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با مصوبه کمیسیون تلفیق، ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده حذف می شود

عزم مجلس برای 
حذف ارز ترجیحی

فرص��ت امروز: ابتدای س��ال 1397 بود که دولت دوازدهم تصمی��م گرفت نرخ ارز را تک نرخی کرده و هرگونه 
معامل��ه در قیمت ه��ای باالتر از آن  را قاچاق اعالم نمای��د. این درحالی بود که اکثر قریب به اتفاق کارشناس��ان 
اقتصادی این تصمیم را صحیح نمی دانستند و نسبت به بروز فساد و رانت هشدار می دادند. اما اراده دولت بر نرخ 
ارز 4200 تومان بود و پافش��اری دولتمردان برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت ها در س��ال های بعد 
نیز ادامه یافت، هرچند تبعات توزیع ارز 4200 تومانی چنان دامنگیر اقتصاد ایران شد که صدای فعاالن بخش...
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چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی افت کرده است؟

عقبگرد ایران در لیگ آزادی اقتصادی
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اپل در سال ۲۰۲1 از چه 
محصوالتی رونمایی می کند؟

یادداشت
با ۲ رایزن بازرگانی می توان 

انتظار توسعه تجارت را 
داشت؟

موض��وع رای��زن بازرگان��ی، 
متول��ی و نحوه انتخ��اب آن از 
دیرباز مورد بح��ث بوده و این 
بار با س��خن وزیر صمت جانی 
دوب��اره گرف��ت و نق��ل محفل 
فعاالن اقتصادی ش��ده اس��ت. 
علیرض��ا رزم حس��ینی وزی��ر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت که 
سیاس��ت وزارتخان��ه خ��ود را 
جلوگی��ری از امضاهای طالئی 
اعالم کرده ب��ود، چندی پیش 
گف��ت: »ب��ه دنب��ال تفوی��ض 
انتخاب رایزن تج��اری به اتاق 
بازرگانی هس��تیم.« از آنجایی 
عملگ��را  ش��خصی  را  او  ک��ه 
می دانم، پس امید آن هس��ت 
که این امر محقق شود. اگرچه 
اعالم  بالفاصله  بازرگان��ی  اتاق 
کرد که در این باره هیچ توافق 
و یا مکاتبه ای رسما با ما نشده 
اس��ت، اما بر خود الزم می دانم 
م��واردی را در این باره متذکر 
ش��وم تا اهمیت این موضوع بر 
همگان روش��ن ش��ود.   رایزن 
اقتصادی در حال حاضر توسط 
از  تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
بین کارمندان خ��ود یا وزارت 
ام��ور خارجه انتخاب ش��ده و 
به کش��ورهای ه��دف به جهت 

ب��ا  تج��اری  توس��عه 
3رویکرد صادرات...
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هر س��ال با شروع فصل س��رما یافتن مقصر برای آلودگی هوا آغار 
می شود؛ موضوعی که هر سال متهم جدیدی دارد و امسال نیز پس از 
عبور از کیفیت بنزین، خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها نوبت به 
نیروگاه ها و مازوت سوزی آنها رسیده است. هرچند ماجرای سوزاندن 
مازوت و آلودگی هوای این روزهای پایتخت، موضوع تازه ای نیس��ت، 
اما برای اولین بار است که مسئوالن سازمان حفاظت از محیط زیست 
بدون پرده پوش��ی می گویند وزارت نفت و نیرو بی توجه به هشدارها و 
پیش��نهادهای آنها، مازوت را در نیروگاه های تولید برق می سوزانند و 

باعث آلودگی هوا می شوند.
یافتن راه حل و چاره برای حل مش��کل آلودگی هوا بی شک یکی 
از مهمترین وظایف دولت اس��ت اما هر سال پیدا کردن مقصر آنقدر 
زمان می برد که دیگر مجالی برای چاره اندیشی نمی ماند و از آنجایی 
که فصل س��رما چندان طوالنی نیس��ت، تنها غبار س��یاه آلودگی در 
پایان فصل نصیب مردم می ش��ود. علی رغم اینکه در سال های پیش 
بنزین متهم اصلی آلودگی هوا بود اما آنطور که مسئوالن اعالم کردند 
افزایش کیفیت بنزین، این فرآورده نفتی را از گردونه خارج کرده اما 
همچنان احتراق بد خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها مورد اتهام 
است اما آنچه که امسال مورد توجه قرار گرفته، مازوت سوزی صنایع 

و نیروگاه هاست.
مازوت چیست و چه ضررهایی به همراه دارد؟

به گزارش ایس��نا، جس��ت و جو در سایت های تخصصی این حوزه 
نشان می دهد مازوت نوعی نفت کوره به شمار می آید که کیفیت پایین 
و ویس��کوزیته باالیی دارد و در نیروگاه های حرارتی و موارد مشابه از 
آن استفاده می شود. در اروپا و ایاالت متحده، ترکیب مازوت شکسته 
به گازوئیل تبدیل می شود. در گذشته، مازوت برای گرم کردن خانه ها 
در شوروی سابق و شرق دور مورد استفاده قرار می گرفت چراکه آنها 
تجهیزات الزم برای تبدیل مازوت به س��ایر محصوالت پتروش��یمی 

را نداش��تند. در کش��ورهای غربی به کوره هایی که از مازوت استفاده 
می کنند، کوره های ضایعات سوز نیز می گویند.

مازوت که به طور عمده توس��ط کش��ورهای روس��یه، قزاقستان، 
آذربایجان، ترکمنستان و ایران تولید می شود برای گرم کردن بویلرها 
)دیگ بخار( جهت تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد چراکه این 
ماده، گرمای سوختن بسیار باالیی دارد. از عوامل مهم در درجه بندی 
این س��وخت باید به محتوای گوگرد آن اشاره کرد که متأثر از منبع 
اصلی آن است. در حمل و نقل مازوت به طور معمول به این سوخت، 
»نفت کثیف« )Dirty Oil( می گویند و از آنجایی که ویس��کوزیته 

بسیار باالیی دارد، پمپ کردن آن به تجهیزات خاصی نیازمند است.
م��ازوت را می ت��وان از جمله ترکیب های نفت خام به ش��مار آورد 
که حاصل تقطیر جزء به جزء آن به هنگام پاالیش نفت خام اس��ت 
و بعد از تبخیر بنزین و س��ایر فرآورده های س��بک تر، از نفت خام به 
دس��ت می آید. بر این اساس مازوت نوعی نفت کوره با کیفیت بسیار 
پایین به ش��مار می آید نفت کوره از جمله فرآورده های نفتی اس��ت 
که در بسیاری از موتورها، چراغ ها، گرمکن ها و کوره ها مورد استفاده 
ق��رار می گیرد و همچنین به عنوان حالل نی��ز از آن بهره می گیرند. 
نفت کوره همانطور که گفته شد از نفت خام به دست می آید و برای 

استفاده در کاربری های مختلف، آن  را پاالیش می کنند.
اما مازوت و سایر نفت های کوره برای محیط زیست تبعات مختلفی 
به همراه دارند. امروزه ما به روش های مختلفی در معرض فرآورده های 
نفتی از جمله نفت کوره و مازوت قرار می گیریم. محتمل ترین حالت 
زمانی اس��ت که برای گرم کردن خانه ها از نفت س��فید استفاده شود 
که در گذش��ته بسیار رواج داشته است. عالوه بر این، از نفت سفید و 
س��ایر ترکیبات نفتی به عنوان حالل و پاک کننده نیز بهره می گیرند 
بنابراین در صورت ذخیره و نگهداری این مواد در منزل و تبخیر آنها، 
احتمال تماس آنها با پوس��ت بسیار زیاد اس��ت. عالوه بر این، وجود 

نیروگاه های حرارتی در نزدیکی ش��هرها و اس��تفاده از مازوت در آنها 
س��بب قرارگیری انسان در معرض ترکیبات حاصل از سوختن ناقص 

این فرآورده ها خواهد شد.
پیامدهای استفاده از مازوت بر سالمتی انسان ها

مازوت و سایر سوخت ها زمانی که آنها را در هوا تنفس یا اینکه آب  
و غذای آلوده را مصرف کنید و همچنین به هنگام تماس پوس��ت با 
این مواد، وارد بدن می ش��وند. همچنین اگر محل کار یا زندگی شما 
در نزدیکی کارخانه ها و نیروگاه هایی باشد که از این سوخت استفاده 

می کنند، مازوت و سایر سوخت ها وارد بدن می شوند.
در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی حاوی گوگرد همچون مازوت، 
ترکیباتی موس��وم به Sox منتشر می ش��وند که بخش بیشتر آن  را 
SO2 تش��کیل می دهد SO2 گازی سمی اس��ت که برای سالمتی 
مضر اس��ت. این گاز، وزن بیش��تری نس��بت به هوا دارد و زمانی که 
غلظت آن در هوا به بیش از 500ppb برسد، بوی بدی خواهد داشت 
که در این سطح، کشنده خواهد بود. این گاز در غلظت های پایین تر، 
درد قفس��ه سینه، مشکالت تنفسی، قرمزی چشم و افزایش احتمال 
بروز بیماری های قلبی و تنفسی را به همراه دارد. به طور کلی، غلظت 
معمول این گاز در اتمسفر کمتر از 10ppb ذکر می شود که در این 
غلظت اثر مخربی بر سالمتی نخواهد داشت. اثر دوم سوزاندن مازوت 
و سایر سوخت های گوگردی،  تشکیل سولفات ها و نیترات ها به شکل 
آئروسول یا ذرات بسیار ریز هوا است که »ذرات معلق« موجود در هوا 
را سبب می شوند. این ذرات معلق با تشدید آلودگی هوا خطر آسم و 
حمالت قلبی و تنفسی را افزایش می دهند. اثر سوم سوزاندن مازوت 
از منبع انتش��ار آن فراتر می رود و در این حالت اکسیدهای گوگرد به 
دلیل واکنش در اتمسفر و فاز محلول در آب، به اسید تبدیل می شوند. 
این آئروس��ول های اسیدی تحت ش��رایط خاص هواشناسی به باران 
اسیدی، برف و مه تبدیل خواهند شد. زمانی که آلودگی هوا ناشی از 

عملکرد و فعالیت های انسانی نباشد، pH باران های اسیدی در حدود 
5.5 خواهد بود که این میزان خاصیت اسیدی به دلیل وجود کربنیک 
اسید حاصل از واکنش بخار آب با دی اکسید کربن است. این باران های 
اس��یدی اثرات مخرب دیگری نیز برجای می گذارند که از میان آنها 
می توان به حل شدن فلزات سنگین در باران های اسیدی اشاره کرد و 
خاک ها نیز دیگر توانایی نگه داشتن ریشه درختان را نخواهند داشت. 
در نتیجه با فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی، احتمال بروز 

سیل افزایش می یابد.
مسئوالن درباره مازوت سوزی چه می گویند؟

موضوعی که بارها از س��وی مسئوالن در کالنشهرها تکذیب شده 
اس��ت، آنطور که گفته می ش��ود هیچ کدام از صنای��ع و نیروگاه های 
تهران از مازوت استفاده نمی کنند، اما این مسئله مربوط به کل کشور 
نمی ش��ود و وزیر نفت در این باره گفت: »بی تردید باید میزان مصرف 
مدیریت شود، تمایل نداریم که از سوخت مازوت استفاده کنیم اما در 
نقاطی مجبور به این کار هستیم. گازوئیل هم در حداکثر ممکن تامین 
می شود و بیشتر از این امکان ندارد. ما هر مقدار گازوئیل اضافی داریم 

می دهیم بخشی هم از مخازن باید استفاده شود.«
به گفته زنگنه، »برخی استانداران کشور درخواست می کنند که استان آنها 
از مصرف مازوت مس��تثنا شود، اما با هر استانی که صحبت می شود چنین 
خواس��ته ای مطرح است. صنایع س��یمان از ابتدا قرار بود در فصل زمستان 

مازوت مصرف کنند و قراری برای مصرف نفت کوره در این فصل نبود.«
وزیر نفت گفت که »در دولت تصویب می کنیم که قیمت نفت کوره 
معادل گاز مصرفی شود. برخی از افراد درباره نفتکش ها اظهار نگرانی 
کرده بودند که ما این موضوع را حل کردیم. البته ما روغن و الستیک 
به فردی نمی دهیم و کاس��بی هم راه نمی اندازیم. ما مش��کلی از نظر 
نفتکش برای حمل بار به نیروگاه ها نداریم، چراکه این موضوع با تدابیر 
خاص حل و فصل ش��ده است. بی تردید نباید تبلیغات درباره مصرف 

خانگی و کاهش مصرف س��وخت ادامه داشته باشد. اگر مصرف برق 
کاهش پیدا کند مصرف مازوت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مهمترین 
خواست وزارت نفت این است که قطع مصرف مازوت از 1۸0 میلیون 
لیتر با تدابیر خاص خود افزایش پیدا نکند. ما نمی توانیم این مشکل 
را حل کنیم و در صورت بروز مشکل، خود آنها نیز با دشواری مواجه 
خواهند ش��د. لذا از همکاران در صنعت برق می خواهیم که با تدابیر 

الزم این موضوع را رعایت کنند.«
همچنین رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز درباره مازوت سوزی و مشکل 
آلودگی هوا گفت: »1000 میلیون متر مکعب تولید و مصرف گاز در 
ایران رقم بزرگی است. ما براساس قراردادها صادرات برق داریم و هم 
م��ا و هم وزارت نفت به طور طبیعی مالحظات مردم خود را قطعا در 
چارچ��وب قراردادها در نظر گرفته ایم، اما همه مقدار گازی که ما در 
نیروگاه ها اس��تفاده می کنیم تا برق تولید کنیم و این برق صادر شود 
کمتر از یک درصد تولید گاز کش��ور است. اگر نفت صادر نکنیم و یا 
قراردادهای خود را متوقف کنیم، از یک درآمد ارزی محروم می شویم 
که صنعت برق ما در این شرایط تحریمی به آن بسیار احتیاج دارد.«

اردکانیان ادامه داد: »در وزارت نیرو با توجه به شرایطی که وجود دارد 
استفاده از نیروگاه های برق آبی را افزایش داده ایم و برای جبران و کمک 
به نیروگاه های حرارتی وارد مدار کرده ایم. هم در یک همکاری نزدیک 
با ش��رکت ملی گاز ایران و وزارت نفت سعی خواهیم کرد که کمترین 
اختالل ایجاد ش��ود، تغییرات نیروگاه��ی ما به خصوص واحدهایی که 

می توانند از سوخت مایع استفاده کنند را نیز تدبیر کرده ایم.«
با این وجود باید توجه داشت که تعداد نیروگاه های فرسوده در ایران 
کم نیس��ت و عدم نقدینگی موجب شده تا آنطور که باید جایگزینی 
نیروگاه ها صورت نگیرد، در تهران نیز هرچند که گفته می شود تاکنون 
از مازوت اس��تفاده نشده اما قدمت باالی برخی از نیروگاه های تهران 
آلودگی به همراه دارد که باید برای این مهم فکری اساسی اتخاذ شود.

آلودگی هوا معضل چندین س��اله کالنشهرها است؛ موضوعی که 
تا سالیان قبل می ش��د با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و دست به دعا 
بودن برای بارش باران امید به رفع آن داش��ت، امسال اما در شرایطی 
که حتی مدارس و دانشگاه ها به خاطر کرونا تعطیل بوده و ادارات نیز 
با ظرفیت 50 درصدی فعالند، بازهم گریبانگیر کالنشهرها شد. البته 
امس��ال با وجود بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، مشاغل 
گ��روه چهار و فعالی��ت 50 درصدی کارکنان دول��ت گمان می رفت 
آلودگی هوا که همواره معضل فصول سرد سال است، کمتر خودنمایی 
کند، اما متاسفانه باز با قدرت  ظاهر شد تا با ویروس تاجدار دست در 

دست هم داده و شرایط ابتال به بیماری کرونا را هموارتر سازد.
طرح مبحث مازوت س��وزی توسط محیط زیس��ت و رد آن توسط 
استانداری و شرکت برق حرارتی و اعالم اینکه برخی نیروگاه ها اقدام 
به اس��تفاده از سوخت های غیراس��تاندارد می کنند، در حالی مطرح 
می شود که تا سال قبل توپ آلودگی هوا در زمین مردم و استفاده از 

خودروهای تک سرنشین بود.
در هر حال براس��اس اعالم متخصصان، آلودگی هوا می تواند ریه ها 
را حساس کرده و بستر ابتال به بیماری های مزمن تنفسی و از جمله 

کرونا را فراهم کند. در این زمینه، دکتر علیرضا زالی، فرمانده س��تاد 
مدیری��ت کرونا در ته��ران گفت که »آالیندگی ه��وا از طریق ایجاد 
حساسیت ها، فرد مستعد ابتال به بیماری را در خطر ابتال به کرونا قرار 
می دهد. مژک ها نقش مهمی در سیس��تم تنفسی دارند همچنین در 
بیماری کرونا و زدودن فضای تنفسی از ویروس نقش بسزایی دارند که 
آلودگی هوا تاثیر بسیاری بر روی آنها دارد و این در حالی است که در 

وارونگی هوا، ویروس کرونا زمان بیشتری در فضا می ماند.«
همچنین دکتر س��یما سادات الری، س��خنگوی وزارت بهداشت، 
گفت ک��ه »آلودگی هوا میزان آس��یب پذیری دس��تگاه تنفس��ی را 
افزای��ش می دهد و به عن��وان زنگ خطری جدی برای بیماران مبتال 
ب��ه بیماری ه��ای حاد و مزمن تنفس��ی و همچنین بیم��اران قلب و 
عروقی اس��ت. براساس مطالعات و شواهد علمی، آلودگی هوا یکی از 
عوامل افزایش بیماری هایی مانند کووید-19 است و بنابراین افرادی 
ک��ه بیماری های زمینه ای دارند و در مناطق��ی با هوای آلوده زندگی 

می کنند، در معرض خطر بیشتر ابتال به کووید-19 قرار دارند«
این نکات از سوی مسئوالن وزارت بهداشت در حالی مطرح می شود 
که اخیرا اختالف نظرهایی بر سر علت آلودگی هوا مطرح شده است. 

هرچند که براس��اس مطالعات خودروهای دیزلی، موتورس��یکلت ها، 
ناوگان حمل و نقل عمومی و... بیش��ترین س��هم را در آلودگی هوای 
کالنش��هرها دارند، اما ظاهرا امس��ال نیروگاه ها و صنایع نیز به  دلیل 
استفاده از سوخت های غیراس��تاندارد نقش مهمی در آلودگی هوای 
برخی کالنش��هرها داش��ته اند؛ موضوعی که س��بب ش��د تا مسعود 
تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
از تذکر به وزارت نیرو درباره مازوت سوزی خبر دهد؛ هرچند که مدتی 
بعد این موضوع از س��وی مدیرعامل شرکت برق حرارتی تکذیب شد 
و اس��تاندار تهران نیز در جلس��ه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران 
گفت: »هیچ صنعت و نیروگاهی از سوخت مازوت استفاده نمی کند، 
اما داده هایی وجود دارد که نش��ان می دهد نیروگاه ها و صنایع اطراف 

تهران از سوخت های غیراستاندارد استفاده می کنند.«
البته آلودگی هوا فقط در تهران نیست و اصفهان و اراک نیز از جمله 
ش��هرهای آلوده هس��تند که باید فکری به حال شان کرد. در همین 
راستا، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت می گوید: 
»پنجشنبه هفته گذشته جلسه ای با رئیس جمهوری داشتیم و رئیس 
س��ازمان حفاظت از محیط زیست هم حضور داشتند. بحث هایی در 

زمینه جایگزین شدن س��وخت در نیروگاه ها و میزان مصرف گاز در 
فصل س��رما هم وجود دارد که در زمینه آلودگی هوا همه دس��ت به 
دست هم می دهند. میزان سوخت پاک یا گاز به علت فصل سرد باال 
می رود. در مورد نیروگاه های تهران تصمیم گیری شده که جایگزینی 
س��وخت انجام ش��ود، اما با توجه به کمبود س��وخت این اتفاق هنوز 
نیفتاده اس��ت.« در هر حال وزارت بهداشت، آلودگی هوا را چهارمین 
عل��ت مرگ در دنیا می داند و تاکی��د دارد که این معضل می تواند بر 
روی س��کته های قلبی و مغزی، س��رطان ریه و دیابت موثر باشد، اما 
موضوعی که در شرایط کنونی و در بحران کرونا مهم است، این است 
که ثابت ش��ده ویروس کرونا می تواند بر روی ذرات معلق ریز بچسبد 
و وارد سیستم تنفسی فرد شود بنابراین ذرات معلق در هوا می توانند 
یک نوع مس��یر انتقال برای کرونا باشند و بر همین اساس هم وزارت 
بهداشت اعالم کرد که آلودگی هوا تا 15درصد منجر به افزایش موارد 

ابتال و مرگ به علت کرونا می شود.
در چنین ش��رایطی موضوع تعطیلی کالنشهرها در کمیته اضطرار 
آلودگی هوا مطرح شد؛ موضوعی که معاون بهداشت وزارت بهداشت 
معتقد اس��ت: »دیگر تعطیلی برای رفع آلودگی هوا کارس��از نیست. 

در این مدت کم تعطیلی نداش��تیم ولی مسائل دیگر هم وجود دارد. 
اگر مردم در تهران تعطیل ش��وند به سمت شمال حرکت می کنند و 
همین اتفاقی می افتد که حاال در اس��تان های شمالی پیک کرونا رخ 
داده اس��ت.« به اعتقاد او، »تعطیلی یعنی اف��راد در خانه بمانند و به 
این معنا نیس��ت که س��فر بروند. کرونا و آلودگ��ی هوا اکنون معضل 
دو س��ویه است. مدارس که تعطیلند، کارمندان دولت هم که نصفه و 
نیمه سرکار رفتند و کسب و کار هم که اکثرا در این 11 ماه تعطیل 
بودند، بنابراین در مورد آلودگی هوا، خیلی هم به تعطیلی فکر نکنید 

که کارساز نیست.«
حواشی پیرامون تعطیلی کالنشهرها از جمله تهران در حالی مطرح 
می ش��ود که روز یکش��نبه 14 آذرماه وضعیت هوای ته��ران در 19 
ایستگاه سنجش کیفیت هوا قرمز گزارش شد و این آلودگی در حال 
افزایش است. در شرایطی که اعمال محدودیت های کرونایی توانست 
میزان مرگ و میر ناش��ی از کرونا را تا بیش��تر از یک سوم هفته های 
قبل کاهش دهد، آلودگی ه��وا و عوارض کوتاه مدت و بلندمدت آن 
دغدغه این روزهای مس��ئوالن وزارت بهداشت است؛ موضوعی که به 

نظر می رسد دیگر تعطیلی هم راه چاره آن نیست.

آلودگی هوا خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد
بحران هوا در آشوب کرونا

همه چیز درباره مقصر جدید آلودگی هوای پایتخت

مازوت چگونه نفس تهرانی ها را گرفت؟

سعید اشتیاقی
کارشناس اقتصادی



فرص��ت امروز: فون می��زس، اقتصاددان مکتب اتری��ش می گوید آزادی 
اقتصادی به این معناس��ت که شهروندان بتوانند راهی را که می خواهند به 
جامعه بپیوندند، انتخاب کنند. به اعتقاد او، روا نیست برای چیزی انتزاعی 
به ن��ام منافع اجتماع��ی، آزادی انتخاب را از آدم های واقعی با گوش��ت و 
پوس��ت و استخوان دریغ کنیم. به طور کلی، آزادی اقتصادی یعنی انتخاب 
ش��خصی، مبادله داوطلبانه، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت کامال مشخص 
و قانونی. وقتی آزادی اقتصادی وجود داش��ته باش��د، افراد قادرند تصمیم 
بگیرن��د که چه کاال و خدماتی و چگونه تولید کنند. بارزترین فایده آزادی 
اقتصادی این است که به افراد اجازه داده می شود که خود تصمیم بگیرند، 
تا اینکه فرآیندهای سیاسی و یا اعمال خشونت آنها را وادار به انجام کاری 
کنند. به گواه تاریخ، کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری داشته اند، رشد 
س��ریع تری را نیز تجربه کرده اند و کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتری 
داشته اند رشد آهسته تری داشته اند و یا اینکه در برخی از دوره های زمانی 
اصال رش��د نکرده اند. از همین روست که برداش��تن گام های اساسی برای 
آزادی بیشتر اقتصادی همواره از سوی اقتصاددانان و اندیشمندان اقتصادی 
به سیاس��ت مداران و سیاس��ت گذاران توصیه شده اس��ت. حال اگر آزادی 
اقتص��ادی را به همان معنایی که فون میزس تعریف کرده در نظر بگیریم، 
شهروندان ایرانی چقدر در انتخاب راه پیوستن به جامعه خود آزاد هستند؟

شاخص آزادی اقتصادی؛ از تئوری تا واقعیت
آزادی اقتص��ادی مفهومی گس��ترده اس��ت ک��ه عموما به مق��ررات و 
محدودیت های دولتی کمتر برای مش��ارکت نهادها و بنگاه های خصوصی 
گفته می شود. آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر 
اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساسا چنین هدفی با ایجاد 
زیرس��اخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می ش��ود، 
محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های گذشته این فرآیند را با 
هدف افزایش رقابت پذیری فضای اقتصادی شان در سطوح مختلف دنبال 
کرده اند. تا جایی که عمال در کشورهای درحال توسعه، آزادسازی اقتصادی 
به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم می شود. یعنی سیاست هایی در 
این کش��ورها در پیش گرفته می شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، 
ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود. اگر به کشورهایی 
که در چند سال اخیر رش��د اقتصادی نسبتا باالیی داشته اند، نگاه کنیم، 

تاثیر این مورد را به وضوح مشاهده می کنیم.
در ای��ن میان، وضعیت ایران در ش��اخص آزادی اقتصادی به هیچ وجه 
مطلوب نبوده و نیست. آمارها نشان می دهد ایران در سال 201۸ با شاخص 
آزادی اقتصادی 4.۸ از میان 162 کش��ور جهان در رتبه 15۸ قرار گرفته 
است؛ یعنی براساس رتبه بندی کشورها از آخر، ایران در سال 201۸ از بین 
162 کش��ور در رتبه پنجم جهان از لحاظ بدی ش��اخص آزادی اقتصادی 
واقع شده و تنها چهار کشور آنگوال، لیبی، سودان و ونزوئال وضعیت بدتری 
از ای��ران دارند. ش��اخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی بین س��ال های 
2010 تا 201۸ به ترتیب نزولی و صعودی بوده اند؛ به طوری که ش��اخص 
و رتبه ایران در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر 5.54 و 141 در سال 
2010 به 4.۸ و 15۸ در سال 201۸ تغییر کرده اند.  در این راستا، موسسه 

مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی 
آزادی اقتصادی در ایران و جهان پرداخته و عقبگرد ایران در لیگ آزادی 
اقتصادی را بررسی کرده است. البته شاخص آزادی اقتصادی کشورها هر 
ساله از سوی دو بنیاد هریتج و موسسه فریزر سنجیده و منتشر می شود، 
اما از آنجا که گزارش آزادی اقتصادی موسس��ه فریزر اعتبار بیشتری دارد 
و اقتصاددانان و پژوهش��گران اقتصادی عمدتا به داده های فریزر اس��تناد 
می کنند، در این گزارش نیز از رتبه بندی موسسه فریزر استفاده شده است.

بازوی کارشناسی وزارت صمت در این گزارش با عنوان »بررسی آزادی 
اقتصادی جهانی و جایگاه ایران در آن با تمرکز بر مؤلفه های آزادی تجارت 
بین الملل« نوشته اس��ت: جایگاه ایران در رتبه و شاخص آزادی اقتصادی 
در س��ال های 2010 تا 2019 وخیم تر شده اس��ت؛ درحالی که طی دوره 
2010-1۸ کشور با تنزل 1.۸ درصدی در شاخص آزادی اقتصادی مواجه 
بوده است، رتبه ایران نیز طی این دوره، 1.4 درصد وخیم تر شده است که 

این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد.
از اندازه دولت و پول باثبات تا حقوق مالکیت

موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی در ادامه گ��زارش خود به 
ارزیابی مولفه های شاخص آزادی اقتصادی پرداخته و وضعیت ایران در هر 
یک از این مولفه ها را مورد بررس��ی قرار داده است. این مولفه ها به ترتیب 

شامل اندازه دولت، پول باثبات، حقوق مالکیت و مقررات است.
حوزه اندازه دولت ایران از 6.11 در س��ال 2010 با متوس��ط نرخ رش��د 
س��االنه منفی 0.5 به 5.۸7 تنزل کرده اس��ت؛ یعنی طی این دوره، اندازه 
دولت ایران بزرگ تر شده است، بدین صورت که سهم مصارف دولت از کل 
مص��ارف )مصارف بخش خصوصی + مصارف دولت( در حال افزایش بوده 
است. مولفه بعدی، پول باثبات است و کشورمان از لحاظ حوزه پول باثبات 
از مقدار 7.6 در سال 2010 با متوسط نرخ رشد منفی 2.6 به مقدار 6.17 
در س��ال 201۸ تنزل کرده است. این وضعیت نشان از نوسانات زیاد پول 
ملی کشور در مقابل سایر اسعار دارد. از سوی دیگر، این معنای عدم ثبات 

قیمتی در کشور نیز هست.
نظام حقوقی و حقوق مالکیت، دیگر مولفه ای اس��ت که در این گزارش 
بررسی شده اس��ت. این حوزه بین سال های 2010 تا 201۸ رشدی برابر 
با 0.4 درصد داش��ته اس��ت؛ به طوری که از 4.09 در سال 2010 به 4.21 
در سال 201۸ افزایش یافته است. بررسی مؤلفه های این حوزه از شاخص 
آزادی اقتصادی نش��ان می دهد که این رش��د مثبت حوزه نظام حقوقی و 
مالکیت کش��ور، بیشتر ناش��ی از مؤلفه های »اجرای مقررات قراردادها« و 
»محدودیت های نظارتی در فروش امالک و مس��تغالت« است؛ زیرا بقیه 
مؤلفه های این حوزه طی این دوره زمانی با تنزل مواجه ش��ده اند. این دو 
مؤلفه به ترتیب با متوس��ط نرخ رشد ساالنه 0.5 و  4.2 از مقادیر 4.44 و 

5.۸7 در سال 2010 به 4.62 و ۸.17 در سال 201۸ رسیده اند.
ام��ا مولفه بعدی که بازوی کارشناس��ی وزارت صم��ت در گزارش خود 
بررسی کرده، مقررات و قوانین است. روند حوزه مقررات ایران در سال های 
2010،2015 و 201۸ نش��ان می دهد این حوزه متوسط نرخ رشد ساالنه 
1.7 در دوره زمانی مذکور داشته است؛ به طوری که از 4.75 در سال 2010 

به 5.45 در سال 201۸ افزایش یافت. این حوزه تقریبا در تمامی مؤلفه ها 
رشد مثبت را طی این دوره زمانی تجربه کرده است؛ منتهی در چند مؤلفه 
با رش��د منفی مواجه شده که در کل، برآیند نرخ های رشد مثبت و منفی 

منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.
حوزه مقررات ش��اخص آزادی اقتصادی، با شاخص کیفیت مقررات )که 
بخشی از شاخص حکمرانی خوب منتشر شده از سوی بانک جهانی است( 
ارتب��اط نزدیکی دارد. کیفیت مقررات، توانای��ی دولت در تدوین و اجرای 
سیاس��ت ها و مقررات صحیح در راستای توسعه بخش خصوصی است که 
این خود، دارای مؤلفه های متعددی است که تماما برای حمایت از فعالیت 
بخش خصوصی اس��ت. ش��اخص کیفیت مقررات، در دامنه ای بین مثبت 
2.5 و منفی 2.5 اس��ت. مالحظه می ش��ود که این ش��اخص در این دوره 
زمانی برای کشورهای ترکیه و امارات، همواره مثبت و برای ایران علی رغم 
متوسط بهبود ساالنه 0.۸2 درصدی، همواره منفی بوده است. متوسط این 
شاخص برای این سه کشور ایران، امارات و ترکیه طی این دوره به ترتیب 

منفی 1.3۸، 0.۸۸ و 0.24 است.
تحوالت آزادی تجارت جهانی در دهه گذشته

بررسی ها نشان می دهد آزادی تجارت بین الملل در دوره 2010 تا 201۸ 
با فراز و فرودهایی مواجه بوده و ساالنه به طور متوسط کاهش 7.2 درصدی 
داش��ته است؛ به طوری که از 4.17 در سال 2010 به 2.29 در سال 201۸ 
تنزل کرده اس��ت. بررس��ی این حوزه برای دو کش��ور امارات و ترکیه نیز 
حاکی از تنزل برای کشورهای مذکور است، اما در مقایسه با ایران، بسیار 
کمتر کاهش پیدا کرده اس��ت )به ترتیب منفی 0.2 و منفی 0.1 درصد(، 
اما نکته مهم تر این است که دو کشور مهم منطقه در حوزه آزادی تجارت 
بین الملل، مقادیر بسیار باالتری را در مقایسه با ایران داشته اند؛ برای نمونه 
در س��ال 201۸، مقدار ع��ددی معیار آزادی تج��ارت بین الملل امارات و 

ترکیه، به ترتیب 3.6 و 3 برابر ایران بوده است.
در ای��ن دوره زمانی برخی از مؤلفه ه��ا و زیرمؤلفه های مرتبط با آزادی 
تجارت بین الملل، با رشد مثبت و برخی دیگر با رشد منفی مواجه بوده اند 
که نهایتا در مجموع، نرخ متوسط نرخ رشد ساالنه منفی 7.2 برای آزادی 
تجارت بین الملل طی سال های 2010 تا 201۸حاصل شد. عالوه بر این، 
سه کشور ایران، امارات و ترکیه در شاخص »تجارت مرزی« طی سال های 
2015 ت��ا 2020 به ترتیب متوس��ط نرخ رش��د س��االنه 7.6، 0.4 و 0.۸ 
درصدی داشته اند. مالحظه می شود که ایران، نرخ رشد بسیار بیشتری در 
این شاخص نسبت به دو کشور دیگر داشته، اما همواره طی این دوره مقدار 

این شاخص برای ایران، از دو کشور دیگر کمتر بوده است.
مؤلفه »نرخ ارز در بازار س��یاه« از 10 در س��ال 2015 به صفر در سال 
201۸ به تنزل کرده است که نشان دهنده کاهش بسیار شدید این مؤلفه 
اس��ت. مؤلفه »کنترل جابه   جایی سرمایه و مردم« نیز در سال های 2010 
تا 201۸ کاهش 14.5 درصدی داشت است. هرچند دو زیرمؤلفه »کنترل 
س��رمایه« و »آزادی حضور خارجی ها در کش��ور« رش��د داش��ته اند، ولی 
زیرمؤلفه »آزادی مالی« به اندازه زیادی کاهش  یافته است )نرخ رشد منفی 

14.5 درصدی(.

چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی افت کرده است؟

عقبگرد ایران در لیگ آزادی اقتصادی

پول و درآمد بیش��تر بدون تردید هر کس��ی را خوش��حال می کند، 
اما مطالعات نش��ان داده که خالف این رابطه نی��ز مصداق دارد، یعنی 
افراد ش��ادتر پول و درآمد بیشتری به دس��ت می آورند. از سال 2000 
میالدی بود که سازمان ملل متحد معیارهای خود برای تشخیص سطح 
توسعه یافتگی کشورها را تغییر داد. در رویکردهای تازه این سازمان، پای 
متغیرهایی مثل نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی به عنوان 
عوامل کلیدی برای توصیف توسعه یافتگی کشورها به میان آمد. پس از 
این، موسسات پژوهشی بسیاری در سطح جهان برای اندازه گیری سطح 
رضایتمندی مردم در کش��ورهای مختلف، به طور ساالنه گزارش هایی 
را منتش��ر کردند که گالوپ و لگاتوم از جمله آنهاست. گزارش های این 
موسس��ات در سال های اخیر نش��ان می دهد که سطح رضایتمندی و 

خشنودی در کشورهایی مثل ایران نگران کننده است.
در سال 201۸، موسسه گالوپ در گزارش شادکامی خود اعالم کرد که 
ایران از 156 کشور جهان در رتبه 106 ایستاده است. نکته نگران کننده تر 
اینکه نمره ش��ادی ای��ران در دوره 2005 تا 2007 بیش��تر از دوره 2013 
تا 2015 بوده که نش��ان می دهد، روند ش��ادی در ایران نزولی بوده است. 
همچنین گزارش موسسه لگاتوم در سال 201۸ نشان می دهد، رتبه ایران 

در حوزه س��رمایه اجتماعی 55 و در حوزه اقتصادی 94 و رتبه کلی ایران 
 numbeo در این رتبه بندی 10۸ بوده اس��ت. همچنین مطابق گزارش
در سال 201۸، رتبه شهر تهران در مقایسه با شهرهای دیگر جهان از نظر 
ش��اخص کیفیت زندگی، از میان 526 نمونه دیگر، 433 بوده که گویای 
شرایط نگران کننده کیفیت زندگی در پایتخت ایران است، اما چه دالیلی به 

کاهش رضایتمندی از زندگی منجر می شود؟
بررس��ی های مختلف نشان می دهد وضعیت درآمد و اشتغال افراد بر 
میزان شادکامی آنان اثر دارد. یک بررسی در ایران با پرسش از 14 هزار 
و 239 زن و مرد 20 تا 40 ساله ساکن در شهرها و روستاهای کشور به 
این نتیجه رسید که شادکامی ارتباط معناداری با سطح درآمد افراد دارد 
و کسانی که سطح درآمد خود را خیلی بد و بد گزارش کرده اند، نسبت 
به دیگر افراد کمتر شاد بوده اند. همچنین شادکامی افراد بیکار از افراد 
شاغل کمتر بوده است. یک پژوهش دیگر نشان می دهد افزایش سطح 
بیکاری و باالرفتن نرخ آس��تانه ای آن، اثر منفی بر ش��ادی مردم دارد. 
پیمایشی دیگر در بررسی 37۸ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به این 
نتیجه رسیده که بین اشکال مختلف سرمایه، از اقتصادی تا اجتماعی و 

شادی افراد، رابطه معناداری وجود دارد.

پژوه��ش دیگری در بررس��ی اث��ر عوام��ل اقتصادی-اجتماعی موثر 
بر ش��ادی نیز می گوید بیکاری افراد تحصیلکرده س��بب کاهش شدید 
ش��ادکامی در این افراد شده اس��ت، یعنی اثر منفی بیکاری با افزایش 
س��طح تحصیالت بیشتر شده اس��ت. همچنین بیکاری غیرارادی افراد 
با تحصیالت باالتر، عامل نارضایتی آنان و ارتباط منفی بین تحصیالت 
و شادی اس��ت. بیکاری تحصیلکرده ها باعث بروز افسردگی، بی هدفی، 
ناامیدی، بی انگیزگی و بی ارزش��ی این افراد شده است. نکته قابل توجه 
در این بین، عدم هماهنگی بین سیاست های توسعه کمی دانشگاه های 
کشور و سیاست های آموزشی با نیازهای بازار کار است. این ناهماهنگی 
به بروز آسیب های اجتماعی مختلف و کاهش میزان شادکامی در جامعه 

منجر شده است.
در ش��رایطی که نرخ تورم بیش از 30 درصد و گزارش های رسمی از 
اشتغال، گویای افزایش سطح بیکاری است، روان مردم بیش از همیشه 
به التیام بخش��ی نیاز دارد. اطالع رس��انی ش��فاف درباره دستاوردهای 
اقتصادی کش��ور، تالش برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار مختلف و 
کاهش تورم از جمله اقداماتی اس��ت که می تواند در کوتاه مدت از آثار 

منفی مشکالت اقتصادی بر سالمت روان بکاهد.

خوشحال ها درآمد بیشتری دارند

اقتصاد شادکامی

نگاه

آیا شبکه های اجتماعی باید محتواهای خطرناک را محدود 
کنند؟

مرزهای آزادی بیان در شبکه های اجتماعی
اگر پاس��خ شما به این س��وال که آیا ش��بکه های اجتماعی باید 
محتواهای خطرناک را محدود کنند یا نه، مثبت است، این موضوع 
باید براس��اس چه قوانین و مقرراتی انجام شود و چه کسانی وظیفه 
تدوین این قوانین را برعهده دارند؟ برای پاس��خ این س��واالت بهتر 
است گزارش نشریه »اکونومیس��ت« را بخوانید. »اکونومیست« در 
این مطلب، به پیچیدگی های وضعیت آزادی بیان در دنیای معاصر 

اشاره کرده است:
»چن��د وقت پی��ش با بزرگتری��ن پرونده دادگاهی آنتی تراس��ت 
روبه رو ش��دیم. وزارت دادگس��تری ایاالت متحده آمریکا این اتهام 
را ب��ه گ��وگل وارد کرد که این کمپانی با س��ازندگان گوش��ی های 
هوش��مند معامله کرده اس��ت تا آنها این مرورگ��ر را به عنوان یک 
برنامه پایه در گوش��ی های خود ارائه دهن��د. از دید این وزارتخانه، 
این مسئله به مصرف کنندگان آسیب می زند، زیرا گزینه های دیگر 
از دس��ترس آنها خارج می ش��ود. این چینش از ای��ن طریق ایجاد 
می ش��ود که گوگل بر مسئله جس��ت وجو حکومت می کند و تقریبا 
س��همی 90 درصدی از بازار جهانی دارد و با استفاده از درآمدهای 
تبلیغاتی خ��ود هزینه معامله با س��ازندگان گوش��ی های همراه را 
درمی آورد. وزارت دادگس��تری آمریکا هنوز اعالم نکرده اس��ت که 
به دنبال چه غرامت یا راه حلی اس��ت، اما می تواند به گوگل فش��ار 
بیاورد که س��اختار مدیریت این بخش از کس��ب وکار خود را تغییر 
دهن��د. با این ح��ال خیلی دل خود را خوش نکنی��د: این پرونده از 
نظ��ر گوگل چرند اس��ت و همین نکته می توان��د دادگاه را چندین 

سال طوالنی کند.
البت��ه این عمل علیه گوگل هنوز هم فاصله زیادی با توفانی دارد 
که فیس بوک، توییتر و ش��بکه های اجتماعی با آنها روبه رو هستند. 
یکی از این اسامی تمرکز خاصی روی نوعی قرارداد شرکتی دارد و 
دیگری در یک توفان سطح 5 از نارضایتی مردم قرار دارد. چپ گراها 
ادعا می کنند ک��ه از تئوری توطئه های »کیوان��ان« تا فعالیت های 
نژادپرست های سفیدپوس��ت، شبکه های اجتماعی نقش پررنگ در 
ورود م��ردم به نفرت پراکن��ی و اخبار غلط دارند. راس��ت گراها هم 
بنگاه های فناوری را به سانس��ور متهم می کنند، که ش��امل پرونده 
پسر جو بایدن پیش از برگزاری انتخابات آمریکا هم می شد. با این 
حال هنوز هم این مسئله که باید با شبکه های اجتماعی چه کنیم، 
در بهتری��ن حالت در همان وضعیت مراحل چهارگانه مقابل گوگل 
قرار دارد: آسیب زدن، حاکمیت، غرامت و به تاخیر انداختن. چیزی 

که در میان است، تعیین کنترل کننده آزادی بیان است.
شیرجه در یک مسئله

یک ده��م مردم آمریکا باور دارند که ش��بکه های اجتماعی مفید 
هستند و تقریبا دوسوم آنها معتقدند که این شبکه ها مضر هستند. 
از بهمن س��ال گذش��ته تا امروز، یوتیوب تقریب��ا 200 هزار ویدئو 
»خطرناک یا گمراه کننده« درباره کووید-19 شناسایی کرده است. 
در انتخابات س��ال 2016، پیش از رای دادن، 110 تا 130 میلیون 
آمریکایی بزرگس��ال اخبار جعلی می دیدن��د. در میانمار از فی بوک 
برای تحریک حمالت نسل کش��ی علیه اقلیت مس��لمان این کشور، 

استفاده شد.
اقدام��ات بنگاه های فناوری برای اس��تریلیزه ک��ردن این فضای 
آلوده به این معناس��ت که تنه��ا تعداد اندکی از مدی��ران اجرایی، 
که به صورت انتخاباتی هم برگزیده نش��ده اند، در حال حاضر قصد 
دارند مرزهای آزادی بیان را تعیین کنند. این مس��ئله واقعیت دارد 
ک��ه رادیو و تلویزیون هم س��هم خود از اطالعات غل��ط را دارند و 
ادعاه��ای جمهوری خواهان درب��اره جانب داری رس��انه ها به اثبات 
نرس��یده است و در واقع منابع دست راس��تی عمدتا در زمره اقالم 
محبوب در توییتر و فیس بوک قرار می گیرند، اما فشار بر بنگاه های 
فناوری برای محدود کردن محتواهای بیش��تر هم در حال افزایش 
یافتن اس��ت. در آمریکا، جناح راس��ت از این مس��ئله وحشت دارد 
که با تحریک یک کاخ س��فید دموک��رات، کنگره و خود کارمندان 
شرکت های بزرگ فناوری، مدیران این شرکت ها تصمیم بگیرند که 

موضعی چپ گرایانه تر درباره این مسائل اتخاذ کنند.
دولت ها در جاهای مختلف دنیا حتی با اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی کارهای فراقانونی کرده اند، عمدتا بدون این که نظر عموم 
م��ردم را در نظ��ر بگیرند. ب��رای مثال، پلیس لندن از ش��بکه های 
اجتماعی خواس��ته اس��ت پس��ت های آزاردهنده، حتی اگر قانونی 
باشند را حذف کند. اواخر بهار بود که شورای قانون اساسی فرانسه 
توافقی بین دولت این کشور و شرکت های فناوری را کنار گذاشت، 
زیرا جلوی آزادی بیان را می گرفت، اما با توجه به اتفاقات اخیر این 
کش��ور احتماال این توافق مجددا به بحث گذاشته شود. دولت های 
اقتداگرایی مانند س��نگاپور هم از بنگاه های فناوری انتظار دارند که 
»اخبار جعلی« را محدود کنند که البته به احتمال زیاد منظورشان 
محتواهایی اس��ت که به شکلی انتقادی از سوی رقبای آنها منتشر 

می شود.
اگر ش��بکه های اجتماعی س��لطه کمتری داش��تند این مس��ئله 
اهمیت خیلی زیادی پیدا نمی کرد. اگر مردم می توانستند به راحتی 
تعویض لباس، در اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی هم قدرت از 
خود نش��ان دهن��د، قطعا به قوانینی که از آن خوش ش��ان نمی آید 
هم برخورد نمی کردند، اما اس��تفاده نکردن از شبکه های اجتماعی 
مانند از دس��ت دادن خط موبایل است و شما را از دوستان تان جدا 
می کند. شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی هم در توزیع اخبار 
بازی می کنند و به قول مارک زاکربرگ بنیان گذار فیس بوک، حکم 
میدان اصلی ش��هر را ب��ازی می کنند که اخبار و نظرات مختلف در 
آن تبادل می ش��د. اگر می خواهید در این گفت وگوها شرکت کنید، 

راهی ندارید مگر اینکه در این میدان حاضر شوید.
به هر حال مس��ائل این چنینی همیش��ه زوایای جنجال برانگیزی 
دارند، مخصوصا زمانی که پای سیاس��ت هم به میان کشیده شود. 
زمانی که جوامع تقس��یم شوند و مرز بین بیان خصوصی و سیاسی 
مبه��م ش��ود، تصمیم گیری ب��رای مداخله کردن یا نک��ردن قطعا 
جنجال های��ی ایجاد می کن��د. بنگاه های فناوری ش��اید بخواهند با 
سوءاس��تفاده هایی که از این موقعیت ها می شود اشاره کنند اما باید 
مراقب باشند که خود را وارد هر بحثی نکنند. به غیر از تحریک به 
خشونت، نباید جلوی بیان سیاسی را بگیرند. عیوب سیاست مداران 
با یک جدل پرسروصدا بهتر آشکار می شود تا یک سکوت اجباری.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: ابتدای س��ال 1397 بود که دولت دوازدهم تصمیم گرفت 
ن��رخ ارز را تک نرخی کرده و هرگونه معامله در قیمت های باالتر از آن  را 
قاچ��اق اعالم نماید. این درحالی بود که اکثر قریب به اتفاق کارشناس��ان 
اقتصادی این تصمیم را صحیح نمی دانستند و نسبت به بروز فساد و رانت 
هش��دار می دادند. اما اراده دولت بر نرخ ارز 4200 تومان بود و پافش��اری 
دولتمردان برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت ها در س��ال های 
بعد نیز ادامه یافت، هرچند تبعات توزیع ارز 4200 تومانی چنان دامنگیر 

اقتصاد ایران شد که صدای فعاالن بخش خصوصی را هم درآورد. 
سیاس��ت ارز ترجیحی ابت��دا برای کلیه کاالهای وارداتی اعمال ش��د و 
هرچند صدها میلیون دالر در آن مقطع زمانی برای عموم کاالهای وارداتی 
تخصیص داده ش��د، اما نه تنها قیمت ها کنترل نشد بلکه افزایش هم پیدا 
کرد. سپس فشار افکار عمومی در کنار تغییر رویکرد دولتمردان باعث شد 
تا ارز 4200 تومانی صرفا برای برخی از کاالهای اساس��ی تخصیص داده 
ش��ود، اما دریافت ارز توس��ط واردکنندگان کاالهای اساسی نیز نتوانست 
قیمت این کاالها را کنترل کند و قیمت این کاالها در بازار با افزایش قابل 
توجهی مواجه شد. حاال آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز 
گذش��ته خبر داد، با مصوبه کمیسیون تلفیق، ارز 4200 تومانی از بودجه 

سال آینده حذف می شود. 
ارز ۴۲۰۰ تومان از محاسبات بودجه حذف می شود

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1400 در نشست 
خبری روز دوش��نبه با بیان اینکه براس��اس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز 
4200 تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، گفت که 

این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد.
ب��ه گفته زارع، در الیحه بودجه 4 نرخ ارز پیش بینی ش��ده و دولت ارز 
4200 تومان، 11 هزار و 500  تومان و 17 هزار و 500 هزار تومانی را در 
قالب حکم تبصره 1 و 4 آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در 

سامانه ای تی اس )ETS( آنچه که نرخ بازار است بفروشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم 
فقط محاس��بات ما در مجلس براس��اس 17 هزار و 500 تومان بود. مردم 
بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم 
به حوزه های اش��تغال، معیش��ت و س��المت بیاوریم و این مصاحبه ها که 
می ش��ود و می گویند می خواهند گران ش��ود اینطور نیس��ت. ارز رانتی و 
چندنرخی فسادزا بوده و االن عده ای که از این ارز بهره های چند ده هزار 
میلیارد تومانی می بردند و دست شان برای سال آینده کوتاه می شود شاید 
ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسالمی شجاعانه و به نفع منابع 

عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
زارع س��پس در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مصوبات 
کمیس��یون تلفیق در تبصره یک الیحه بودجه 1400 یادآور شد: تا سقف 

یک میلیون بش��که نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم 
صندوق توس��عه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری 
پیش بینی ش��د همچنین بیش از یک میلیون بش��که نفت تا س��قف 1.5 
میلیون بشکه 47.5 درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق 
توسعه و 3۸ درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت کشور 
تعیین شد. به گفته وی، بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت تا سقف 2میلیون 
و 300 هزار بش��که که دولت مدعی فروش آن اس��ت 47.5 درصد س��هم 
دولت برای معیشت، سالمت و حمایت از تولید و طرح های تملک دارایی 
حمل و نقل پیش بینی ش��د. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل 
از افزای��ش صادرات نف��ت که در الیحه بودجه 199 ه��زار میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق 231 هزار میلیارد تومان 
دیده ش��د. زارع در انتها اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما 
30 ه��زار میلیارد تومان به عنوان دارایی های مالی به دولت قرض دادیم و 
از منابع صندوق توس��عه در اختیار دولت گذاشتیم البته برآورد دولت 75 
ه��زار و 500 میلیارد تومان بود. همچنی��ن پیش فروش اوراق نفتی را 70 
هزار میلی��ارد تومان در نظر گرفتیم که دول��ت 120 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی کرده بود، 70 هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و 53 
هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال 
1400، 243 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در سال 

1399 این رقم 220 هزار میلیارد تومان بود.
حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصالح ساختار بودجه 

حذف ارز 4200 تومان می تواند 2.5 برابر رقم پیش��نهادی مجلس برای 
طرح تامین کاالهای اساس��ی منبع جدید ایجاد کند و یارانه س��ه دهک 
پایین درآمدی را به هر نفر حدود 350 هزار تومان افزایش دهد. به گزارش 
مهر، با قصور دولت در انجام اصالحات س��اختاری در الیحه بودجه 1400 
کل کشور، اینک این مسئولیت سنگین بر دوش مجلس است که با اتخاذ 
تصمیمات بزرگ، بار اصالح ساختار را به سرمنزل مقصود برساند. به اذعان 
کارشناس��ان، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که بیش از سه سال است 
میهمان اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات فراوانی را متوجه سفره 
مردم، فعاالن شناس��نامه دار اقتصادی و فضای کسب و کار کشور کرده، از 

جمله اصالحات مهمی است که انتظار می رود توسط مجلس اتخاذ شود.
نکته قابل توجه اینجاس��ت که نه فقط توزی��ع ارز 4200 تومانی باعث 
کنترل قیمت نشد، بلکه مسئوالن برای کنترل قیمت در برخی بازارها به 
افزایش واردات روی آوردند. مرکز پژوهش ها معتقد اس��ت هرچند قیمت 
برخی از کاالها پس از یک دوره نوس��ان ش��دید )مانند مرغ و ش��کر( در 
بازار کنترل شده، اما این کنترل قیمتی، با هزینه حجم باالی واردات این 
کاالها و درنتیجه آس��یب به تولید داخل و هدررف��ت منابع ارزی صورت 

گرفته است.

این سیاس��ت اشتباه باعث ش��ده تا به بهانه گران نشدن کاالی اساسی 
جیب واردکنندگان پر پول ش��ود و در بسیاری از موارد قیمت نیز کنترل 
نش��ود. این در حالی اس��ت که می توان با حذف ارز 4200 تومانی، یارانه 
دهک های پایین درآمدی جامعه را به گونه ای افزایش داد که اثر حذف ارز 

4200 تومانی خنثی شود.
در بودجه 1400 هرچند صحبتی از ارز 4200 تومانی نش��ده اس��ت اما 
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی س��ازمان برنامه گفته: »در الیحه 
بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دالر ارز 4200 تومانی شامل 2 میلیارد دالر 
برای معیشت و 6 میلیارد دالر برای نهاده ها و کاالهای اساسی دیده شده 
است.« البته دولت در بودجه 1400 به نحو زیرکانه ای راه را برای حذف ارز 

4200 تومانی باز گذاشته است. 
اگ��ر نرخ ارز در حال حاضر حدود 24 هزار تومان در نظر گرفته ش��ود. 
مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد برای ۸ میلیارد دالری که قرار است در 
سال آتی صرف ارز ترجیحی شود، رقم 160 هزار میلیارد تومان می شود؛ 
این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای طرح تأمین کاالهایی 
اساسی که توسط مجلس تصویب شد حدود 30 هزار میلیارد تومان برای 
6 م��اه بود که دولت را مکلف به پرداخت 120 هزار تومان به ازای هر نفر 
برای سه دهک پایین درآمدی جامعه کرد. اگر مبنای محاسبه طرح تأمین 
کاالهای اساسی را مبنا قرار دهیم، با حذف ارز 4200 تومانی می توان یارانه 
سه دهک پایین درآمدی را 300 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش داد که 

با رقم پرداختی فعلی، حدود 350 هزارتومان می شود.
از تک نرخی کردن ارز تا افزایش یارانه دهک دهم

یک��ی از دالی��ل مهمی که به نظر می رس��د موجب ش��ده دولت نتواند 
ب��رای حذف ارز 4200 تومانی تصمیم قاطع اتخاذ کند، بیم از هزینه های 
اجتماعی این تصمیم است. به هرحال ذی نفعان ارز 4200 تومانی در بخش 
واردات که طی سه سال گذشته از منافع ارز ترجیحی به صورت نامشروع 
بهره مند بوده و با سوءاستفاده از این یارانه، میلیاردها تومان سود به جیب 
زده اند، نظاره گر حذف این ارز نخواهند بود و چنانچه دولت نتواند ذی نفعان 
و بازیگران این زنجیره شامل واردکنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان 
و مردم را درباره این تصمیم و تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه 
و قان��ع کند، حذف ارز 4200 تومانی با هزینه های اجتماعی جدی مواجه 
خواهد شد. ناتوانی دولت در مدیریت ذی نفعان و اقناع افکار عمومی جهت 
حذف ارز 4200 تومانی در حالی اس��ت که متأسفانه دولت طی سال های 
گذشته در تصمیمات اش��تباه خود، هزینه های اجتماعی زیادی به کشور 
تحمیل کرده است که نمونه اخیر آن، اصالح قیمت بنزین بود. طبق اطالع 
منابع آگاه، کمیس��یون تلفیق قصد تک نرخی ک��ردن ارز و افزایش یارانه 
دهک ده��م درآمدی تا 500 هزار تومان را دارد، اما باید دید درنهایت آیا 

کمیسیون تلفیق می تواند حذف ارز 4200 تومانی را به سرانجام برساند!

با مصوبه کمیسیون تلفیق، ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده حذف می شود

عزم مجلس برای حذف ارز ترجیحی

چن��د روز قبل بود که بانک مرکزی از کاهش قیمت مس��کن تهران در 
آذرماه امس��ال گزارش داد و گفت که متوس��ط قیمت مسکن شهر تهران 
در این ماه 26 میلیون و 910 هزار تومان بود که نس��بت به آبان ماه 1.1 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. این درحالی اس��ت که برخی از فعاالن بازار 
مسکن معتقدند کاهش قیمت مسکن شهر تهران بیش از اینها بوده است.
از جمله رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در واکنش به آمار منتشرشده 
بانک مرکزی می گوید قیمت مس��کن در ته��ران 10 تا 15 درصد کاهش 
یافته است. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه بازار مسکن روند رکودی 
به خود گرفته اس��ت، افزود: بازار مسکن به دلیل رکودی که در آن ایجاد 
شده به سمت نزول قیمتی در حال حرکت است و این خود می تواند باعث 

افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن شود.
او با بیان اینکه هم اکنون میزان عرضه مس��کن طی چند ماه گذش��ته 
افزایش یافته است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزایش عرضه مسکن 
در ماه های گذشته باعث شده که نرخ مسکن بسیار کاهش یابد به طوری 

که در برخی از مناطق بین 10 تا 15 میلیون تومان کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و یا مرکز آمار که اقدام به انتشار آمار 
معامالت مسکن می کنند نباید آمار اشتباهی را ارائه دهند، گفت: کدهای 
رهگیری که در س��امانه امالک ثبت می ش��وند نشان می دهند که قیمت 
مسکن بسیار بیش از یک درصد کاهش داشته است بنایراین از مسئوالن 
این نهادها می خواهم که با آمار غلط مردم را نگران نکنند و بگذارند با ارزان 

ش��دن مسکن مردم و خریداران مس��کن نفس بکشند. خسروی با تاکید 
ب��ر اینکه به هیچ عنوان کاهش یک درصدی قیم��ت به ویژه در تهران را 
قبول ندارم، گفت: کاهش چشمگیر معامالت باعث شده که قیمت مسکن 
در تهران 10 تا 15 درصد کاهش داش��ته باش��د. او با تاکید بر اینکه هم 
اکن��ون میزان معامالت ما در اتحادیه هم بس��یار کاهش یافته، ادامه داد: 
فروش��نده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری 40 میلیون تومان نرخ 
گذاری کرده بود، حاال 30 میلیون تومان قیمت گذاشته و خریداری برای 
آن پیدا نمی ش��ود و این به آن دلیل اس��ت که قدرت خرید کاهش یافته 
است. رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعداد فروشنده ها چند 
برابر خریداران است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست 
دارند قیمت خودرو و خانه شان باال برود اما در نظر نمی گیرند که تورم به 

سود هیچ کس نیست.
از س��وی دیگر، مهدی روانشادنیا کارش��ناس بازار مسکن با بیان اینکه 
کاهش یک درصدی ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در برابر افزایش های 
10 درصدی قبل از آن عدد قابل توجهی محسوب نمی شود، به ایسنا گفت: 
با این حال کاهش جزئی قیمت، نمادی از تغییر جهت بازار از افزایش لجام 

گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
به گفته روانش��ادنیا، پس از س��ه س��ال افزایش مداوم قیمت مسکن و 
التهابات شدید بازار که منجر به 5.5 برابر شدن قیمت شد، گزارش آذرماه 
بان��ک مرکزی حاکی از کاهش 1.1 درصدی میانگین قیمت ها در آذر ماه 

نسبت به ماه قبل است. اگرچه این کاهش در برابر افزایش های ماهانه بیش 
از 10 درصد قابل مالحظه نیست اما نمادی از تغییر جهت بازار از افزایش 

لجام گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
او با اش��اره به 2555 فقره معامله مس��کن در آذرماه 1399 که افت 74 
درصدی را نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد، گفت: این به 
معنای رکود مطلق معامالت است. در یکی از مناطق تهران فقط 19 معامله 
ثبت شده است. س��هم معامالت واحدهای نوساز زیر 5 سال از حدود 50 
درصد س��ال های پیش به 39 درصد رس��یده و حدود 55 درصد معامالت 
برای واحدهای زیر ۸0 متر بوده که نش��انه های تضعیف قدرت خریدار در 

سال های اخیر است.
وی با بیان اینکه در 12 منطقه از مناطق بیستودو گانه تهران فقط 30 
درصد معامالت به ثبت رس��یده گفت: این نمایه نیز حاکی از عدم توازن 
منطقه ای معامالت و بورس بودن مناطق محدودی از شهر است. به نوعی 
پیش بینی های آبان و آذر محقق ش��ده و به نظر می رس��د قیمت ها وارد 
مرحله نوسانات کوچک و تثبیت و جا ماندن از تورم عمومی شده و حداقل 

تا شش ماه دیگر با چنین بازاری روبه رو خواهیم بود.
روانشادنیا اظهار امیدواری کرد با تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمان، 
بهبود فضای کس��ب و کار صنعت س��اختمان، حمایت دولت و تغییر در 
رویکردها از کاهش بیش از این س��اخت و عرضه مس��کن و التهاب بعدی 

بازار جلوگیری شود.

قیمت مسکن شهر تهران چقدر کاهش یافت؟

آرایش جدید در بازار مسکن

یادداشت

با ۲ رایزن بازرگانی می توان انتظار توسعه 
تجارت را داشت؟

موض��وع رایزن بازرگانی، متولی و نحوه انتخاب آن از دیرباز مورد 
بح��ث ب��وده و این بار با س��خن وزیر صمت جانی دوب��اره گرفت و 
نقل محفل فعاالن اقتصادی ش��ده است. علیرضا رزم حسینی وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت که سیاس��ت وزارتخانه خود را جلوگیری 
از امضاهای طالئی اعالم ک��رده بود، چندی پیش گفت: »به دنبال 
تفویض انتخاب رایزن تجاری به اتاق بازرگانی هس��تیم.« از آنجایی 
که او را ش��خصی عملگرا می دانم، پس امید آن هس��ت که این امر 
محقق شود. اگرچه اتاق بازرگانی بالفاصله اعالم کرد که در این باره 
هیچ توافق و یا مکاتبه ای رس��ما با ما نش��ده است، اما بر خود الزم 
می دان��م مواردی را در این باره متذکر ش��وم تا اهمیت این موضوع 

بر همگان روشن شود.  
رایزن اقتصادی در حال حاضر توس��ط س��ازمان توسعه تجارت از 
بی��ن کارمندان خود ی��ا وزارت امور خارجه انتخاب ش��ده و به 
کشورهای هدف به جهت توس��عه تجاری با رویکرد صادرات 
روانه می شود، اما اینکه این شخص چه مقدار با اصول تئوری 
و عملی تجارت خارجی آشناس��ت؛ موضوعی است که باید به 
آن توجه داش��ت. با مقایسه رایزن های ایران با دیگر کشورها 
می ت��وان به این مهم پی برد که ای��ن موضوع از چه اهمیتی 
برخوردار اس��ت: کره جنوبی 141 رای��زن، ژاپن 143 رایزن، 
هن��د 19۸ رایزن و چین 221 رایزن. در کش��ورهای اروپایی 
نظیر س��وئد نیز این عدد به 235 رایزن می رسد، یعنی تقریبا 

40 برابر ایران.
ای��ن در حالی اس��ت که ایران در کل جه��ان تنها 6 رایزن 
داش��ت که 2 نفر در ع��راق و یک نفر در کش��ورهای ترکیه، 
ارمنس��تان، آذربایجان و پاکستان است. الزم به ذکر است که 
آمار فوق به روز نیست یعنی این عدد در کشورهای یاد شده 
قطعا افزایش داشته و در کشور ما نیز کاهش پیدا کرده است، 
چ��را که وقتی بابت نگارش این یادداش��ت مجددا پیگیر این 
موضوع ش��دم، در آمار سایت سازمان توسعه تجارت تعداد 6 

رایزن به دو کشور عراق و افغانستان تقلیل یافته است.
س��وال این اس��ت که آیا می ش��ود با 2 نفر رایزن بازرگانی 
انتظار توس��عه در بخش تجارت خارجی را داش��ته باش��یم؟ 
مث��ال در عراق با این حج��م باالی تج��ارت چگونه تنها یک 
نفر رایزن می تواند حاضر باش��د؟ در حالی که ترکیه در حال 
حاضر تنها در قاره آس��یا افزون ب��ر 32 رایزن بازرگانی دارد. 
البته برخی معتقد هس��تند که با پیشرفت تکنولوژی همانند 
س��ابق نیازی به نیروی فیزیکی نیس��ت و اطالعات مورد نیاز 
بازرگانان در بس��تر اینترنت و فضای مجازی فراهم است، اما 
مس��ئله اینجاس��ت که این مهم )اطالعات در بستر اینترنت( 
هنوز در بس��یاری از کش��ورها نظیر عراق و افغانس��تان ارتقا 
نیافته و بنابراین نیاز به حضور رایزن بازرگانی در آنها بس��یار 

احساس می شود.
اما چرا در برخی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هنوز 
ای��ن موضوع اهمیت باالیی دارد؟ در پاس��خ باید گفت، رایزن 
بازرگانی به س��بب حضور فعال خ��ود در بازارهای هدف قادر 
اس��ت اطالعات دس��ت اولی در مورد روند عرض��ه و تقاضا و 
نمایش��گاه های تجاری کس��ب کرده و جامع��ه تجاری متبوع 
خود را بیش از پیش آگاه س��ازد. همچنی��ن برقراری ارتباط 
مس��تقیم با شخصیت های تراز اول کشور مورد نظر و مقامات 
تصمیم گیرن��ده قطع��ا به مراتب اهمیتی بیش��تر از مکاتبه یا 
مذاک��ره غیرمس��تقیم دارد. س��اماندهی هیأت ه��ای تجاری 
و جذب س��رمایه گذار و معرفی طرح های س��رمایه پذیر برای 
سرمایه گذاران کشورهای هدف نیز از دیگر دالیل این موضوع 

است.
اهمیت تجارت خارجی که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از 
رقم 5 درصد در سال 1950 به بیش از 20درصد در سال های 
اخیر ارتقا یافته اس��ت، موضوعی است که مخاطب این روزها 
به طور کامل آن را فراموش کرده اس��ت و با بی مهری مسلک 
آن��ان را مورد توهین ق��رار می دهد. اما از جمله وظایف رایزن 
می ت��وان به تهیه گ��زارش تحلیل��ی و به روز درب��اره اوضاع 
اقتصادی کشور هدف، حل و فصل دعاوی و اختالفات تجاری 
بین تجار دو کش��ور، برقراری ارتباط با کمیسرهای اقتصادی 
دیگر کشورها که ایران با آنان روابط حسنه دارد، سازماندهی 
هیأت های ورودی و هماهنگی جلسات با تجار برجسته حوزه 
مربوطه و ش��ناخت عمیق از آداب و رس��وم کش��ور هدف و 
زمان های اوج تقاضا اشاره کرد. همچنین از جمله ویژگی های 
فردی یک رایزن مسلط بودن به زبان انگلیسی یا زبان کشور 
هدف، دارا بودن تجربه تجارت خارجی، هوش و شمه تجاری 

و آگاهی از تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان است.
در این می��ان، اس��تفاده از بازرگانان مقیم در کش��ورهای 
مقصد، راهکاری اس��ت که باید همه جوانب آن را س��نجید و 
دریاف��ت که آیا این ش��خص می تواند به طور کامل در اختیار 
بازرگانان ایران باش��د و  به عنوان رایزن نقش بپذیرد، چرا که 
رایزن، سفیر اقتصادی ایران در کشور هدف است و می بایست 
به موضوع تجارت خارجی واقف باش��د و تجربه آن را داش��ته 
باشد تا بتواند خود را به جای تجار بگذارد و بنابراین گماردن 
ف��ردی با روحی��ه کارمندی س��ازگار با این منصب نیس��ت. 
همچنین روند انتخاب رایزن باید در انتخاب نهادی باش��د که 
خود متولی امور بازرگانی کش��ور اس��ت و بر این اساس قطعا 

بهتر مدیریت می شود. 
توسعه صادرات کشور به اقصی نقاط عالم و کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی در گروی تالش همه کارشناسان، مدیران، 
صاحبان صنایع و همه افرادی است که ایثارگرانه برای تقویت 
بنیه های اقتصادی کشور از همه توانایی خود بهره می گیرند. 
قطع��ا زحمات رایزن ه��ای بازرگانی ما در گذش��ته بر فعاالن 
اقتصادی پوش��یده نیست و دس��ت یافتن به برخی از بازارها 
مانن��د کش��ورهای حوزه خلی��ج فارس مره��ون زحمات آن 

سربازان اقتصادی بوده است.
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عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد
قرارداد 111 میلیاردی ارزی

مجم��وع قرارداد عاملیت ارزی صندوق توس��عه ملی با بانک ها به 
بیش از 111 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. به گزارش ایس��نا، بعد از 
تجربه نه چندان موفق حس��اب ذخیره ارزی، صندوق توس��عه ملی 
اوای��ل دهه 90 به منظور ذخیره بخش��ی از درآمده��ای حاصل از 
فروش نفت ایجاد ش��د که ساالنه و براساس قانون درصدی از منابع 
نفتی به آن واریز می شود تا در کنار ذخیره ای برای نسل های آینده 

بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد.
طبق اساس��نامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیالت 
در دو بخ��ش ارزی و ریالی پرداخت می ش��ود و اس��تفاده کنندگان 
از فعاالن اقتصادی بخش خصوص��ی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی 
متعلق به  موسس��ات عمومی غیردولتی هستند، اما بررسی عملکرد 
صندوق توس��عه ملی در بخش تسهیالتی از ابتدای تاسیس تا پایان 
سال گذش��ته نش��ان می دهد که بخش عمده تسهیالت اعطایی از 
مح��ل این صندوق به ص��ورت ارزی و با عاملی��ت بانک های طرف 

قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است.
این در حالی اس��ت ک��ه کل قراردادهای عاملی��ت ارزی منعقده 
ب��ا بانک های عام��ل 111 میلیارد و 223 میلیون دالر بوده اس��ت. 
از ای��ن رقم تس��هیالت اعطایی به 322 ط��رح ارزی، تامین مالی و 
پذیرش ش��ده و از محل این قراردادها توسط صندوق  35 میلیارد 
و 59 میلیون دالر اعالم وصول ش��ده اس��ت. از میزان اعالم وصول 
شده 319 طرح با مبلغ  34 میلیارد و 600 میلیون دالر به مرحله  
تخصیص ارز رسیده که بانک مرکزی برای آن نامه مسدودی صادر 
کرده اس��ت. از طرح های تامین مالی ش��ده نیز 314 طرح تا پایان 
سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 30 میلیارد و 
3۸0 میلیون دالر ش��ده و به 307 طرح با مبلغ 21 میلیارد و 515 

میلیون دالر پرداخت قطعی صورت گرفته است.
همچنین 63 درصد منابع برای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته 
بوده اس��ت. با توجه به منابع تخصیص��ی به 319 طرح تامین مالی 
ش��ده میزان پیشرفت مالی این طرح ها صرفا از محل منابع صندوق 
تا پایان س��ال گذشته 62 درصد اس��ت. تا این زمان از مجموع 34 
میلی��ارد و 600 میلی��ون دالر منابع ارزی مسدودش��ده 63 درصد 
ب��ه طرح های حوزه نفت و گاز، پاالیش و پتروش��یمی و 29 درصد 
ب��ه طرح های فعال در بخش صنعت و مع��دن اختصاص پیدا کرده 
است. این گزارش نشان می دهد که 63 درصد منابع ارزی مسدودی 
صندوق توس��عه ملی در اختیار طرح های متقاضی در مناطق کمتر 

توسعه یافته قرار دارد.

افزایش اندک نرخ دالر در صرافی های بانکی
سکه در مرز 1۲ میلیون تومان

ه��ر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوش��نبه با 
افزای��ش 300 هزار تومانی قیمت نس��بت به روز قبل 12 میلیون و 
150 هزار تومان معامله ش��د. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
11 میلیون و 700 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار 
آزادی 6 میلیون و350 هزار تومان، ربع سکه 4میلیون و 200 هزار 
تومان و س��که یک گرمی به 2 میلی��ون و 350 هزار تومان مبادله 
شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون  و 
1۸0 ه��زار تومان و هر مثقال ط��ال به بهای 5 میلیون و 115 هزار 
تومان رس��ید. انس جهانی طال نیز به قیمت یک هزار و 930 دالر و 

6۸ سنت فروخته شد.
همچنی��ن هر دالر در صرافی های بانک��ی 25 هزار و 720 تومان 
معامله ش��د که قیمت آن نس��بت به روز قبل 150 تومان افزایش 
داش��ت. به این ترتیب، نرخ ف��روش دالر در صرافی های بانکی 25 
هزار و 720 تومان اعالم شد. قیمت فروش یورو نیز با افزایش 200 
تومانی نس��بت به روز قبل به 31 هزار و500 تومان رس��ید. قیمت 
خرید هر دالر 24 هزار و 900 تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 30 

هزار و 600 تومان اعالم شد.

مرکز آمار ایران گزارش داد
افزایش 6 درصدی اجاره بها در پاییز

در پاییز امسال اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، 
6.۸ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، یکی از بخش های مهم در برآورد شاخص قیمت 
مصرف کننده، بخش مسکن اس��ت. این بخش شامل زیربخش های 
»اجاره بهای واحدهای مس��کونی« و »خدم��ات نگهداری و تعمیر 
واح��د مس��کونی« )تعمی��رات جزئی واحد مس��کونی: لوله کش��ی، 

گچ کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...( است.
براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل پاییز 1399، ش��اخص 
قیمت اج��اره بهای واحدهای مس��کونی در مناطق ش��هری، به عدد 
209 رس��ید که نس��بت به فصل قب��ل )195.۸(، 6.۸ درصد افزایش 
داش��ته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان 
آذربایجان غربی با 19.0 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان 
سیس��تان و بلوچس��تان با 3.9 درصد افزایش اس��ت. درصد تغییرات 
ش��اخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 2۸.4 درصد است که نسبت به فصل 
تابستان 1399)2۸.9 درصد(، 0.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با 3۸.6 
درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 
12.7 درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان کرمانشاه به طور 
متوس��ط 10.2 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
اس��تان سیستان و بلوچستان 15.7 واحد درصد کمتر از میانگین کل 

کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر26 درصد است. در استان 
چهارمحال و بختیاری )32.۸ درصد( بیش��ترین عدد و در اس��تان 
آذربایج��ان غرب��ی )13.3 درصد( کمترین عدد را نش��ان می دهد. 
متوس��ط افزایش هزینه اجاره بها ب��رای کل خانوارهایی که تمدید 

قرارداد داشته اند، در فصل پاییز 1399 برابر با 34درصد است.

بانکنامه

فرصت امروز: درحالی 20 دی ماه امسال دسته چک های جدید در شبکه 
بانکی توزیع می شوند که ثبت نقل وانتقال چک های جدید در سامانه صیاد 
فعال اختیاری اس��ت. از آنجا که در قانون جدید، نقل وانتقال چک تنها از 
طریق سامانه صیاد انجام می شود، از این پس ظهرنویسی چک های کاغذی 
ممنوع ش��ده و انتقال چک مس��تلزم ثبت مراتب در س��امانه صیاد است، 
اما با توجه به اینکه ثبت در این س��امانه به عل��ت آماده نبودن آن و عدم 
فرهنگ س��ازی تا پایان س��ال جاری به تعویق افتاده است و تا 4 روز دیگر 
براساس وعده بانک مرکزی سامانه صیاد رونمایی و ثبت اختیاری در این 
سامانه انجام می شود. در این بین، مسئوالن بانک مرکزی تاکید زیادی بر 
شفافیت و اعتبارسنجی دسته  چک های جدید می کنند. از آنجا که اعتبار 
چک پیش از صدور آن در س��امانه صیاد بررسی شده و تمام مبادالت آن 
هم در این س��امانه ثبت می شود، امکان شفاف سازی و اعتبارسنجی باال را 

برای دسته چک های جدید فراهم کرده است.
خداحافظی با شرخرها و چک در وجه حامل

یک��ی از مهمترین نکات درباره نقل و انتقال چک های جدید این اس��ت 
که صدور چک در وجه حامل را ممنوع کرده اس��ت. در قانون جدید چک، 
کس��ی که چک را صادر می کند، باید اطالعات چک صادرشده اعم از مبلغ، 
تاریخ، گیرنده و دلیل صدور چک را در سامانه صیاد ثبت کند و در صورت 
وجود مغایرت بین گیرنده ای که در سامانه ثبت شده با گیرنده ای که چک 
را ب��ه بانک می برد بانک نمی تواند آن چک را پاس کند. همین اتفاق باعث 
می ش��ود که چک های حامل و پشت نویسی شده دیگر وجود نداشته باشد 
و به همین دلیل دوران فروش چک و فعالیت ش��رخرهای نقدکننده نیز به 
پایان می رسد. حذف فعالیت شرخرها و هزاران دردسری که در پشت قضیه 

نقد کردن چک های دارای مش��کل بود، یک��ی از اتفاق های خوب اقتصادی 
اس��ت که می تواند آمار پرونده های قضایی متخلف را هم کاهش دهد. البته 
این امر به آن معنا نیس��ت که ش��رخرها کامال از این عرصه حذف می شوند 
بلکه فقط از روندهای قانونی برای فشار بر صاحب چک نمی توانند استفاده 
کنند وگرنه احتماال همچنان در پشت صحنه حضور خواهند داشت که البته 
می توان با مراجعه به نیروی انتظامی علیه مزاحمت آنها اقدام کرد. از سوی 
دیگر، در گذش��ته هر کسی می توانست حتی با حساب خالی چک بنویسد 
ولی حاال بانک مرکزی افراد را اعتبارس��نجی می کند. با این ش��رایط افراد 
نمی توانند بیش��تر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند. با قانون جدید چک 
تمام حس��اب های بانکی افراد به دسته چک شان متصل است و اگر حساب 
اصل��ی متصل به چک خالی بود، بانک ها از تمام حس��اب های صاحب چک 
برداشت می کنند. در واقع، چک های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را 
دارند و صادرکنندگان چک می توانند از طریق درگاه های بانکی یا برنامه های 
موبایل��ی فعال در حوزه پرداخت کش��ور، اطالعات ذی نفع به اضافه مبلغ و 
تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. عالوه بر این، گیرندگان چک های 
جدید نیز می توانند به طرق ذکر ش��ده با استعالم وضعیت چک ثبت شده 
برای ایش��ان، مراتب تایید دریافت چک را به س��امانه صیاد اعالم کنند. در 
صورتی که گیرنده چک پس از تائید اطالعات آن متمایل به انتقال چک به 
شخص دیگری )شخص ثالث( باش��د، این امکان در سامانه یادشده با ثبت 

مشخصات ذی نفع جدید )ثبت شناسه /کدملی وی(  برای وی فراهم است.
رنگ بندی های مختلف نشان دهنده چیست؟

اما اگر انتقال چک در س��امانه صیاد ثبت نشود، باید اطالعات مربوط به 
هویت گیرنده جدید )شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه 

ملی( در ظهر چک پشت نویس��ی  شود. البته الزم به ذکر است که ثبت در 
س��امانه صیاد که قرار بود از 20 آذرماه اجرایی شود، به علت آماده نبودن 
سامانه و عدم فرهنگ سازی تا پایان سال به تعویق افتاد اما تا 4 روز دیگر 
براساس وعده بانک مرکزی سامانه صیاد رونمایی و ثبت اختیاری در این 
س��امانه انجام می شود. بقیه موارد قانون چک نیز براساس بخشنامه بانک 

مرکزی اجرایی خواهد شد. 
پیش از این سامانه صیاد تنها قادر به اعالم وضعیت اعتباری صادرکننده 
چک بود که کاربران در این سامانه، می توانند با ارسال شناسه استعالم 16 
رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک مرکزی 
با سرشماره 701701 از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و 
مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند. همچنین 
الزم به ذکر اس��ت که اطالع رسانی به صورت رتبه بندی شده براساس یکی 

از رنگ های زیر اعالم می شود:
* وضعیت س��فید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی 

بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوءاثر شده است.
* وضعی��ت زرد: صادرکنن��ده چک دارای یک فقره چک برگش��تی یا 

حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* وضعی��ت نارنج��ی:  صادرکننده چ��ک دارای دو تا چه��ار فقره چک 

برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* وضعی��ت قه��وه ای: صادرکننده چ��ک دارای پنج ت��ا 10 فقره چک 

برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی 

یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است. 

ثبت نقل و انتقال چک های جدید در صیاد فعال اختیاری است 

4 روز تا توزیع دسته  چک های جدید

نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماهه اول سال جاری مثبت شده است 
و پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که ایران س��ال سخت 1399 را با رشد 

مثبت اقتصادی به پایان خواهد برد.
 به گزارش خبرآنالین، نرخ رش��د اقتصادی در سال های اخیر کاهش قابل 
توجهی را تجربه کرده است. در دهه 90، دو تحریم پیاپی نفتی زمینه را برای 
ایجاد بحران های اقتصادی در کشور فراهم نمود. طبق برآوردهای صورت گرفته 
از سوی مرکز پژوهش های مجلس بررسی آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 
نیمه اول سال جاری نشان می دهد که از یک طرف پس از دو سال تجربه رشد 
اقتصادی منفی با تخریب آثار تحریم ها بر صنعت و همچنین مزیت های نسبی 
شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قیمت ارز، رشد بخش صنعت 
مثبت برآورد می شود. هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
ناشی از آن، بسیاری از زیربخش های خدمات در سال 99 رشد منفی را تجربه 
کردند اما تداوم رش��د مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر 
بخش نفت در کنار افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش ساختمان به دلیل 
نسبت باالی قیمت با بهای تمام شده آن، گویای آن است که پس از تجربه دو 
سال رشد اقتصادی منفی به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال 99 از دامنه 

منفی خارج می شود و به حدود نیم درصد خواهد رسید.
اهمیت خروج از دامنه منفی آنجا آشکار می شود که ایران با سخت ترین 
تحریم ها در دو سال اخیر مواجه شده است. پس از خروج آمریکا از برجام 
و تحریم های نفتی علیه ایران اقتصاد ایران با دشواری هایی روبه رو شد. این 
اولین باری نبود که ایران با تحریم های نفتی دس��ت و پنجه نرم می کرد، 
اما در ش��رایط کنونی بحران  در بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات نفت و 
صادرات غیرنفتی فش��ار وارده بر اقتصاد ایران را مضاعف نمود. به عبارت 
دیگر می توان دو سال اخیر را سخت ترین سال های اقتصاد ایران به واسطه 

تحریم های همه جانبه نفتی و بانکی نامید.
ایران در سال های ابتدایی دهه 90 نیز با تحریم های نفتی روبه رو شد که 
این اتفاق نیز زمینه رش��د منفی اقتصاد را فراهم کرد اما تشدید تحریم ها 
و تسری آن به تحریم های بانکی سبب شد پیچیدگی های اقتصاد افزایش 

یابد و دور زدن تحریم ها با مشکالت و دشواری های فراوان تری روبه رو شود. 
در عین حال قرارگیری ایران در لیست سیاه اف ای تی اف نیز زمینه را برای 
محرومیت ایران از خدمات بانکی کش��ورهای دوس��ت نیز فراهم کرد این 

گزارش نگاهی دارد به عملکرد رشد اقتصادی دولت ها در 31 سال اخیر.
* دولت س��ازندگی: فعالیت دولت اکبر هاش��می رفس��نجانی در حالی 
آغاز ش��د که ایران جنگی هشت ساله و طوالنی را پشت سر گذاشته بود. 
بررس��ی ها نشان می دهد بهره برداری از ظرفیت های خالی در شرایط پس 
از جنگ و س��رمایه گذاری های عظیم در زیرساخت ها و طرح های عمرانی 
که تا حدودی با بهره گیری از منابع خارجی ممکن ش��د مهمترین عوامل 
دس��تیابی به سطوح باالی رش��د اقتصادی در دولت پنجم بوده است. به 
این ترتیب بهترین عملکرد در سال های اخیر متعلق به دولت پنجم بوده 
اس��ت. این دولت در فاصله س��ال های 1369 تا 1372رشد اقتصادی 7 و 
نیم درصدی را ش��اهد بود اما در دولت دوم هاش��می رفسنجانی متوسط 
رش��د اقتصادی به محدوده 2 درصد کاهش یافت. دولت شش��م یا دولت 
دوم هاشمی رفسنجانی در فاصله سال های 1373 تا 1376 فعالیت داشت

* دولت اصالحات: مروری بر اخبار و تحلیل های منتشرشده در رسانه ها 
در س��ال های 1376 ت��ا 13۸4 به خوبی نمایان می کند که بحث بر س��ر 
اولویت توس��عه سیاس��ی و اقتصادی یا بالعکس بحث داغ��ی در آن دوره 
بوده اس��ت. هرچند ش��عارهای دولت اصالحات، بیشتر بر حوزه سیاست 
داللت داشت اما آمار گواهی می دهد دولت اصالحات به ریاست سیدمحمد 
خاتمی توانس��ته است در دوره دوم فعالیت خود عنوان دومین رشد باالی 
اقتصادی را از آن خود کند. متوسط رشد اقتصادی ایران در دولت هفتم که 
در فاصله سال های 1377 تا 13۸2 فعالیت می کرد برابر با 2.9 درصد و در 
سال های13۸1 تا 13۸4 برابر با 6.9 درصد بوده است. به این ترتیب پس 
از دولت پنجم، اقتصاد ایران در دولت هش��تم یعنی دولت دوم اصالحات 

بهترین عملکرد خود را به ثبت رسانده است.
* دول��ت عدالت و مه��رورزی: محمود احمدی نژاد در س��ال 13۸4 در 
حالی توانست بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند که مروری بر شعارهای 

انتخاباتی وی نشان می دهد مبارزه با فساد، سالم سازی اقتصاد و همچنین 
آوردن نفت بر س��ر سفره های مردم از مهمترین برنامه های وی بوده است. 
مهرورزی و عدالت گرایی دو ش��عار مهم دولت نهم و دهم اس��ت. متوسط 
س��االنه نرخ رشد اقتصادی در س��ال های 13۸5 تا 13۸۸یعنی سال های 
استقرار دولت نهم به 3.9 درصد رسیده است اما بدترین عملکرد اقتصادی 
به نظر می رسد در سال های استقرار دولت دهم یعنی حدفاصل 13۸9 تا 
1392 محقق شده باشد چراکه رشد اقتصادی ایران در این دوره زمانی به 
طور متوسط س��االنه 4 دهم درصد کاهش یافته است. دولت احمدی نژاد 
در حالی به فعالیت خود پایان داد که ایران با تحریم های نفتی روبه رو بود 

بحران نرخ تورم نیز به بحرانی اساسی در جامعه تبدیل شده بود.
* دولت تدبیر و امید: حسن روحانی در سال 1392 با شعار امید بازگشت 
امید به جامعه و تدبیر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. هرچند آمار 
و ارقام نش��ان می دهد فعالیت دولت یازدهم در یکی از سخت ترین دوره های 
اقتصادی ایران در 31 سال اخیر آغاز شد اما عملکرد این دولت در حوزه رشد 
اقتصادی عملکردی قابل دفاع بود متوسط ساالنه نرخ رشد اقتصادی در حد 
فاصله سال های 1393 تا 139۸ برابر با 4.2 درصد گزارش شد. به این ترتیب 
دولت یازدهم توانست سومین دوره رشد باالی اقتصادی در سه دهه اخیر را از 
آن خود کند. امضای معاهده برجام تاثیر بسیار مهمی بر تغییر فضای اقتصادی 
ایران به جا گذارد چراکه با امضای این معاهده تحریم های نفتی ایران لغو شد و 

یکی از باالترین رشدهای اقتصادی در سال 1395 به ثبت رسید.
دوره دوم فعالی��ت دولت تدبیر و امید اما ب��ا وضعیتی نامتعارف همراه 
بود. به قدرت رس��یدن ترامپ در آمریکا سبب شد سیاست های ضدایرانی 
این کشور تشدید شود در سال 1397 با خروج ترامپ از معاهده برجام و 
اعمال تحریم های نفتی علیه ایران بار دیگر رشد اقتصادی ایران منفی شد. 
با این حال بررسی ها نشان می دهد آثار ناشی از تحریم های شدید آمریکا 
در اقتصاد ایران در حال تخلیه است و رشد اقتصادی ایران در سال 1399 
سالی که ایران با تحریم های شدید و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا مواجه 

بود در حال مثبت شدن است.

باالترین رشد اقتصادی متعلق به کدام دولت بوده است؟

عملکرد دولت ها در رشد اقتصادی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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جزییات خرید خانه در بورس اعالم شد
یا پول بگیرید یا مسکن!

مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک ب��ورس کاالی ایران 
جزییات انتش��ار اوراق سلف مس��کن در بورس را تشریح کرد و گفت 
در زمان سررس��ید اوراق، سرمایه گذار یا واحد انتخابی خود را تحویل 
خواهد گرفت یا پول اوراق را براس��اس قیمتی که کارش��ناس تعیین 

می کند، اخذ خواهد کرد.
جواد فالح با تاکید بر اینکه مس��کن مانند فوالد و آلومینیوم کاالی 
همگن نیست تا مشخصاتی از آن کاال ارائه شود و هر فردی که کاال را 
می خرد دقیقا بداند چه کاالیی را با چه مش��خصاتی می خرد، به ایسنا 
گفت: قیمت مسکن هم به اینکه زمین در کدام نقطه کشور قرار دارد 
و هم به نوع س��اخت، کیفیت ساخت و... بس��تگی دارد. حتی ممکن 
است داخل یک ساختمان، قیمت طبقات با یکدیگر فرق داشته باشند 
بنابراین برای حل این موضوع اوراق روی هر پروژه مش��خص منتش��ر 

خواهد شد.
او ادامه داد: برای مثال یک پروژه مش��خص در یک زمین مشخص، 
جواز معین، مصالح، نقشه و پروانه ساخت مشخص پذیرش خواهد شد 
و اوراق هر پ��روژه از پروژه های دیگر متفاوت خواهد بود. همانطور که 
ذکر شد حتی داخل یک ساختمان مشخص، قیمت واحدهای مختلف 
متفاوت است. برای حل این موضوع و همگن سازی مسکن، یک واحد 
مبنا در هر پروژه انتخاب خواهد ش��د، سایر واحدها براساس آن واحد 

مبنا، قیمت گذاری خواهد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران افزود: 
برای مثال واحد مبنا، واحد شماره یک در طبقه اول یک پروژه است، 
واحد ش��ماره دو به دلیل مش��خصات بهتری که دارد، نسبت به واحد 
ش��ماره ی��ک دارد، ضریب خواهد خورد. برای مث��ال ضریب آن 1.01 
خواهد ش��د. یعنی برای اینکه فردی واحد شماره دو را خریداری کند، 
اگر 100 متر مربع است، به جای اینکه 100 ورقه یک متری بدهد باید 
101 ورقه 100 متری دهد بنابراین زمانی که اوراق منتش��ر می شود 
خریدار می داند پروژه چه ویژگی هایی دارد، اما دقیقا مش��خص نیست 
کدام یک از واحدهای پروژه را در زمان سررسید تحویل خواهد گرفت.

سررسید اوراق به صورت است؟
فالح در مورد زمان سررس��ید اوراق توضیح داد: در زمان سررس��ید، 
برای مثال فردی متقاضی تحویل واحد شماره یک پروژه است و تعداد 
100 عدد اوراق نیز خریداری کرده که معادل با تعداد اوراق الزم برای 
تحویل گرفتن آن واحد اس��ت. اگر واحد مذکور متقاضی غیر از همان 
فرد نداشته باشد، آن واحد به آن فرد تعلق خواهد گرفت، اما اگر واحد 
شماره یک پنج متقاضی داشته باشد که دو نفر از آنها اوراق الزم برای 
تحوی��ل واحد یک را دارند، بین دو نفر قرعه کش��ی صورت می گیرد تا 
برنده مشخص ش��ود. فرد دوم نیز یا در آن ساختمان واحد دیگری را 
انتخاب می کند و آن واحد را تحویل می گیرد یا واحد دیگری را پسند 

نمی کند.
وی ادامه داد: در نهایت برخی افراد که واحدی که دوس��ت داشتند 
را دریافت می کنند، برخی افراد  واحدی که تمایل داشتند را نگرفتند 
و واحد دیگری را هم نمی خواهند تحویل بگیرند، برخی افراد نیز قصد 
سرمایه گذاری داشتند و از ابتدا نمی خواستند واحد تحویل بگیرند. بر 
این اساس افرادی که نمی خواهند از آن پروژه واحدی را تحویل بگیرند، 
بسته به آنکه اوراق به چه نحوی طراحی شده و در امیدنامه اوراق ذکر 

شده است، سرنوشت متفاوتی خواهند داشت.
مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک ب��ورس کاالی ایران 
ب��ا بیان اینک��ه در یک حالت ممکن اس��ت فروش��نده اختیار فروش 
به س��رمایه گذاران داده باش��د، توضیح داد: ب��رای مثال فرد متری 10 
میلیون تومان خریده و فروش��نده اعالم کرده است که سه سال دیگر 
در قیمت 15 میلیون تومان اختیار فروش می دهد. اگر سرمایه گذار در 
زمان سررسید واحد را تحویل نگرفت، اختیار خود را اعمال می کند و 
بابت 10 میلیون سرمایه گذاری که سه سال قبل انجام داده است، 15 

میلیون دریافت کرده و کنار می رود.
فالح ادامه داد: حالت بعدی به این صورت اس��ت فروشنده یا همان 
س��ازنده، اختیاری نداده باشد و به جای آن به خریداران امکان تسویه 
نقدی داده باش��د. یعنی در زمان سررسید، س��ازنده به قیمت روز که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود، پول را به فردی 

که اوراق را در اختیار دارد پرداخت می کند.
وی افزود: حالت دیگر این است که سازنده نه اختیار فروش گذاشته 
و نه امکان تسویه نقدی را در نظر گرفته است، در این حالت به خریدار 
این امکان داده می ش��ود که در بازار نهایی، اوراق را به افرادی بفروشد 
که می خواهند واحدهای باقیمانده آن پروژه را تحویل بگیرند. البته در 
این شرایط ممکن است قیمت خوبی برای خرید اوراق پیشنهاد نشود، 
در این حالت ب��رای واحدهای باقی مانده در بورس کاال مزایده برگزار 
خواهد ش��د. برای مثال فرض کنید در یک پروژه سه واحد باقی مانده 
که هیچ کس حاضر نیست این واحدها را تحویل بگیرد، در این صورت 
سه واحد فروخته می شود و براساس اینکه متری چند فروخته شده، به 

افراد صاحب اوراق پرداخت می شود.
عرضه کنندگان چه کسانی هستند؟

مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک بورس کاالی ایران در 
ادامه به این س��وال که عرضه کنندگان چه کسانی خواهند بود؟ پاسخ 
داد: سازندگان معمولی و دولت می توانند ناشر این اوراق باشند. درواقع 
هر فردی که به عنوان سازنده قصد پیش فروش دارد، می تواند وارد این 
سیس��تم شود. البته به دلیل اینکه باید تعهدات سازنده تضمین شود، 
س��ازنده باید توانایی تودیع وثایق را داش��ته باشد که این تودیع وثیقه 
کار هر س��ازنده ای نخواهد بود. تا کنون س��ازنده های بزرگ در کشور 
درخواست خود را ارائه داده اند. برای مثال شرکت سرمایه گذاری مسکن 
وابسته به بانک مسکن درخواست داده است. همچنین با بانک توسعه 
تعاون و تعاون ارتش مذاکراتی صورت گرفته است. سازنده باید از عهده 
تودیع وثایق بربیاید و تضمین کند که اگر در زمان سررسید نتوانست 
تعهد خود را ایفا کنند بتواند خس��ارت های مقرر شده در قرارداد را به 

سرمایه گذاران پرداخت کند.
فالح در مورد اینکه طرح در چه مرحله قرار دارد نیز توضیح داد: به 
هیأت پذیرش سازمان بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیأت پروپوزال 
را به کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در نهایت 
این کمیته نیز پروپوزال را بررس��ی و تایید کرد. پس از آن پیشنویس 
دس��تورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هی��أت مدیره بورس کاال 
تقدیم کمیته تدوین مقررات سازمان بورس شد که در این کمیته در 
حال بررس��ی است و پس از تایید کمیته باید به تصویب هیأت مدیره 

سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و قابلیت اجرایی خواهد یافت.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه روز دوش��نبه نیز همچون روز یکش��نبه 
ب��ر مدار رش��د حرکت ک��رد و بیش از 19 ه��زار واح��د افزایش یافت. 
معامله گ��ران ب��ورس در این روز 9 میلی��ارد و 439 میلیون برگه بهادار 
و س��هام را به ارزش بیش از 104 هزار میلیارد ریال داد و س��تد کردند. 
گروه خودرو با حدود 14 هزار و 766 میلیارد ریال بار دیگر بیش��ترین 
ارزش معام��الت را به خود اختصاص دادند و گروه ش��یمیایی و بانک ها 

نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
ش��اخص کل در پانزدهمین روز دی ماه 19 هزار و 149 واحد رش��د 
کرد و در ارتفاع یک میلیون و 374 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم 
وزن نی��ز با 6 ه��زار و 777 واحد افزایش به 462 ه��زار و 47۸ واحد و 
شاخص قیمت هم وزن با 4 هزار و 436 واحد رشد به 302 هزار و 72۸ 
واحد رسید. شاخص بازار اول 16 هزار و 373 واحد و شاخص بازار دوم 
30 هزار و 3۸2 واحد افزایش داش��ت. در معامالت روز دوشنبه بیش از 
9 میلیارد و 439 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 104 

هزار و 4۸2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت 
)برکت(، لیزینگ پارس��یان )ولپارس(، ایران خ��ودرو )خودرو(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، توسعه و عمران امید )ثامید( و کاما )باما( از جمله 
نمادهای پربیننده بورس بودند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز شاخص 
فرابورس بیش از 226 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 19 هزار و 
534 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 6۸3 هزار برگه س��هم به 

ارزش 46 هزار و 945  میلیارد ریال داد و ستد شد.
پیش بینی معامالت بورس در ۲ ماه پایانی سال

ش��اخص بورس دیروز برای دومین روز متوالی بر مدار صعود حرکت 
ک��رد و در آس��تانه ورود به کان��ال یک میلیون و 400 ه��زار واحد قرار 
گرفت. اغلب کارشناس��ان چش��م انداز بورس در دو ماه پایانی س��ال را 
مثب��ت می دانن��د و معتقدن��د بازار س��رمایه کم��اکان بهتری��ن گزینه 
برای س��رمایه گذاری در بلندمدت اس��ت. در این زمینه، بهادر ش��مس 
کارش��ناس بازار سرمایه می گوید: اکنون بازارهای موازی در رکود کامل 
ب��ه س��ر می برند بنابراین به نظر می رس��د با ایجاد اعتم��اد دوباره برای 
سرمایه گذاری در بورس، ماه بهمن و اسفند خوبی را در این بازار شاهد 
باش��یم. او وجود نوسان در روند فعلی معامالت بورس را ناشی از مسائل 
سیاس��ی دانس��ت و به ایرنا گفت: نگرانی حاضر در بازار مربوط به یک 
ماه پایانی ریاس��ت ترامپ در آمریکا است، فعاالن بازار چنین تصوری را 
دارند که ممکن است ترامپ اقدام منفی را در این زمان باقی مانده انجام 

دهد و باعث ایجاد خطری جدی در معامالت بورس شود. در چند وقت 
اخیر صحبت هایی در زمینه احتمال درگیری با ایران مطرح شد که این 
موضوع باعث ایجاد احتیاط در بین فعاالن بازار برای س��رمایه گذاری در 

بورس شد و به شدت بر قیمت سهام در بازار تاثیرگذار بود.
به اعتقاد ش��مس، نکته حائز اهمیت در بازار، زمان تعیین شده در 6 
ژانویه اس��ت که قرار اس��ت کنگره آمریکا نظرات��ی را در مورد انتخابات 
آمریکا ارائه دهد، ممکن اس��ت زمان تعیین ش��ده پایانی برای همه این 
مس��ائل و خطراتی باشد که اکنون باعث ایجاد تهدید در معامالت بازار 

بورس شده است.
این کارش��ناس بازار سرمایه سپس به بررس��ی روند معامالت بورس 
پرداخت و گفت: اکنون بازارهای موازی در رکود کامل به س��ر می برند 
و به نظر می رسد در صورت ایجاد اعتماد دوباره برای سرمایه گذاری در 

بورس، دو ماه پایانی خوبی را در این بازار شاهد باشیم.
وی به انتشار گزارش مثبت شرکت ها اشاره کرد و گفت: اکنون سهام 
اکثر ش��رکت ها به لحاظ بنیادی و قیمتی در موقعیت خوبی قرار دارند، 
اما انتظار می رود تا چند روز آینده شاهد نوسان در معامالت بازار باشیم.

به گفته ش��مس، براساس پیش بینی های صورت گرفته از هفته آینده 
رون��د بازار رو به بهبود خواهد رفت و ش��اهد رون��ق خوبی در معامالت 
بازار تا پایان سال هستیم. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
سهامداران نباید چندان نگران وضعیت حاکم در بازار باشند، ادامه داد: 
در وضعی��ت فعلی خط��ری معامالت بورس را تهدی��د نمی کند و فقط 
مس��ئله سیاسی مطرح ش��ده بازار را دچار نوسان کرده است، در داخل 

کشور هیچ پارامتری که بتواند  بازار را دچار نوسان کند وجود ندارد.
او با اش��اره به تاثیر الیح��ه بودجه 1400 بر معام��الت بورس گفت: 
الیحه بودجه تعیین کننده سمت و سوی آتی برای اقتصاد کشور است و 
تصویب آن س��یگنال دهی الزم را به بازار خواهد داد. به طور معمول هر 
سال بعد از تصویب الیحه بودجه، صنایعی تحت تاثیر قرار می گیرند که 

تغییراتی را در برخی از نرخ ها مانند نرخ ارز داشته باشند.
او فعالیت دولت در بازار سرمایه را به عنوان یکی از پارامترهای دیگر 
در الیح��ه بودجه عنوان ک��رد و گفت: چیزی ک��ه در الیحه بودجه به 
آن اش��اره شده است این اس��ت که بازار سرمایه سال پررونقی را تجربه 
خواهد کرد و این موضوع س��یگنال مثبتی اس��ت ک��ه با تصویب الیحه 
بودجه به بازار داده خواهد ش��د. به نظر می رس��د تا پایان هفته تکلیف 
مس��ئله الیحه بودجه که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است برطرف 

شود و بازار را به روند عادی خود بازگردد.

ریسک های تهدیدکننده عرضه های اولیه بورس
همچنی��ن س��یدمحمد هاش��می نژاد، کارش��ناس ب��ازار س��رمایه به 
ریسک های تهدیدکننده عرضه اولیه در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 
از جمله ریس��ک هایی که موفقیت عرضه های اولی��ه را با چالش مواجه 
می کند، ش��رایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم ها، ارزش گذاری سهام 

مشمول عرضه اولیه و ریسک سیستماتیک بازار سرمایه است.
او با اش��اره به افزایش تعداد س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه نسبت 
به س��ال گذش��ته افزود: ورود حدود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت 
به بازار س��رمایه که بیش از نیمی از جمعیت کش��ور را شامل می شود، 
فرص��ت بی نظی��ری را برای افزایش س��هم ب��ازار س��رمایه در تجمیع 
پس اندازهای خرد و توس��عه فرهنگ س��هامداری فراهم س��اخته است؛ 
امری که با نگاهی به میزان مش��ارکت سهامداران حقیقی در عرضه های 

اولیه سهام شرکت ها به خوبی قابل مشاهده است.  
به گفته هاش��می نژاد، براساس آمارهای رس��می منتشرشده از سوی 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، تعداد کل کدهای سهامداری فعال در 
ش��هریورماه امس��ال، حدود 21 میلیون بود، این در حالی است که این 
عدد در شهریورماه پارس��ال حدود 9 میلیون کد بوده است. رشد 136 
درصدی کدهای فعال در یک س��ال اخیر، جذابیت باالیی را برای ورود 
ش��رکت های تازه به بازار س��رمایه ایجاد کرده اس��ت، زیرا صرف نظر از 
تامین مالی مناس��ب بنگاه ها از بازار، وجود چشم انداز مثبت سهامداران 
به عرضه  اولیه ها س��بب ش��د که فعاالن بازار اقبال زیادی به این قبیل 

عرضه ها از خود نشان دهند.
او به افزایش مش��ارکت س��هامداران در عرضه های اولیه اشاره کرد و 
ادامه داد: عرضه های اولیه در نیمه نخس��ت 99، نش��ان می دهد که در 
اولی��ن عرضه اولیه امس��ال در 20 فروردین ماه که مربوط به ش��رکت 
س��رمایه گذاری صبا تامی��ن )صبا( بود، حدود 2 میلیون نفر مش��ارکت 
داش��تند؛ این در حالی است که در عرضه اولیه های پایانی امسال حدود 
5.5 میلیون نفر، مش��ارکت داش��تند. این افزایش چش��مگیر مشارکت 
در عرضه های اولیه می تواند فرصت بس��یار مناس��بی را برای بنگاه های 

اقتصادی کشور برای تامین مالی ایجاد کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در انته��ا گفت: با توجه ب��ه اینکه نرخ 
مش��ارکت در آخرین عرضه های اولیه امس��ال حدود 5 میلیون نفر بوده 
اس��ت بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بازار سرمایه بستر 
مناس��بی را برای عرضه سهام بنگاه های اقتصادی و تامین مالی شرکتی 

فراهم کرده است.

رئیس هیأت مدیره ش��رکت بورس، احتمال س��ودآوری ب��اال در بازار 
س��رمایه را در بلندمدت همچنان بیشتر از بازارهای موازی همچون طال 
و ارز و مسکن دانست و گفت در سال های اخیر با اقبال عمومی به بازار 
سرمایه مواجه بوده ایم؛ به ویژه از سال 9۸ تاکنون تقاضای کارآفرینان و 

شرکت های آنها نیز برای پذیرش در بورس افزایش یافته است.
امیر تقی خان تجریش��ی به تش��ریح مس��یر توس��عه در بازار سرمایه 
پرداخت و به س��نا گفت: بازار سرمایه، بسیار تخصصی و حرفه ای است 
و توصیه ما این اس��ت ک��ه افراد، تنها منابع مالی م��ازاد خود را به این 
بازار بیاورند و  برای دستیابی به سود مورد انتظار، افق سرمایه گذاری را 

حداقل 5 سال در نظر بگیرند.
به گفته وی، در بازار صعودی، ش��اید این تلقی ایجاد شود که فعالیت 

در این بازار از عهده هر فردی برمی آید اما بازار سرمایه ایران تنوع بسیار 
گس��ترده ای دارد و فعالیت انواع صنایع را در آن شاهدیم که محصوالت 
کامال متفاوتی را ارائه می دهند. لذا اش��راف به کلیت این بازار، نیازمند 
دان��ش مالی و  کار مداوم و پیگیرانه اس��ت؛ مخصوص��ا در بازار نزولی، 

تفاوت افراد حرفه ای از غیرحرفه ای دقیقتر مشخص می شود.
او درباره تاثیر بازار س��رمایه در تولید و اشتغال و نتایج آن برای مردم 
گف��ت: با رونق بازار س��رمایه، تولید، اش��تغال و س��طح درآمدی مردم 
بهبود می یابد. تقی خان تجریش��ی درباره نقش مردم در توس��عه یافتگی 
بازار س��رمایه افزود: در این خصوص باید به این پرس��ش پاسخ داد که 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه نس��بت به س��ایر بازارهای موازی چه 
وضعیتی داشته است. وی با تاکید بر اینکه چنین مقایسه ای با توجه به 

داده هایی که وجود دارد، قابل بررس��ی است، گفت: از حدود سال ۸4 و 
۸5 داده های کاملی درباره بازار س��رمایه در دست داریم که با نگاهی به 
این آمارها به نتایج جالبی می رس��یم؛ به این ترتیب که از لحاظ بررسی 
آمار و احتمال داده های تقریبی در افق یک س��اله نمی توان گفت کدام 
بازار برای س��ودآوری بهتر است، اما برای دوره 5ساله  به احتمال حدود 

60 درصد بازار سرمایه از سایر بازارها عملکرد بهتری خواهد داشت.
به گفته تقی خان تجریش��ی، این روند در دوره های بلندمدت تر بیشتر 
می ش��ود، به این ترتیب که در دوره های 10ساله حدود ۸0 درصد، بازار 
س��رمایه بهتر از س��ایر بازارهاس��ت و اگر 15س��اله در نظر بگیریم بازار 
س��رمایه باالی 95 درصد بازدهی بهتری از س��ایر بازارهای رقیب دارد. 
آمارهای یادش��ده برمبنای میانگین متوسط قیمت ها و شاخص کل در 
بازار است و نشان می دهد که افق سرمایه گذاری در بازار سرمایه بسیار 

مهم است.
عضو هیأت مدیره ش��رکت بورس با اش��اره به اینکه توس��عه مس��تمر 
در ب��ازار س��رمایه طی بلندمدت اجرایی می ش��ود، گفت: در کوتاه مدت 
نوس��انات در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها بیشتر است و به همین 
دلیل در کوتاه مدت ممکن اس��ت هر اتفاقی بیفتد، اما اگر بلندمدت به 
این بازار نگاه کنیم بازدهی باالتری از س��ایر بازارهای رقیب دارد، عالوه 

بر این نقدشوندگی بیشتری هم دارد.
وی به موضوع نقش نهاد ناظر و قانون گذار در توس��عه بازار س��رمایه 
اش��اره کرد و افزود: هرچند کماکان اقتصاد ما بانک محور است، اما روند 

متمرکز به سمت بازار سرمایه در حال حرکت و هدایت است.
 تق��ی خ��ان تجریش��ی با اش��اره ب��ه اینکه ط��ی چند س��ال اخیر 
تولیدکنندگان و کارآفرینان نگاه بهتری نس��بت به بازار س��رمایه برای 
تامین مالی پیدا کرده اند، افزود: ظرف دو سال اخیر استقبال این بخش 
بسیار خوب بوده و در سال  9۸ و امسال تقاضای حضور در بازار سرمایه 

از سمت شرکت های خصوصی به شدت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانون گذار و نهاد ناظر بازار س��رمایه 
افزایش ش��فافیت در این بازار است، گفت: از آنجایی که  سرمایه گذاران 
دسترس��ی کامل به بس��یاری از اطالعات ندارند، وظیفه قانون گذار این 
اس��ت که اطالعات را ش��فاف و به موقع در اختیار س��رمایه گذاران قرار 

دهد.
تجریش��ی با اش��اره به اینکه وظیفه بعدی نهاد ناظر کارایی عملیاتی 
است که باید همیشه برقرار باش��د، افزود: به این ترتیب سرمایه گذاران 

باید بتوانند در هر شرایطی امکان خریدوفروش داشته باشند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین افزود: قانون گذار باید مراقب 
باش��د اطالعات به درس��تی و در یک زمان به همه داده ش��ود و فس��اد 
اطالعاتی ایجاد نش��ود؛ همه اینها از جمله مواردی اس��ت که قانون گذار 

باید به آن دقت کند تا به درستی در بازار سرمایه اجرا شود.

رئیس هیأت مدیره شرکت بورس:

بازار سرمایه سودآورتر از بازارهای موازی است

شاخص بورس با رشد 19 هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و 37۴ هزار واحد رسید

سبزپوشی بورس در نیمه دی ماه
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خبر خوب برای قالی بافان
رئی��س مرکز ملی فرش ایران از ارائ��ه بیمه درمانی و تکمیلی به 

صورت اقساط با نرخ بهره 4درصد به قالی بافان خبر داد.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه در راستای توسعه فرهنگ بیمه در 
عرصه صنعت فرش دس��تباف و ایجاد بستر مناسب تولید براساس 
نی��از ب��ازار و حمایت از قالی بافان، فعاالن و ش��اغالن در عرصه این 
هنر- صنعت، مرکز ملی فرش ایران و ش��رکت س��هامی بیمه ایران 

تفاهم نامه امضا کردند.
در حاشیه این مراسم، فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران 
در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار ک��رد: قالی بافان بای��د در جریان این 
موض��وع قرار گیرند که تفاهم نامه قبلی ای��ن مرکز با صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مانند بیمه تامین اجتماعی 
نیس��ت و بیمه درمانی ندارد، بلکه تنها مربوط به مس��تمری، بیمه 
بازنشس��تگی و از کار افتادگی بود بنابراین برای تکمیل بیمه قبلی 
تفاهم نامه ای با بیمه ایران منعقد ش��د ک��ه مهمترین بند آن بیمه 
درمان��ی و تکمیلی قالی بافان اس��ت. البته بیم��ه درمانی و تکمیلی 
به صورت اقس��اط با س��ود 4درصد در اختیار قالی بافان قرار خواهد 

گرفت.
وی همچنین از تقلیل بازنشس��تگی قالی بافان به 15 س��ال با 
حمای��ت بیمه ایران خبر داد و گف��ت: همچنین حقوق دریافتی 
قالی بافان در زمان دریافت مستمری با این بیمه افزایش می یابد 
و تحت پوش��ش بیم��ه درمان��ی و تکمیلی هم ق��رار می گیرند 
بنابراین بیمه اجتماعی کش��اورزان، روستاییان و عشایر با هم به 
صورت یک مجموعه بیمه ای کامل، قالی بافان را تحت پوش��ش 

قرار می گیرد.
گفتنی اس��ت که اواخر مهرماه امسال مرکز ملی فرش ایران برای 
تحت پوش��ش قرار دادن بیش از 400 هزار قالی باف و سایر فعاالن 
حرف مرتبط در سراسر کشور با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روس��تاییان و عش��ایر تفاهم نامه همکاری امضا کرد که در آن برای 
ارائه خدم��ات بیمه اجتماع��ی درخصوص بازنشس��تگی، پیری، از 

کارافتادگی کلی و فوت به مشمولین، توافق شده بود.
به گفته این مقام مس��ئول، در حال حاضر 261 هزار قالی باف هم 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که آنها هم می توانند از 

بیمه ایران بیمه تکمیلی دریافت کنند.
رافع در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که از س��وی مرکز 
ملی فرش دنبال می ش��ود پوش��ش بیمه حوادث است، اظهار کرد: 
اکث��ر قالی باف��ان پایگاه غیرمتمرک��زی دارند و در خان��ه قالی بافی 
می کنند بنابراین در برابر س��یل، زلزله و حوادث دیگر آس��یب پذیر 
هس��تند که بیمه در برابر این حوادث هم در این قرارداد دیده شده 
اس��ت. همچنین با اجرای تفاهم نامه جدی��د، کارگاه های متمرکز و 

مجتمع قالی بافی هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
رئی��س مرکز ملی فرش ایران همچنین با بیان اینکه قرار اس��ت 
بحث تضمین صادرات هم در مجموعه بیمه دیده شود، تصریح کرد: 
مقرر ش��ده برای تامین سرمایه در گردش و وام معیشتی قالی بافان 

مبلغی به صورت قرض الحسنه در اختیار قالی بافان قرار گیرد.

 بیش از ۴ میلیون تن کاالی اساسی
در بنادر

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( از موجودی 4 میلیون و 
100 هزار تن کاالهای اساس��ی در بنادر کش��ور خبر داد و با اشاره 
ب��ه لزوم تجدیدنظر در قیمت پایه برخ��ی محصوالت در بورس، به 
دس��تگاه هایی که در اجرای س��امانه جامع تجارت کوتاهی کرده اند 

هشدار داد.
به گزارش ایس��نا، علیرضا رزم حس��ینی در نشست ستاد تنظیم 
ب��ازار اظهار کرد: در س��تاد تنظی��م بازار تامین کااله��ای موردنیاز 
م��ردم از طریق افزایش تولی��د و واردات کاالهای ضروری موردنظر 
وزارت صمت اس��ت. براس��اس گزارش گمرک تاکنون 16 میلیون 
تن کاالهای اساس��ی وارد کشور شده و برای تأمین ذخایر کاالهای 
راهب��ردی ه��م اقدامات خوبی صورت گرفته اس��ت. مس��ئله دیگر 
روان کردن ترخیص کاالهای دپوش��ده در گمرکات کشور است که 
براس��اس مصوبه س��تاد اقتصادی دولت در حوزه ترخیص کاالها به 
ویژه کاالهای اساسی و موردنیاز مردم اقدامات خوبی صورت گرفته 

است.
وی همچنی��ن از موج��ودی 4 میلیون و 100 ه��زار تن کاالهای 
اساس��ی در بنادر کش��ور خبر داد و گفت: باید ب��رای ترخیص این 
کاالها مراحل قانونی انجام شود. بنابراین به طور کلی تالش وزارت 
صم��ت تامین مواد اولی��ه موردنیاز کارخانج��ات و تامین کاالهای 
اساسی و ضروری است که باید طبق برنامه وارد شود. اولویت بعدی 
ای��ن وزارتخانه هم رصد قیمت و وضعی��ت عرضه  100 قلم کاالی 
اساسی است و براساس گزارشات امروز، قیمت 40 قلم از این کاالها 
از ثبات نس��بی برخوردار بوده و 60 قلم هم نوسانات قیمتی داشته 
که مقرر شده سازمان حمایت اقدامات الزم را برای ثبات آنها انجام 

دهد.
 وزیر صمت در ادامه اعالم کرد که حوزه اختیارات س��تاد تنظیم 
بازار به اس��تانداران نیز به عنوان رئیس س��تاد تنظیم بازار استانی 
اختی��ار الزم در حوزه قیمت گ��ذاری، نظارت و ترخیص کاالها داده 

شده است.
هشدار وزیر صمت نسبت به کوتاهی در اجرای سامانه جامع 

تجارت
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرایی ش��دن سامانه جامع تجارت، 
گفت: اخی��را گزارش هایی مبنی بر نرس��یدن نهاده های دامی پس 
از ترخیص از گمرک به مقصد نهایی منتش��ر ش��ده اس��ت. به همه 
دس��تگاه های مس��ئول ابالغ شده که باید به س��امانه جامع تجارت 
متصل باشند در این جلسه هم تاکید شده دستگاه های مسئول که 
مصوبات به آنها ابالغ شده حتما باید آن را اجرا کنند و دستگاه های 
نظارتی باید با بخشی از دستگاه های دولتی که در این مورد کوتاهی 

کردند برخورد کنند.
رزم حس��ینی با تاکید بر اینکه رس��وب کاال در گم��رک باید به 
حداقل برسد، از گمرک و بنادر خواست نسبت به تسهیل و تسریع 

ترخیص کاالها اقدام کنند تا در بازار نیز اثر بگذارد.

اخبـــار

در ش��رایطی که به نظر می رس��د مذاکرات ایران ب��رای خرید و واردات 
واکسن کرونا آغاز شده اس��ت، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کش��وری اعالم کرد هیچ مشکلی برای واردات واکسن کرونا از 
کشورهای مختلف نداریم و حتی اگر پروازی به آن کشور نداشته باشیم به 

صورت موردی برنامه ریزی و انجام خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، از روزی ک��ه عبدالناصر همت��ی - رئیس کل بانک 
مرکزی-  از حل شدن مشکل نقل و انتقال ارز برای واردات واکسن کرونا 
خبر داد، همه منتظر بودند تا ببینند باالخره نخستین پرواز برای این کار 
کی انجام می شود و حاال پس از گذشت حدود دو هفته خبرهایی مبنی بر 
آغاز مذاکره با کره جنوبی برای تهاتر پول های بلوکه شده ایران با کاالهایی 
مانند واکس��ن کرونا منتش��ر شده است. اما س��وال اینجاست که به کدام 

کش��ورهای مبدأ احتمالی واکس��ن کرونا پرواز داریم و اگر پروازی از قبل 
برنامه ریزی نشده باشد چه باید کرد؟ ابوالقاسم جاللی – معاون هوانوردی و 
امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری – در این باره به ایسنا، گفت: اگر 
پرواز برنامه ای از قبل به کش��وری که از آن واکسن کرونا خریده ایم داشته 
باش��یم که هیچ مش��کلی برای انجام پروازهای باری برای خرید و واردات 
واکس��ن کرونا نداریم، اما اگر به آن مقصد خارجی پروازی نداشته باشیم، 
مجوزهای الزم را برای انجام پرواز باری به صورت موردی دریافت کرده و 
این کار را انجام می دهیم. وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی باید برای انجام پروازهای مرتبط با واردات واکسن کرونا 
به سازمان هواپیمایی کشوری درخواست دهد، افزود: در این زمینه کامال 
تابع وزارت بهداشت و دیگر متولیان سالمت مانند ستاد ملی مقابله با کرونا 

هستیم و اگر از ما درخواستی شود به سرعت برنامه ریزی و اقدامات الزم را 
برای انجام هرچه سریع تر پرواز انجام خواهیم داد. معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
توجه به آغاز مذاکرات با کره جنوبی برای تهاتر بخش��ی از پول های بلوکه 
شده ایران با واکسن کرونا، آیا به این کشور پرواز داریم یا خیر، توضیح داد: 
پروازی به کره جنوبی نداریم اما ایران به دیگر مقاصد مانند عراق و بسیاری 
از کشورهای اروپایی برقرار است و اگر الزم باشد به سرعت مجوزهای آن 
را دریافت خواهیم کرد و حتی برای پرواز با هواپیمای باری به کشورهایی 
مانند انگلس��تان برای واردات اقالم بهداش��تی به ویژه واکسن کرونا هیچ 
کش��وری ممنوعیتی را در نظر نخواهد گرف��ت و همه دنیا بین پروازهای 

مسافری و باری تفاوت قائل خواهند شد.

آخرین وضعیت پروازها برای واردات واکسن کرونا

در حالی که مسئوالن استان هرمزگان در سخنان خود بارها از تأمین 
نی��از روغن مایع اس��تان هرمزگان و عدم مش��کل در توزیع آن صحبت 
می کنند، اما مشاهدات خبرنگار ایسنا و سخنان شهروندان و فروشگاه های 
کوچک و بزرگ نشان دهنده عدم تحقق وعده مسئولین استان هرمزگان 

است.
در همین بین مش��اهدات خبرنگار ایس��نا در فروش��گاه های بزرگ و 
کوچک نش��ان می دهد که یا در برخی فروش��گاه ها روغن مایع ایرانی به 

تعدادی کم وجود دارد یا به هیچ وجه وجود ندارد.
یک��ی از خواربارفروش��ان بندرعباس��ی در گفت و گو با ایس��نا، افزود: 
متأس��فانه علی رغم وعده های مس��ئولین با مش��کل کمبود روغن مایع 

مواجه هستیم.
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از واحدهای صنفی متقاضی 
دریافت س��همیه روغن خواسته است در سامانه سامانه جامع تجارت به 

نشانی اینترنت ntsw.ir نام نویسی کنند.
محمدی با اشاره به اینکه با هزار زحمت در سامانه مورد تأیید سازمان 
صمت ثبت نام و پس از آن س��همیه دو تا س��ه کارت��ن تعلق می گیرد، 
خاطرنشان کرد: همین مقدار در موقع عرضه در کمتر از یک تا دو ساعت 
به پایان می رس��د و با این مقدار نمی توان مقدار تقاضای ش��هروندان را 

مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه مجبور هس��تیم روغن خارجی بیاوریم که با توجه به 
هزینه س��نگین آن استقبالی از سوی مسئولین صورت نمی گیرد، عنوان 
کرد: برخی از شرکت های توزیع نیز برای اعطای سهمیه روغن اختصاصی 
ما را مجبور به خرید اقالمی همچون ش��یر، رب گوجه فرنگی، ماست و 

... می کنند.
نیاز اس��تان هرمزگان به روغن نباتی به طور متوسط ماهانه 2500 تُن 
اس��ت و هر هرمزگانی به طور میانگین س��االنه  16 لیتر روغن مصرف 

می کند.
در همی��ن خصوص معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در گفت و گو با ایسنا، افزود: سهمیه ای 
که تقریبأ روزانه در سطح استان توزیع می شود ۸0 تا 100 تن است که 
تمامی واحدهای خواربارفروش��ی ها که در سامانه جامع تجارت اقدام به 
نام نویسی کرده اند، می توانند این سهمیه را از عمده فروشان دریافت کنند.
محمد عباسی با اشاره به اینکه سهمیه ها براساس نیاز هر منطقه تأمین 
و تعلق می گیرد، اظهار کرد: اگر تمامی واحدهای صنفی هر منطقه فعال 

باشند مشکلی در تأمین روغن نداریم.
وی با بیان اینکه کمتر از یک ماه نیز توزیع روغن در استان هرمزگان 
س��اماندهی می ش��ود، خاطرنشان کرد: ش��هروندان در صورت تخلف در 
گرانفروش��ی یا کمبود روغ در هر منطقه می توانن��د موضوع را از طریق 

شماره 124 به اطالع سازمان صمت برسانند.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران از افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت 
زعفران همزمان با پیک عرضه نسبت به هفته گذشته خبر داد.

غالمرض��ا میری، نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران در گفت وگو با 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، از رش��د قیمت زعفران خب��ر داد و گفت: 
همزمان با پیک عرضه، قیمت زعفران نس��بت به هفته گذشته 2 تا 3 

درصد رشد داشته است.
او با اشاره به اینکه بازار داخلی زعفران در رکود به سر می برد، افزود: 
با توجه به ش��رایط اقتصادی خانوار و تعطیلی نس��بی صنوف، تقاضای 

چندانی برای خرید زعفران در بازار داخل نیست.
میری حداقل قیمت هر کیلو طالی س��رخ را 7 میلیون و 700 هزار 
توم��ان و حداکث��ر 14 میلیون و 500 هزار توم��ان اعالم کرد و گفت: 

قیمت فعلی هر مثقال زعفران از 40 تا 70 هزار تومان است
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از رش��د صادرات زعفران خبر داد 
و اف��زود: بنابر آمار ۸ ماهه گمرک بی��ش از 191 هزار تن صادرات به 
بازار های هدف صادر ش��ده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 30 

درصد رشد داشته است. او ادامه داد: با توجه به تعطیالت ژانویه، طبق 
روال معمول، تجار سفارش��ات خود را بعد از تعطیالت انجام  می دهند 

که انتظار می رود در بازار زعفران تاثیری نگذارد.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اشاره به گالیه مندی کشاورزان 
از ن��رخ پایین محص��ول زعفران بیان کرد: بناب��ر پیگیری های مکرر و 
قول هایی که داده ش��ده، انتظار می رود مشکالت بازگشت ارز و موانع 
پیش روی صادرات مرتفع ش��ود تا با رونق صادرات، قیمت زعفران به 

نرخ واقعی خود برسد.
حذف تعرفه باالی صادرات راهی برای پایان دادن به قاچاق

میری با انتقاد از تعرفه باالی صادرات به چین و هند گفت: از وزارت 
امور خارجه و مجلس ش��ورای اس��المی تقاضا داریم که تعرفه عوارض 
ص��ادرات به هند و چین را لغو کنن��د، چراکه تعرفه باالی صادرات به 
این کشور ها موجب ش��ده هنک کنگ و ویتنام عمده زعفران ایران را 
خریداری کنند و از آنجا که مصرف کننده نیستند، به صورت قاچاق به 
کشور های چین و هند مجدد صادر کنند، در حالی که با حذف تعرفه 

عوارض امکان افزایش صادرات به کش��ور های چی��ن و هند به عنوان 
مصرف کننده س��نتی زعفران وجود دارد که در نتیجه افزایش صادرات 

و رسیدن محصول به نرخ واقعی، رضایت کشاورز را دربر دارد.
این مقام مسئول با اش��اره به اینکه قیمت کنونی زعفران مقرون به 
صرفه نیس��ت، بیان کرد: اگر تدابیری برای کشت این محصول نشود، 
دیگر ش��اهد افزایش 10 تا 15 درصدی همه س��اله س��طح زیرکشت 

نخواهیم بود.
او با بیان اینکه ورود زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، گفت: 
در ح��ال حاضر قیم��ت زعفران به حدی برای دالل و عوامل واس��طه 
جذابی��ت دارد که از مس��یرقانونی و غیرقانونی به افغانس��تان و دیگر 
کشور ها همچون چین و آمریکا که به علت تعرفه باال یا شرایط تحریم 

امکان مبادله تجاری وجود ندارد، صادر می شود.
می��ری در پایان تصریح کرد: با رفع موانع ص��ادرات از جمله حذف 
تعرفه باالی صادراتی و مش��کالت بازگشت ارز به کشور، مسئله قاچاق 

زعفران به علت شفافیت حل می شود.

»روغن« همچنان در خواب زمستانی!

رشد 3 درصدی قیمت طالی سرخ

 پرونده قاچاق زعفران با حذف تعرفه صادرات بسته می شود

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده
دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو آخرین وضعیت خودروهای 

وارداتی را تشریح کرد.
به گ��زارش صبحانه، مه��دی دادفر دبیر انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو با بی��ان اینکه از حدود 12 ه��زار و 700 خودرویی که از 
س��ال 97 در گمرکات کشور وجود داشته بیش از 12 هزار خودرو 
ترخیص ش��ده اند، گفت: اکنون 2 هزار و ۸73 خودرو در گمرکات 
جمهوری اس��المی مانده اس��ت، اما خبری از ترخیص آنها نیست 
زیرا این خودروها ثبت س��فارش نشده اند، به همین دلیل به هیچ 

عنوان اجازه ترخیص آنها داده نمی شود.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو ادام��ه داد: همچنین حدود 
700 خودرو در گمرکات باقی مانده است که قبل از ثبت سفارش 
وارد کش��ور ش��ده بودند تا همزمان با ورود به گمرک مجوز ثبت 

سفارش دریافت کنند.
دادفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات انحصاری خودرو 
انجام می ش��ود یا خی��ر، گفت: قاطعانه می ت��وان گفت که واردات 
خودرو طی 3 س��ال گذشته بسته است و فرق نمی کند که خودرو 
قرار اس��ت انحصاری وارد ش��ود یا ارگانی، حتی واردات خودرو به 
صورت قاچاق هم انجام نش��ده است. به دلیل شفاف بودن فضای 
واردات خودرو، هیچ گونه واردات انحصاری و قاچاق انجام نمی شود.

وی ب��ا تاکید بر اینکه بیش از 2 هزار خ��ودرو نیز دارای پرونده 
قضایی هستند، گفت: این خودرو ها به شرط دریافت حکم قضایی 
ترخیص خواهند شد. سیستمی که طراحی کرده اند باعث شده تا 
کار واردات بهتر انجام ش��ود، هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد 

و تمام کارها شفاف است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به قاچاق موتورسیکلت 
در کش��ور، گفت: متاس��فانه برخالف اینک��ه روی  واردات خودرو 
حساس��یت وجود دارد، در جلوگیری از واردات موتور حساس��یت 
وجود ندارد و ش��اید بتوان این را گفت که هیچ نظارتی در واردات 
موتورس��یکلت وجود ن��دارد، اکن��ون در بازار مش��اهده می کنیم 
موتورس��یکلتی ک��ه زمانی ی��ک میلیون تومان ب��ود، بیش از 20 

میلیون قیمت گذاری شده است.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان س��امانه »فارس من« با ثبت 
س��وژه ای با عنوان »واردات خودرو را آزاد کنید« خواستار پیگیری 

این موضوع شده اند.

موافقت با بازسازی ۲۲۰ اتوبوس شهری 
اصفهان

رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت به تازگی بازسازی 150 دستگاه اتوبوس شهری 
ایران خودرو و 70 دس��تگاه اتوبوس شهری زرین خودرو از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به تصویب شورای شهر رسیده است.
امیراحم��د زندآور در گفت وگو با خبرن��گار ایمنا، با بیان اینکه 
توس��عه ش��هر و رفاه ش��هروندان در آینده تا حد زیادی در گرو 
ارتق��ای س��طح حمل ونقل عمومی اس��ت، اظهار کرد: در س��ال 
99، حدود 44 درصد از بودجه ش��هرداری ب��ه حوزه حمل ونقل 
اختصاص یافته و در راس��تای زیست پذیری بیشتر شهر و کاهش 
تردد خودروهای ش��خصی، این س��هم در بودجه سال آینده نیز 

افزایش می یابد.
وی افزود: با روند روبه رش��د شهرنشینی، تا سال 2050 جمعیت 
ش��هری تا مرز ۸0 درصد نیز افزایش خواهد داش��ت بنابراین باید 

توسعه حمل ونقل عمومی در چشم  اندازهای شهری مدنظر باشد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان تصریح کرد: نق��ش حمل ونقل عموم��ی در برنامه 
»اصفهان 1405« می تواند یک گام رو به جلو برای ش��هر باش��د و 
نواقصی که اصفهان در این زمینه دارد و در حد اس��تاندارد ش��هر 

نیست، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اش��اره به تفاهم نامه ش��هرداری اصفهان برای بازس��ازی 
اتوبوس های ش��هری با س��ازمان برنامه و بودج��ه و صندوق امید، 
خاطرنش��ان کرد: نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی در کاهش 
آالیندگی هوا و دس��ترس پذیری بیش��تر به منابع شهر مؤثر است 
بدین سبب در قالب تفاهم نامه مذکور مقرر شده بابت هر دستگاه 
اتوبوس 2۸0 میلیون تومان هزینه در قالب تسهیالت به شهرداری 
پرداخت ش��ود تا ناوگان فرس��وده اتوبوس��رانی اصفهان به سمت 

بازسازی پیش رود.
زندآور خاطرنش��ان ک��رد: پیش تر 1۸9 دس��تگاه اتوبوس برای 
بازس��ازی به شرکت پیشرو واگذار ش��ده بود و اخیراً نیز بازسازی 
150 دس��تگاه اتوبوس شهری ایران خودرو و 70 دستگاه اتوبوس 
ش��هری زرین خودرو از طریق برگزاری مناقصه عمومی به تصویب 
ش��ورای شهر رسیده است؛ با این تعداد و آنچه پیش از تفاهم نامه 
با صندوق امید انجام ش��ده، نزدیک به 520 دس��تگاه اتوبوس که 
خارج از چرخه حمل ونقلی شهر بود به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 

اضافه خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: هزینه های ایجاد خطوط اتوبوس تندرو و قطار 
ش��هری سنگین است، بنابراین با توجه به اینکه ردیف های بودجه 
ش��هرداری توان پوشش آن را ندارد، ناگزیر به اخذ اوراق مشارکت 
هس��تیم و بدین سبب مدیریت شهری در چند سال گذشته اقدام 
به اخذ اوراق مش��ارکت برای توس��عه حمل ونق��ل عمومی کرده و 
این اوراق در قالب لوایح پیش��نهادی برای تصویب به شورای شهر 

ارسال می شود.
وی تصریح کرد: به تازگی شورای شهر به شهرداری اجازه انتشار 
مبلغ 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برای تأمین بخشی از 
منابع مالی در توس��عه خطوط تندروی اتوبوس��رانی داده است که 
این اوراق با نرخ س��ود اعالمی بان��ک مرکزی و تطبیق بازپرداخت 

50 درصد اصل و سود توسط دولت خواهد بود.
زندآور با اش��اره به چش��م انداز س��ال آینده اصفه��ان در حوزه 
حمل ونقل عمومی، اظهار امیدواری کرد: تفاهم نامه بازسازی 700 
دستگاه اتوبوس در سال آینده اجرایی شود و با خرید اتوبوس های 
جدید، ش��اهد بازسازی و نوس��ازی بخش عمده ای از اتوبوس های 

شهری اصفهان باشیم.

در حال��ی بر رفع انحصار در صنعت خودرو تاکید و راهکارهایی با هدف 
رفع آن مطرح شده که به نظر می رسد وزیر صمت ایجاد خودروسازی های 
جدید با حضور دولتی ها و س��ازمان های توس��عه ای با هدف ایجاد رقیبی 
جدی را عامل��ی برای رفع انحصار می داند. به گزارش پدال نیوز به نقل از 
خودروکار، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در حالی پس از روی کار آمدن 
همواره بر رفع انحصار در صنعت خودرو تاکید دارد که به اعتقاد وی ایجاد 
خودروسازی با مشارکت بخش خصوصی می تواند یکی از راهکارهای رفع 
انحصار باشد به طوری که او در تازه ترین اظهارات خود در تبریز از آمادگی 
این وزارتخانه بر ایجاد یک خودروس��ازی در آذربایجان شرقی با مشارکت 
یک سازمان توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر 
داده است. این شرایط در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو همواره 
معتقدند حضور دولت در صنعت خودرو یکی از دالیل انحصار این صنعت 
بوده و الزم است هرچه سریع تر نسبت به خروج دولت از این صنعت اقدام 
ش��ود. در این شرایط این پرسش مطرح می شود در حالی که این سازمان 
توسعه ای هم اکنون اهرم فشاری در ش��رکت های خودروسازی در اختیار 

دارد، چه نیازی به ایجاد خودروسازی جدید دولتی است؟
در همین حال سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با 
اشاره به سهم ایدرو در دو خودروساز بزرگ می گوید: هم اکنون این سازمان 
س��همی از ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد بر این اساس اختیاراتی 

دارد و هرچند سهام اقلیتی در این شرکت ها دارد اما به دلیل شرکت های 
تو در تو نسبت به اعمال قدرت در شرکت های خودروسازی اقدام کرده و 

حتی دست به انتخاب هیأت مدیره شرکت ها می زند.
وی می افزاید: با توجه به این ش��رایط باید پیش از آنکه دس��ت به ایجاد 
تشکیالتی چه با حضور بخش خصوصی و چه دولتی بزنند در گام نخست 
نس��بت به تعیین تکلیف حضور این س��ازمان ها در صنعت خودرو اقدام و 
گیره��ای موج��ود را رفع کرده و خودروس��ازان را به ظرفیت واقعی تولید 
)بیش از یک میلیون و ۸00 هزار دستگاه خودرو در سال( برسانند و سپس 

به دنبال ایجاد خودروسازی دیگر با حضور ایدرو باشند.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه این اظهارات مطالعه ش��ده 
نیست، تصریح می کند: در حال حاضر در تبریز سایت تولید خودرو وجود 
دارد و حت��ی بخ��ش خصوصی نیز در این اس��تان در زمینه تولید خودرو 
فعال اس��ت بنابراین منطقی بر این موضوع حاکم نیس��ت در شرایطی که 
خودروس��ازان تحت اختیار دولت با مش��کالت متعددی دست به گریبان 

هستند با ایجاد رقیبی جدید و با هدف رفع انحصار تهدید کرد .
مدنی در پاس��خ به اینک��ه آیا الزمه رف��ع انحصار ایج��اد کارخانه های 
خودروسازی جدید است نیز اظهار می کند: هم اکنون انحصاری در صنعت 
خودرو وجود ندارد و اگر فرض بر این بود که خودروسازان فعلی خصوصی 
بودند و با همکاری یکدیگر نس��بت به ایجاد کارتل��ی بزرگ اقدام کرده و 

قیمت های نهایی را تعیین می کردند، می توان بر وجود انحصار در صنعت 
خودرو اذعان داش��ت در این ش��رایط وظیفه ش��ورای رقابت ورود به این 
موض��وع و حل آن بود.  وی ادامه می دهد: ش��ورای رقابت در حال حاضر 
خود ایجادکننده انحصار بوده چرا که نس��بت به تعیین قیمت محصوالت 
این دو خودروس��از به گونه ای اقدام می کند که تفاوت چشمگیری نسبت 
ب��ه بازار ایجاد کرده در این ش��رایط دعوت از بخش خصوصی برای تولید 
خودرو نیز به نتیجه نمی رس��د چراکه قیمت گ��ذاری محصول جدید باید 
توسط دولت و یا شورای رقابت تعیین شود که بخش خصوصی حاضر به 

انجام این کار نیست.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در تدوین توجیه 
اقتصادی محصول سود و زیان آن در نظر گرفته می شود، می گوید: با این 
اقدام امکان ایجاد سرمایه گذاری طرح های داخلی و خارجی از بین می رود 
حتی واردکنندگان خودرو نیز تمایلی برای فعالیت نخواهند داشت بنابراین 
عامل ایجاد انحصار فعلی، سیس��تم دولتی اس��ت. مدنی با تاکید بر اینکه 
وضعیت فعلی صنعت خودرو در صورت عدم بهبود زیرس��اخت ها از جمله 
سهام و قیمت بهبود نمی یابد، می افزاید: تا زمانی که مشکالت نقل و انتقال 
منابع مالی و محدودیت در صادرات را ش��اهد هستیم صنعت خودرو رشد 
نخواهد کرد و یا در صورت رشد نیز سرعت به مراتب پایین تری نسبت به 

صنعت خودروی سایر کشورها دارد.

سازمان های توسعه ای رقیبی جدید در صنعت خودرو

ما ب��ه ج��ز دو خودروس��ازی دولتی )ای��ران خودرو و س��ایپا( 2۸ 
خودروس��از خصوصی دیگر داری��م که در این ب��ازار فعالیت می کنند 
و میلیارده��ا تومان س��رمایه گذاری کرده اند ک��ه در حال حاضر دچار 
زیان های زیادی ش��ده اند بنابراین ما ابتدا باید ریشه یابی کنیم که چه 

اتفاقی افتاده است که به این وضعیت دچار شده اند.
 صنعت خودروس��ازی ایران سال هاست با مش��کالت زیادی مواجه 
اس��ت و در این میان سیاس��تگذاران و تصمیم گیرن��دگان در هر دوره 
برای رفع مش��کالت این صنعت به صورت مقطعی راه حل هایی مطرح 
می کنن��د که نه تنها به حل مش��کالت کمکی نمی کند بلکه مس��ائل 
خودروسازی کشور را نیز پیچیده تر می کند. افزایش قیمت خودروهای 
داخلی و ش��یوه قیمت گذاری از جمله مش��کالت این صنعت است که 
آن را به بن بس��ت کشانده اس��ت. در این میان چندی پیش علی رضا 

رزم حس��ینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حل مش��کل 
افزای��ش قیمت محصوالت داخلی گفته بود به دنبال این هس��تیم که 
خودروس��ازی را از انحص��ار خارج کنیم و سیاس��ت  وزارت صمت این 

است تا زمانی که خودرو انحصاری است، قیمت ها متعادل نیست.
رزم حس��ینی تاکید کرده بود: باید تالش کنیم تا شرکت های جدید 
را در بازار خودرو تقویت کنیم تا اینها بیش��تر در بازار فعالیت کنند و 
کیفیت خودرو نیز مورد توجه خاص خواهد بود. حال سوال اینجاست 
که ورود ش��رکت های جدید به بازار خودرو چ��ه اندازه در اصالح این 
بازار و نیز قیمت واقعی محصوالت تاثیرگذار است؟ امیرحسن کاکایی، 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو اما ضمن نقد س��خنان وزیر صمت معتقد 
اس��ت که ما در حال حاضر تولیدکننده داخلی کم نداریم به نوعی که 
در حال حاضر نزدیک به 2۸ خودروس��از خصوصی در کش��ور فعالیت 

دارن��د درواقع مش��کل صنعت ما افزایش تولیدکنندگان نیس��ت بلکه 
سیاس��ت گذاری ها در این صنعت اس��ت که آن را به بن بست رسانده 
اس��ت. امیر حس��ن کاکایی در گفت و گ��و با »تین نی��وز«، گفت: ما 
به جز دو خودروس��ازی دولتی )ایران خودرو و س��ایپا( 2۸ خودروساز 
خصوص��ی دیگر داری��م که در این بازار فعالی��ت می کنند و میلیاردها 
تومان س��رمایه گذاری کرده اند که االن در حال ورشکس��تگی هستند 
بنابرای��ن ما ابتدا باید ریش��ه یابی کنی��م که چه اتفاقی افتاده اس��ت 
که به این وضعیت دچار ش��ده اند نه اینکه دوباره ش��رکت خودروساز 
جدید وارد بازار کنیم. باید مس��ئله باش��د که چرا با وجود بیش از 30 
ش��رکت خودروساز داخلی باز جامعه ایران احساس رقابت در این بازار 
نمی کند؟ تا زمانی که به این س��وال پاسخ داده نشود ما به جواب هایی 

می  رسیم که با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

پس از برگزاری جلس��ه ش��ورای رقابت و اع��الم فرمول جدید برای 
قیمت گ��ذاری تعدادی از خودرو، قیمت ها در بازار خودرو پس از چند 
ماه، روند کاهشی خود در بازار را متوقف کرد و نوسان افزایشی جزئی 
ب��ه خود دید ام��ا از امروز به گفت��ه رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران، جو روانی ایجادشده برطرف و مجدد ثبات 

در قیمت ها شکل گرفت.
به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، پس از اعالم خبر تغییر فرمول 
قیمت گ��ذاری خودروها برای برخی از محصوالت، این موضوع س��بب 
شد بازار خودرو دچار تکانی شده و روند کاهش قیمت خود طی چند 

ماه اخیر را متوقف و نوسانی هرچند جزئی اما صعودی به خود بگیرد.  
در ای��ن رابطه س��عید موتمنی- رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران- تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه که کاهش 
قیمت ه��ا آغاز ش��د تا زمان اع��الم تغییر فرمول ش��ورای رقابت برای 
قیمت گذاری برخی خودروها؛ بازار همان کاهش 30 الی 32 درصدی 
خود را حفظ کرده بود و فروش��ندگان و خریداران نیز با این قیمت ها 
کن��ار آمده بودند و آنهایی که نیاز به خودرو داش��تند، طی چند هفته 
اخیر خرید خود را انجام دادند.  وی افزود: از روز سه شنبه گذشته پس 
از اعالم نظر ش��ورای رقابت و اعالم فرم��ول جدید برای قیمت گذاری 

بخش��ی از خودروها، بازار کمی دچار نوسان شد که امروز )پنجشنبه( 
فروکش کرده اس��ت. پس از صحبت های روز گذش��ته رئیس بازرسی 
کل کش��ور، بازرس کل وزارت صمت و همچنین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر اینکه قیمت ها بایس��تی مجدد تجدیدنظر شود، جوی 
روانی ایجاد ش��د و برخی از دارندگان خودرو که پس از جلسه شورای 
رقابت، احساس کردند تصمیم شورای رقابت می تواند تاثیر صعودی در 
قیمت ها داشته باشد، از عرضه خودرو به امید صعودی شدن قیمت ها، 
خودداری کرده بودند، اما مجدد جو روانی ایجادشده فروکش کرد و از 

امروز مجدد فروشنده شده اند.

 افزایش شرکت های تولیدکننده برای فرار از حل مسئله است

ورق بازار خودرو برمی گردد؟
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محققان دانشگاه شهید بهشتی موفق به بومی سازی فناوری تولید یک دستگاه 
پیش��رفته تصویربرداری پزشکی شدند. ستاد توس��عه فناوری  های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 

آنها حمایت کرد. محمدعلی انصاری مدیرعامل 
ش��رکت پرتو آوی اطلس گفت: این ش��رکت در 
مرکز نوآوری لیزر دانشگاه شهید بهشتی مستقر 
است و با حمایت این ستاد بر روی پروژه طراحی 
و س��اخت »دستگاه  های عکس��برداری نوری از 
پوس��ت« کار می  کند. انص��اری در ادامه ضمن 
توضیح تحقیقات انجام گرفت��ه برای تولید این 
محصول، افزود: این دس��تگاه برای عکس برداری 
پیشرفته از پوس��ت بیماران مبتال به سرطان یا 
ضایعات پوس��تی کاربرد دارد. با توجه به قیمت 
بسیار باالی نمونه مشابه خارجی، نمونه فناورانه 
داخل��ی، قطعاً ب��ا قیمت بس��یار پایین تر عرضه 

خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت پرت��و آوی اطل��س، در ادامه گفت: بدیهی اس��ت که 
شرکت های خارجی تولیدکننده این محصول در ایران نمایندگی رسمی ندارند 
و ب��ه همین خاطر خدماتی برای تعمیر، تعویض قطعه یا ارتقای دس��تگاه به 

مشتری ایرانی، عرضه نمی کنند، در حالی که این شرکت، یک برنامه منسجم را 
برای ارائه خدمات باکیفیت پس از فروش، هم زمان با تولید به پیش خواهد برد.
 این فعال فناور ضمن تاکید بر جذب حمایت های دولتی گفت: این محصول 
در لبه تجاری سازی قرار دارد و امیدوار هستیم 
با ادامه حمایت های ستاد توسعه فناوری های، 
فوتونی��ک، لی��زر، مواد پیش��رفته و س��اخت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، آن 
را به مرحله تولید انبوه برس��انیم. تمام فرآیند 
طراحی و ساخت این دستگاه در هر دو بخش 
س��خت افزاری و نرم افزاری در داخل دانشگاه و 
ب��ا کمک جوانان متخصص ایرانی انجام گرفته 
اس��ت.   وی اف��زود: مش��تری ای��ن محصول 
کلینیک ه��ا، بیمارس��تان ها و مراک��ز درمان 
تخصصی در حوزه پوس��ت هس��تند. حمایت 
از عرض��ه و بازاریابی محص��والت و تجهیزات 
پزشکی و عدم اجازه به ورود محصوالت مشابه 
خارجی، می تواند به گس��ترش  بازار محص��والت دانش بنیان ایرانی در داخل 
کمک کند. به همین دلیل، حمایت نهادهایی مانند وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در این بین مهم و حیاتی تلقی می شود.

فهرست کاال و خدمات دانش  بنیان براساس ویرایش هفتم به صورت کامل 
عرضه شد تا فهرستی کامل، به  روز و بسیار پیشرفته براساس نیازهای کشور 
باشد. تولید کاالهای دانش  بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرآیند ارزیابی 

و شناس��ایی شرکت های دانش  بنیان مورد توجه 
قرار می گیرد بنابراین برای این منظور فهرستی 
از حوزه های فناوری کاالها و خدمات دانش بنیان 

تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.
در واق��ع، ب��رای جلوگیری از س��ردرگمی و 
فعالیت های غیرمرتبط، لیستی کامل از خدمات 
و کاالهای دانش  بنیان و حوزه های موردنیاز کشور 
ارائه ش��ده اس��ت، تا فعاالن دانش  بنیان و فناور، 
براساس این لیست تکمیل شده حرکت کنند و 

از حوزه  های مشخص شده، مطلع باشند.
برای تهیه این فهرس��ت، منابع مختلفی مورد 
توجه قرار گرفت، یکی از این منابع، فهرست ها، 
دس��ته بندی ها و تجربی��ات، مش��ابه در برخی 

کشورهای توسعه  یافته یا در حال توسعه بوده است.
اولین فهرست کاال و خدمات دانش  بنیان در سال 1391 ارائه شد. در حال 
حاضر پس از گذش��ت نزدیک به ۸ سال، مرکز شرکت ها و موسسات دانش -

بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری توانس��ته است در زمستان 
1399 یک لیس��ت کامل، به روز و بس��یار پیشرفته را براساس نیازهای کشور 
ارائه کند .در تهیه این فهرس��ت، همچنین اسناد باالدستی مانند »شیوه نامه 
معیارهای کاال و خدمات دانش بنیان« نیز مورد 
توجه قرار گرفته است. در این مرحله فهرست 
مرب��وط به کاال و خدم��ات در 7 گروه مختلف 
فناوری که بیشترین تقاضا و مراجعه را از سوی 
شرکت های دانش بنیان و فناور، داشته  اند مورد 
بازنگری قرار گرفته و به شکل بسیار کامل  تری 
عرضه ش��ده  اند. زیس��ت  فن��اوری، تجهیزات 
پیشرفته س��اخت و تولید آزمایشگاهی، نفت، 
گاز و پتروشیمی، فناوری اطالعات و ارتباطات 
و نرم افزاره��ای رایان��ه  ای، ب��رق و الکترونیک 
و س��خت افزارهای رایانه  ای، مواد پیش��رفته و 
داروهای پیش��رفته و مهندس��ی پزشکی  این 

هفت حوزه را تشکیل می  دهند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و مشاهده این فهرست، می توانند به 
سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست  

جمهوری به آدرس daneshbonyan.isti.ir مراجعه کنند.

محققان دستگاه تصویربرداری پیشرفته پوست ساختند و امید به درمان 
ضایعات پوستی را افزایش دادند

 فهرست کاال و خدمات دانش  بنیان منتشر شد
 

طراحی و تولید سیس��تم های دزدگیر، ضد س��رقت و هشدار سرقت 
با دانش علمی و تخصصی 5 ش��رکت دانش بنیان روندی رو به رش��د 
گرفت. افزایش آمار سرقت و دزدی در جوامع، امنیت خاطر را از مردم 
می گی��رد و توانمندی نهادهایی که وظیف��ه تامین امنیت جامعه را به 
عهده دارند، زیر س��وال می برد؛ به همین دلیل همه کشورها در تالش 
برای یافتن راه های کاهش این س��رقت ها و اس��تفاده از ابزارهای نوین 

برای کنترل آن هستند.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم برای کمک به این حوزه مهم و 
اس��تراتژیک در تالش است تا با استفاده از توان دانش بنیان های کشور 
و حمایت از تولید محصوالت ضدس��رقت در حوزه حمل ونقل  نقش��ی 
تاثیرگذار در این حوزه داش��ته باش��د. بر همین اس��اس هم 5 شرکت 
دانش بنیان فعال در حوزه طراحی و تولید سیس��تم های دزدگیر، ضد 
س��رقت و هشدار س��رقت مورد حمایت این ستاد قرار دارد. در ادامه با 

این شرکت ها آشنا می شویم.
 1.رصد لحظه ای خودرو

شرکت راد هوش افزا یکی از این شرکت ها است که در پارک علم و 
فناوری اس��تان آذربایجان شرقی مستقر است و در زمینه انفورماتیک 
و مکاترونی��ک فعالیت می کند. هوشمندس��ازی، رباتیک، اتوماس��یون 
صنعتی، مهندس��ی پزشکی و ش��هر الکترونیک زمینه های کاری این 

شرکت است.
نرم اف��زار ردیاب این ش��رکت به رانندگان و دارندگان وس��ایل نقلیه 
ش��خصی کمک می کند تا ایمنی خ��ودروی خود را در هر لحظه رصد 
کنند. در صورتی که خودروی ش��خصی در اختیار فرد دیگری باش��د، 
می ت��وان با اس��تفاده از اینترنت از طریق تلفن هم��راه در هر لحظه از 
وضعیت خودرو، موقعیت مکانی، س��رعت لحظه ای و متوسط در طول 

مسیر و بسیاری از اطالعات دیگر مطلع شد.
یکی از ویژگی های مفید این ردیاب ها این اس��ت که با اس��تفاده از 
آن می توان نسبت به خاموش و یا روشن کردن خودرو در هر نقطه از 
ش��هر یا کشور اقدام کرد بنابراین فرد در صورت سرقت خودروی خود 
می تواند به س��رعت نسبت به خاموش کردن خودرو از طریق اینترنت 
تلفن همراه اقدام کند و باعث جلوگیری از روش��ن ش��دن مجدد و در 

نتیجه به سرقت رفتن خودرو شود.
۲.طراحی انواع ردیاب خودرو

ش��رکت ره نگار گس��تر کارآفرین هم ش��رکت دیگری اس��ت که به 
این حوزه ورود کرده اس��ت. این ش��رکت در ح��وزه بازرگانی و فروش 
س��خت افزار مدیریت ناوگان و ارائه خدم��ات مربوط به ردیابی فعالیت 
دارد. ردیاب خودروی کانکاس، ردیاب خودروی 202، ردیاب خودروی 
920، ردیاب خودروی 900 و ... از جمله محصوالت این شرکت است.
این ش��رکت فعالیت خود را در حوزه بررس��ی سیس��تم های ردیابی 
مدیریت ناوگان و بررس��ی برندهای س��خت افزاری کشورهای مختلف 

جهان گسترش داده است.
3.تولید سیستم های ضدسرقت

ش��رکت فرجاد سیس��تم پرداز هم شرکت دیگری اس��ت که در حوزه 
طراحی و تولید سیستم های دزدگیر، ضد سرقت و هشدار سرقت فعالیت 

دارد. ردیاب خودرو از جمله محصوالت تولیدی این شرکت است.
این سیس��تم یک دس��تگاه الکترونیکی اس��ت ک��ه موقعیت خودرو 

)س��واری، کامیون، اتوبوس و ... ( را ارس��ال می کند. موقعیت ارس��ال 
شده توسط دستگاه ردیاب خودرو را می توان از طریق سایت ردیابی یا 
گوشی موبایل بر روی نقشه دید. این دستگاه بسته به نوع و مدل آن، 
قابل نصب بر روی هر وسیله نقلیه ای از قبیل سواری، کامیون، اتوبوس، 
کامیونت، ماشین آالت کشاورزی، دستگاه های راهسازی، موتورسیکلت 
و دوچرخه اس��ت. ردیاب شخصی یا ردیاب ش��خص هم یک دستگاه 
الکترونیکی اس��ت که با دریافت سیگنال های ماهواره های جی پی اس 
)GPS( موقعیت خود را به صورت طول وعرض جغرافیایی محاس��به 
می کند. عملکرد ردیاب ش��خصی به صورت کلی مشابه ردیاب خودرو 
اس��ت با این تفاوت که ردیاب شخصی در ابعاد کوچک تر وجود دارد و 

قابلیت حمل در جیب یا کیف شخص را دارد.
دزدگی��ر ماهواره ای هم محصول بعدی این ش��رکت اس��ت. دزدگیر 
جی پی اس )دزدگیر ماهواره ای( به سیستمی گفته می شود که عالوه 
بر قابلیت های رایج دزدگیر ماش��ین، این قابلیت را دارد که وضعیت و 
موقعیت دقیق خود را به مالک ماشین اطالع دهد. همچنین با استفاده 
از س��یمکارتی که روی آن قرار دارد هر گون��ه اتفاق مرتبط به امنیت 
خودرو نظیر ضربه، جابجایی ماش��ین، باز شدن درب ها یا روشن شدن 

ماشین را بدون محدودیت برد به صاحب ماشین اعالم می کند.
۴.کنترل خودرو از راه دور

گروه آرش��ین هم با طراحی چند محصول دانش بنیان به این حوزه 
ورود کرده اس��ت. یکی از محصوالت آنها طراحی سیس��تم های امنیت 
اماکن و دزدگیر است. این سیستم از اجزای متفاوتی چون سنسورهای 
در و پنجره، سنس��ورهای حرکتی )بی س��یم یا س��یمی(، دوربین های 
امنیتی )بی سیم یا سیمی(، آژیر یا زنگ خطر، سنسور شیشه، سنسور 
 ،CO2 آب، سنس��ورهای دود و حرارت، سنسورهای گاز طبیعی و گاز
ریموت کنترل برای کنترل از راه دور و پنل مرکزی تشکیل می شوند.
محصول دیگر این شرکت، ردیاب و دزدگیر خودرو است؛ محصولی که 
به تماس اضطراری، خاموش کردن از راه دور، هش��دار حمل با جرثقیل، 

تاریخچه حرکت، مدیریت و سهمیه بندی سوخت و ... مجهز است.
 5.تامین امنیت ساختمان ها

ش��رکت دانش بنیان گستره پرداز هوشمند وستا هم با طراحی چند 
محص��ول در تالش اس��ت تا امنیت را برای جامعه ب��ه ارمغان آورد. از 
جمل��ه محصوالت این ش��رکت می توان به دزدگیر خ��ودرو، دربازکن 

ساختمان و سیستم هوشمند ساختمان اشاره کرد.
دزدگیر خودرو دستگاهی است کامل که نقش ردیاب و دزدگیر را به 
صورت یکپارچه برای خودرو دارد و عالوه بر ویژگی های یک سیس��تم 
دزدگی��ر معمولی، از بس��تر مخابراتی ش��بکه موبایل و س��رویس های 
مخابراتی SMS.WiFi استفاده می کند تا آن را به یک دزدگیر بسیار 

پیشرفته تبدیل کند.
همچنین این سیس��تم مجهز به گیرنده جی پی اس اس��ت و امکان 
ردیابی خودرو را به ش��ما می دهد. دربازکن ساختمان این شرکت هم 
ش��ما را قادر می کند با موبایل ش��خصی بدون نیاز به ریموت عالوه بر 
وای فای به وس��یله پیامک هم درهای س��اختمان را باز و بسته کنید. 
سیستم هوشمند ساختمان هم محصول دیگر این مجموعه فناور است 
که هدف اصلی آن به کارگیري BMS در س��اختمان ها  و بهره گیري 
از مزای��اي اقتص��ادي و کاهش مصرف انرژي و ایجاد فضاي امن و آرام 

در آنها است.  

اپل سال 2020 را با معرفی محصوالت جذابی به پایان رساند و انتظارات زیادی از این کمپانی در 
س��ال 2021 داریم. 2021 س��ال مهمی برای دنیای مک خواهد بود و همچنین باید منتظر افزودن 

ویژگی های مهمی به آیپد و اپل واچ باشیم.
به گزارش دیجیاتو، اپل در 2020 از گوشی های سری آیفون 12، اپل واچ سری 6 و اپل واچ SE به 
هم��راه آیپدهای جدید و همچنین مک های مجهز به چیپ M1 رونمایی کرد. این کمپانی همچنین 
س��ال گذش��ته میالدی هدفون روگوش��ی ایرپاد مکس را هم معرفی کرد. انتظار می رود 2021 سال 
هیجان انگیزتری برای محصوالت اپل باشد. سالی مهم برای دنیای مک: اپل در ماه های پایانی 2020 
از اولی��ن چیپ مبتنی بر ARM خود برای دنیای مک ب��ه نام M1 رونمایی کرد. این کمپانی تا دو 
سال آینده به صورت کامل از پردازنده های اینتل به چیپ M1 مهاجرت می کند. با وجود این تغییر 
بزرگ در قلب تپنده مک ها، طراحی محصوالت مجهز به آنها تفاوتی با نس��ل قبلی نداشت؛ موضوعی 

که در سال جاری میالدی تغییر خواهد کرد.
طبق اعالم تحلیلگر مطرح محصوالت اپل یعنی مینگ-چی کو، در سه ماهه دوم یا سوم سال جاری 
میالدی از مک بوک پرو 14 و 16 اینچی مجهز به اپل سیلیکون و طراحی جدید رونمایی خواهد شد. 
در حال حاضر اطالعات زیادی درباره طراحی جدید این لپ تاپ ها نداریم، اما انتظار می رود مک بوک 
14 اینچی ابعاد یکس��ان با مک بوک 13.3 اینچی داش��ته باش��د اما حاش��یه های اطراف نمایشگر آن 

کاهش پیدا کند. از س��ایر احتماالت می توان به قرارگیری فیس آیدی در این محصوالت و همچنین 
پشتیبانی از شبکه G5 اشاره کرد. شاید اپل امسال از نسل جدید تراشه های سری M رونمایی کند 
و حتی ش��اهد معرفی پردازنده ای با 32 هسته برای مک پرو جدید باشیم. آی مک جدید هم احتماال 
در نس��خه های 21.5 و 27 اینچی با حاش��یه های کم نمایشگر و همچنین چیپ M1 از راه می رسد. 
ویژگی های جدید در راه آیپد: طبق اعالم کو، نسل جدید آیپد پرو همراه با نمایشگر مینی ال ای دی 
در نیمه اول س��ال جاری میالدی معرفی می ش��ود. این پنل ها با نمایشگر OLED مورد استفاده در 
آیفون ها فرق می کنند، با این حال کیفیت باالیی خواهند داش��ت. عالوه بر این انتظار می رود نس��ل 
 Bionic A14 باشند. آیپد پرو 2021 به چیپ G5 جدید این تبلت ها قادر به پش��تیبانی از ش��بکه
مورد اس��تفاده در آیپد ایر 4 و گوشی های س��ری آیفون 12 مجهز می شود. امسال همچنین سیستم 
 14 iPadOS .15 از راه می رس��د که تغییرات مخصوص به خود را خواهد داش��ت iPadOS عامل
ویژگی های زیادی را در اختیار کاربران قرار نداد، اما iPadOS 13 یک نس��خه انقالبی بود، بنابراین 

شاید دوباره چنین موضوعی را در iPadOS 15 شاهد باشیم.
اپل واچ با طراحی جدید: مینگ-چی کو از معرفی نس��ل آینده اپل واچ با طراحی جدید در اواخر 
2021 اش��اره کرده که شامل قابلیت های مدیریت سالمت نوآورانه و همچنین طراحی بهتر می شود. 
در حال حاضر اطالعاتی درباره طراحی جدید نس��ل آینده اپل واچ منتش��ر نش��ده، اما انتظار می رود 

 5 شرکتی را که با فناوری های هوشمند
به کاهش آمار سرقت خودرو کمک می کند بشناسید

اپل در سال ۲۰۲۱ از چه محصوالتی رونمایی می کند؟

دریچــه

ش��رکت های بزرگ و توانمند دانش بنیانی راهبری تولید محصوالت زیستی 
را ب��ه عهده گرفتند؛ کاری که قرار اس��ت به تولی��د 117 محصول راهبردی 

بینجامد.
س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی 
از مجموعه های پیش��رو در ح��وزه واگذاری خدمات و برون س��پاری کارها به 
بخش خصوصی و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. این س��تاد با همین شیوه 
تاکنون توانس��ته زنجیره کاملی از این ش��رکت ها را کن��ار هم جمع کند و با 
هم افزای��ی امکانات و توانمندی های موجود در آنها اهداف خود برای توس��عه 

این علم کاربردی و حیاتی در کشور را پیش ببرد.

117 محصول زیستی با راهبری 
شرکت های توانمند تولید می شود

سه شنبه
16 دی 1399

شماره 1700
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یک ش��رکت دانش  بنیان توانسته اس��ت با تولید بازی  های 
بومی رایانه  ای، طیف گسترده  ای از مخاطبان را جذب کند.

بنیامین س��االری، مدیرعام��ل ش��رکت دانش  بنیان خانه 
فن��اوری و هن��ر اکس��یرتک گف��ت: 
فعالیت اصلی این مجموعه در زمینه 
تولید بازی های رایانه  ای اس��ت. البته 
این ش��رکت در زمین��ه وب، رباتیک 
و بس��ترهای هوش��مند نی��ز فعالیت 

می  کند.
 مدیرعام��ل ش��رکت دانش  بنی��ان 
خان��ه فن��اوری و هنر اکس��یرتک در 
ادامه افزود: این شرکت توانست بازی 
روی خ��ط را اب��داع کند ک��ه در دو 
جشنواره بین  المللی توانست جوایزی 
را کس��ب کند. برنامه  نویس��ی شبکه، 
برنامه نویس��ی بالدرنگ و پیام  رس��ان 

بالدرن��گ از جمل��ه ویژگی  های متمایز ای��ن مجموعه بازی 
اس��ت.  س��االری با اش��اره به تحقیقات انجام گرفته در این 
شرکت، گفت: موضوع این بازی اجتماعی است. این مجموعه 

در نظر دارد بازی  های بیش��تری در این ژانر تولید کند، باید 
توج��ه کرد که  ش��رکت  های ایرانی توان و ق��درت رقابت با 
رقبای خارج��ی را دارند، اما نهاده��ای دولتی باید از بخش 
خصوصی حمایت کنند و بسته  های 
حمایتی الزم نظیر تس��هیالت را به 
ص��ورت هوش��مندانه  ای تخصی��ص 

دهند.
تولی��د  گف��ت:  همچنی��ن  وی 
بازی  های استراتژیک، بخش دیگری 
از کار م��ا اس��ت و امیدوار هس��تیم 
در ای��ن زمینه بتوانی��م محصوالت 
باکیفیت و باب س��لیقه، کاربر ایرانی 
را تولید کنیم. این فعال دانش  بنیان 
همچنی��ن بیان کرد: به دلیل نیاز به 
خرید س��رور، برای برخ��ورداری از 
حمایت  های معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، اقدام کرده  ایم. در صورت اختصاص این 
حمایت  ها، تعداد بیش��تری از اف��راد فارغ-التحصیل در این 

مجموعه مشغول به کار خواهند شد.

با توجه به تالش های اخیر مالزی برای کاهش آس��یب های ناش��ی از شیوع 
کرونا امیدها مبنی بر آغاز تحصیل پررنگ شده است.

به گزارش پای نیوز، تأثیر منفی شیوع کرونا بر دانشگا ه ها و کالج های بخش 
خصوص��ی س��هامداران امیدوارند ک��ه پردازش 
ویزا در اوایل س��ال 2021 از س��ر گرفته شود و 
دانشجویان جدید بین المللی اجازه ورود به کشور 
را بدهند. از آغاز ماه اکتبر مرزهای مالزی تا 31 
دس��امبر به روی دانشجویان بسته شده بود، اما 
دانشجویان ثبت نام شده، اگر از یکی از 23 کشور 
از جمله ایاالت متحده، هند، روسیه، کشورهای 
آمریکای��ی و اروپای غربی، ترکی��ه، بنگالدش و 
اندونزی و کشورهای همسایه نیایند، می توانستند 
به کشور وارد شوند.  کریس بالدوین، مدیرعامل 
و مدیر تحقیقات در دانش��گاه پزشکی نیوکاسل 
مال��زی، گفت: »ما در ح��ال حاضر در موقعیتی 
هستیم که هر دانشجویی که قبالً ثبت نام کرده 

اس��ت می تواند به کشور برگردد مگر اینکه در یکی از این 23 کشور باشد. ما 
بیشتر دانشجویان بین المللی خود را به کشور بازگرداندیم. با این وجود، کمبود 
مراکز رسیدگی به درخواست های ویزا که درخواست های ویزای دانشجویی را 

قبول می کنند، مانع بازگشت دانشجویان جدید می شود. بالدوین گفت: زمانی 
که این مراکز پردازش ویزاهای دانش��جویی را آغاز کنند و دانش��جویان اجازه 
ورود پیدا کنند اول ژانویه اس��ت، مگر اینکه از 23 کشور یادشده باشند. البته 
پردازش ویزای آنها چهار هفته طول می کشد. 
سپس آنها باید اینجا پرواز کنند و در قرنطینه 
بمانند بنابراین احتماالً تا اواسط فوریه پیش از 

رسیدن آنها به اینجا نخواهد بود.«
دانش��جویانی که می توانند وارد مالزی شوند 
الزم اس��ت به مدت 10روز در قرنطینه بمانند 
و می توانند این درخواست را به صورت آنالین 

رزرو کنند.
 وضعیت مبهم دانشجویان بین المللی مالزی

همانند بس��یاری از کش��ورها، دانش��جویان 
بین المللی که قرار اس��ت در مالزی باش��ند به 
دلیل کم توجهی از سوی مقامات ابراز ناامیدی و 
نگرانی می کنند. دانشجویان اعالم کرده اند پس 
از ماه ه��ا ثبت نام و برنامه ریزی، هنوز وضعیت روش��نی ندارند و هیچ جدول 
زمانی مشخصی برای کار دانشجویان بین المللی وجود ندارد. پس از یک سال 

تغییر اقدامات انجام شده برای آنها دشوار است.

دانشجویان بین المللی مالزی بازمی گردنددنیای بازی  های رایانه  ای ایرانی گسترش یافت

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دس��تاوردهای فناورانه مشترک 
رونمایی ش��د. بر بس��تر همکاری دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 20 پروژه فناورانه برای 
کمک به حفظ و صیانت از اقلیم کش��ور تعریف ش��ده بود که امروز  طرح های به 

نتیجه رسیده و نهایی شده وارد مرحله اجرایی شدند.
کاربرد این طرح ها در حوزه هایی چون بیابان زدایی، حفاظت از آب و خاک، رونق 
صنایع و فعالیت های زیست محیطی است و در مسیر صیانت از کشور از این طرح ها 

حسب مورد و اقلیم مناطق گوناگون، استفاده خواهد شد.
 توانمندی دانش بنیان ها حافظ محیط زیست و منابع غذایی می شود

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم با اشاره 
حمای��ت از طرح های دانش بنیان برای صیان��ت از جنگل ها، مراتع و ظرفیت های 
اقلیمی کشور گفت: برای حفظ زیست بوم کشور باید به توسعه فناوری ها برمبنای 
ویژگی های بومی به ویژه در حوزه محیط زیست و غذا توجهی ویژه داشته باشیم.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی صرفا 
با تعریف مدل بومی امکان پذیر است، افزود: تنوع زیستی کشور اگر با مدل بومی 
توسعه فناوری پیوند بخورد، ما را از تأمین مواد غذایی بی نیاز خواهد کرد. بسیاری 
از مدل های توسعه در زنجیره غذا با ظرفیت های بومی کشور سازگار نبوده است اما 
حضور شرکت های دانش بنیان می تواند این روند را به نفع ویژگی های منحصر به 

فرد بومی کشورمان اصالح کند.
 وی با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان گام ه��ای مثبتی در تأمین امنیت 
غذا و حفظ زیس��ت بوم کشور پیموده اند، عنوان کرد: بنای توسعه پایدار، توجه به 
جنبه های بومی و همچنین اقتصادی مدل اس��ت. باید مدل های توس��عه بومی و 
اقتصادی را پیاده کنیم و در این مسیر کامال آماده ایم تا با حمایت از شرکت های 

دانش بنیان، توسعه را برمبنای این الگو محقق کنیم.
ستاری با بیان اینکه بسیاری از طرح های حوزه کشاورزی، جنگل و آبخیزداری 
به دس��ت ش��رکت های دانش بنیان قابل توس��عه و پیاده سازی اس��ت، ادامه داد: 
پژوهش��ی محصول آفرین می شود که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند. 
دولت باید راهبر پژوهش باش��د نه مجری آن و برای به دس��ت آوردن محصول از 

پژوهش، حاصل نقش آفرینی بخش خصوصی است.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه باید پژوهش��گاه ها و 
پژوهش��کده های دولتی با آغوش��ی باز از جوانان و طرح های نوآورانه آنان حمایت 
کنند، ادامه داد: پژوهش��گران و اعضای هیأت علمی مس��تقر در این پژوهشگاه ها 
می توانند به توسعه و تحقق ایده های نوآورانه جوانان کمک کنند. پژوهشگاه باید 
جایی باشد که درآمد خود را از محل شرکت های دانش بنیان تامین می کند و یک 

درآمد پایدار را برای پژوهش های بعدی سرمایه گذاری میکند.
ستاری با اشاره به سرمایه گذاری روی فرآورده های بومی بسیاری و ارقام گیاهی 
جدید سازگار با محیط زیست ادامه داد: امیدواریم با اقداماتی چون راه اندازی مرکز 
نوآوری برای تبدیل ایده ها ی شان به محصول، مسیری پایدار برای توسعه اقتصاد 

دانش بنیان و کمک به حوزه جنگل ها فراهم شود.
س��تاری ب��ا بیان اینک��ه حفاظت از محیط زیس��ت و ظرفیت ه��ای اقلیمی با 
فناوری های بومی امکان پذیر اس��ت، ادامه داد: دانش بنیان های کشور، ایران را در 
میان برترین های فناوری حوزه پهپادی جای داده اند. تعامل میان حوزه کشاورزی 
و شرکت های دانش بنیان این حوزه می تواند در خدمت حوزه جنگل ها و مراتع و 
آبخیزداری کش��ور قرار بگیرد. در این راس��تا نیز آماده هستیم از این تعامل میان 

بخش متولی و شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.
 در ادامه از طرح های فناورانه به نتیجه رسیده از میان پروژه های مشترک میان 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

رونمایی شد.
طرح توسعه فناوری های مهندسی و بیومکانیکی و اجرای طرح های بیابان زدایی، 
ط��رح به کارگی��ری روش آبیاری فناورانه، احداث س��د زیرزمینی با اس��تفاده از 
پتوی بنتونیت، اس��تحصال آب باران و توسعه فعالیت بیولوژیک در دره و مناطق 
کوهس��تانی، طرح تثبیت کانون ه��ای بحرانی ریزگرد با اس��تفاده از فناوری های 
طبیعی،  برای مهار کانون های گرد و غبار مبتنی بر الگوی توسعه پایدار از جمله 
این طرح ها اس��ت. همچنین طرح توس��عه گونه بومی گون علفی برای مقابله با 
بیازان زایی در منطقه گنبد کاووس با هدف یافتن روش��ی مناس��ب برای کاشت 
گون علفی بومی تغذیه احشام، حفاظت خاک و جلوگیری از بیابان زایی دیگر طرح 

فناورانه بود که رونمایی شد.
فناوری ها را با حوزه کشاورزی پیوند دهیم

در ادامه این مراس��م کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به توانمندی 
ش��رکت های دانش بنی��ان در رفع نیازهای حوزه کش��اورزی، جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخی��زداری گفت: یکی از چالش های ورود اس��تارت آپ ها به عرصه بازار تولیدات 
کشاورزی این است که استارت آپ های حوزه بازار از یک حدی بزرگتر نمی شوند؛ 
ت��الش می کنیم ای��ن را در ابعاد بزرگ به عرصه جنگل، مرتع و آبخیزداری پیوند 
دهیم. وی با بیان اینکه یکی از راه های رونق حضور اس��تارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان، نقش آفرینی در زنجیره تامین است، ادامه داد: خوشبختانه با همکاری 
و تعامل س��ازنده ای که با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری داریم، تمام 
تالش مان بر این اس��ت که نقش این کس��ب و کارها را از اقتصاد حوزه جنگل ها، 

مراتع و به طور کلی حوزه کشاورزی افزایش دهیم.
 توسعه  بالغ بر ۲۰ پروژه مشترک فناورانه

مسعود منصور، رئیس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به 
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه طرح های نوآورانه 
در ح��وزه منابع طبیع��ی و آبخیزداری گفت: با حمای��ت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، توسعه  بالغ بر 20 
پروژه مشترک فناورانه در دستور کار قرار گرفته است که در ادامه طرح های مورد 
بهره برداری قابل تعمیم به سایر مناطق و دارای ویژگی های مشترک توسعه می یابد. 
وی با اش��اره به ادامه دار بودن روند این همکاری ها افزود: 14 حوزه کاری دیگر نیز 
احصا شده است تا در قالب تفاهم نامه شود. یکی از این طرح ها پایش و اطفای حریق 
جنگل ها است و تمامی این حوزه ها غیر از مواردی است که در تعامل با دانشگاه ها 
جلو می بریم. منصور، با اش��اره به نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
توسعه فناوری های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ارتباط با دانش بنیان ها، 
شتابدهنده ها و ش��رکت های خالق در قالب رویکردهای جامعه گرایانه بهترین راه 

برای توسعه فناوری ها در حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی است.
 آغاز راه مرکز نوآوری حوزه مراتع و آبخیزداری

در بخش دیگری از این مراسم، تفاهم نامه همکاری ایجاد »مرکز نوآوری منابع 
طبیعی و آبخیزداری« برای بهره مندی از حداکثر ظرفیت ها در زمینه نوآوری ها و 
فناوری های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری میان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضا رسید.
بهره گیری از فرصت های فناورانه جهت پاسخ به نیازهای کشور در زمینه توسعه 
فناوری های موردنیاز این حوزه، کمک به گسترش زیست بوم نوآوری در کشور در 
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به طور خاص موضوع فناوری و نوآوری و حمایت 
از اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپا از طریق راه اندازی این مرکز نوآوری از 

اهداف این تفاهم نامه همکاری است.
مرکز نوآوری منابع طبیعی و آبخیزداری در کرج راه اندازی خواهد شد و زمینه 
را برای اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان و استفاده از خدمات آزمایشگاهی مهیا 

خواهد کرد.

کاهش پیدا کند. از س��ایر احتماالت می توان به قرارگیری فیس آیدی در این محصوالت و همچنین 
پشتیبانی از شبکه G5 اشاره کرد. شاید اپل امسال از نسل جدید تراشه های سری M رونمایی کند 
و حتی ش��اهد معرفی پردازنده ای با 32 هسته برای مک پرو جدید باشیم. آی مک جدید هم احتماال 
در نس��خه های 21.5 و 27 اینچی با حاش��یه های کم نمایشگر و همچنین چیپ M1 از راه می رسد. 
ویژگی های جدید در راه آیپد: طبق اعالم کو، نسل جدید آیپد پرو همراه با نمایشگر مینی ال ای دی 
در نیمه اول س��ال جاری میالدی معرفی می ش��ود. این پنل ها با نمایشگر OLED مورد استفاده در 
آیفون ها فرق می کنند، با این حال کیفیت باالیی خواهند داش��ت. عالوه بر این انتظار می رود نس��ل 
 Bionic A14 باشند. آیپد پرو 2021 به چیپ G5 جدید این تبلت ها قادر به پش��تیبانی از ش��بکه
مورد اس��تفاده در آیپد ایر 4 و گوشی های س��ری آیفون 12 مجهز می شود. امسال همچنین سیستم 
 14 iPadOS .15 از راه می رس��د که تغییرات مخصوص به خود را خواهد داش��ت iPadOS عامل
ویژگی های زیادی را در اختیار کاربران قرار نداد، اما iPadOS 13 یک نس��خه انقالبی بود، بنابراین 

شاید دوباره چنین موضوعی را در iPadOS 15 شاهد باشیم.
اپل واچ با طراحی جدید: مینگ-چی کو از معرفی نس��ل آینده اپل واچ با طراحی جدید در اواخر 
2021 اش��اره کرده که شامل قابلیت های مدیریت سالمت نوآورانه و همچنین طراحی بهتر می شود. 
در حال حاضر اطالعاتی درباره طراحی جدید نس��ل آینده اپل واچ منتش��ر نش��ده، اما انتظار می رود 

قابلیت اندازه گیری فشار خون و قند خون به این ساعت هوشمند اضافه شود.
آیفون 13 بدون پورت: اپل سال 2020 نسل جدید آیفون را با یک ویژگی مهم یعنی پشتیبانی از 
شبکه G5 و در چهار نسخه معرفی کرد. انتظار می رود در سال جاری میالدی دوباره با چهار گوشی 
مالقات کنیم که البته طبق گفته کو، به دوربین باکیفیت تری مجهز می شوند. عالوه بر این، شنیده ها 
از امکان حذف پورت از آیفون 13 حکایت دارند که البته هنوز نمی توان آن را تایید کرد. نسل جدید 
ایرپاد و ایرپاد پرو: امس��ال باید منتظر نس��ل جدید ایرپاد و ایرپاد پرو باشیم که احتماال طراحی آنها 
مش��ابه یکدیگر خواهد بود. ایرپاد اس��تاندارد اگرچه طراحی مش��ابه نس��خه پرو خواهد داشت، اما از 

قابلیتی مانند نویز کنسلینگ فعال بهره نمی برد.
ش��اید این کمپانی در سال 2021 از یک اس��پیکر هوشمند جدید برای قرارگیری در میان هوم پاد 
299 دالری و هوم پاد مینی 99 دالری رونمایی کند. با این حال کو در ماه دسامبر 2020 از تقاضای 

پایین برای این اسپیکرهای هوشمند و تعلیق موقت برنامه ها برای مدل جدید خبر داد.
اپ��ل تی وی و تی وی پالس: ش��نیده ها از معرفی اپل تی وی جدی��د در آینده نزدیک حکایت دارند. 
این دس��تگاه از پردازنده سریع تری بهره می برد که نتیجه آن اجرای بهتر بازی ها خواهد بود. شایعات 
همچنین به کنترلر بازی این کمپانی اشاره می کنند. در سال 2021 سرویس استریم ویدئوی اپل به 

نام تی وی پالس هم میزبان سریال ها و فیلم های جدیدی خواهد بود.

طرح های فناورانه جنگل ها و مراتع رونمایی شد

ستاری: تأمین امنیت غذایی با تعریف مدل بومی امکان پذیر است

اپل در سال ۲۰۲۱ از چه محصوالتی رونمایی می کند؟

یادداشـت

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق با تدوین 
یک راهبرد جدید برنامه توس��عه آموزش های خالق را به صورت فش��رده آغاز 
کرد. یکی از فعالیت های س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توس��عه 
صنای��ع نرم و خ��الق، عقد تفاهم نامه و توافق های ضمن��ی با بخش بزرگی از 
مجموعه ه��ای خصوصی و دولتی اس��ت. ای��ن تفاهم نامه ها در راس��تای ارائه 
خدمات به ش��رکت های خالق انجام می شود. بر این اساس، مجموعه آموزشی 
لیندا، خدمات و ویدئوهای آموزش��ی را با تخفی��ف 60 درصدی به مخاطبان 
برآمده از زیس��ت بوم صنایع نرم و خالق، عرضه می کند. این خدمت به مدت 
یک ماه عرضه می ش��ود. عالقه مندان می توانند از 11 دی ماه تا 11 بهمن ماه 

سال جاری از این بسته های خدمتی آموزشی استفاده کنند.

آموزش شرکت های خالق آغاز شد تا با ارائه 
خدمتی دیگر مسیر گسترش فعالیت ها هموار شود



رکورد تاریخی برای کشور انگلستان 

در اتفاقی تاریخی روز گذش��ته نیمی از برق موردنیاز انگلس��تان 
توس��ط توربین های ب��ادی تامین ش��د. این اتفاق در ط��ول تاریخ 
بی س��ابقه بوده و دلی��ل اصلی این امر نیز به خاطر توفان ش��دید و 
تعداد توربین های زیادی است که در چند سال اخیر ایجاد شده اند. 
این اقدام در راس��تای چشم انداز مسئوالن برای تبدیل انگلستان به 
کش��وری همگام با محیط زیس��ت با کربن صفر تا 2050 است. در 
این راس��تا هدف نزدیک تر، تامین یک سوم از برق ساالنه، از طریق 
توربین های بادی تا سال 2030 است. در کنار این موضوع، چندین 
خبر از تاسیس نیروگاه های کوچک هسته ای نیز منتشر شده است. 
همین امر باعث ش��ده است تا بس��یاری از تحلیلگران، انگلستان را 
س��بزترین کش��ور چند س��ال آینده بدانند. در این راستا این نتایج 
می تواند منجر به ترندی جدید در بین مسئوالن کشورهای مختلف 
ش��ود. درواقع اکنون بی��ش از هر زمان دیگ��ری می توان به محیط 

زندگی سالم تر، امیدوار بود. 
thehill.com :منبع

تقدیر اوبر از خط مقدم درمان
کمپین جدید اوبر، محص��ول آژانس تبلیغاتی »Mother«، یک 

سری پیام های تقدیرآمیز برای بیمارستان ها می فرستد.
ب��ه گ��زارش ام بی ای نیوز، اوبر در چارچ��وب یک کمپین جدید 
ضمن تش��کر از کارمندان س��ازمان جهانی بهداش��ت و خط مقدم 
کادر درم��ان، امکان حمل و نقل رایگان با خودروهای این ش��رکت 
را برای ش��ان فراهم و یک س��ری غذای مجانی را میان ش��ان توزیع 

می کند.
کمپی��ن #GratefulUK اولی��ن اق��دام Mother ب��رای این 
سرویس تاکسیرانی به شمار می رود که در پی موفقیت کسب و کار 
تبلیغات »Uber Eats« در س��ال 2019، اختیارات خود در قبال 

شرکت را افزایش داده است.
در کن��ار حمل و نق��ل و وعده های غذایی رای��گان، اوبر پیام های 
تقدیرآمی��ز مردم را برای کارمندان جهانی بهداش��ت و کادر درمان 
می فرستد. این برند از عموم مردم خواست که برای کارکنان بخش 
بهداشت و درمان که امسال تحت فشار ناشی از شیوع ویروس کرونا 

قرار گرفته اند، نقاشی، نامه عاشقانه و شعر ارسال کنند.
این قبیل پیام های عاشقانه در قالب آگهی های تبلیغاتی، خارج از 
خانه، در مطبوعات، در دنیای اینترنت و بر روی دیوار بیمارستان ها 
به نمایش درخواهند آمد. بیمارس��تان ها بی��ش از بقیه تحت تاثیر 

بحران کووید19- قرار گرفته اند.
اوبر همچنین از مردم می خواهد که پیام های تش��کرآمیز خود را 
با استفاده از هش��تگ #GratefulUK در اینستاگرام یا توییتر با 
دیگران به اشتراک بگذارند تا به گسترش ابزار عشق و عالقه به کادر 

پزشکی در ایام کریسمس کمک کنند.

لباس کریسمس و هشدار برای کووید- 19
پوش��یدن ژاکت های مخصوص کریسمس با طرح های ویژه، خود 
به یک س��نت در فصل تعطیالت تبدیل شده اند، اما در دوران کرونا 
این ژاکت ها با کارکردی دوگانه به عنوان یک وسیله ایمنی در برابر 

کووید19- عمل می کنند.
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز در قالب ی��ک کمپین، محصول آژانس 
تبلیغاتی »MullenLowe«، یک برند فعال در عرصه امنیت خانه 
به نام »Simplisafe« نسخه ای اختصاصی از سوئیشرت زمستانی 
را ب��ا هدف حفظ فاصله مناس��ب از دیگران طراح��ی و تولید کرده 
است. این لباس آنقدر زننده نیست که فورا دیگران را از خود براند. 
مث��ل برند Simplisafe، این ژاکت با اس��تفاده از یک نوع فناوری 
مدرن پیش��رفته با نزدیک ش��دن بیش از حد دیگران به فرد مورد 
نظر به آنها هش��دار می دهد. با ورود یک دوس��ت یا یکی از اعضای 
خان��واده به مرزهای محیط امن یک متر و ۸0س��انتیمتر در اطراف 
کاربر، آژیرهای تعبیه ش��ده بر روی ژاکت بالفاصله ش��روع به زنگ 

زدن می کنند تا به آنها هشدار دهند که عقب بنشینند.
ای��ن برند اقدام به تبلیغ ژاکت فوق در یک وب س��ایت اختصاصی 
ب��ه آدرس sweater.simplisafe.com ک��رده اس��ت. با هدف 
کم��ک به خانواده ه��ای فقی��ر و نیازمند در دوران ش��یوع ویروس 
کرونا، Simplisafe دس��ت به تولید تعداد مح��دودی پلیور برای 
مصرف کنندگانی زده اس��ت که به »صن��دوق کمک به تامین اجاره 

بها مسکن در آمریکا« کمک های مالی می کنند.
متاس��فانه ژاکت های اهدایی زشت هستند و عملکرد هشدار فقط 
Mulle هرر نمون ه��ای اولیه ای وجود دارد ک��ه آژانس تبلیغاتی -

Lowe برای کمپین تهیه و تدارک دیده اس��ت، اما افراد مس��لط به 
فن��اوری مدرن می توانند همه جزییات مربوط به روش اضافه کردن 

آژیرهای شخصی مخصوص به خود را در وب سایت کمپین بیابند.

واتس اپ به عنوان یکی از محبوب ترین پیام رس��ان های دنیا در 12 سال 
فعالیت دامنه وس��یعی از کاربران را به خود جلب کرده است. امکانات این 
پیام رسان برای کاربران به طور مداوم افزایش یافته است. برخی از امکانات 
این اپ ش��امل فعال سازی بخش س��اکت کردن چت ها برای همیشه، به 
جای الگوی موقت و همچنین افزودن مداوم اموجی های جذاب است. این 
امر در کنار برخی توسعه های فنی برای سازگاری بهتر واتس اپ با کاربری 
گوش��ی های هوشمند و رایانه های ش��خصی موجب تداوم محبوبیت این 
پیام رسان شده است. راه اندازی سرویس تماس صوتی رایگان نیز محبوبیت 

واتس اپ را به طور گسترده ای افزایش داده است. 
مدی��ران ارش��د فیس بوک برای س��ال 2021 برنامه های ت��ازه ای برای 
واتس اپ دارند. بدون تردید ایجاد تغییرات در واتس اپ امر تازه ای نیست، 
اما مسئوالن فیس بوک قصد ساماندهی تغییرات همزمان و متعدد را دارند. 
همین امر ش��مار قابل توجهی از کاربران واتس اپ را نس��بت به تغییرات 
تازه کنجکاو کرده اس��ت. در ادامه به بررسی برخی از مهمترین تغییرات 

واتس اپ در طول سال 2021 خواهیم پرداخت. 
مقررات استفاده جدید واتس اپ

وات��س اپ در ۸ ژانوی��ه آپدیت ت��ازه ای را ارائه خواهد کرد. بر این اس��اس 
مقررات اس��تفاده از واتس اپ برای کاربران تغییر خواهد کرد. این مقررات در 
راس��تای جلب رضایت کاربران به منظور ارسال پیام های سیستمی از سوی 
واتس اپ طراحی شده است. بسیاری از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در 
اپ های شان نسبت به ارسال پیام های سیستمی به کاربران اقدام می کنند، با 

این حساب اقدام تازه واتس اپ در این راستا قابل درک خواهد بود. 
نکته مهم درخصوص پیام های سیستمی واتس اپ به کاربران شباهتش 
به نوتیفیکیش��ن اس��ت بنابراین خبری از ارس��ال پیام در قالب چت های 
خصوص��ی نخواه��د بود. این امر یک��ی از جلوه های فعالی��ت واتس اپ در 

راستای احترام به فضای کاربری افراد است. 
حالت تعطیالت

واتس اپ از مدت ها قبل در حال توسعه حالت تعطیالت است. این حالت 

به کاربران اجازه ذخیره سازی پیام ها و عدم دریافت هرگونه نوتیفیکیشن و 
اخطاری از سوی واتس اپ را می دهد. سپس با پایان یافتن تعطیالت دوباره 
وضعیت واتس اپ به حالت اولیه باز می  گردد. بدون تردید حالت تعطیالت 

برای بسیاری از کاربران خوشایند خواهد بود. 
بس��یاری از کارب��ران در طول تعطیالت ش��ان عالقه ای برای مش��اهده 
پیام های مربوط به کار یا حتی فایل های بارگذاری شده در گروه ها ندارند. 
حالت تعطیالت برای این دسته از کاربران مزیت های بسیار زیادی به همراه 
دارد. اگرچه اخبار بس��یار زیادی در مورد ویژگی های حالت تعطیالت در 
دسترس نیست، اما کار بر روی این بخش برای سال 2021 نهایی خواهد 
شد بنابراین شاید در طول چند ماه آینده اخبار بیشتری از بخش موردنظر 

دریافت نماییم. 
خرید مستقیم درون برنامه ای

واتس اپ از مدت ها قبل نسخه بیزینس را در دسترس کاربران و به طور 
مش��خص برندها قرار داده است. یکی از نوآوری های تازه واتس اپ در سال 
2021 مربوط به خرید مستقیم کاربران خواهد بود. بسیاری از برندها در 
شبکه های اجتماعی مختلف امکان فروش مستقیم محصوالت شان را پیدا 
کرده اند. فیس بوک به عنوان توس��عه دهنه اصلی واتس اپ از مدت ها قبل 
امکان خرید درون برنامه ای به صورت مس��تقیم را مدنظر قرار داده است. 

این ویژگی به طور قابل مالحظه ای در اینستاگرام قابل مشاهده است. 
اس��تقبال کاربران و برندها از ویژگی خرید درون برنامه ای اینس��تاگرام 
نکات بس��یار مهمی برای فیس بوک به همره داشته است. مهمترین نکته 
در ای��ن میان تالش کارش��ناس های فیس بوک برای توس��عه این بخش 
در واتس اپ اس��ت. ب��دون تردید تفاوت های بنیادی میان اینس��تاگرام و 
فیس ب��وک وجود دارد، با این حال ش��مار باالی کارب��ران فعال واتس اپ 
موجب تصمیم گیری کارشناس های ارشد فیس بوک برای راه اندازی بخش 

فروش مستقیم در آن شده است. 
گسترش تماس صوتی و تصویری به نسخه دسکتاپ

یک��ی از ضعف ه��ای اصلی واتس اپ در طول س��ال های اخیر مربوط به 
عدم پش��تیبانی تماس صوتی و تصویری از نسخه دسکتاپ است بنابراین 
کاربران برای تماس در قالب های فوق باید از گوشی های هوشمند استفاده 
نمایند. اگرچه استفاده از گوشی های هوشمند در طول سال های اخیر رواج 

بسیار زیادی پیدا کرده است، اما هیچ دلیل و منطقی برای محروم ساختن 
کاربران رایانه های شخصی از امکان تماس در واتس اپ وجود ندارد. 

کارش��ناس های واتس اپ در بیان دلیل تاخیر در انتقال تماس صوتی و 
تصویری به بخش دسکتاپ بر روی کمبودهای زیرساختی تاکید دارند. بر 
این اس��اس واتس اپ در تالش برای فراهم سازی تجربه ای منحصر به فرد 
برای کاربرانش است. این امر شامل بخش تماس های صوتی و تصویری نیز 
می ش��ود. با این حساب در سال 2021 کیفیت برتری از تماس های مورد 

نظر در بخش دسکتاپ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
توسعه دستگاه های در دسترس

اس��تفاده از یک اکانت در 4 دس��تگاه مختلف نوع��ی رویا برای کاربران 
واتس اپ اس��ت. تمهیدات امنیتی واتس اپ ب��رای کاربرانش بر هیچ کس 
پوش��یده نیست. بسیاری از کاربران برای دسترسی به اکانت شان از طریق 
دس��تگاه های دیگر با مش��کالت بسیار زیادی واجه هس��تند. واتس اپ در 
آپدیت سال جدیدش برای کاربران امکان دسترسی به یک اکانت تا سقف 
4 دستگاه مختلف را فراهم خواهد کرد. بر این اساس کاربران دیگر نیازی 
به نگرانی نس��بت به نحوه دسترسی به اکانت شان در دستگاه های مختلف 

ندارند. 
توسعه دس��تگاه های در دس��ترس برای کاربران همراه با رفع برخی از 
باگ های امنیتی واتس اپ صورت می گیرد بنابراین واتس اپ در تحلیل کلی 

پیام رسانی امن تر برای کاربران خواهد شد. 
حذف خودکار برخی از محتواهای بصری

فیس ب��وک در ح��ال کار بر روی ارتق��ای امکانات مرب��وط به حریم 
خصوصی برای واتس اپ اس��ت. بر این اساس کاربران امکان فعال سازی 
گزینه ح��ذف خودکار برخ��ی از محتواهای بصری را خواهند داش��ت. 
بس��یاری از کارب��ران پس از ارس��ال ی��ک فایل بصری مهم نس��بت به 
حذف اش اقدام نمی کنند. رایج ترین دلیل در این میان فراموش��ی حذف 
پیام مورد نظر اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار ساده باشد، 
اما در برخی از موارد مش��کالت ف��راوان امنیتی و حریم خصوصی برای 
کاربران به همراه خواهد داشت. اکنون با راه اندازی گزینه حذف خودکار 

محتوای بصری این مشکل تا حد زیادی حل و فصل خواهد شد.
entrepreneur.com :منبع

فرآیند فروش در فروش��گاه ها بر بستر ش��بکه اجتماعی طی چند سال 
گذشته به یکی از مهمترین راهکارهای کسب درآمد و ایجاد گردش مالی 
تبدیل ش��ده است و با وجود فیلترینگ تلگرام و برخی محدودیت ها برای 
اینستاگرام، به یکی از قدرتمندترین راه های تجارت الکترونیکی در کشور 
تبدیل شده است. با توجه به اهمیت این بستر فروش، استارت آپ »زلکا« 
گزارشی درباره رفتار مشتریان در این نوع از تجارت الکترونیکی داشته که 
نشان می دهد مشتریان زن نقش مهمی در پیشرفت یک فروشگاه اینترنتی 

در شبکه های اجتماعی دارند.
شکل گیری اعتماد بین مشتری و فروشگاه های اینستاگرامی

زلکا در این گزارش با تکنیک ماش��ین لرنین��گ و پردازش تصویر حدود 15 
میلیون صفحه فروش��گاهی را رصد و 450 میلیون پس��ت را استخراج کرده تا 
صفحات کسب و کار مختلف در شبکه های اجتماعی را پردازش و تحلیل نماید. 
براساس این استخراج داده، 24.372 فروشگاه در شبکه اجتماعی اینستاگرام و 
4.512 در پیام رسان تلگرام وجود دارد که کاالهای خود را به فروش می رسانند. 
همچنین این فروش��گاه ها در توییتر و پیام رسان واتس اپ نیز فعالیت دارند، اما 

به دلیل تعداد کم شان در این دو پلتفرم، از بررسی آنها صرف نظر شده است.
زنان بیشترین مشتریان هستند

در بررس��ی و تحلیل فالوورهای این صفحات در زلکا، متوجه می شویم 
که »زنان« بیش��ترین نقش را در فروشگاه های شبکه های اجتماعی دارند 

و  57درصد دنبال کنندگان این صفحات را تش��کیل می دهند. 39درصد 
دنبال کنندگان را آقایان تش��کیل می دهند و جنسیت  4درصد باقی مانده 
نی��ز در بخ��ش اطالعات کارب��ری، گزینه ه��ای Prefer not to say یا 
Custom تیک خورده اس��ت. در واقع به زبانی ساده تر می توان گفت که 
خانم ها مشتریان اصلی و عامل رشد این نوع فروشگاه ها هستند. با توجه به 
حضور فعال زنان در این بازار، به طور کلی محصوالت بیشتر مرتبط به این 
قشر از جامعه نیز مانند پوشاک، زیبایی و سالمت، لوازم خانگی و زیورآالت، 

سهمی بیش از  60درصد از این دسته بندی ها را از آن خود کرده  است.
این موضوع نشان می دهد که راه اندازی فروشگاه اینترنتی که مخاطبین 
اجناس و محصوالت آن زنان باشد، احتمال موفقیت بیشتری در این بستر 

را پیدا خواهد کرد.
تهرانی پر از فروشگاه  فعال در شبکه های اجتماعی

همچنین گزارش زلکا نشان می دهد که تهران با 59درصد نرخ مشارکت، 
گوی س��بقت را از سایر اس��تان ها ربوده است و بیش��ترین فروشگا ه های 
اینترنتی فعال در بس��تر ش��بکه اجتماعی در قلب پایتخت کش��ور فعال 
هستند. با این وجود نباید از این مسئله غافل شویم که این بسترها توانسته 
پل ارتباطی قدرتمندی بین افراد ساکن در مناطق دور و مشتریان شهری 
را ایجاد کند، به طوری که بس��یاری از روستانشینان توانستند محصوالت 
خود را از طریق صفحات مجازی به دست مشتریان سراسر ایران برسانند.

هرچن��د ب��ه نظر می رس��د آمار فع��االن مناط��ق دورافتاده ت��ر در این 
فروش��گاه های اینترنتی هنوز به رقم قابل توجهی نرس��یده و فعال بعد از 
ته��ران، اس��تان های فارس، خراس��ان رضوی و اصفهان بیش��ترین تعداد 
فروشگاه های حاکم در شبکه های اجتماعی را دارا هستند. عالوه بر تراکم 
باالی جمعیت در این ش��هرها )طبق آخرین آمار نفوس و مسکن ایران(، 
باالتر بودن ضریب نفوذ اینترنت در این شهرها، دلیل بیشتر بودن مشارکت 

کاربران نسبت به سایر شهرهای ایران است.
تاثیر کرونا در فرهنگ خرید آنالین

نرم افزار تحلیل و رصد رسانه ها و شبکه های اجتماعی زلکا نشان می دهد 
که رفتار مخاطب در استقبال از خرید آنالین در فصل تابستان و پاییز دو 
سال متوالی 9۸ و 99، تفاوت چشمگیری داشته است که »شیوع ویروس 
کرونا« و تشویق گس��ترده برای ترغیب جامعه نسبت به خرید آنالین در 
سراسر دنیا، از علل اصلی رشد 2.5برابری نرخ مشارکت و صحبت از خرید 

آنالین در سال 99 نسبت به سال 9۸ )در بازه زمانی مشابه( است.
می توان گفت کمپین های فشرده و پشت سر هم خرید در »بلک فرایدی« 
و »شب یلدا« در آذرماه دو سال گذشته، سبب افزایش ناگهانی نرخ مشارکت 
کاربران و تعداد دنبال کنندگان فروشگاه های شبکه های اجتماعی شده است 

و ترافیک زیاد حضور کاربران را در این ماه می توان به وضوح حس کرد.
digiato :منبع

زنان بیشترین مخاطبان فروشگاه های اینترنتی ایرانی در شبکه های اجتماعی هستند
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اس��تفاده از اینفوگراف��ی برای انتقال بهینه مفاهیم ایده بس��یار جذابی 
محس��وب می شود. امروزه آیکون های بس��یار زیادی برای افزایش زیبایی 
بصری اینفوگرافی در دس��ترس برندها ق��رار دارد. اگر یک برند در زمینه 
طراحی اینفوگرافی عملکرد مناسبی داشته باشد، زمینه الزم برای ارتباط 
مناس��ب با مشتریان را فراهم خواهد کرد. شاید این امر در عرصه کسب و 
کار بس��یار عادی به نظر برسد، اما بسیاری از برندها برای ارتباط و تعامل 

اولیه با مشتریان نیز دچار مشکل هستند. 
برخی بازاریاب ها نسبت به کاربرد اینفوگرافی در عرصه بازاریابی تردید 
دارن��د. همچنی��ن برخی دیگر نی��ز دارای اطمینان نس��بی در این حوزه 
هستند، اما شیوه های طراحی اینفوگرافی های جذاب را نمی دانند. این امر 
در عمل مشکالت بسیار زیادی ایجاد می کند. اگر شما نیز در تالش برای 
طراحی اینفوگرافی هستید، باید نسبت به استفاده از آیکون های جذاب در 
طرح های تان اقدام نمایید. شاید این امر برای شما تازگی داشته باشد. بدون 
تردید اس��تفاده از انواع آیکون های محب��وب در فرآیند گفت وگوی متنی 
کاربرد باالیی دارد. مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای استفاده از 
آیکون های جذاب و آش��نا برای اغلب مردم به منظور انتقال بهتر مفاهیم 

در عرصه بازاریابی است. 
بازاریاب ها با اینفوگرافی به بصری س��ازی داده های مهم می پردازند. این 
امر موجب تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف می شود. اگر یک برند در 
تالش برای بیان داده های خام یا حتی اطالعات پیچیده به مخاطب هدف 
باش��د، باید در ابتدا آنها را ساده س��ازی نماید. بهترین راهکار در این میان 
استفاده از اینفوگرافی های جذاب است. استفاده از آیکون های مختلف در 
این میان جذابیت های بازاریابی را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 
داد. پیش از بررس��ی نحوه دسترسی به آیکون و استفاده از آنها در عرصه 
بازاریابی باید نس��بت به اهمیت آنها اطالع کسب کنیم. بنابراین در ادامه 

ابتدا به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت. 
چرا آیکون ها در اینفوگرافی ها مهمند؟

اینفوگرافی ه��ا منبع مهمی از اطالعات برای مخاطب اس��ت. ش��اید در 
نگاه نخس��ت اس��تفاده از اینفوگرافی فقط در عرصه بازاریابی مهم باشد، 
اما در تمام سندها و حتی پژوهش های مختلف نیز از اینفوگرافی استفاده 
می ش��ود. این امر به دلیل ساده س��ازی فرآیند انتقال محتوای ارزش��مند 
صورت می گیرد. بس��یاری از محتواها در نگاه نخست دارای اهمیت باالیی 
اس��ت، اما در عمل انتقال شان به مخاطب هدف چالش بزرگی خواهد بود. 
این امر باید با استفاده از اینفوگرافی ها حل و فصل شود. جایگاه آیکون های 
مختلف در این میان تقویت جلوه بصری طرح هاس��ت. بس��یاری از برندها 
نسبت به چشم نوازی اینفوگرافی شان توجه الزم را ندارند بنابراین در عمل 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شوند. اگر پیش از طراحی طرح نهایی 
نس��بت به ساده س��ازی مفاهیم اصلی و همچنین اس��تفاده از آیکون های 
مناسب اقدام نماییم، طرح نهایی مان جذابیت بسیار بیشتری برای مخاطب 
هدف خواهد داش��ت. این امر بدون شک س��ختی های بسیار زیادی برای 
بازاریاب ها به همراه دارد، اما با تمرین و الگوبرداری از نمونه های مناسب در 

این زمینه کار برای آنها به شدت ساده تر خواهد شد. 
اهمی��ت آیکون ها در بازاریابی و طراحی اینفوگرافی به همین س��ادگی 
نیس��ت. در بخش فوق نس��بت به برخی از اهمیت های ساده ای طرح های 
کوچک و زیبا اش��اره کردیم، ام��ا در ادامه به طور دقیق تر این امر را مورد 
بررس��ی قرار خواهیم داد. پس از آگاهی از اهمیت اینفوگرافی و همچنین 
آیکون ها در طراحی نمودارهای جذاب باید نسبت به دالیل کاربرد آنها نیز 

اطالعاتی کسب کنیم. 
کمک به توجه مخاطب هدف

یک اینفوگرافی مناس��ب باید مخاطب هدف را جذب کند. بس��یاری از 
طرح های نموداری در نگاه نخست دارای جذابیت های کافی نیستند. همین 
امر فرآیند انتقال محتوا را با شکست مواجه می کند. امروزه مخاطب هدف 
حوصله کافی برای مش��اهده طرح های س��اده، کلیشه ای و غیرحرفه ای را 
ندارد بنابرای��ن بازاریاب ها باید اینفوگرافی های جذابی در اختیار مخاطب 
هدف قرار دهند. ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل ناتوانی برای جلب 

نظر مخاطب هدف از نظر گرافیکی با شکست مواجه می شوند. 
یکی از نمونه های استفاده از آیکون در اینفوگرافی ها مربوط به نمودارهای 
تاریخی اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما به عنوان بازاریاب یا ویراستار یک 
محله تاریخی در تالش برای نمایش تحول ابزارسازی انسان در طول تاریخ 
باش��ید، از چه راهکاری استفاده خواهید کرد؟ بیان متنی موضوع یکی از 
انتخاب های دم دستی است، اما ساده ترین راهکار نخواهد بود. بیان دقیق 
ش��یوه تحول ابزارس��ازی انسان نیاز به زمان و هزینه بس��یار زیادی دارد. 

درس��ت به همین خاطر مدنظر بسیاری از ویراستارها قرار نمی گیرد. یک 
راهکار ساده تر در این میان طراحی یک اینفوگرافی برای بیان بهتر مسئله 
خواهد بود. وقتی ما به عنوان ویراس��تار یا نویسنده مطلب در تالش برای 
طراحی اینفوگرافی هستیم، باید نسبت به اهمیت جلوه های بصری توجه 
داش��ته باشیم. اس��تفاده از آیکون های ابزار یا طراحی آنها برای بیان بهتر 

مفاهیم یکی از ایده های ضروری خواهد بود. 
امروزه توجه مخاطب هدف از محتوای بازاریابی برندها به س��ادگی پرت 
می شود. بنابراین کسب و کارها باید به دنبال راهکارهایی برای جلب توجه 
مخاطب هدف و حفظ این توجه باشند. شاید در نگاه نخست چنین ایده ای 
بس��یار ساده به نظر برس��د، اما در صورت استفاده درست از اینفوگرافی ها 
ام��کان جلب نظر مخاطب هدف به صورتی حرفه ای و پایدار وجود خواهد 

داشت. 
تاثیرگذاری بیشتر کلمات

وقتی از کلمات بس��یار زیادی برای بیان پیام مان استفاده می کنیم، هر 
کلم��ه تاثیرگذاری اصلی اش را از دس��ت خواهد داد. این امر نوعی ویژگی 
ادراکی انس��ان محس��وب می ش��ود. هرچه کلمات کمتری مورد استفاده 
قرار گی��رد، توجه مخاطب هدف به طور س��ازمان یافته تری جلب خواهد 
ش��د. تالش برای اس��تفاده کمتر از کلمات برای بسیاری از بازاریاب ها کار 
دش��واری است. دلیل این امر سختی های مربوط به فرآیند تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. این نکته در طول دهه های متمادی بازاریاب ها 
را به س��وی استفاده هرچه بیش��تر از کلمات و جمله های مختلف هدایت 
کرده اس��ت بنابراین اکنون تالش برای عدم اس��تفاده از چنین طرح هایی 

غیرممکن به نظر می رسد. 
اگر شما در گروه بازاریاب هایی با تمرکز بر روی محتوای متنی هستید، 
باید به سرعت نسبت به تغییر الگوی فعالیت تان اقدام نمایید. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف نخواهید 
داشت. امروزه بسیاری از برندها در عمل بدون عالقه به استفاده از محتوای 
متنی و کلمات متع��دد در زمینه بازاریابی با کمپین های این چنینی وارد 
عرصه بازاریابی می ش��وند.  امروزه اغلب اطالعات مهم از س��وی برندها و 
همچنین موسس��ه های مختلف در قال��ب اینفوگرافی هایی با آیکون های 
متنوع عرضه می شود. به عنوان مثال، عرصه سالمت و بهداشت را مدنظر 
قرار دهید. تمام موسس��ه های بهداش��تی برای تاثیرگ��ذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف از اینفوگرافی های دارای طرح های جذاب استفاده می کنند. 
وقتی ما به عنوان مخاطب چنین اینفوگرافی هایی اقدام به مش��اهده آنها 
می کنیم، هر کلمه تاثیرگذاری به شدت باالیی بر روی مان خواهد داشت. 
این امر در صورت توجه مناس��ب برندها در زمینه بازاریابی موجب بهبود 

تعامل با مخاطب هدف می شود. 
ساده سازی فهم و درک داده ها

نمایش بصری داده ها موجب س��اده ش��دن فهم آنها از س��وی مخاطب 
هدف می ش��ود. بسیاری از داده های مهم در عمل از سوی مخاطب هدف 
به طور درست فهم نمی شود. دلیل این امر اغلب تخصصی بودن داده های 
موردنظر اس��ت. همچنین برندها عالقه ای برای تعریف دقیق عبارت های 
مورد استفاده شان در عرصه بازاریابی نشان نمی دهند. با این حساب ناتوانی 

مخاطب هدف برای فهم موضوع موردنظر امری طبیعی خواهد بود. 
استفاده از آیکون در زمینه طراحی جلوه های بصری امری رایج و کاربردی 
است. شاید در نگاه نخست آیکون فقط در زمینه طراحی اینفوگرافی کاربرد 
داشته باشد، اما دامنه استفاده از این ابزار بسیار بیشتر است. امروزه بسیاری 
از برندها برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی از تصاویر استفاده می کنند. 
این امر موجب تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف می شود. نکته 
جالب اینکه اغلب تصاویر دارای دس��ت کم یک آیکون اصلی اس��ت. دلیل 
اس��تفاده از آیکون برجسته سازی بخش��ی از تصویر است. چنین امری در 

زمینه طراحی اینفوگرافی در قالب بیان بهتر مسئله بروز پیدا می کند. 
هرچ��ه کلیدواژه ه��ای م��ورد اس��تفاده بازاریاب ها در زمین��ه طراحی 
اینفوگرافی س��اده تر باشد، با کمک آیکون ها فهم ش��ان از سوی مخاطب 
هدف تس��هیل خواهد شد. اس��تفاده از اینفوگرافی پیش از ظهور فناوری 
اینترنت کمتر در قال��ب رنگی صورت می گرفت، اما امروزه امکان طراحی 
نمونه های جذاب و متنوع فراهم ش��ده اس��ت. این نکت��ه در زمینه بهبود 

کارایی اینفوگرافی ها نکته مهمی محسوب می شود. 
بیان مفاهیم بیشتر با کلمات کمتر

صحبت کردن در مورد برخی از موضوعات بسیار سخت است. دلیل این 
ام��ر مربوط به ناتوانی برای بیان برخی از نکات در قالب گفتارهای س��اده 
و قاب��ل فهم برای دیگران اس��ت. گاهی اوقات بازاریاب ها نس��بت به متن 
اولیه بازاریابی شان خوش بینی بسیار زیادی دارند، اما در نهایت با اعتراض 
گسترده مخاطب هدف نسبت به دشواری فهم ش مواجه خواهند شد. دلیل 
ای��ن امر ماهیت تخصصی اغلب کس��ب و کارها و ناتوانی برای بیان دقیق 

عبارت های مورد نظر و انتقال درست شان است. 
وقتی در عرصه بازاریابی از تصاویر استفاده می شود، امکان بیان چندین 
جمله و واژگان مختلف بدون نیاز به کاربرد حتی یک کلمه فراهم می شود. 
شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده و عجیب باشد، اما دلیل محبوبیت 
عکس ها و حتی فیلم های سینمایی همین نکته است. داستان های متنی 
نیز جذابیت خاص خود را دارد، اما مشاهده محتوای بصری سیستم عصبی 

و ادراکی ما را بیشتر تحریک خواهد کرد. 
داستان س��رایی در زمین��ه بازاریابی یکی از ن��کات مهم برای جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. وقت��ی از اینفوگرافی ها و آیکون ه��ای جذاب برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می کنیم، شاید در نگاه نخست 
ش��انس مان برای بیان داستان کاهش یابد. نکته مهم در این میان افزایش 
ش��انس کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 
استفاده از اینفوگرافی و آیکون های مختلف است. این امر در عرصه واقعیت 
بارها و بارها تکرار می شود. دلیل آن نیز امکان داستان سرایی بدون نیاز به 

بیان متن های طوالنی با آیکون های جذاب است. 
طراحی آیکون برای بسیاری از بازاریاب ها امری دشوار است. اگر شما نیز 
در این زمینه مشکالتی برای طراحی آیکون دارید، باید به دنبال نمونه های 
رایگان برای اس��تفاده باشید. خوشبختانه امروزه آیکون های بسیار زیادی 
برای دسترس��ی مخاطب هدف وجود دارد بنابراین با اندکی جس��ت وجو 
امکان یافتن گزینه های مختلف و همچنین دامنه های متنوعی از آیکون ها 

فراهم خواهد شد. 
امکان بیان محتوای به هم مرتبط

محتواهای مدنظر در عرصه بازاریابی همیشه واحد نیست. گاهی اوقات 
بازاریاب ه��ا نی��از به محتوای ج��ذاب و متوالی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف دارند. اگر در این شرایط از محتوای متنی یا حتی ویدئویی 
استفاده کنیم، مقدار قابل مالحظه ای از زمان مان را از دست می دهیم. این 
امر به معنای طوالنی شدن محتوای نهایی و از دست دادن مخاطب هدف 
است بنابراین یک راهکار بهتر در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از آیکون های دارای ارتباط مفهومی با هم است. 
استفاده از آیکون های مختلف برای بازاریابی کار ساده ای نیست. این امر 
وقتی پای بیان محتوا و پیام های دارای ارتباط به هم میان باشد، سخت تر 
نیز می ش��ود. تنها راهکار مناسب در این میان تمرین و تکرار مداوم است. 
بس��یاری از برندها در عمل نیاز به تمرین فراوان برای تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف دارند. اگر ش��ما بازاریاب ت��ازه کاری در این زمینه 
محسوب می ش��وید، باید ابتدا طرح تان را برای برخی از همکاران نمایش 
دهی��د. مزیت این امر امکان رفع برخی از مش��کالت مربوط به طرح های 
اولیه اس��ت. هیچ بازاریابی فاقد ایراد و امکان اشتباه نیست بنابراین نباید 
با خودخواهی و اعتماد به نفس کاغذ نس��بت بر روی اعتبار بازاریابی مان 

ریسک کنیم. 
نمایش بهینه شخصیت و سبک برند

امروزه هر برند برای بازاریابی دارای سبک و الگوی خاصی است. این امر 
موجب شناس��ایی برندها حتی بدون نیاز به درج لوگو یا نام ش��ان در کنار 
تبلیغات شان می شود. یکی از مثال های مناسب در این میان نحوه تبلیغات 
اپل است. این برند همیشه سبکی متمایز و مشخص برای خود دارد. همین 
امر نیز موجب شناسایی سریع تبلیغاتش از سوی مخاطب هدف می شود. 
بس��یاری از بازاریاب ها در زمینه استفاده از س��بک های بازاریابی دچار 
مش��کل تداوم می شوند. اگر ش��ما از اینفوگرافی برای نمایش جلوه کسب 
و کارتان در زمینه بازاریابی اس��تفاده می کنید، باید به طور مداوم س��بک 
واحدی را پیش ببرید. این امر شاید در نگاه نخست غیرممکن باشد، اما در 
صورت اجرای درست از سوی برندها موجب تداوم تعامل با مخاطب هدف 
خواهد ش��د. ایجاد تغییرات ناگهانی در نحوه فعالیت برند، نه فقط عرصه 
بازاریابی، مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت. ساده ترین نتیجه چنین 
روند اشتباهی ریزش ش��دید مخاطب هدف است. با این حساب استفاده 
درست از س��بک های بازاریابی بصری مهمترین جزء تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف خواهد بود. این امر با اندکی تمرین و همچنین مش��اهده 

نمونه های موفق در دنیای بازاریابی ساده تر خواهد شد. 
اس��تفاده از آیکون های مختلف در زمینه بازاریابی و طراحی اینفوگرافی 
ضروری اس��ت. شاید بازاریاب ها گاهی اوقات بدون آگاهی قبلی از اهمیت 
آیکون ها نس��بت به کاربست آنها اقدام نمایند. این امر یک رویداد رایج در 
میان بازاریاب هاست. مسئله اساسی در این میان بهبود توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف در صورت اجرای درس��ت ش��یوه های بازاریابی و 
طراحی اینفوگرافی اس��ت. نکات مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی 
برای تقویت انگیزه بازاریاب ها در مسیر استفاده هرچه بهتر از اینفوگرافی و 

آیکون های جذاب خواهد بود. 
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 مدیریت فاجعه بار شبکه های اجتماعی
با 6 اشتباه رایج 

شبکه های اجتماعی در حال حاضر بستر اصلی فعالیت های هر کسب 
و کاری محس��وب می ش��ود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که با توجه به حضور رقبای متعدد، حتی یک 
اشتباه می تواند فرصت های موجود را نابود نماید. در این راستا بسیاری 
از اش��تباهات رایج وجود دارد که مدیران صفحات مختلف نس��بت به 
آن کم توج��ه بوده و نتایج فاجعه آمیزی را در کوتاه مدت و یا بلندمدت 
ب��ه همراه خواهد داش��ت. درواقع نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که طی کردن یک مسیر درست حتی اگر زمانبر نیز 
باشد، ضامن بقای کسب و کار شما خواهد بود. در ادامه چند نمونه از 

اشتباهات رایج را بررسی خواهیم کرد. 
1-خرید دنبال کنندگان 

خری��د دنبال کنندگان تقلبی به اقدامی بس��یار رایج برندهای مختلف 
تبدیل شده است. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که این اقدام باعث می شود تا شما نتوانید بررسی های مداومی را 
نسبت به روند رشد خود انجام داده و به آمارهای درستی دست پیدا کنید. 
درواقع بس��یار عجیب است که بس��یاری از صفحات در این زمینه مبالغ 
زی��ادی را نیز خرج می کنند که می توان با نیمی از آن، اقدامات بازاریابی 
اصولی را انجام داد. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما برای موفقیت، به 
دنبال کنندگانی عالقه مند ب��ه حوزه کاری خود نیاز دارید. همچنین اگر 
محتوای مناسبی نداشته باشید، عمال هر فردی می تواند تشخیص  دهند 
که تعداد دنبال کنندگان ش��ما تقلبی هستند که این امر در اعتماد آنها 
نی��ز تاثیر منفی را به همراه خواهد داش��ت. به صورت کلی برای این امر 
که به دنبال کنندگان چند هزار تایی دست پیدا کنید، به زمانی بیشتر از 
یک س��ال نیاز خواهد بود. با این حال ش��ما با تنوع بخشیدن به اقدامات 

و حرفه ای کردن سطح محتواها، می توانید سرعت آن را افزایش دهید. 
۲-استفاده از هشتگ های غیرمرتبط

ی��ک ب��اور غلط در بین بس��یاری از اف��راد وجود دارد ک��ه هرچه از 
هش��تگ های بیشتری استفاده کنند، شانس دیده شدن باالتری را نیز 
خواهند داش��ت، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که 
چه دلیلی برای دنبال کردن ش��ما به واس��طه یک هشتگ غیرمرتبط 
وج��ود دارد؟ ب��رای مثال اف��رادی که یک هش��تگ را دنبال می کنند 
تنه��ا عالقه دارند تا در آن حوزه محتواها را مش��اهده کنند. تحت این 
شرایط حضور پست شما نه تنها جذابیتی را نخواهد داشت، بلکه یک 
ضدتبلیغ محس��وب می ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا افراد گزینه 
عدم عالقه مندی را فعال کنند که به معنای شانس تبدیل این افراد به 
مش��تری خواهد بود. این امر در حالی است که اگر بر روی محتواهای 
مرتبط تمرکز نمایی��د، جلوه ای کامال حرفه ای را خواهید داش��ت. در 
نهایت فراموش نکنید که اعالم نارضایتی از رفتار ش��ما می تواند باعث 
شود تا اینستاگرام مجوز ادامه فعالیت را بگیرد که این امر به معنای از 

دست رفتن همه چیز خواهد بود. 
3-عدم توجه به نظرات

مخاط��ب باید خ��ود را در مرکز توجهات حس نماید. در این راس��تا 
ممکن است تعداد دایرکت و نظرات زیر پست زیادی را داشته باشید، با 
این حال هیچ بهانه ای نباید باعث نادیده گرفتن آنها شود. درواقع تمامی 
نظرات حتی موارد منفی باید به بهترین ش��کل پاسخ داده شود. بنا بر 
آمارها بیش از 50 درصد افراد انتظار دارند که واکنشی نسبت به پیام آنها 
در زمانی کمتر از یک ساعت داشته باشید. در این رابطه توصیه می شود 
که در تالش برای ارجاع دادن به دایرکت باش��ید. این امر کمک خواهد 
کرد تا زمینه ارتباط بهتر مهیا شود. در کنار این مسئله تکنیک دیگری 
نیز وجود دارد. درواقع در کنار یک پاسخ کوتاه می توانید به دایرکت افراد 
رفته و مسئله را پیگیری نمایید. به صورت کلی نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که حتی در بدترین شرایط نیز باید سرعت 
پاسخگویی اولویت شما باشد. خوشبختانه امروزه شبکه های اجتماعی 
مختل��ف نظیر اینس��تاگرام، امکان تعیین پیام های پیش��فرض را مهیا 
کرده اند که باعث خواهد شد تا سرعت پاسخگویی به مراتب بیشتر شود.

۴-عدم ثبات در اقدامات 
این امر بس��یار رایج اس��ت که برخی از صفحات بدون نظم رفتار 
می کنند. درواقع این امر یک مزیت نیس��ت که در برخی از روزهای 
هفته بس��یار فعال باشید و در برخی از روزها عمال فعالیتی را انجام 
ندهید. در این راس��تا ش��ما باید یک برنامه ایجاد نموده و براساس 
آن اق��دام نمایید. برای مثال ممکن اس��ت هر روز یک اس��توری از 
مهمترین اخبار حوزه کس��ب و کار خود را داش��ته باش��ید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند با ش��ما هماهنگ شده و اگر صرفا 
به یک یا چند مورد از فعالیت های ش��ما عالقه مند هستند، بتوانند 
برنامه ری��زی نماین��د. در نهایت وجود نظم، از نش��انه های حرفه ای 
بودن برند شما نیز خواهد بود. درواقع مهمترین عامل ریزش شدید 

مخاطب، بی نظمی در ارسال محتواها است. 
5-کم توجهی به محتواهای تولیدشده توسط کاربران

اگر برنامه ای برای درگیر کردن مخاطبان خود نداش��ته باش��ید، 
بدون شک بازنده خواهید بود. در این راستا ایجاد تمایل برای تولید 
محتوا، یکی از اقدامات بس��یار ضروری محس��وب می ش��ود. در این 
راس��تا ش��ما باید به خوبی از آنه��ا حمایت کرده و اج��ازه دهید تا 
پیوندی عمیق میان شما و مخاطبان شکل گیرد. در این راستا تنها 
موضوع را مش��خص نمایید و اجازه دهید هر کاربر با توجه به ذوق 
و خالقیت خود اقدام کند. در این زمینه ارس��ال عکس از محصول، 
یکی از رایج ترین اقدامات محس��وب می ش��ود، با این حال برای این 
امر که باالترین حد نتایج را داش��ته باش��ید، الزم اس��ت تا به موارد 

نوآورانه فکر کنید.
6-عدم استفاده از قابلیت الیو 

چند سالی اس��ت که بسیاری از ش��بکه های اجتماعی به قابلیت 
پخش زنده مجهز ش��ده اند. این امر باعث خواهد شد تا فاصله میان 
ش��ما و مخاطب در بس��تر اینترنت به کمترین میزان ممکن برسد. 
به همین خاطر نیز ش��ما باید از آن اس��تفاده مداوم داش��ته باشید. 
پرسش و پاسخ، یکی از رایج ترین سناریوها محسوب می شود. با این 
ح��ال فراموش نکنید که نباید اجازه دهید که زمان آن بیش از حد 
طوالنی ش��ود. به صورت کلی 15 دقیقه کامال مناسب است، با این 
حال اگر به زمان بیش��تری نیاز دارید، توصیه می ش��ود که در چند 

قسمت، یک الیو را برگزار نمایید. 
tweakyourbiz.com :منبع
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جدیدترین کتاب های حوزه تجارت 

در تعطیالت کریسمس پیش رو، یکی از اقدامات موثر این است که با 
مطالعه کتاب های منتخب، خود را برای سالی بهتر آماده نمایید. درواقع 
2020 با توجه به ش��یوع جهانی ویروس کرونا، با اتفاقات بس��یار تلخی 
همراه بود، با این حال عرضه واکس��ن، بدون شک به بهبود جدی اوضاع 
کمک خواهد ک��رد. در ادامه چند م��ورد از جدیدترین کتاب های حوزه 

تجارت را بررسی خواهیم کرد. 
1-فراتر از مرزها / نویسنده: جیمز آلچر

نویس��نده این کتاب که خ��ود از کارآفرین های مطرح نیز محس��وب 
می ش��ود، تالش کرده اس��ت تا در ای��ن اثر به تجربیاتی بپ��ردازد که از 
آنها می توان تحت عنوان قوانین تجارت اس��تفاده ک��رد. تعداد آنها عدد 
باورنکردنی 10 هزار توصیه بوده و بیانگر تحقیقات گس��ترده آقای آلچر 
اس��ت. نکته جالب دیگر این اس��ت که پوش��ش خوبی نسبت به شرایط 

مختلف کارآفرین ها، صورت گرفته است. 
2-فعالیت معکوس  / نویسنده: کالین بریار

بدون ش��ک موفق ترین برند در بحران کرون��ا، آمازون با مدیریت جف 
بزوس بوده است. در این راستا آیا با داستان شکل گیری این برند فوق العاده 
و فرهنگ کاری آن آشنا هستید؟ تمرکز اصلی این کتاب، بررسی دالیل 
موفقیت بس��یار باال و ظه��ور امپراتوری آمازون اس��ت. تحلیل های این 
کتاب، تمامی اطالعات موردنیاز را در اختیار ش��ما قرار خواهد داد. بدون 
ش��ک موارد بیان شده، برای هر کارآفرینی الهام بخش بوده و می تواند در 

تصمیمات آتی شما تاثیرگذار باشد. 
3-هنر فروش در کسب و کار / نویسنده: جان واریلو 

نویسنده این کتاب یکی از پادکست سازهای مطرح در حوزه تجارت 
محس��وب می ش��ود. وی در کتاب خود تالش کرده است که با توجه 
به اطالعاتی که مصاحبه های خود با کارآفرین های مختلف به دس��ت 
آورده، به راز فروش موفق دس��ت پیدا کند. در این راس��تا نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که برای رسیدن به چنین 
س��طحی، اقدامات متنوعی نیاز اس��ت که حت��ی از برخی از گزینه ها، 
متعج��ب خواهید ش��د. درواقع اگر می خواهید ک��ه فروش خود را در 

سال 2021 متحول سازید، این کتاب راهنمای جامعی خواهد بود.
4-موفقیت در عصر بازاریابی شبکه ای  / نویسنده: متئو پوالرد 

با توجه به این امر که در سال 2021 وارد یک دهه جدید می شویم، 
الزم اس��ت تا نس��بت به تغییرات موردنیاز آگاهی پیدا کنیم. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که بدون توجه به بستر 
اینترن��ت، هیچ برندی نمی تواند موفق ظاهر ش��ود. در این راس��تا آیا 
نس��بت به جدیدتری��ن ترندها و اقداماتی که باید انجام ش��ود آگاهی 
دارید؟ در این کتاب تالش ش��ده اس��ت که با مثال زدن از نمونه های 

موفق، بهترین برنامه ممکن ارائه شود. 
5-اقتصاد تارزانی / نویسنده: ویل پایج

بقا در یک تجارت وابستگی بسیار باالیی با میزان سازگاری شما دارد. 
در ای��ن کتاب وی��ل پایج که خود از اقتصاددان های مط��رح و از مدیران 
Spotify اس��ت، ۸ اصل را مورد بررس��ی قرار داده که باعث خواهد شد 

موفقیت را در درازمدت برای کسب و کار خود تضمین نمایید. 
6-تاثیر زبان بدن / نویسنده: اریکا داوان 

آیا تاکن��ون به این موضوع فکر کرده اید که صرف��ا زبان بدن می تواند 
اعتمادس��ازی نماید؟ در این راس��تا با توجه به این ام��ر که امروزه تولید 
محتوای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار دارد، توجه به این موضوع کامال 
حیاتی شده است. در این کتاب سعی شده تا به زبان بدن، به صورت کامال 
کاربردی توجه شود. درواقع آموزش ها براساس شرایط مختلف بوده و این 

امر باعث می شود تا به سادگی بتوانید موارد را درک کنید. 
7- 5 قانون مذاکره / نویسنده: راسل کروبکین

اگر مهارت مذاکره نداشته باشید، هیچ موفقیتی را به دست نخواهید 
آورد. درواقع این مس��ئله در زمینه اس��تخدام، جذب س��رمایه گذار و 
فروش که س��ه اصل حیاتی محسوب می شوند، کامال تاثیرگذار است. 
در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
برخی از قوانین، به مراتب مهمتر از س��ایرین بوده و الزم است تا ابتدا 
آنها را مورد توجه قرار دهید. به عقیده نویسنده، با رعایت 5 اصلی که 
در کتاب بررس��ی شده است، تا 70 درصد شانس موفقیت در هرگونه 

مذاکره ای را خواهید داشت.  
۸-شما با ریسک های تان شناخته می شوید / نویسنده: مایکل واکر

در این کتاب تالش ش��ده اس��ت تا این مفهوم در ذهن مخاطب شکل 
گیرد که ریسک کردن امری کامال حیاتی در زندگی محسوب می شود. در 
این راس��تا نمونه های بیشماری نیز به عنوان مثال ذکر شده است، با این 
حال تمرکز اصلی معرفی مواردی اس��ت که باعث خواهد شد تا احتمال 

بروز شکست و انتخاب ریسک های بد، کاهش پیدا کند. 
9-راز نوآوری / نویسنده: وارن تاتل

در جهان امروز اگر نوآوری نداش��ته باش��ید، تفاوتی با سایر برندها نیز 
نخواهید داشت. تحت این شرایط طبیعی است که افراد برندهای مطرح تر 
را انتخاب نمایند، با این حال چگونه می توان برندی کامال نوآور در عرصه 
کاری خود محسوب شد؟ این کتاب تالش کرده است تا تمامی توصیه ها 
و اقدامات الزم برای رسیدن به چنین سطحی را مورد بررسی قرار دهد. 

10-بازنگری در رابطه با مشتریان / نویسنده: بنجامین چسالک 
نویس��نده این کتاب عقیده دارد که در سال جدید، افراد باید به دنبال 
بهبود ارتباط خود با مش��تریان باشند. درواقع نمی توان انتظار داشت که 
محصول، به صورت مداوم بهبود پیدا کند، با این حال شما می توانید هر 
روز روابط خود با مش��تری را متحول سازید، با این حال در ابدا شما باید 
نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید که تنها از طریق بازنگری در ارتباط 
خود میس��ر خواهد بود. این کتاب تالش کرده اس��ت تا ش��ما را در این 
روند، کمک نموده و س��ناریوهای مختلفی را براساس آمارهای احتمالی، 

ایجاد نماید. 
11-اعتمادسازی / نویسنده: مارگارت بالمستین 

با توجه به این امر که در حال حاضر فروش اینترنتی محبوب ترین روش 
محسوب می شود، الزم است تا به بزرگ ترین مشکل آن توجه ویژه ای را 
داشته باشید. درواقع در این شیوه افراد به مراتب سخت تر اعتماد می کنند. 
به همین خاطر ضروری است تا نسبت به روش های مختلف اعتمادسازی، 
توجه ویژه ای را داش��ته باشید. در این راستا تالش شده است تا از شیوه 
برندهای مطرحی نظیر Airbnb استفاده شود. در نهایت فراموش نکنید 
که اعتمادسازی اقدامی مقطعی نبوده و از آن می توان برای ایجاد وفاداری 

مشتری نسبت به برند خود نیز استفاده کرد. 
practicalecommerce.com :منبع
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ه��ر اس��تارت آپ در مقطع��ی، با دوراه��ی »ادغام یا حفظ اس��تقالل« 
رو به رو می ش��ود. در این مقاله به بررس��ی نمونه های موفق و ناموفق ادغام 

استارت آپ ها می پردازیم.
بح��ث ادغ��ام همیش��ه در مورد ش��رکت های ب��زرگ نیس��ت. گاهی 
استارت آپ های کوچک هم به نقطه ای می رسند که ادغام را تنها راه برای 
بقا در بازار نفس��گیر رقابت می بینن��د. این تصمیم مثل هر برنامه  دیگری 

گاهی با موفقیت روبه رو می شود، گاهی با شکست.
ادغام استارت آپ ها پدیده نادرتری نسبت به خرید شرکت کوچک توسط 
ش��رکت بزرگ تر اس��ت. ادغام می تواند مزیت های زیادی داشته باشد، از 
جمله باالرفتن ارزش ش��رکت،  به دست آوردن منابع و مهارت های جدید 
و دسترس��ی به بخ��ش بزرگ تری از بازار بدون ص��رف هزینه  اضافه برای 
تحقیق، اما ممکن است معایب و مشکالتی نیز داشته باشد که بسیاری از 

استارت آپ های جوان را از فکر ادغام منصرف می کند. 
بررسی نمونه های موفق و شکس��ت خورده  ادغام نشان می دهد عواملی 
چون تعریف هدف مشترک،  تجمیع پتانسیل سرمایه گذاری، آگاهی کامل 
از وضعیت مالی و ارقام فروش، تقویت روحیه  همکاری،  مشورت و مذاکره 
و همچنین یکپارچه سازی دو پلتفرم در سیستمی واحد در موفقیت پروژه 

تأثیرگذار است.
در این مقاله نگاهی خواهیم داش��ت به چند نمونه از اس��تارت آپ های 
ایرانی و خارجی که با هدف رشد و تصاحب سهم بیشتری از بازار تصمیم 
به ادغام گرفتند. داستان برخی از این ادغام ها پایان خوشی دارد و بعضی 

دیگر به دالیل مختلف با شکست روبه رو شدند. با ما همراه باشید.
نت برگ و تخفیفان

27 آذر 9۸ در جریان برگزاری یلدای کارآفرینی بود که نازنین دانشور، 
مؤس��س و بنیان گذار تخفیفان، اعالم کرد نت ب��رگ و تخفیفان، از اولین 
سرویس های ارائه  خدمات تخفیف گروهی در ایران، با هم ادغام شدند. این 
تصمیم بعد از حدود یک دهه رقابت شدید و دعوای حقوقی و پس از سه 
سال مذاکره، گرفته شد. البته این ادغام به  معنای ترکیب این دو مجموعه 
در یک مجموعه  واحد نبود؛ بلکه طبق گفته  دانشور که هدایت و مدیریت 
هر دو پلتفرم را برعهده گرفته اس��ت، به  دلیل داشتن »جنس مشتریان و 
ذات کاری متفاوت«، قرار ش��ده اس��ت هر دو را حفظ کنند و راه را برای 

جذب سرمایه گذاران بیشتر باز نگه دارند.
نت برگ و تخفیفان فعالیت را در سال 90 و با فاصله یک ماه از یکدیگر 
ش��روع کردند و بعد از 5 س��ال حوزه  فعالیت خود را به اس��تان های دیگر 
گسترش دادند. بیش از 70 هزار کسب وکار و 200 نفر نیروی انسانی تحت 

پوشش این دو مجموعه هستند.
زورق و علی بابا

13 آذر 96 در حاش��یه  کنفران��س D۸ در پارک فناوری پردیس، اعالم 
ش��د علی بابا و زورق، دو شرکت بزرگ حوزه  گردشگری آنالین ایران، طی 
س��رمایه گذاری 22 میلیون دالری س��رآوا در هلدینگ توشا، با هم ادغام 

شدند.
علی بابا، بزرگترین آژانس آنالین س��فر در ایران، اعالم کرد وب س��ایت  
گردش��گری آنالین زورق را خریداری کرده است، اما برند زورق، پلتفرم و 

تیم آن حفظ خواهد شد.
با سرمایه گذاری سرآوا، این شرکت 25درصد از سهام توشا را در اختیار 
گرفت و ارزش این هلدینگ که شامل دو استارت آپ علی بابا و جاباما است، 

به 96٫5 میلیون دالر رسید.  
ب��ه  گفته  این دو مجموعه،  این واگذاری و س��رمایه گذاری در راس��تای 
»توس��عه  صنعت گردش��گری، اش��تغال زایی بومی و خلق ارزش از طریق 
هم افزایی تجربه  کارآفرینان و توان س��رمایه گذاران صورت گرفته اس��ت و 
موجب تقویت روحیه  اشتراک در زیست بوم کارآفرینی ایران خواهد شد.«

شرکت سرآوا در عرصه  سرمایه گذاری خطرپذیر کارنامه  پرباری دارد که 
شامل دیجی کاال، کافه بازار، آواتک، زورق و… می شود. 

هماپی و دیجی کاال
22 خرداد 97 طی یک کنفرانس خبری، دیجی کاال از ادغام استارت آپ 
»هماپی« در این گروه و ادامه  فعالیت آن با برندی جدید به نام »دیجی پی« 

در حوزه فناوری های مالی و اعتباری خبر داد.
دیجی پی که سیس��تم پرداخت الکترونیک است، در پی این ادغام کلید 
ورود دیجی کاال به حوزه  فین تک را زد. دیجی پی سیستمی یکپارچه برای 
پرداخت و  مبتنی بر گوشی های هوشمند است که نیازی به ورود اطالعات 

کارت ندارد.
اس��تارت آپ هماپی با ش��رکایی تجاری نظیر بانک پاس��ارگاد، سامان، 
آینده و خاورمیانه، صاحب محصوالت و خدماتی چون اپلیکیشن موبایل، 

پرداخت درون برنامه ای، برگشت پول و درگاه پرداخت هوشمند است. 
ب��ه  گفت��ه  دیج��ی کاال، این ادغ��ام در راس��تای »سیاس��ت حمایت از 
اس��تارت آپ های موف��ق و ورود گ��روه دیجی کاال به حوزه ه��ای گوناگون 

تکنولوژی صورت گرفته است.«
آلونک و شیپور

11 مهر 97 خبر ادغام ش��دن آلونک در مجموعه  شیپور به طور رسمی 
اعالم ش��د. آلونک، آژانس امالک و مس��تغالت در بس��تر اینترنت است و 
خدمات آن شامل آموزش مش��اوران امالک، تسهیل فروش و اجاره  خانه 
برای متقاضیان و اطالع رس��انی به روز در حوزه  بازار امالک و مس��تغالت 
است. ازآنجاکه 40 درصد از آگهی های ثبت شده در شیپور، به حوزه  امالک 
اختصاص دارد، این مجموعه بر آن ش��د تا با همکاری آلونک و استفاده از 
زیرساخت های این شرکت، حضور تأثیرگذارتری در این حوزه داشته باشد.  
در پی این ادغام،  آگهی های امالک منتشرش��ده در وب س��ایت شیپور 
با زیرس��اخت ارتباطی و مدیریتی که آلون��ک در اختیار بنگاه های امالک 
قرار می دهد، ترکیب می شود و بستری یکپارچه برای رفع نیاز متقاضیان، 

واسطه ها و ارائه کنندگان ایجاد می کند.
طبق گفته  مؤسس��ان این دو ش��رکت، بعد از ادغام، نی��روی کار آنها با 
یکدیگر ترکیب ش��د و تعدیل نیرو صورت نگرفت. براس��اس گفته  میالد 
بازدار، مدیرعامل آلونک، در پی این ادغام »ساختار آلونک تغییری نمی کند 

و همچنان به ارائه خدمات به مشاوران امالک ادامه می دهد.«
چیلیوری و ریحون

4 دی 9۸ طی نشس��تی خبری، اعالم شد سرویس های سفارش آنالین 
غذای چیلیوری و ریحون که هر دو فعالیت خود را تقریبا به طور هم زمان و 
از سال 94 آغاز کرده بودند، با هم ادغام شدند. این ادغام به  منظور رقابت 

با اسنپ فود و کم کردن فاصله با آن صورت گرفت. 
برخ��الف ادغام تخفیفان و نت برگ که طی آن هر دو برند به کارش��ان 
ادام��ه می دهند، در ادغام چیلیوری و ریحون تصمیم گرفته ش��د این دو 

برن��د جوان با برند چیلیوری به فعالیت خود ادامه دهند. به  گفته علیرضا 
صادقی��ان، مدیرعامل چیلی��وری، »این به معنای خرید ریحون توس��ط 
چیلیوری نیس��ت؛ بلکه برندها ادغام ش��ده اند و هیچ پلتفرمی، دیگری را 
نخریده است. دلیل انتخاب برند چیلیوری این بود که چیلیوری برند بهتری 

برای سرمایه گذاری آتی است.«
متأس��فانه این ادغام که قرار بود باعث رش��د 60 درصدی مش��تریان و 
40 درصدی رس��توران های طرف قرارداد ش��رکت چیلیوری شود، حتی 
نتوانست این مجموعه را از تعطیلی نجات دهد. اسفند 9۸ بود که صادقیان 
در حس��اب توئیتری خود از توقف فعالیت چیلی��وری، »حداقل به صورت 
موقتی« خبر داد. به  گفته  او، ش��یوع بحران کرونا باعث افت 70 درصدی 
س��فارش آنالین غذا ش��ده و آنها را مجبور کرده است مذاکره برای جذب 

سرمایه  جدید را به پایان این شرایط موکول کنند.
صادقیان تالش برای خنثی سازی اقدامات انحصارگرایانه  رقیب به  جای 
تمرکز بر کس��ب وکار خود را عامل هدررفتن انرژی و هزینه  این مجموعه 
نامید. پس از اینکه چیلیوری از اس��نپ فود به اتهام انحصار شکایت کرد و 
دیوان عدالت اداری رأی ش��ورای رقابت مبنی بر پرداخت جریمه توس��ط 
اسنپ فود را باطل اعالم کرد، بنیان گذار چیلیوری به عنوان معاون استراتژی 

به گروه اسنپ پیوست.

موزاندو و بامیلو
27 آب��ان 94 روابط عموم��ی بامیلو طی بیانیه ای رس��می،  از ادغام دو 
فروش��گاه اینترنتی موزاندو و بامیلو که هر دو با س��رمایه گذارِی ش��رکت 
روم��اک راه ان��دازی ش��ده  بودند، خب��ر داد. بامیلو ک��ه جدی ترین رقیب 
دیجی کاال به شمار می رفت، قرار بود با این ادغام، توان رقابتی بیشتری در 
عرصه  فروشگاه های اینترنتی ایران پیدا کند، اما پایان تلخی در انتظار این 

مارکت پلیس ایرانی بود.
اسفند 97 و در آستانه  سال نو، بامیلو طی بیانیه ای از تعدیل بیش از 70 
درصد از نیروهای خود خبر داد. از 21 اردیبهشت 9۸، دامنه  این فروشگاه 
اینترنتی به فروش��گاه اسنپ مارکت تغییر داده ش��د و به این ترتیب این 

پلتفرم به طور رسمی تعطیل شد. 
این مجموعه پس از تعطیلی اعالم کرد: »از این پس بیشتر روی کاالهای 
مصرفی )FMCG( که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر 

در بازار خرده فروشی متمرکز خواهد شد.«
بامیلو تحت مدیریت گروه اینترنت ایران بود که شامل چند کسب و کار 
اینترنت��ی دیگر مانند اس��نپ، زودف��ود و پین تاپین می ش��ود. زودفود و 
پین تاپین بعدا نام خود را به ترکیبی از برند اسنپ، به ترتیب اسنپ فود و 
اسنپ  تریپ، تغییر دادند. اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران 

سرمایه گذاری کرد.
از برند بامیلو دیگر خبری نیس��ت، ام��ا برند موزاندو همچنان با این نام 

فعالیت می کند.
زودشور و الندراپ

26 تیر 139۸ طی بیانیه ای اعالم شد دو استارت آپ خشکشویی آنالین 
زودش��ور و الندراپ با یکدیگر ادغام شدند. این ادغام در راستای »کاهش 
هزینه های مشترک و مستهلک ش��دن هزینه های عملیاتی و درآمدزایی 
بیش��تر« صورت گرفت. س��ه ماه بعد اما اعالم شد که این دو مجموعه به 
خاطر اخت��الف دیدگاه مدیران، به این نتیجه رس��یدند که نمی توانند به 

همکاری با یکدیگر ادامه دهند.
حاال این دو پلتفرم به حالت قبل از ادغام برگش��ته اند و به طور جداگانه 

فعالیت می کنند. 
ادغام بدوفود و زودفود و تغییر نام به اسنپ فود

اگ��ر هنوز کس��ی نام بدوفود را به یاد داش��ته باش��د، احتماال به خاطر 
انیمیشن های تبلیغاتی سوریلند است. بدوفود تحت مدیریت گروه اینترنت 
ایران در زمینه  س��فارش آنالین غذا راه اندازی و کمی بعد با زودفود ادغام 
ش��د. زمانی که این دو پلتفرم ادغام ش��دند، هنوز نام اسنپ به برند تبدیل 
نش��ده بود و تا یک سال بعد از ش��کل گیری تعداد تراکنش های کمتری 
نس��بت به زودفود داشت. با رشد چشمگیر س��رویس اسنپ و جا افتادن 

نام آن بین مردم، گروه اینترنت ایران بر آن ش��د تا برای بهتر دیده شدن 
مجموعه های دیگر تحت مدیریتش، از ترکیب برند اسنپ برای نام گذاری 

آنها استفاده کند. به این ترتیب زودفود به اسنپ فود تغییر نام داد.
طبق گفته  مهرداد عبدالرزاق، مؤس��س و رئیس هیأت مدیره اسنپ فود:  
»اسنپ فود استقالل عمل خود را کامال در اختیار دارد و تنها سرویس های 

ما از برند یکدیگر برای بهتر دیده شدن استفاده می کنند.«
ای نتورک، ادرو و عدد

3 مرداد 1397 اعالم شد پلتفرم های تبلیغاتی ای نتورک و عدد با پلتفرم 
ادرو ادغام ش��دند و فعالیت خود را در قالب ش��رکت دانش بنیان کسب و 
کارهای نوپای خاورزمین )ای نتورک(، ادامه می دهند. ازآنجاکه تمام سهام 
این سه پلتفرم تحت مالکیت هلدینگ PPG )پیشگامان پژواک پردیس( 
اس��ت، تصمیم گرفته ش��د برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از داش��تن 

محصوالت موازی، با هم ادغام شوند.
طبق گفته  علی جعفری، مدیرعامل خاورزمین، پس از ادغام تغییری در 
اسم، دامین و پلتفرم ها داده نشد و صرفاً ماهیت حقوقی آنها تغییر کرد.  

در پی ادغام این سه مجموعه، مدیریت کلی آن به مجموعه  خاورزمین 
 )ADAD( واگذار شد. در حال حاضر شرکت آوای هوشمند همراه پارس
به خاطر آنچه در  وب س��ایت خود »شیوع بیماری کرونا« نامیده، فعالیت 

خود را متوقف کرده است. 
بیمیتو و ازکی

دو بازیگر اصلی صنعت بیمه  آنالین در ایران، بیمیتو و ازکی در اس��فند 
9۸ با یکدیگر ادغام شدند و خبر از سرمایه گذاری قابل  توجه گروه صنعتی 
ماموت دادند. اینطور که گفته ش��ده بود، در پی این ادغام شرکتی جدید 
تأسیس خواهد شد که نیمی از آن متعلق به بیمیتو و نیمی دیگر متعلق 

به ازکی است.
طبق گفته  حامد ولی پوری، مدیرعامل بیمیتو، اس��تراتژی این است که 
هر دو برند به کارشان ادامه دهند، چون »کاربر مشترک زیادی در این دو 

پلتفرم  وجود ندارد.«
او اضافه کرد که سهم بازار بیمیتو و ازکی از صنعت بیمه  آنالین، با این 

ادغام به ۸0 درصد رسیده است. 
ادغام آواتک، شزان، نوآوا و زاویه در هم آوا

14 ش��هریور 1397 اعالم ش��د که چهار پلتفرم آواتک )ش��تاب دهنده  
کارآفرینی(، ش��زان )شتاب دهنده  تخصصی در حوزه  فناوری های همگرا(،  
نوآوا )فع��ال در زمینه های فناوری و س��رمایه گذاری( و زاویه )فضای کار 
اشتراکی( در مجموعه  هم آوا ادغام و در کارخانه نوآوری مستقر می شوند. 

طبق گفته  ایمان جلیلی، مدیر ارتباطات ش��رکت ه��م آوا، این ادغام با 
هدف »تسریع امور و متمرکز شدن همه  سرویس ها« صورت گرفت. طبق 
قرارداد، این پلتفرم ها به فعالیت خود به همان شکل ادامه می دهند، اما به 

نام هم آوا )شرکت مادر( قرارداد امضا می کنند.
تقس��یم وظیفه بین این چهار مجموعه به  گفته  جلیلی، به این صورت 
است که »فضای کار اشتراکی برعهده  زاویه و برنامه های شتاب دهی به طور 
مش��ترک به عهده  آواتک و ش��زان خواهد بود. نوآوا نیز به اس��تارت آپ ها 
خدمات رش��د ارائه خواهد داد. هم آوا نیز از این به بعد سرمایه گذاری روی 

استارت آپ های در حال رشد را به عهده خواهد داشت.«
نمونه های خارجی ادغام شرکت ها

ای بی و پی پال
زمانی ک��ه ای ب��ی )eBay( در س��ال 2002 برای ادغام س��راغ پی پال 
)PayPal( رفت، بزرگترین وب س��ایت حراجی آنالین در دنیا بود. هدف 
از ادغام، تس��هیل پرداخت  آنالین در بس��تر ای بی بود. این ادغام به رشد 
هر دو ش��رکت کمک کرد و در پی آن س��هام هر دو به طرز چش��مگیری 

افزایش یافت.
هم��کاری ای بی و پی پال توانس��ت پی پال را به س��رعت ب��ه بزرگترین 
سیس��تم پرداخت آنالین در آمریکا و جهان تبدیل کند؛ به طوری که بیش 
از 70درصد خریدهای آنالین در ای بی با سیستم پی پال انجام می گرفت. 

با شروع س��ال 2013، میان مدیران پی پال و ای بی اختالف باال گرفت؛ 
به حدی ک��ه کارل ایکهان، یکی از س��رمایه گذاران پی پال، کمپینی برای 
جدای��ی پی پال از ای بی به  راه انداخت. او معتقد بود ارزش پی پال بس��یار 
بیش��تر از ای بی است و اداره  آن به دست ای بی از رسیدن پی پال به ارزش 

واقعی در بازار سهام جلوگیری می کند.
البت��ه پیش بینی ایکهان درس��ت بود، چراکه در م��دت کوتاهی پس از 
جدایی، این ش��رکت با رشد نزدیک به 50 میلیارد دالری، ارزشی باالتر از 

ای بی در بازار کسب کرد. 
دیزنی و پیکسار

میکی م��اوس و نیمو. پینوکیو و داس��تان اس��باب بازی ها. س��یندرال و 
ماشین ها. ادغام والت  دیزنی و پیکسار به راستی یکی از موفق ترین پیوندها 
در تاریخ ادغام کس��ب و کارها اس��ت. دیزنی پیش از ای��ن تمام فیلم های 
پیکس��ار را منتشر کرده بود؛ اما حاال که قرارداد آنها با انتشار ماشین ها رو 
به پایان بود، تصمیم به ادغام بسیار به موقع بود؛ چون حاال این دو شرکت 

می توانستند آزادانه و راحت با یکدیگر همکاری کنند. 
انیمیش��ن هایی که این دو شرکت بعد از ادغام تولید کردند، مانند وال-
ئی، آپ و بولت گواه بر موفقیت قابل  توجه این تصمیم است. با این ادغام، 
پیکسار توانست به تولید دو فیلم در سال فکر کند و از توصیه های تخصصی 

دیزنی در زمینه  تبلیغ، بازاریابی و فروش محصوالت جانبی استفاده کند.
آلکاتل و لوسنت

در سال 2006، ارزش هر سهم شرکت مخابراتی فرانسوی آلکاتل حدود 
16 دالر بود که برای ادغام با ش��رکت  آمریکایی لوس��نت وارد قرارداد 13 
میلیارد دالری شد. قرار بود این ادغام این دو شرکت را که هنوز به خاطر 
سقوط صنعت مخابرات در سال 2001 با مشکالت مالی دست وپنجه نرم 
می کردند، به رشد قابل  توجهی برساند، اما اختالفات فرهنگی،  بوروکراسی 
دست وپاگیر، و نبود نوآوری باعث شد شرکت آلکاتل-لوسنت سال ها دچار 

ضرر شود تا جایی که سهام آن به یک دالر برای هر سهم سقوط کرد.
سرانجام در سال 2015 نوکیا تصمیم گرفت در رقابت با اریکسون سوئد، 
آلکاتل-لوسنت را با قرارداد 16.6 میلیارد دالری بخرد و از این پس تحت 

برند Nokia Corporation به فعالیت خود ادامه دهد.
 ادغ��ام اس��تارت آپ ها اگر با اس��تراتژی صحی��ح و برنامه ریزی دقیق و 
هدفمند انجام شود، می تواند به رشد سریع و چشمگیر کسب و کارها کمک 
قابل  توجهی کند. اما داس��تان همه  ادغام ها پایان خوش��ی ندارد و عوامل 
بس��یاری، از جمله اختالف بین مدیران و نبود هدف مش��ترک، می تواند 
چنان ضربه ای به کسب و کار وارد کند که به سقوط سهام و حتی تعطیلی 

آن بینجامد.

مهمترین ادغام های استارت آپی ایران و جهان

به قلم: سیگ یالند کارآفرین  داستان های  شکست و موفقیت
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با تمجید 
و قدردانی از تالش های مالک باشــگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی 
تراکتور تبریز، گفت: زنوزی سرمایه بزرگ کشور و استان ماست و باید 

قدردان خدمات او برای ورزش باشیم.
محمدرضا پورمحمدی با حضور در باشــگاه تراکتور به مناسبت 
کســب عنوان محبوب ترین تیم فوتبال آســیا، اظهار داشت: این 
باشگاه برندی معتبر برای فوتبال آسیا است و امروز شهرت فوتبالی 
و ورزشــی تبریز و آذربایجان را مدیون این نام بزرگ هســتیم. وی 
از تالش های بی وقفه مالک، اعضای باشــگاه، کادر فنی، اجرایی و 
بازیکنان تیم تراکتور برای سربلندی فوتبال آذربایجان، قدردانی کرد. 
پورمحمدی با بیان اینکه از حضور در جمع اعضای باشگاه تراکتور 
انرژی مثبتی دریافت می کند، اظهار داشــت: امروز نام تراکتور در 
وسعتی فراتر از آذربایجان به اشتراک گذاشته شده است و انتخاب 
این باشگاه به عنوان محبوب ترین تیم آسیا باعث افزایش شور و نشاط 
استانی شده است که جای قدردانی دارد. وی با اشاره به دیدار خود با 
رئیس جمهوری اسالمی ایران، گفت: در دیداری که با دکتر روحانی 
داشــتم،  ایشان تبریز را شــهری ورزشی عنوان کرد که با تیم های 
مختلف ورزشی خودنمایی می کند و بی شک شهره ورزشی این شهر 

را مدیون تراکتور هستیم.

زنوزی برای خدمت به جوانان استان پای به میدان گذاشته است
پورمحمدی ادامه داد: زنوزی با ورود به ورزش آذربایجان به هیچ 
عنوان دنبال ســود نبوده و برای خدمت به جوانان اســتان پای به 
میدان گذاشته و بارها عنوان کرده که برای یک دقیقه شادی مردم از 
هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهد کرد که چنین روحیه ای بسیار 
ارزشمند و قابل ستایش است. وی اضافه کرد: تیم بزرگ تراکتور که 
امروز موفق شده عنوان محبوب ترین تیم آسیا را کسب کند، حاصل 
تالش های بی دریغ مالکیت این باشگاه، کادر مدیریتی، کادر فنی و 
بازیکنان این تیم است. استاندار آذربایجان شرقی افزود: ما از فعالیت 

بخش خصوصی در فوتبال استقبال کرده و از هر کمکی که در جهت 
پیشرفت این باشــگاه باشد، دریغ نخواهیم کرد و به صراحت اعالم 
می کنم مدیریت اســتان در کنار تراکتور بوده و هست. مدیرعامل 
باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور تبریز نیز در این دیدار، 
گفت: واژه تراکتورِ کبیر بحثی هویتی بســیار پررنگ تری نسبت به 
فوتبال دارد و این نام امــروز برای آذربایجان و ایران تبدیل به یک 

افتخار شده است.
سجاد سیاح با تشکر از استاندار آذربایجان شرقی به خاطر حمایت 
از باشــگاه تراکتور، افزود: مسئله ای در مورد تراکتور نبوده که آقای 
استاندار با حمایت های دلسوزانه خود به آن ورود نکرده باشد و این 
باعث افتخار اســت که ما با یک فرد پیگیر و عالقه مند به مجموعه 
تراکتور در مقام اســتاندار طرف هســتیم. وی با اشاره به مشکالت 
باشگاه تراکتور، اظهار داشت: با توجه به حمایت های مالک باشگاه، ما 
مشکلی برای بازی و تمرین تیم بزرگساالن نداریم، اما برای تیم های 
پایه برای بحث ورزشــگاه دچار مشکل هستیم. ســیاح ادامه داد: 
همچنین برای تشکیل تیم فوتسال بانوان و سایر رشته های ورزشی 
نیز کمبود امکانات سخت افزاری وجود دارد که برای حل این مشکل 
به پشــتیبانی مداوم استانداری نیازمندیم تا بتوانیم به زودی شاهد 

تشکیل یکی از این تیم ها باشیم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان قطار شهری 
قم با تأکید بر اینکه سوزن کراس آور یکی از اجرای اصلی روسازی 
قطار شهری و سبب ارزبری بوده است، گفت: در سال جهش تولید 
با تکیه به توان داخل این محصول استراتژیک در داخل تولیدشده 
است. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، منصور درویشی با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای تأمین تجهیزات پروژه مترو اظهار داشت: 
با توجه به لزوم حمایت از تولیدات داخل و دغدغه های رهبر انقالب 
مبنی بر بومی سازی تجهیزات، سازمان قطار شهری قم در حمایت از 
کارگران ایرانی و ترویج فرهنگ اقدام به تأمین این تجهیزات از داخل 
کشور کرده است. مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه 
تحریم های ظالمانه سبب توجه به توان داخل شده است، ابراز کرد: 
سوزن کراس آور یکی از تجهیزات اصلی قطارهای شهری در دنیا و 

کشور است که بیشتر توسط کشورهای فرانسه، اسپانیا، هند و چین 
تولید و عرضه می شود که در سال جهش تولید با تکیه به توان داخل 

این محصول استراتژیک در داخل تولیدشده است. درویشی با تأکید 
بر اینکه سوزن کراس آور یکی از اجرای اصلی روسازی قطار شهری 
و سبب ارزبری بوده است، تصریح کرد: برای تأمین این محصول با 
چندین شــرکت ایرانی با جلسات متعدد ازجمله شرکت گسترش 
صنایع ریلی ایران برگزار شــد و قراردادی برای تأمین این محصول 
انعقاد شد. وی خاطرنشان کرد: با تکیه بر توان مهندسین داخلی یکی 
از سدهای مهم تجهیزات مترو در کشور شکسته شد و خوشبختانه 
تولید کراس آور در داخل انجام و تحویل مترو قم نیز شد. مدیرعامل 
ســازمان قطار شهری قم با اشاره به اهمیت توجه به توان نیروهای 
داخلی در تولید محصوالت یادآور شد: همت جوانان ایرانی ستودنی 
است و در تالشیم تا مابقی تجهیزات مترو قم را نیز بومی سازی کرده 

و از توان داخل در تأمین آن استفاده کنیم.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند 
از اجرای طرح تعدیل موقت روشــنایی معابر در استان گیالن برای 
کاهش مصرف انرژی برق و گاز خبر داد. هنرمند گفت: سرد شدن 
هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی )برق و گاز( در بخش خانگی 
کشور فشار مضاعفی به صنعت برق وارد کرده است در همین راستا 
طرح خاموشــی یک درمیان روشنایی معابر و روشنایی بزرگ راه ها 
پس از ســاعت ۲۱  در کل کشــور در حال اجرا اســت. وی اضافه 
کرد: باتوجه به محدودیت شبانه تردد در شهرهای نارنجی و قرمز، 
روشن بودن تابلوهای بانک ها یا بیلبوردهای تبلیغاتی غیر ضروری 
است و نتیجه ای جز هدررفت سرمایه ملی ندارد بنابراین صنعت برق 
اقدام به صرفه جویی را آغاز کرده و با یکی در میان کردن روشنایی 
معابر و حذف روشــنایی غیر ضــروری در جاده ها حداقل به میزان 
۵۰۰ مگاوات صرفه جویی ایجاد کرده اســت. هنرمند خاطر نشان 

کرد: تعدیل روشــنایی معابر با هدف کاهش مصرف گاز نیروگاهی 
در تمامی اســتان ها در حال اجراســت و انتظــار می رود همه 
دستگاه های اجرایی اســتان، همکاری الزم را به منظور اجرای 

این طرح با شــرکت توزیع برق گیالن به عمل آورند. وی افزود: 
دراســتان گیالن طی این طرح 9۵۰6 دســتگاه چراغ روشنایی 
معابر مورد تعدیل قرار گرفته و در مجموع ۱4۲6 کیلووات صرفه 
جویی صورت پذیرفته است. هنرمند گفت: هموطنان با اقداماتی 
ساده مانند خاموش کردن المپ های اضافی در منازل و ادارات و 
کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه دمای محیط، 
می توانند تا ۱۰ درصد مصرف گاز کشــور را کاهش دهند که در 
این صورت با همکاری مردم مشــکلی در تامین گاز و برق کشور 
در روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد. وی در پایان تصریح 
کرد: راحت ترین راه برای ارســال آدرس های های خاموشــی 
از ســوی مردم دانلود و نصب اپلیکیشــن برق من می باشد که 
از طریق سایت شــرکت به آدرس www.gilanpdc.ir  قابل 

دسترس است.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر دفتر برنامه ریزی فنی معاونت 
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: این 
شرکت برای اولین بار در سطح کشور اقدام به استفاده از فتوگرامتری 
بردکوتاه )پهپاد( جهت جمع آوری اطالعات مکانی تجهیزات پست 

های انتقال و فوق توزیع کرده است.
امید ســروری تصریح کرد: استقرار و راه اندازی سامانه اطالعات 
مکانی )GIS( و بهره گیری از ابزار و تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی 
بویژه فتوگرامتری بردکوتاه )پهپاد( در مدیریت پســت های انتقال 
و فوق توزیع، برای اولین بار در شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
عملیاتی و مورد بهره برداری قرار گرفته است. وی افزود: این اقدام در 
راستای توسعه و بکارگیری تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی در زمینه 

مدیریت شبکه انتقال و فوق توزیع انجام شده است.
مدیر دفتر برنامه ریزی فنی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات بیان 
کرد: تاکنون دو فاز اول و دوم پروژه برداشت اطالعات مکانی، شامل 

تجهیزات ۱4۰ پســت انتقال و فوق توزیع با اســتفاده از این روش 
گردآوری شده است و اجرای فاز سوم پروژه نیز در دستور کار دفتر 

قرار دارد. 
ســروری افزود: عالوه بر عملیاتی نمودن این تکنولوژی، در طی 
ســال های گذشته بررسی ها و مطالعات قابل توجهی در خصوص 
بهبود فرایند مذکور در صنعت برق، توســط واحد )GIS( شرکت و 

مشاورین مربوطه انجام شده است. 
بر اساس این گزارش مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت 
نیرو، از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به دلیل استقرار 
ســامانه اطالعات مکانی )GIS( و استفاده از فتوگرامتری بردکوتاه 
)پهپاد( جهت جمع آوری اطالعات مکانی پســت های برق تقدیر 

و قدردانی کرده است.

آذربایجان شرقی - فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز با تاکید بر ارزش و اهمیت کمک مومنانه، گفت: 
شــیوع ویروس کرونا، جهاد مالی ملــت ایران در اقصی نقاط میهن 
اسالمی را به نمایش گذاشت. حجت االسالم والمسلمین محمدعلی 
آل هاشــم در رزمایش کمک مومنانه به مناسبت پنجمین سالگرد 
شهادت مدافع حرم محمدرضا فخیمی با بیان اینکه طبق آیات قرآنی 
و روایات دینی به مؤمنین وعده داده شــده است که اگر شما به خدا 
کمک کنید، خدا نیز به شما کمک خواهد کرد، افزود: منظور از کمک 
مــا به خداوند، کمک به حفظ و احیاء دین و شــعائر خدای متعال 
است. وی اظهار داشت: انسان از طرق مختلف می تواند به دین خدا 
کمک کند که یکی از این راه ها بهره مندی از زبان و لسان است که 
امــر به معروف و نهی از منکر هم مهم ترین مثال بارز در این زمینه 
است. حجت االسالم آل هاشم ادامه داد: امام راحل در جریان انقالب 
اســالمی توپ و تفنگ در دست نداشت بلکه با اتکا به همین عنصر 
لسان و با بیان و نطق های خود جمعیتی عظیم را با خود همراه کرد 
که تمام ابرقدرت های جهان در مقابلش زانو زدند. وی کمک جانی 
را دومین راه کمک مؤمنان به خدا و دین خدا دانست و اضافه کرد: از 
صدر اسالم تاکنون و به خصوص در طول دوران دفاع مقدس بسیاری 
از مؤمنین با فدا کردن جان خود در راه دین به ماندگاری و زنده شدن 

آن کمک کردند. حجت االسالم آل هاشم سومین راه کمک به دین 
خدا را کمک مالی به هم نوعان دانست و گفت: عده ای هم هستند 
که همواره از مال و ثروت حالل خود برای دین خدا مایه گذاشته اند 
که کار این عده بس مهم و حیاتی است و در زمان جنگ تحمیلی، 
جبهه ها را کمک های مردمی از طریق مساجد پشتیبانی می کردند 
و چه بسا اگر این حمایت های مادی و مالی نبود، رزمندگان و انقالب 
به مشکل جدی برخورد می کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
هم مصداق این جهاد مالی را در شرایط کرونایی مشاهده می کنیم، 
اظهار داشــت: این شرایط همان جایی است که اگر خیرین و کمک 
های مردمی نبود، بســیاری از خانواده های آسیب پذیر در تنگنای 

شدید مالی و معیشتی قرار می گرفتند. امام جمعه تبریز با بیان اینکه 
عده ای تصــور می کردند جوانان کنونی همان جوانان اوایل انقالب 
نیستند و ریزش هایی در انقالب صورت گرفته است، اظهار کرد: شاید 
ریزشی انجام شده باشد اما در کنار آن شاهد رویش جوانانی انقالبی 
همچون شهید فخیمی ها هستیم که تعدادشان بسیار زیاد است و 
حاضرند تا آخرین قطره خون خود از آرمان های اسالم و انقالب دفاع 
کنند. فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز نیز در این مراسم با بیان اینکه 
این مراسم یادبودی به مناسبت پنچمین سالگرد شهید فخیمی است، 
گفت: تعداد ۳۵۰ بسته معیشتی با همت و تالش این ناحیه در مناطق 
محروم توزیع شد و خانواده این شهید بزگوار نیز هزینه مراسم یادبود 
را صرف آزادی یک زندانی غیر عمد کردند. سرهنگ حسن صفدری 
افزود: این شهید و خانواده بزرگوارشان همواره الگو و پیشتاز کارهای 
خیر و عام المنفعه بوده اند و این بار هم با این اقدام خود و با آزادی 
یک زندانی جرائم غیرعمد به یاری این خانواده شتافتند. وی با اشاره 
به مقام واالی شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، 
حرکت شهدا را به سمت خدا توصیف و اضافه کرد: اگر تک تک شهدا 
و شهید فخیمی را معرفی کنیم عبارت بودند از نه تفسیر، بلکه مفسر 
آیات توحید و جهاد خداوند و در یک کلمه شهید محمدرضا فخیمی 

بنده صالح خدا، مومن، انقالبی، پای کار و مجاهد فی سبیل اهلل بود.

استاندار: زنوزی سرمایه بزرگ کشور و آذربایجان شرقی است

تراکتور برندی معتبر برای فوتبال آسیا است

خبر خوش مدیرعامل سازمان قطار شهری قم

سد تولید سوزن کراس آور در کشور شکسته شد

مدیر عامل توزیع برق گیالن:

طرح تعدیل موقت روشنایی معابر همزمان با سراسر کشور در استان گیالن در حال اجراست

برای اولین بار در کشور انجام شد :

استفاده برق منطقه ای خوزستان از پهپاد جهت جمع آوری اطالعات مکانی پست های برق

امام جمعه تبریز:

کرونا جهاد مالی ملت ایران را به نمایش گذاشت

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در نشست خبري مجازي و آنالین :
با یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي ، شاهد 

تاثیرات مثبت در آبرساني به روستاها هستیم
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي در نشست خبري ، سالروز  تصویب قانون تشکیل شرکت 
هــاي آب و فاضالب در ســال 69 با خبرنگاران به صــورت مجازي و 
آنالین برگزار شــد از تاثیرات مثبت یکپارچه سازي شرکت هاي آب و 
فاضالب شهري و روستایي گفت . به گزارش روابط عمومي شرکت آب 
و فاضالب اســتان مرکزي مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل این 
شرکت  در  خصوص اهداف یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب 
شهري و روســتایي اظهار داشت:  ارتقاء و تسهیل در خدمات رساني و 
پاسخ گویي به مشترکین ، هم افزایي ظرفیت هاي تخصصي شامل مدیران و نیروهاي متخصص، ظرفیت هاي فني شامل تاسیسات 
و تجهیزات و ظرفیت هاي اقتصادي شامل درآمدها و منابع مالي اعم از دولتي و غیر دولتي ،کوچک سازي دولت و  کاهش هزینه 
هاي اداري و مدیریتي را از اهداف یکپارچه ســازي شــرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي بوده است.  وي تصریح کرد: 
یکپارچه سازي به لحاظ اقتصادي و درآمدها و منابع مالي چه دولتي و چه غیر دولتي ثمرات خوبي داشت که اثرات مثبت آن در 
حوزه آبرساني به روستاها را به خوبي شاهد هستیم .  وي با اشاره به دستاوردهاي طرح یکپارچه سازي شرکت ها بیان داشت : 
اشتراک گذاري حداکثري تاسیسات و تجهیزات در دو بخش شهر و روستا باعث شد مشکل تامین آب ۱۰ روستاي استان  که در 
مجاورت شهر ها  قرار داشتند ، مرتفع شود ، که باعث افزایش رضایتمندي مردم شد. عرفاني نسب در ادامه افزود : از دیگر اقداماتي 
که با انجام طرح یکپارچه سازي شرکت ها از ابتداي سال 99 شاهد آن بودیم ، اجراي 4۰ پروژه آبرساني براي 74 روستا مي باشد 

که قرار است امسال در قالب  پویش # هر هفته الف . ب . ایران با حضور وزیر نیرو به بهره برداري برسد. 

استاندار بوشهر عنوان کرد: آمادگی استان بوشهر برای تاسیس کارخانه 
نوآوری در حوزه آب

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز : استاندار بوشهر گفت: امیدواریم کارخانه نوآوری در حوزه آب در بوشهر دایر شود و این آمادگی 
در استان وجود دارد به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
»عبدالکریم گراوند« در آئین امضای تفاهم نامه اجرای طرح اکو تکنوپارک بوشهر که امروز دوشنبه به امضای وزارت نیرو و استاندار 
بوشهر و رئیس دانشگاه خلیج فارس رسید، افزود: این تفاهم نامه فضایی است که می تواند در نوآوری مورد استفاده مناسب قرار گیرد 
و همکاری جدیدی را به نمایش بگذاریم. وی اظهار داشت: هم دانشگاه و هم شرکت آب منطقه ای هر یک فضایی دارند که می توان 
از این ظرفیت ها استفاده کرد و این کار مشترک می تواند به عنوان الگویی مد نظر قرار گیرد. استاندار بوشهر گفت: ظرفیت های زیادی 
داریم که برای بهره مندی مطلوب از این ظرفیت ها الزم است کنار هم قرار گیرند. وی افزود: نخستین کارخانه نوآوری در دانشگاه 
خلیج فارس دایر شده و استان بوشهر یکی از استان هایی بود که نوآوری و بحث های دانشی در این استان در بخش های مختلف شتاب 
خیلی باالیی گرفت. زمانی در  این استان تنها ۱۰، ۱۱ شرکت دانش بنیان شکل گرفته بود که از ۳8 شرکت فراتر رفته است و با این 
نوآوری ها به بیش از ۱6۰، ۱7۰ شرکت خواهد رسید. وی با بیان این که انگیزه و ظرفیت های الزم برای این کار هم وجود دارد، اظهار 
داشت: اکنون در بوشهر این اتفاق مبارک افتاده است و الزم است این تفاهم نامه عملی شود. گراوند با بیان اینکه در این استان امکان 
شکل گیری حرکت هایی وجود دارد که در کشور به عنوان یک الگو مطرح شود، گفت: اکنون این آمادگی وجود دارد و حاضریم در هر 
زمینه ای در نوآوری این استان را مورد حمایت جدی قرار دهیم. رئیس دانشگاه خلیج فارس هم گفت: رویکردی در مجموعه وزارت 
نیرو با هدف ایجاد زیست بوم نوآوری شکل گرفته و از طرفی رویکردهای استانی هم مانند پارک های فناوری سال هاست اتخاذ شده 

و استان هایی مانند یزد هم پیشتاز بوده اند. 

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:
چاه جدید برنطین وارد مدار تولید شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان از پایان عملیات حفر چاه جدید برنطین از توابع 
شهرســتان رودان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، احمد شاکری افزود: از حدود یک ماه 
پیش در پی فرســودگی شــدید جداره چاه شماره یک برنطین رودان، 
امــکان بهره برداری از چاه و نصب پمپ غیر ممکن شــد که بالفاصله 
اقدامات جایگزین در دســتور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه در پی از 
مدار خارج شدن چاه شماره یک برنطین، در تامین آب مشترکان این روستا از طریق شبکه آبرسانی با مشکل مواجه شدیم، افزود: 
از زمان خارج شدن چاه مذکور از مدار تولید برای جبران کمبود، آبرسانی به صورت نوبت بندی و سیار در دستور کار قرار گرفت.  
شاکری ادامه داد، با پایان حفر چاه، بالفاصله تجهیزات مورد نیاز نصب و بهره برداری از چاه آغاز شد. قائم مقام مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با تامین آب شرب روستای برنطین از محل چاه جدید به پایداری الزم برسد. گفتنی است، 

برنطین شش هزار و ۱۰۱ نفر جمعیت دارد که آب مشترکان آن از چاه های دشت واقع در این روستا تامین می شود.

اقدامات انجام شده دو ماهه اخیر ناحیه کهگیلویه و بویراحمد
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و 
بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات انجام شده دو ماهه 
اخیر این امور را، تشــریح کرد. مسعود رضازاده هدف از اقدامات انجام 
شــده را بهبود عملکرد مهندسی و افزایش پایداری شبکه برق، عنوان 
کرد. وی افــزود: بازدیداضطراری از کلیه دکلهای خطوط ناحیه، انجام 
دقیق و بموقع برنامه های PM ناحیه، اورهال اساســی از پنج دستگاه 
بریکر ۳۳ کیلوولت پســت ساران، فعال ســازی برخی از ریکلوزر های 
بریکرهای پســت برق دنا، نصب و راه اندازی یک دســتگاه ترانس ۳۳ 
کیلوولت در پست برق چرام و آماده سازی فیدرهای اختصاصی شرکت گاز در پست برق دنا از جمله اقدامات انجام شده است. 
تامین قطعه یدک به منظور رفع اشــکال از دیفکت های باقیمانده پست های ناحیه و برنامه ریزی جهت اجرای خاموشی کلی 
پست برق ساران به منظور اجرای دو بی باقیمانده ۲۳۰ کیلو ولت مربوط به پتروشیمی گچساران و همچنین پیکره بندی و پیاده 
سازی اتوماسیون و تعویض رله های کل پست، از دیگر اقدامات انجام شده در امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد در 

دو ماهه اخیر است.

استاندار گلستان:
میراث شهید سلیمانی خودباوری کشورهای اسالمی در برابر 

زیاده خواهی های استکبار است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان گفت: میراث حاج قاسم سلیمانی با محوریت جبهه مقاومت خودباوری 
کشــورهای اسالمی در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی است.هادی حق شناس در مراسم سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی اظهار داشت: میراث حاج قاسم سلیمانی با محوریت جبهه مقاومت خودباوری کشورهای اسالمی در برابر زیاده خواهی های 
اســتکبار جهانی است.وی افزود: شهید سلیمانی نقشی تاثیرگذار در سطح منطقه داشت و نقش ایشان فراتر ایران بود و سال ها 
باید بگذرد تا ویژگی های شخصیتی ایشان مشخص شود.استاندار گلستان اظهار کرد: ظرفیت شهید سلیمانی بسیار کوبنده تر از 
سردار سلیمانی خواهد بود و شهید سلیمانی در طول ۲۲ سال گذشته جهاد به ظاهر اصغر ولی اکبری را انجام داد و نه از سربازی 
به سرداری که از سرداری به سربازی رسید.حق شناس گفت: شهید سلیمانی سربازی بود که به علت عظمت روح او تمام ایران و 

منطقه سر تعظیم فرود آوردند.

حضور سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست 
مجازی معاونان درمان کشور

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در نشست مجازی معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با حضور معاون درمان 
وزارت بهداشت، مسائل مربوط به درمان بیماران بستری و سرپایی مبتال به ویروس کووید ۱9، توجه به بحث تغذیه و روان درمانی 
این بیماران و اهمیت آســیب شناسی موارد مرگ و میر مبتالیان به بیماری کرونا بررسی شد. دکتر علی اکبر کرمی، سرپرست 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در این رابطه گفت: معاون درمان وزارت بهداشت بر توجه و تداوم خدمات درمانی 
سایر بیماری ها، مانند: بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، بیماری های متابولیک و سکته های قلبی و مغزی در شرایط فعلی 

و همچنین اهمیت نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها تأکید کرد. این نشست، روز ۱۳ دی 99 برگزار شد.

سه شنبه
16 دی 1399
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باز هم شنبه از راه رسید. صدای آزاردهنده زنگ ساعت سکوت لذت بخش 
را می ش��کند. چند بار دکمه »ُچرت« )snooze( س��اعت را می زنیم و به 
تخت خواب می چس��بیم. بعد درست زمانی که عقربه ساعت به ۸ می رسد، 
تمام عضالت بدن مان درد می گیرد. نهایتا به محل کار می رسیم و کامپیوتر 
روی میز را روش��ن می کنی��م. همه چیز به نظر طبیعی می آید، جز ذهنی 
که به هر سو سرک می کشد. اگر موقعیت باال برای تان آشناست، احتمال 
دارد که درگیر بی حوصگی و خستگی در محل کار باشید و حاال به سراغ 
این نوش��ته آمده اید تا از این شرایط آزاردهنده خالص شوید. در اینجا به 
دالی��ل ایجاد بی حوصلگی در محل کار، عواقب کمتر شناخته ش��ده آن و 

راهکارهایی برای رفع خستگی و بی حوصلگِی کاری نگاه می کنیم.
دلیل واقعی بی حوصلگی و خستگی در محیط کار

بی حوصلگی ناشی از مشکالت احتمالی محل کار است:
1. عالیق شما با کاری که می کنید همخوان نیست

اتفاق نادری نیس��ت که کارمان با آنچه برای مان جالب اس��ت منطبق 
نباشد، اما ممکن است گاهی متوجه این ناهماهنگی نباشیم. خوب است 
به این فکر کنیم که چرا این ش��غل را انتخاب کرده ایم و در آن مش��غول 

به کار شدیم:
• درآمد قابل توجهی داشت؟

• گزینه دیگری جز آن مصاحبه کاری نداشتیم؟
• فقط احتیاج به محیط تازه ای داشتیم؟

اگر موارد باال دالیل عمده ما برای انتخاب شغل فعلی مان بوده است، باید 
درباره عالقه مان به این کار بازنگری کنیم.

۲. از توانایی های تان به قدر کافی استفاده نمی کنید
هر کس نقاط قوت و استعدادی دارد. هرگاه توانایی های ما به تمامی در 
شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفه محول شده اصال چالش برانگیز 
به نظر نرس��د. بدتر از همه، ممکن است در ارزشمندی  خود برای شرکت 

تردید کنیم و به تدریج انگیزه کاری خود را از دست بدهیم.
3. فرصت های رشد و یادگیری کمی دارید

تصور کنید یک وظیفه ثابت را تا دو هفته یا دوماه یا دو سال یا بارها و 
بارها انجام دهید. احس��اس تان چه خواهد بود؟ مطمئنم که همگی تا حد 

مرگ، بی حوصله خواهیم شد.
اگر محل کارتان فرصت های کافی برای رشد و یادگیری فراهم نمی کند 

و قادر به مشاهده پیشرفتی نیستید، کم کم ناامید می شوید و درباره کارتان 
احساس بی حوصلگی می کنید.

۴. اتالف وقت زیادی دارید
داش��تن زمان تنفس در محل کار ضروری اس��ت، اما وقت آزاِد بیش از 
اندازه دردسرزا است. وقتی زمان بطالت زیاد باشد، ذهن  به این شاخه و آن 
ش��اخه می پرد: به این فکر می کنیم که کجا غذا بخوریم و یا به مشکالت 

رابطه های مان یا حرفی که همسایه امروز زده است فکر می کنیم.
هرچند ذهن مشغول می شود، اما دلیل پیدایش این افکار این است که 

حوصله مان سر رفته است.
5. احساس خستگی و فرسودگی می کنید

اهدافی که در زندگی دنبال می کنیم و مسائلی که باید بیرون از محیط 
کار به آنها رس��یدگی کنیم فراوان است. وقتی با سایر بخش های زندگی 
خیل��ی درگیر باش��یم، توجه و انرژی خ��ود را به س��ادگی از کار منحرف 
می کنیم. هرچه برای انجام وظایف کاری تالش کمتری انجام دهیم، عالقه 
و دلبستگی ما به کارمان کمتر می شود؛ همین مسئله حتی بیشتر ما را به 

بی حوصلگی سوق می دهد.
6. هدف روشنی ندارید

افرادی که به مدت طوالنی در یک پُس��ت مش��غولند، به آسانی احساس 
می کنند که راه را گم کرده اند.

به م��رور، در مورد اینکه از ش��غل مان چه می خواهیم دچار س��ردرگمی 
می شویم. به روال تکراری روزها عادت می کنیم و کم کم شور و عالقه خود 

به کار را از دست می دهیم.
عواقب کمتر شناخته شده اعتنا نکردن به بی حوصلگی

ممکن است فکر کنید اشکالی ندارد اگر رسیدگی به بی حوصلگی را به 
وقتی دیگر موکول کنید، اما هرچه بیش��تر بی حوصلگی را نادیده بگیرید، 
با عواقب بیشتری رو به رو می شوید. بی حوصلگِی خود را جدی بگیرید؛ این 

حالت می تواند عواقبی داشته باشد!
افزایش استرس

تعدادی از شرکت کنندگان کارگاه کاهش استرس این گونه نظر دادند:
• کارهای کسل کننده می توانند واقعا استرس آور باشند؛

• این احساس که مهارت های مان در کار فعلی مان به هدر خواهد رفت، 
می تواند موجب استرس شود.

اکتساب عادات بد
به گمان متخصصان، افراد با زیاده روی در مصرف غذاهای ناسالم و انجام 
کاره��ای خطرناک در محل کار، بی حوصلگی خود را تس��کین می دهند. 
زمانی که به خستگی و بی حوصلگی مان رسیدگی نمی کنیم، ممکن است 

جایی دیگر به محرکی پناه ببریم تا بر بی حوصلگی فائق شویم.
کاهش سالمت روانی

پژوهشی نشان می دهد جوانان یا تازه فارغ التحصیل شدگان ممکن است 
دچار افس��ردگی یا خمودگی ش��وند؛ زیرا آنها »خ��ود را مجبور به انجام 

کارهایی می بینند که موجب رشد و خشنودی آنها نیست.«
بازدهی پایین

همان طور که پیش  از  این اشاره کردیم، وقتی برای انجام کار بی حوصله 
و بی عالقه باشیم، بازدهی کارمان افت شدیدی می کند.

6 راهکار برای رفع خستگی و بی حوصلگی در محل کار
بی حوصلگی خود به خود از بین نمی رود و باید برایش کاری کرد. ببینیم 
چطور می ش��ود بی حوصلگی را رفع کرد. خوشبختانه راه هایی برای تغییر 

اوضاع وجود دارد:
1. درباره شرایط کاری خود با رئیس یا سرپرست تان گفت وگو 

کنید
اگر رئیس یا سرپرست تان به بازخورد عالقه مند است، صحبت کردن با 
او همیش��ه برای تان خوب خواهد بود. آنها قاعدتا همان آدم هایی هستند 
ک��ه باید حرف ت��ان را به آنها بزنید؛ چون می توانند ش��ما را درک کنند و 
کاری برای تان انجام دهند. می توانید درخواس��ت وظایف دشوارتر یا کاری 
را داش��ته باشید که با عالیق تان همسو است. این پیشنهاد نه تنها به رفع 
بی حوصلگی  کمک می کند، بلکه رئیس تان از اش��تیاق ش��ما برای رشد و 

یادگیری سپاس گزار خواهد بود.
۲. بیشتر از چیزی که از شما انتظار می رود انجام دهید

برای اس��تفاده کامل از توانایی و زمان تان، س��عی کنید بیش��تر از نیاز 
رئیس تان کار کنید. پس از اتمام وظایف تکراری و س��اده، زمانی را صرف 
انجام وظایف خارج از دایره مس��ئولیت تان کنی��د. به مرورِزمان، رئیس تان 
متوجه اخالق کاری ش��ما می ش��ود و آن را تصدیق خواهد کرد. در آینده 
ممکن اس��ت وظایف جالب توجهی به شما محول شود که مشتاق نگه تان 

دارد!

3. در وقت آزاد، مهارت های تازه بیاموزید
اگر اوقات بی کاری تان زیاد اس��ت، دانش خود را افزایش دهید و چیزی 
تازه یاد بگیرید. کس��ی که همه فن حریف باش��د، همیشه در چشم رؤسا 
می درخش��د. مثال اگر در گروه طراحی کار می کنی��د ولی با نرم افزارهای 
طراحی آش��نا نیس��تید، خودآموزی در این زمینه فرصت خوبی برای تان 

است.
۴. بدانید چه انتظاری از کارتان دارید

دانس��تن انتظارات اهمی��ت دارد زیرا شناس��ایی اه��داف می تواند 
ایجاد انگیزه کند! خوب اس��ت برای کش��ف و تعیی��ن اهداف و آنچه 
مش��تاقش هستید وقت بگذارید، اما لطفا فراموش نکنید که این موارد 
را یادداشت کنید و به عنوان یادآور به میز کارتان بچسبانید. همچنین 
اگ��ر به کمک نی��از دارید، می توانی��د از توصیه های موفقیت ش��غلی 

»چطور« بهره بگیرید.
5. استراحت کنید تا فرسوده نشوید

استراحت برای سفر طوالنی پیِش رو حکم مرحله مقدماتی را دارد. هرگز 
برای اس��تراحت کردن تردید نکنید زیرا به آن نیاز دارید! اگر قصد دارید 
به موفقیت بیش��تری برسید، استراحت برای تان ضروری است. قدرت یک 

استراحت کوتاه را دست کم نگیرید.
6. اگر شغل تان مانعی برای شماست، ترکش کنید

اگ��ر همچن��ان بعد از به کار بس��تن تم��ام توصیه های ب��اال، کارتان را 
خس��ته کننده و کس��ل کننده می دانید، باید به فکر ترک ش��غل فعلی تان 
باش��ید. فرصت شغلی همه جا هست؛ ممکن است شغلی بهتر منتظر شما 

باشد. تغییری در زندگی تان ایجاد کنید و با خودتان مهربان تر باشید.
سخن آخر

زمانی که در محل کار خس��ته و بی حوصله هس��تیم، در واقع با عالمت 
هش��داری مواجهیم که نباید آن را نادیده بگیریم. این احس��اس می تواند 
نشانه ای از این باشد که هدفی را در زندگی گم کرده ایم. اگر اجازه بدهیم 
این بی حوصلگی ادامه پیدا کند، سالمت روان و شادی خود را در معرض 

خطر قرار داده ایم.
ه��ر روز یک کار تکراری را انجام ندهید که ش��ما را بی حوصله می کند. 

تغییری ایجاد کنید تا شوروشوق دوباره ای به کار و زندگی تان بدهد.
lifehack/chetor:منبع

۶ علت بی حوصلگی در محیط کار؛ عواقب و راه های درمان آن
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اگ��ر عالقه من��د ب��ه دنی��ای کس��ب و کار باش��ید و مطالب و 
اخب��ار مرتبط با آن را دنبال کنید، احتم��اال از زبان کارآفرین ها 
صحبت های زیادی درباره دش��واری های پیش ِرو برای راه اندازی 
کسب و کار تازه شنیده اید. مسئله اینجاست که کمتر کارآفرینی 
راجع به چگونگی کسب موفقیت در بلندمدت و ماندگاری کسب 
و کار صحبت می کند و از تجربه هایش در این باره حرف می زند. 
به بیان بهتر، همان مراحل اولیه ش��روع کسب و کار جدید است 
ک��ه همه توجه ها را به خود جلب می کند، اما در این میان، کاری 
وج��ود دارد که به مراتب از آن دش��وارتر اس��ت: ای��ن کار چیزی 
نیس��ت جز مان��دگار نگه داش��تن کس��ب وکار در بلندمدت. این 
مطل��ب را به همین موضوع اختصاص داده ایم. در ادامه، ش��ما را 
با چهار حقیقت ناگفته برای ایجاد کس��ب و کاری ماندگار آش��نا 

خواهیم کرد.
همه م��ا کم وبیش با آم��ار و ارقام دلهره آور کس��ب و کارهای 
تازه ای که کارشان نهایت امر به شکست انجامید آشناییم؛ کسب 
و کارهایی که بعضا حتی سال های پرتنش ابتدایی را دوام آوردند، 
اما متأسفانه در ادامه مسیر، روند موفقیت های شان به پایان رسید 
و دچار ورشکس��تگی شدند. اولین چیزی که باید در ذهن داشته 
باشیم این است که اجازه ندهیم آمار و ارقام این چنینی مرددمان 

کند یا انگیزه را از ما سلب کند.
ش��اید صحبت از کارآفرینان موفق کمی کلیشه ای شده باشد، 
اما نمی توانیم از این مس��ئله چشم پوشی کنیم که بیشتر آنها، از 
اس��تیو جابز گرفته تا کس��انی مثل آریانا هافینگت��ن، در ابتدای 
کارش��ان موف��ق نش��دند؛ باوجوِدای��ن ناامید نش��دند و از تالش 

بازنایستادند.
ام��ا رمز کار ای��ن کارآفرین های موفق چه بوده اس��ت و چطور 
توانس��ته اند کسب و کارش��ان را ماندگار کنند؟ در ادامه به شما 

خواهیم گفت.
1. راجع به وعده ها و قول هایی که می  خواهید بدهید، خوب فکر 

کنید
کارآفرین های بس��یاری هس��تند که از روی هیجان یا هر چیز 
دیگری، قول های زیادی به مشتری ها و مخاطبان شان می دهند، 
ام��ا در ادامه مس��یر، در عملی کردن این وع��ده  و وعیدها ناتوان 
می مانن��د. هیچ وقت نباید تأثیر و ق��درت کلمات و گفته های مان 
را دس��ت کم بگیریم: کافی است دهان به دهان میان مخاطب های 
شما بگردد که فرضا کیفیت محصوالت تان آنقدر که ادعا می کنید 
خوب نیس��ت یا مثال خدمات شما با انتظاراتی که در ابتدای امر 
به وجود آوردید همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، دیگر دشوار 

است بتوان به آینده کسب و کار امیدوار بود.
قول ها و وعده  و وعیدهای بی پایه واس��اس فقط مش��تری ها را 
کالفه یا ناامید نمی کند، بلکه باعث بی اعتمادی آنها هم می شود. 
رابطه کس��ب و کار با مشتری، مثل هر رابطه دیگری در زندگی، 
در درجه اول بر پایه اعتماد شکل می گیرد. اگر نتوانیم این اعتماد 
را در مش��تری ها به وجود بیاوریم یا به هر دلیلی اعتمادش��ان را 
از دس��ت بدهیم، ادامه کار دش��وارتر از چیزی خواهد شد که در 
نگاه اول ممکن است به نظر برسد. پس خوب راجع به وعده ها و 
قول هایی که می خواهید بدهید، فکر کنید و تمامی جوانب امر را 
بسنجید و ببینید آیا توان عملی کردن شان را دارید یا خیر؟ بعد 

از آن با مشتری های تان در میان بگذارید.
۲. قدردان کارکنان خوب و مستعِد خود باشید

اگر واقعا می خواهید کسب و کار ماندگاری داشته باشید، یکی 
از اولویت های تان باید به خدمت گرفتن افراد مستعد و حفظ آنها 
باشد. کارکنانی خوب هستند که کسب و کار را ماندگار می کنند؛ 
در س��وی دیگر اگر کارکنان از صالحیت کافی برخوردار نباشند، 

کسب و کارتان جز رؤیایی زودگذر چیز دیگری نخواهد بود.
کارکنان خوب می توانند از پِس کارهای روزمره به بهترین نحو 

ممکن بربیایند و به این صورت، زمان کافی در اختیار ش��ما قرار 
می گیرد تا روی مس��ائل مهم تری نظیر چگونگی گسترش و رشد 

بیشتر و بهتر کسب و کار تمرکز کنید.
درست است که نرخ بیکاری باال است، اما فراموش نکنید کسی 
که واقعا در کارش حرفی برای گفتن داش��ته باش��د، به دریافت 
دس��تمزد کم رضایت نمی ده��د و ترجیح می دهد بی��کار بماند. 
وقتی چنین کارکنانی پیدا کردید، دستمزدی منصفانه برای شان 
در نظر بگیرید و به آنها نش��ان بدهید که قدردان زحمات ش��ان 

خواهید بود.
3. رودرروی مشکالت و سختی ها بایستید و پا پس نکشید

کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار تازه سخت و دشوار است. 
در این مس��یر، مشکالت زیادی پیِش روی تان قرار خواهد گرفت. 
درست در همان لحظه ای که فکر می کنید همه کارها طبق انتظار 
پی��ش می رود، ناگهان گرهی به کارتان می خورد. اگر می خواهید 
کسب و کار ماندگاری داشته باشید، نباید در مقابل این مسائل و 

مشکالت شانه خالی کنید و ناامید شوید.
در کسب و کار تازه  گاهی کارها به قدری بهم می ریزد و شرایط 
بغرنج می شود که شاید دل تان بخواهد قید همه چیز را بزنید. در 
چنین مواقعی بهتر اس��ت کمی راجع ب��ه انگیزه تان از راه اندازی 
ای��ن کس��ب و کار در روزهای اول فکر کنید و به این ش��کل به 
خودت��ان دلگرمی بدهید. بعد از آن با تکی��ه بر توانایی ها و نقاط 
قوت کارکنان تان برای هر مش��کلی به طور جداگانه راه حلی پیدا 
کنید. مطمئن باش��ید که به مرور، روند کارها همانی خواهد ش��د 

که انتظارش را دارید.
اش��تباه کردن جزء جدایی ناپذیر هر نوع کس��ب و کاری است، 
به ویژه در اوایل کار. به این اشتباه ها به چشم فرصتی برای کسب 
تجربه های جدید نگاه کنید و به عنوان کس��ی که وظیفه دش��وار 
کارآفرینی را متحمل شده است، سعی کنید با برداشتن قدم های 
بهتر و لحاظ کردن تغییرات الزم در جهت بهبود کسب و کارتان 

تالش کنید.
۴. همیشه با مشتری ها در ارتباط باشید

یکی از اش��تباهاتی که بس��یاری از کس��ب و کارها مرتکب آن 
می شوند این است که ارتباط با مشتری را صرفا محدود به زمانی 
می کنند که در حال جذب آنها هس��تند. کافی اس��ت مش��تری 
قرارداد را امضا کند یا محصول را خریداری کند؛ بعد از آن به کلی 

فراموشش می کنند و به سراغ جذب مشتری جدید می روند.
ش��ما این اش��تباه را نکنید و همیشه با مش��تری ها در ارتباط 
باش��ید، حتی مش��تری های س��ابق تان. گاه به گاه با ارسال پیام یا 
ایمیلی جویای نظر آنها شوید و از آنها بخواهید صادقانه بازخورد 

خ��ود را مط��رح کنند. هرچن��د گرفتِن بازخ��ورد صادقانه گاهی 
کار راحت��ی نیس��ت )مثال اینکه از ش��خصی بپرس��ید چرا دیگر 
نمی خواهد مش��تری کسب و کار ش��ما باشد(، اما به هر حال، به 
بهتر ش��دن ِوجهه کس��ب و کار ش��ما و رابطه تان با مشتری های 

س��ابق کمک می کند. در این صورت، اگر بعدها کسی از او سراغ 
کس��ب و کاری قابل اعتماد را بگیرد، به احتمال زیاد از ش��رکت یا 

سازمان شما اسم خواهد برد.
inc/chetor:منبع

۴ حقیقت ناگفته که برای داشتن کسب و کاری ماندگار باید بدانید

اپ و کارآفرینی
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 ماندن در رختخواب راحت تر از روبه رو ش��دن با اهداف 
خود اس��ت. برای اینکه برای مقابله با ترس های خود آماده 

شوید با ما همراه باشید.
روی کاغ��ذ، اهداف ش��ما مانن��د یک ض��رورت به نظر 
می رسد. ش��ما آن تجارت موفق را می خواهید، می خواهید 
الهام بخش دیگران باش��ید، می خواهید روی صحنه بروید و 
موجب حیرت زدگی مخاطب ش��وید یا حتی ممکن اس��ت 

بخواهید یک کتاب پرفروش در نیویورک تایمز بنویسید.
بیش��تر ما هیچ یک از اینها را انجام نمی دهیم. ما اهداف 
خود را مانند اهداف ذکر ش��ده تنظیم می کنیم و سپس به 

طور ادامه داری اهداف مان کوچک تر می شوند.
افراد دورافت��اده ای )دورافتاده از اهداف( هم وجود دارند 
که به این اهداف بی پروا دست می یابند. نمونه ای از مواردی 
که هفته گذش��ته آموختم، خانمی به نام میشال الکسیس 
)Michaela Alexis( ب��ود. مانن��د م��ن، او ب��ا ترس از 
سخنرانی عمومی در انجام این کار ناتوان مانده است. آنچه 
الهام بخ��ش من بود این بود که اخی��راً او در جلوی هزاران 

نفر صحبت کرد.
آخری��ن باری ک��ه او این کار را امتحان ک��رد، با ناکامی 
مواجه شد و آنچه را که می گفت فراموش کرد. سخنرانی او 

همراه با احساس ترس بیش از حد بود.
در حالی که میش��ال بار دیگر روی صحنه رفت، همراه با 
صحبت گری واینرچوک پس از او، او از ترس فلج ش��د. در 
ادامه علی رغم ترسی که داشت، او روی صحنه رفت و برای 

هزاران نفر سخنرانی کرد.
او حت��ی قبل از واقع��ه از خود فیلمب��رداری ای کرد که 
چقدر عصبی اس��ت. می توانید بگویید که به راحتی هرچه 
جلوه می داد، پش��ت صحنه واقعیت را نش��ان می داد: او از 

ذهن و درون می ترسید و پر از ترس بود.
در روز س��خنرانی، او تقریباً در رختخواب ماند و به هدف 
اصلی خود در بزرگ شدن در سخنرانی عمومی دست پیدا 

نکرد.
انتخاب از آن ماست

 م��ا یا می توانیم در رختخ��واب بمانیم؛ جایی که راحت، 
گرم باش��د و هیچ منتقدی برای داوری ما وجود نداش��ته 
باش��د یا می توانیم با جهان روبه رو شویم و از مرزهای خود 
فراتر برویم. هر کدام از ما همین انتخاب را داریم و بیش��تر 
ما اش��تباه می کنیم یا به خودمان می گوییم »از فردا شروع 

می کنم.«
 ف��ردا هرگ��ز نمی آی��د. ما در م��ورد اهداف خ��ود آرزو 
می کنی��م، اما به ندرت س��عی می کنیم آنه��ا را اجرا کنیم. 
اکن��ون نمی گوی��م که م��ا همیش��ه از این اه��داف بزرگ 

ترس��ناک پنهان می ش��ویم، اما آنچه من تجربه کردم این 
است که ما به اندازه کافی به دنبال اهداف خود نمی رویم.

انجام کاری مانند س��خنرانی عمومی یک بار در س��ال یا 
دو بار در س��ال نمی تواند به اندازه کافی بر روی نتایج شما 

متمرکز باشد.
میشال نش��ان داده است که سریع ترین راه برای رسیدن 
ب��ه اه��داف بزرگ مان بی رحم بودن اس��ت. او این کار را با 
رفت��ن روی صحنه برای چندین بار طی ی��ک دوره کوتاه 

مدت انجام داده است.
مهم تر از همه، موجب شجاعت می شود

 شما در بستر گرم خود می مانید و هرگز انجام نمی دهید 
زیرا فاقد شجاعت هستید.

 ما با ش��جاعت متولد نشده ایم. ما آن را توسعه می دهیم. 
ش��جاعت مانند عضله ای اس��ت که باید ه��ر هفته ورزش 
داده ش��ود. انجام تکرارها کمتر از یک تعهد هفتگی باعث 
می ش��ود دید ش��ما و در نهایت اهداف شما بیش از حد از 
ش��ما دور شود. برای ماندن در مسیر صحیح، باید خودتان 

را اهرم کنید.
آنچه من آموخته ام این اس��ت که ش��جاعت واقعاً چیزی 
جز انج��ام کارهای کوچک که بخش��ی از اهداف ش��ما را 
تش��کیل می دهند نیس��ت. به عبارت دیگر، شجاعت بدون 

دستیابی به نتیجه، اقدام می کند.
لحظه ای که خیلی س��خت روی نتیجه ای که می خواهید 
به آن برس��ید تمرکز می کنید، در افکار خود گم می شوید. 
به دس��ت آوردن قدرت نفوذ خود و داش��تن ش��جاعت با 
برنامه ریزی کارها در تقویم خود ش��روع می شود. هنگامی 
که چیزی در تقویم ش��ما قفل شده است، به خودتان نیرو 

می دهید.
هی��چ یک از ما نمی خواهیم دیگ��ران را پایین بیاوریم و 
با ق��رار دادن چیزهایی در تقویم خود، ش��ما وقت خود را 
برای کسب شجاعت قرار می دهید. خبر خوب این است که 
اگر در روز اقدام، نتوانید اقدام کنید، همیش��ه می توانید به 

رختخواب خود عقب نشینی کنید.
در این حالت چیزی که من متوجه ش��دم این اس��ت که 
ش��ما برنده نخواهید شد. پس از قفل شدن، احتمال بسیار 
خوبی وجود دارد که می خواهید آن را اجرا کنید. داش��تن 
چیزهایی که در دفترچ��ه فعالیت های خود دارید به فعال 
ک��ردن اقدام خودکار کمک می کند. لحظه ای که می توانید 
هن��گام انتخاب ش��جاعت از حالت اقدام خودکار اس��تفاده 

کنید، شرایط شروع به تغییر می کند.
باالرفتن تا چالش

بع��د از لحظات��ی همراه با ش��جاعت، پیش��رفتی که در 

رس��یدن به اهداف خود مش��اهده می کنید، باعث می شود 
همه ارزش آن را داش��ته باش��د. دیدن میش��ال الکس��یس 
گواه این موضوع اس��ت و بعد از سخنرانی هفته گذشته در 
لینکدین )LinkedIn(، آن را به اش��تراک گذاشت و این 

ایده را به عمق وجود خود فرو برد.
تفاوت بین ماندن در رختخواب )منطقه آسایش تشبیهی 
ش��ما( و از بین بردن اهداف، به چالش��ی پیش روی ش��ما 
مبدل می ش��ود. مخاطب را با چش��م نگاه می کند و به آنها 
می گوید این را انجام دادید. شما برای انجام این کار متولد 

شده اید!
همه ما باید با این چالش ها روبه رو ش��ویم و بس��یاری از 
ما از ای��ن امر امتناع می ورزیم. برخاس��تن در مورد یافتن 
ش��جاعت پنهان در درون خود اس��ت برای اقدام کردن به 
انجام آن تا وقتی که به طور منطقی دیگر چنین احساسی 

به همراه نداشته باشد.
این در مورد استفاده از اعصابی است که به نفع شماست. 
ای��ن در مورد گرفت��ن ناراحتی های ش��ما و تبدیل آنها به 

سالح های کشتار جمعی است.
سخن پایانی

دیدن میش��ال الکسیس که از نظر جسمی بیمار، عصبی، 
ترسناک و مانند کسی که رو به موت است به من چیزهای 
زیادی آموخت. غالباً مجبور نمی شویم جلوی کسانی مانند 
او را بگیری��م که این چنی��ن تأثیر زیادی دارن��د تا ببینیم 
ش��جاعت واقعی چگونه به نظر می رسد. پشت صحنه نگاه 
تمام افرادی که شما آنها را تحسین می کنید، نشان دهنده 

شباهت های زیادی با میشال است.
همه چیز در ویدئو آس��ان به نظر می رس��د و آنچه شما 
نمی بینید ش��جاعتی است که موفقیت به آن احتیاج دارد. 
هر کدام از ما از طعم چالش های خود غافل هستیم و غلبه 
بر آنها با استفاده از شجاعت بدین شکل است که چگونه ما 
باال می رویم، به آنچه می خواهیم می رس��یم و از آن اهدافی 

که معنای زندگی ما را دارد، عبور می کنیم.
هدف، چشم انداز، کارآفرینی، پیشرفت شخصی و هر چیز 
دیگ��ری که می توانید به آن فک��ر کنید هیچ معنایی ندارد 

مگر اینکه شجاعت اجرای آن را داشته باشید.
ش��ما می توانید در راحتی تختخواب خود پنهان ش��وید 
ی��ا از آنجا خارج ش��وید و در مقابل اژدها ه��ا برقصید، در 
حالی که درختان اطراف شما می سوزد و ذهن شما از همه 

سرنگونی ها ساکت می شود.
انتخاب باشماست.

شجاعت را انتخاب خواهید کرد یا آسایش را؟
addicted۲success/ucan :منبع 

شجاعت در مقابل آسایش

بررسی مسئله تعیین اهداف و برنامه ریزی کسب و کار
چگونه اهداف کسب و کارمان را تعیین کنیم؟

تعیین اهداف در عرصه کس��ب و کار امر س��اده ای نیست. بسیاری از برندها پس از شروع به فعالیت به 
دلیل فقدان برنامه مناسب با مشکالت اساسی مواجه می شوند. اگر یک کسب و کار بدون برنامه و اهدافی 
مش��خص وارد عرصه کسب و کار شود، امکان ارزیابی نتیجه استراتژی های مختلف را نخواهد داشت. گام 
نخس��ت برای برنامه ریزی نیز تعیین اهداف مناس��ب است. کارآفرینان به هر حال در راستای دستیابی به 

اهدافی مشخص اقدام به برنامه ریزی می کنند. 
گاهی اوقات کسب و کارها برای تعیین اهداف کسب و کارشان زمان بسیار زیادی را اختصاص می دهند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست عادی باشد، اما در عمل زمان زیادی از برندها خواهد گرفت. تعیین اهداف 
مناسب و دقیق کار ساده ای نیست، اما بیش از اندازه هم پیچیده نخواهد بود. هدف اصلی در ادامه مقاله 
کنونی بررسی برخی از نکات مهم در زمینه تعیین اهداف کسب و کار به ساده ترین شیوه ممکن است. 

تعیین اهداف کسب و کار؛ از ایده تا عمل
روند شروع کسب و کار از سوی کارآفرینان به طور معمول مشابه است. افراد وقتی ایده های جذابی، از 
نظر خودش��ان، برای فعالیت در حوزه کارآفرینی دارند، اقدام به تاس��یس کسب و کار می کنند. شاید ایده 
اولیه جذابیت بسیار زیادی داشته باشد، اما تبدیل ایده ذهنی کارآفرینان به کسب و کاری واقعی فرآیند 
س��ختی خواهد بود. گاهی اوق��ات امکان اجرای دقیق ایده های کارآفرینان در عرصه کس��ب و کار وجود 
ندارد بنابراین پیش از راه اندازی یک کس��ب و کار باید نسبت به امکان اجرای آن نیز توجه داشته باشیم. 

این نکته اغلب اوقات مورد بی توجهی قرار می گیرد. 
کارآفرین��ان پس از راه اندازی کس��ب و کار در تالش برای ایجاد روندهای مش��خصی در عرصه فعالیت 
اعضای شرکت هستند. این امر از نظر ایجاد عادت های کاری مناسب اهمیت باالیی دارد. شاید برنامه ریزی 
پس از ش��روع کس��ب و کار امر عادی برای اغلب افراد باشد، اما از نظر حرفه ای همراه با مشکالت زیادی 
خواهد بود. برنامه ریزی و تعیین اهداف کسب و کار باید پیش از شروع به کار صورت گیرد. دلیل این امر 
صرفه جویی در زمان در دس��ترس کس��ب و کارهاست. وقتی از همان ابتدا برنامه و اهداف مشخصی پیش 

روی کسب و کارها باشد، دیگر نیازی برای اتالف وقت نخواهد بود. 
یک��ی از ایراده��ای تعیین اهداف به صورت غیرقابل مذاکره در ابتدای ش��روع به فعالیت برند مربوط به 
تغییرات ناخواس��ته اس��ت. رویدادها و اتفاقات مختلفی در عرصه کس��ب و کار موجب تغییر برنامه های 
کارآفرینان می ش��ود. اگر برنامه یک برند دارای انعطاف پذیری الزم نباش��د، در عمل با مش��کالت بس��یار 
زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهند شد. یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد 
انعطاف پذیری در برنامه های کس��ب و کار مربوط به واقع نگری اس��ت. کارآفرینان نسبت به تمام نکات در 
عرصه کسب و کار آگاهی ندارند. همین امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. تالش 
برای تعیین اهداف براس��اس آگاهی فعلی از بازار و ایجاد فضای مناس��ب برای اصالح اهداف در گذر زمان 
مهمترین نکته خواهد بود.  مشکل اصلی کارآفرینان در زمینه برنامه ریزی پردازش ایده های اولیه در مورد 
اهداف و سپس ایجاد وقفه های طوالنی برای تبدیل اهداف به برنامه های مشخص است. اغلب کارآفرینان 
به طور روزانه طراحی برنامه براس��اس اهداف را به هفته یا ماه بعد موکول می کنند. در نهایت نیز پس از 
گذشت چندین ماه هیچ پیشرفتی در فعالیت آنها روی نمی دهد. در ادامه باید به این مسئله مهم بپردازیم. 

چرا تاخیر در برنامه ریزی روی می دهد؟
اگر شما نیز به عنوان کارآفرین پس از برنامه ریزی اولیه با مشکالتی در زمینه اجرای برنامه ها در راستای 
دستیابی به اهداف تان مواجه می شوید، باید چند نکته بسیار مهم را مدنظر قرار دهید. نکته نخست مربوط 
به ماهیت واقع گرایانه اهداف اس��ت. ش��اید یک هدف برای کس��ب و کار کوچک مناس��ب نباشد. این امر 
موجب تاخیر در اجرای برنامه ها و از دس��ت رفتن فرصت های مختلف می ش��ود. توجه به حوزه فعالیت و 
جایگاه برند در بازار نیز مهم است. پروژه های بلندپروازانه اغلب برای کسب و کارهای تازه تاسیس مناسب 
نیس��ت. کارآفرینان تازه کار باید اندکی با فضای کس��ب و کار نیز آش��نا شوند. در غیر این صورت شانس 
چندانی برای بقا در بازار نخواهند داش��ت. نکته بعد در م��ورد تبدیل اهداف اولیه به برنامه های کاربردی 
مربوط به تعیین محدوده زمانی است. اگر برنامه شما برای سال آینده است، باید دست کم 2 هفته مانده 
تا پایان سال جاری ایده های تان بدل به هدف و سپس برنامه شود. در غیر این صورت در عمل برای سال 
آین��ده امکان اجرای برنامه ها را نخواهید داش��ت. وقتی کارآفرینان زمان مش��خصی برای تعیین برنامه ها 
مشخص نمایند، به هر زحمتی که باشد، برنامه ساماندهی خواهد شد. زمان باقی مانده تا سال نو نیز باید 
صرف ارزیابی برنامه و آمادگی مقدمات برای اجرای آن ش��ود. به این ترتیب کس��ب و کارها فرصت کافی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهند داشت. 
آیا راهکار بهتری برای تعیین اهداف وجود دارد؟

بررسی بحث پیرامون مشکالت و چالش های تعیین اهداف و برنامه ریزی برای کسب و کار باید به طور 
معمول همراه با ارائه برخی از راهکارهای مناس��ب باشد. برهمین اساس در این بخش به بررسی برخی از 

راهکارهای مناسب جهت تعیین بهینه اهداف خواهیم پرداخت. 
کس��ب و کاره��ا وقتی در تالش ب��رای برنامه ریزی هس��تند، اغلب به دنبال اه��داف بلندمدت و بزرگ 
می روند. بدون شک هر کسب و کاری نیاز به اهداف بلندمدت دارد، اما باید به فکر اهداف میان مدت نیز 
باشد. در غیر این صورت شانسی برای دوام در بازارهای رقابتی نخواهد داشت. مشتریان هیچ گاه شکیبانی 
الزم برای مش��اهده نتایج موفقیت کس��ب و کار در بلندمدت را ندارند بنابراین باید به دنبال راهکارهایی 
برای نمایش مزیت های برندمان در کوتاه مدت نیز باش��یم. متاس��فانه کس��ب و کارها در بسیاری از موارد 
توانای��ی ایج��اد هماهنگی میان اه��داف کوتاه مدت و بلندمدت را ندارند. این ام��ر موجب پیگیری اهداف 
متفاوت از س��وی کسب و کارها می شود. اگر برنامه ریزی درست از سوی برندها مدنظر قرار گیرد، فرآیند 

مدیریت کسب و کار و برنامه ریزی ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
وقت��ی از تعیین اهداف صحب��ت می کنیم، باید وضعیت رقبا را نیز مدنظر ق��رار دهیم. اگر هدف ما در 
مقایس��ه با رقبا بسیار ابتدایی است، در صورت دس��تیابی به آن نیز شانسی برای توسعه برند و جلب نظر 
مش��تریان نخواهیم داشت بنابراین همیش��ه پیش از تعیین اهداف و تبدیل شان به برنامه باید نیم نگاهی 
به وضعیت رقبا نیز داش��ته باش��یم. بدون شک این امر در ابتدا بسیار دشوار خواهد بود، اما به مرور زمان 
با تکرار بدل به عادتی س��اده خواهد ش��د.  امروزه تعیین اهداف برای کس��ب و کار دارای اهمیت حیاتی 
اس��ت. برندهای بدون برنامه توانایی چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین دوام در 
بازار ندارند. همین امر موجب جهت گیری شمار باالیی از کارآفرینان به سوی برنامه ریزی و تعیین اهداف 

می شود. زمان بندی درست برای تعیین اهداف فرآیند موفقیت برند را تسهیل خواهد کرد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: آلیسا گرگوری  کارشناس کسب و کار و کارآفرین مستقل / ترجمه: علی آل علی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پالک149

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


