می کنید، درجه بخاری را کم کنید؛ ترموستات )دستگاه 
تنظیم گرما( را در س��طحی مناس��ب و راحت که زیاد گرم نباشد نگه دارید؛ 
چراغ هایی را که الزم ندارید خاموش کنید و با سرعت پایین رانندگی کنید تا 

از مصرف زیاد سوخت و استهالک خودروی خود جلوگیری کنید.
سخن پایانی

هدر ندادن پول و پس انداز بیش��تر یعنی به خودمان و اطرافیان مان بیشتر 
اهمیت می دهیم. گرچه گاهی کنار گذاشتن خویشتن داری و خرج کردن پول 
بدون فکر و برنامه، آسان تر به نظر می رسد؛ با این حال همیشه صرفه جویی در 
هزینه ها و لذت بردن از چیزهایی که دارید، بهتر است. وقتی در هزینه های تان 
صرفه جویی می کنید و پس اندازتان به جای آب رفتن، افزایش می یابد، احساس 
بهتری پی��دا می کنید. می توانید برای موفقی��ت در صرفه جویی و هدرندادن 
پول ها به خودتان جایزه بدهید. جایزه ای که به خودتان می دهید باید چیزی 
خوشایند و جالب باشد. البته برای تهیه کردن آن، مبلغ زیادی هزینه نکنید و 

به اصل صرفه جویی و پرهیز از هدردادن پول تان پایبند باشید.
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ژان کریستف می گوید خوراک این جهان اندکی حقیقت 
است و بس��یاری دروغ. متاسفانه دیدگاه بدبینانه کریستف 
واقعی به نظر می رس��د و روزانه در زندگی واقعی و مجازی 
ب��ا هزاران دروغ کوچک و ب��زرگ مواجهیم؛ دروغ هایی که 
گاهی ش��اید ضرری هم نداش��ته باش��ند ام��ا برخی دیگر 
می توانن��د از نظر مالی یا روحی ضرب��ه بزرگی به ما بزنند. 
حال س��وال اینجاس��ت که چگونه می توانیم متوجه شویم 

کسی به ما دروغ می گوید؟
هیچ کس دوس��ت ندارد قربان��ی دروغگویی های دیگران 
ش��ود. قطعا وقتی کس��ی به ش��ما دروغ می گوید و متوجه 
می ش��ویم که بازی خورده ایم، احس��اس خوب��ی نخواهیم 
داش��ت، اما اطالع از دروغگو بودن دیگران بهتر از آن است 

که در بی خبری به سر ببریم.
متخصص��ان زب��ان بدن معتقد هس��تند ک��ه می توان از 
روش هایی متوجه شد که فردی در حال دروغ گفتن است. 
»اسکات رز« تحلیلگر رفتار و »بالنکا کاب« کارشناس زبان 
بدن می گوین��د با ترفندهایی می توان اف��راد دروغگو را به 

راحتی شناسایی کرد.
1- حالت های رفتاری طرف مقابل را تجزیه و تحلیل 

کنید 
بالنکا کاب معتقد است که هر فردی شیوه های گفتاری و 
رفتاری خاص خودش را دارد. بهترین راهکار برای تشخیص 
دروغگویی فردی، تجزیه و تحلیل حرکات و رفتارهای وی 

در شرایط عادی و مقایسه آن با سایر شرایط است.
معم��وال وقتی فردی مجب��ور به دروغ گفتن می ش��ود، 
تغییرات��ی در ش��یوه های رفت��اری اش رخ می ده��د. بالنکا 
کاب پیش��نهاد می دهد که با طرح سواالت ساده و معمولی 
می ت��وان رفتار فرد را تجزی��ه و تحلیل کرد. مثال می توانید 

سواالتی ساده بپرسید:

• برای صبحانه چه چیزی خوردید؟
• تعطیالت کجا بودید؟

•  کمی در مورد محله تان بگویید.
•  آهنگ مورد عالقه ات چیست؟

وقتی فرد به این س��واالت ساده پاس��خ می دهد، حاالت و 
رفتارهای او را با دقت زیر نظر بگیرید. حرکت چشم هایش را با 
دقت مشاهده کنید. باال را نگاه می کند یا پایین  را؟ به چشمان 
ش��ما مستقیم نگاه می کند یا غیرمستقیم؟ وقتی سوال هایی 

ساده مطرح می کند تناژ صدایش به چه صورتی است؟
با بررسی این حالت ها می توانید به سرنخ هایی دست پیدا 
کنید و ببینید طرف مقابل چگونه احساس��ات خود را بیان 
می کند و س��واالت را پاس��خ می دهد. با مقایسه حالت های 
رفتاری وی در شرایط مختلف می توانید تشخیص دهید به 

شما راست می گوید یا دروغ.
2-به نحوه تغییر رفتار طرف مقابل توجه کنید

وقتی ش��ناختی نسبی به حالت های رفتاری طرف مقابل 
پی��دا کردید، می توانید به راحتی تغیی��رات رفتاری وی را 
متوجه شوید. گاهی تغییرات جزئی و بسیار ظریف هستند، 
اما با دقت و تمرکز قابل تش��خیص خواهند بود. اگر فردی 
همیش��ه موقع توصیف کردن شرایطی به سمت چپ نگاه 
می کند، اما این بار سمت راست را نگاه می کند باید به این 

تغییر رفتار دقت کنید.
برخی بر این باورند که کسی که دروغ می گوید نمی  تواند 
مس��تقیم در چشم طرف مقابل نگاه کند. اسکات رز معتقد 
اس��ت که این باور که دروغگوها ارتباط چش��می مستقیم 
برقرار نمی کنند نادرس��ت اس��ت. در واقع  او می گوید که 
اکثر افراد دروغگو برعکس چنین دیدگاهی عمل می کنند.
او می گوید افراد دروغگو اتفاقا برای فریب دادن طرف مقابل 

به چشم های وی نگاه می کنند و راحت دروغ می گویند.

3-به دنبال حقایقی باشید که در حین گفت وگو محو 
می شوند

وقت��ی کس��ی دروغ می گوی��د، معموال انته��ای صحبت 
س��کوت می کند و اینط��ور به نظر می رس��د که صحبتش 
ناقص مانده اس��ت. اگر از طرف مقابل س��والی پرس��یدید 
ول��ی با توضیحات ناقص باز هم جواب را دریافت نکردید و 
درنهایت متوجه شدید که فرد مقابل سکوت می کند، شما 
س��کوت را نش��کنید، بلکه به وی فرصت بدهید که مجددا 

صحبت کند و ادامه بدهد.
اگر دیدید در حال مقدمه چینی است، احتماال با آسمان 
ریسمان کردن در حال دروغ گفتن است. گاهی نیز فرد در 
حال مقدمه چینی برای توضیح دادن موضوع اصلی است و 
نباید دچار اشتباه شوید و برچسب دروغگویی به او بزنید.

4- از همان ابتدا طرف مقابل را دروغگو فرض نکنید
برخی افراد در همان نگاه اول اتهام و برچسب دروغگویی 
را به طرف مقابل می زنند و منتظر هس��تند وی رفتاری از 

خود نشان بدهد تا حکم دروغگویی را هم صادر کنند.
حتی اگر فکر می کنید کس��ی به شما دروغ می گوید، از 
هم��ان ابت��دا او را متهم به دروغگویی نکنی��د. برخی افراد 
دست به س��ینه منتظر هس��تند که تیر خالص را بزنند و 
بگویند که فرد مقابل ش��ان دروغگو اس��ت. چنین رفتاری 

حتی باعث می شود فرد مقابل نتواند راحت صحبت کند.
اگر نمی توانید احساس��ات منفی خ��ود را کنترل کنید، 
گفت وگ��و را به زم��ان دیگ��ری موکول کنید. تش��خیص 
دروغگویی کار س��اده ای نیس��ت. لذا نبای��د وقتی خودتان 
تنش دارید و رفتار س��نجیده ای از خود نش��ان نمی دهید، 
به فکر تش��خیص راست و دروغ گفت وگوهای طرف مقابل 

باشید.
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چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید؟

راهکارهای مقابله با کالهبرداری در حوزه سئو 
رواج کالهبرداری در حوزه سئو از کسب و کارهای کوچک

کالهب��رداری در ح��وزه دیجیتال امر تازه ای نیس��ت. بس��یاری از افراد با سوءاس��تفاده از آگاهی اندک 
ی��ا ش��کاف های فنی در س��ایت ها و بانک های داده اقدام به س��رقت می کنند. این ام��ر در یک نگاه کلی 
موجب ضررهای چند میلیون دالری در طول س��ال برای برخی از کس��ب و کارها می ش��ود. بدون تردید 
کالهبرداری های کالن در حوزه دیجیتال مربوط به تمام برندها نیست. یکی از شیوه های رایج کالهبرداری 
از کسب و کارها در طول سال های اخیر مربوط به حوزه سئو است. افراد سودجو با ادعای بهبود وضعیت 
س��ایت یا به طور کلی برندها در فضای آنالین اقدام به کالهبرداری های کالن از برندها می کنند. این امر 

شاید در نگاه نخست بسیار ساده و ابتدایی باشد، اما برای هر برندی امکان رخ دادن دارد. 
برخ��ی از فروش��ندگان با اس��تفاده از الف��اظ و عبارت های فریبنده همیش��ه به دنبال سوءاس��تفاده از 
کارآفرینان فاقد اطالعات دقیق در حوزه سئو هستند. بدون تردید دست کم یک بار با تالش فراوان برخی 
از افراد برای راضی کردن تان به منظور پرداخت هزینه برای حوزه س��ئو مواجه ش��ده اید. نکته جالب در 
این میان ناپدید شدن چنین افرادی پس از پرداخت هزینه بهبود وضعیت سئو برند است. در ادامه مقاله 

کنونی نگاهی دقیق تر به وضعیت این افراد در دنیای وب خواهیم انداخت. 
کالهبردارهای حوزه سئو در عصر اینترنت

بدون شک کالهبرداری های بسیار زیادی در عرصه کسب و کار روی می دهد، اما موضوع اصلی بحث ما 
در این مقاله مربوط به کالهبرداری در حوزه س��ئو اس��ت. بسیاری از افراد در زمینه کمک به برندها برای 
مدیریت بهینه سئو ادعاهای بسیار شگرفی دارند. چنین ادعاهایی در موارد اندکی از سوی کارشناس های 
معتبر تایید می ش��ود. شاید در نگاه نخست تالش برای اعتبارسنجی ادعاهای افراد سودجو بهترین گزینه 
باش��د، اما مسئله اساسی شناسایی این افراد اس��ت. گاهی اوقات کارآفرینان حتی پس از فرآیند تعامل با 
چنین افراد و شرکت هایی متوجه ماهیت کالهبرداری نمی شوند بنابراین مسئله در اینجا اندکی پیچیده  تر 

است. 
وقتی یک کس��ب و کار تازه تاس��یس با ادعای برخی از افراد و موسسه ها مبنی بر توسعه جایگاه برند با 
یکی از رتبه های نخست گوگل مواجه شود، به احتمال زیادی جذب ادعای فوق خواهد شد. این امر شروع 
فرآیند کالهبرداری در اغلب موارد اس��ت. چنین اف��رادی در ازای در اختیار قرار دادن برخی از اطالعات 
تقاضای مبالغ مختلفی می کنند. نکته مهم اینکه هرگز در مورد ماهیت محتوا و اطالعاتی که برای فروش 
می گذارند، صحبتی نمی کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها در زمینه تصمیم گیری 
نهایی ایجاد خواهد کرد. برخی از کارآفرینان در چنین شرایطی اقدام به پرداخت هزینه و خرید اطالعات 
موردنظر می کنند. متاس��فانه اغلب اطالعات موردنظر به س��ادگی در فضای اینترنت وجود دارد بنابراین 

نوعی کالهبرداری و دریافت هزینه اضافی صورت می گیرد. 
افراد س��ودجو برای کالهبرداری از کس��ب و کارها به دنبال گزینه های س��اده می روند. شانس کسب و 
کارهای کوچک در این میان برای مواجهه با س��ودجوهای مختلف به ش��دت زیاد اس��ت. این امر به دلیل 
تجربه کمتر کس��ب و کارهای کوچک در بازار کسب و کار روی می دهد. اگر موسسه ها و افراد سودجو به 
س��راغ برندهای دارای سابقه بروند، مشکالت بس��یار زیادی برای ترغیب چنین کسب و کارهایی خواهند 
داش��ت. اغلب اوقات کسب و کارهای بزرگ با پیگیری حقوقی ادعاهای سودجویان به بهبود فضای کسب 

و کار کمک می کنند بنابراین مراجعه به کسب و کارهای کوچک گزینه ساده و راحت تری خواهد بود. 
چگونه از کسب و کارها محافظت کنیم؟

اکنون با کالهبرداری در حوزه سئو به خوبی آشنا شده ایم بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای مقابله 
با این جریان باش��یم. خوشبختانه امروزه اطالع رسانی مناسبی در زمینه مقابله با انواع کالهبرداری وجود 
دارد بنابراین امکان مقابله با چنین ش��رایطی به صورت کامال س��اده وجود دارد. نخس��تین راهکار مدنظر 
ما در این بخش ش��امل تالش برای افزایش آگاهی در حوزه س��ئو است. اگر این امر به خوبی دنبال شود، 
دیگر کسب و کارهای کوچک فریب ادعاهای افراد مختلف را نخواهند خورد. شرکت در دوره های آنالین 
یا دس��ت کم مش��اهده برخی از ویدئوهای آموزش��ی در این رابطه مفید خواهد بود. اگر کسب و کار شما 
توانایی فراهم س��ازی شرایط مناسب برای شرکت مستقل هر کدام از اعضا در دوره های آموزشی را ندارد، 
باید نسبت به برگزاری چنین دوره هایی اقدام نماید. اغلب کارمندان نسبت به حضور در چنین دوره هایی 

واکنش مساعدی دارند بنابراین نیازی به نگرانی در این رابطه نخواهد بود. 
راهکار دوم مربوط به نگاه به ادعاهای مختلف با عینک بدبینی اس��ت. اگر یک موسس��ه یا فرد از طریق 
ایمیل پیشنهاد کمک به کسب و کارتان در حوزه سئو را داد، باید با بدبینی مفرط به این ادعا نگاه کرد. 
اغلب اوقات موسس��ه های معتبر به س��راغ برنده��ا نمی روند بنابراین این نکته تردیدها نس��بت به ادعای 
موردنظ��ر را دوچن��دان خواهد کرد. بهترین توصیه در چنین ش��رایطی نادیده گرفت��ن کامل ایمیل های 
این چنینی اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی برای نگرانی نس��بت به ادعاهای مطرح در آنها نخواهد بود. 

برخی از برندهای معتبر حتی ایمیل های این چنینی را باز هم نمی کنند. 
برخی از نشانه های رایج  در زمینه کالهبرداری از کسب و کارهای کوچک از سوی افراد و موسسه های 

سودجو به شرح ذیل است:
• اغل��ب اوقات افراد موردنظر نس��بت به در اختیار داش��تن اطالع��ات محرمانه و کارب��ردی از گوگل و 
الگوریتم اش ادعاهایی را مطرح می کنند. این امر به طور قطع دروغ اس��ت. هیچ موسس��ه ای به داده های 
محرمانه گوگل دسترسی ندارد. همچنین تیم پشتیبانی گوگل نیز با طراحی سیستم های امنیت دیجیتال 

از هرگونه درز اطالعاتی جلوگیری می کند. 
• ارائه گرانتی و ضمانت های غیرمعتبر از س��وی چنین افرادی عادی است. این امر با هدف دریافت مبلغ 
کل یا مقداری از آن صورت می گیرد. پس از کوچک ترین پرداختی دیگر خبری از چنین افرادی در اطراف 

کسب و کار موردنظر نخواهد بود.
• اس��تفاده از زبان پیچیده اغلب از س��وی برخی از موسسه ها برای س��ودجویی صورت می گیرد. چنین 
زبانی موجب س��ردرگمی کارآفرینان تازه کار می شود. همین امر فرآیند کالهبرداری را ساده خواهد کرد. 
ادعاهای معتبر در زمینه مدیریت س��ئو یا هر حوزه دیگری باید به س��ادگی قابل فهم باش��د در غیر این 

صورت باید نسبت به صحت و اعتبار آنها تردید داشت. 
امروزه مدیریت س��ئو بدل به دغدغه ای برای تمام کس��ب و کارها شده است. استفاده از کمک دیگران 
در زمینه بهبود وضعیت س��ئو برندها نباید موجب کالهبرداری از آنها ش��ود. بهترین راهکار در این میان 
آمادگی برای مقابله با سودجویان است. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله تا حدودی جلوی 

پذیرش ادعاهای افراد سودجو از سوی کارآفرینان را خواهد گرفت. 
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