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مسکن به تاالر بورس رسید

مزایای بورس پنجم
از چن��د وق��ت پیش، زمزمه های راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت به راه افتاد و برخی از س��ازمان ها  اعالم 
آمادگی کردند تا امالک خود را در این بورس قرار دهند. بورس امالک پس از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس 
ایران، بورس کاال و بورس انرژی، پنجمین بورس ایران به ش��مار می رود. حاال با ش��روع به کار تابلوهای معامالت 
امالک و مستغالت در بورس کاال، بورس مسکن عمال به صورت اجرایی فعالیتش را شروع کرد و از این پس همه 
نهاد های دولتی و غیردولتی ازجمله بانک ها، شهرداری ها و... می توانند امالک مازادشان را در این بازار عرضه کرده 
و به متقاضیان بفروش��ند. به اعتقاد کارشناس��ان این بازار می تواند بهترین فضا برای فروش امالک مازاد نهادهای 
دولتی و غیردولتی به صورت کامال ش��فاف و در فضایی رقابتی باش��د. تا کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، 
وزارت دفاع و یک بانک خصوصی برای مزایده امالک خود اعم از مس��کونی، تجاری و اداری در بورس کاال، اعالم 
آمادگی کرده اند. کارشناسان می گویند باتوجه به اینکه دولت، شهرداری ها و بانک ها ساالنه میلیاردها تومان از...

در بیست   و چهارمین مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟

صادرات با اعمال شاقه
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کرونا چطور مسیر تجارت جهانی را تغییر داد؟

انقباض تجارت جهانی در سال 2020

ریسک های رایج در کسب و کارهای انفرادی
بازاریابی در اینستاگرام با ابزارهای تحلیل حرفه ای

آگهی فیس بوک از بهترین های سال 2020
ماسک کرونا برای خودروی شما

چگونه بالگ ها سالح هایی مخفی برای فروش شدند
چگونه با شوخ طبعی  دل مشتریان تان را ببرید؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون سرورهای پارلر را 
خاموش می کند

مرتضی افقه
اقتصاددان

یادداشت
مبنای فلسفی ناکارآمدی 

بوروکراسی در ایران

رس��یدن ب��ه پیش��رفت و رفاه 
چال��ش  مهمتری��ن  اقتص��ادی، 
جوام��ع از گذش��ته تا ب��ه امروز 
دو  منظ��ر  از  هس��ت.  و  ب��وده 
گ��روه از کش��ورها ن��وع چالش 
کشورهای  چالش  است:  متفاوت 
پیش��رفته ای که به حد مطلوبی 
از س��طح رفاه رسیده اند، حفظ و 
یا افزای��ش این س��طح از رفاه و 
آسایش اس��ت، اما چالش عمده 
کش��ورهای فقی��ر ی��ا در ح��ال 
است  روش ها یی  یافتن  توس��عه، 
برای خروج از عقب ماندگی و فقر 
و در نهایت نیل به آسایش و رفاه. 
اگرچه کش��ورهای توس��عه یافته 
پ��س از پای��ان ق��رون وس��طی 
در مس��یر نی��ل به رش��د و رفاه 
اقتصادی قرار گرفتند و با تالش 
و سخت کوشی این مسیر را طی 
کرده و همچنان با شتاب در حال 
تداوم آن هس��تند، اما گروه دوم 
از کش��ورها در این مسیر با موانع 
و مش��کالت پیچی��ده و پایداری 
مواجه ش��ده ک��ه بعض��ا نیل به 
این ه��دف را برای ش��ان حداقل 
در کوتاه م��دت امکان ناپذیر کرده 
است بنابراین چالش فعلی جهان 
امروز، یافتن دلی��ل ناکامی اکثر 
کش��ورهای جه��ان در نی��ل به 
توس��عه و چگونگی خروج از این 

بن بست است. 
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ادامه از همین صفحه
 سال ها س��ت که متفکرین در شاخه ها ی مختلف علوم انسانی 
به خصوص اقتصاددانان و جامعه شناس��ان بر این مسئله متمرکز 
ش��ده و به دنبال یافتن دلیل شکس��ت کش��ورها در رسیدن به 
توسعه هس��تند. حاصل این تالش ها ، انبوه نظریه ها  و نسخه ها ی 
متنوع اس��ت که تجویز کرده ان��د. با این وصف، جهان همچنان با 
معضل فقر و عقب ماندگی اکثریت کشورها مواجه است. سال ها ی 
طوالن��ی دلیل عقب ماندگی کش��ورها را در عوام��ل اقتصادی به 
خصوص کمبود و یا نبود سرمایه و تکنولوژی و نیروی متخصص 
می پنداش��تند، ام��ا وجود منابع طبیع��ی فراوان در بس��یاری از 
کشورهای فقیر، این نظریه را با چالش مواجه کرد. اکنون چند دهه 
اس��ت که عوامل غیراقتصادی به عنوان موانع عمده عقب ماندگی 

کشورها برجسته شده است.
ای��ران از جمله کش��ورهایی اس��ت که به رغم برخ��ورداری از 
ثروت ها ی طبیع��ی فراوان و نیروهای متخص��ص انبوه، هنوز در 
فهرس��ت کش��ورهای در حال توس��عه قرار دارد. به همین دلیل 
می توان گفت که در ایران نیز بیش و پیش از آنکه نبود یا کمبود 
عوامل اقتصادی مانع پیشرفت باشد، عوامل غیراقتصادی مسئول 
ناکامی ها س��ت. به همین دلیل برای یافتن دلیل این ناکامی ها  به 
رغم برخورداری ها ی کم نظیر باید در جست وجوی عواملی بود که 
به نظر می رسد ریشه در مبانی بینشی و نگرشی حاکم بر مردم و 
تصمیم گیران دارد. اگرچه به نظر می رسد عواملی همچون فرهنگ، 
سنت و تاریخ در بین عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر ناکامی ها ی 
توس��عه ای باشد، اما ریش��ه این عوامل خود در نوع نگرش و نظام 
ارزشی حاکم بر کشور قرار دارد. توضیح آنکه برای رشد و پیشرفت 
اقتصادی، بینش فلس��فی حاکم بر جامعه باید نسبت به دو اصل 
مهم و ریشه ای در جهت مثبت اصالح شود. از آنجا که پیشرفت و 
رفاه اقتصادی و غیراقتصادی امری »این جهانی« هستند و از طرف 

دیگر، انس��ان محور و هدف فرآیند توس��عه است، نگرش فلسفی 
نس��بت به دنیای مادی و انس��ان باید نگاهی ارزش مدارانه باشد؛ 
یعنی اگر قرار اس��ت که کش��ور در مسیر رش��د و رفاه قرار گیرد 
بای��د هم دنیای مادی و هم انس��ان )بما هو انس��ان و یا به دلیل 
انسان بودنش( در بینش و نگرش مردم و به خصوص تصمیم گیران 
ارزشمند باشند. به نظر می رسد نگرش غیرتوسعه ای نسبت به این 
هر دو اصل اساسی، ریشه تمام ناکامی ها  در برنامه ها ی توسعه بعد 

از انقالب شده است.
آنچه نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و به تبع آنها  بر اغلب 
مردم را شکل داده و باعث شکست تالش ها  برای پیشرفت و رفاه 
کشور ش��ده، اصل »بی اعتنایی به دنیا« و اصل »ارزشمند نبودن 
همه انسان ها«  است. این بدان معناست که در نظام ارزشی حاکم 
بر کش��ور نه دنیای مادی مهم اس��ت و نه انسان )بما هو انسان( 
ارزشمند تلقی می شود و این را می توان در اغلب رفتارهای مردم 
و مس��ئوالن و نیز در تخصیص منابع به خوب��ی یافت. اصل اول، 
ریشه در برداش��ت غلطی دارد که از آموزه ها ی دین شده است و 
اصل دوم به فرهنگ غلطی برمی گردد که خود ریشه در احساس 
قدرت و اربابیت ناش��ی از حاکمیت دولت ها ی مس��تبد بر کشور 
بوده و نمود آن در رفتارهای اغلب مردم دیده می ش��ود. به همین 
دلیل تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
براس��اس این دو اصل ضدتوس��عه ای ش��کل گرفته اند و بنابراین 
بدون تغییر اساس��ی در این دو بینش فلسفی، اقدامات دیگر قادر 
نیستند کشور را در مسیر رشد و رفاه اقتصادی قرار دهند. تجربه 
ناموفق کشور در نیل به درجه قابل قبولی از توسعه طی چهار دهه 
گذشته به رغم بهره مندی از قریب هزار میلیارد دالر درآمد نفتی 
و هزاران نیروی انس��انی متخصص و دلس��وز مؤید این ادعاست، 
اما تغییر نگرش ها ی فلس��فی حاکم ب��ر جامعه نیز امر پیچیده و 
زمانبری اس��ت و نیاز به امکانات فراوانی دارد که تنها دولت ها  به 

آن  دسترس��ی دارند. این مهم وقتی دست یافتنی است که دولتی 
)State( توس��عه خواه و پیش رونده و پیش برنده بر کش��ور حاکم 
باشد. مرور تجارب جوامع نشان می دهد هیچ کشوری به درجاتی 
از توسعه پایدار نرسیده است مگر آنکه دولتی توسعه خواه هدایت 
آن را به عهده داشته باشد. تاریخ پیشرفت کشورها نشان می دهد 
گاهی یک فرد توس��عه یافته بر کش��ور حاکم شده و گاهی حزب 
یا مجموعه ای توس��عه یافته. این را می توان در تجربه کش��ورهای 
اخی��را توس��عه یافته مثل ژاپن، کره جنوبی، چین و چند کش��ور 
آسیای شرقی مشاهده کرد. بعد از استقرار یک دولت توسعه یافته 
)حکمرانی خوب(، تالش ها  در مسیر نیل به توسعه قرار می گیرد 
و ای��ن دولت با بهره گیری از نیروهای متخصص و دلس��وز و نیز 
به کارگیری یک بوروکراسی روان، پویا و شتاب دهنده منابع جامعه 
را با تخصیص بهینه به سمت پیشرفت و رفاه هدایت می کند، اما 
اگر فلس��فه ای ضددنیایی بر نگرش و بینش تصمیم گیران  حاکم 
باش��د و مردم )تمامی ابعاد وجودی انس��ان ها  ش��امل معیشت و 
رفاه، سالمتی، آزادی، قدر و منزلت و...( ارزشمند نباشند، تمامی 
ساختارهای کشور برمبنای همین نگرش فلسفی شکل می گیرند.

مرور روند تحوالت کشور در دهه ها ی گذشته نشان از حاکمیت 
دو اصل فلس��فی »بی اعتنایی به دنیا« و »ارزش��مندنبودن همه 
انسان ها« بر بس��یاری از تصمیمات و اقدامات دارد که نتیجه اش 
شکل گیری ساختارهایی غیرتوسعه ای و ضدتوسعه است که نه تنها 
س��رمایه ها ی کش��ور در مسیر رش��د و رفاه جامعه مورد استفاده 
قرار نگرفته، بلکه باعث اتالف وس��یع منابع و فرصت س��وزی ها ی 
فراوان بوده است. بدیهی است چنین ساختارهای اداری-اجرایی 
غیرتوسعه ای قادر نخواهند بود یک بوروکراسی روان، سیال و پویا 

تدوین کنند تا موجب تسهیل و تسریع روند توسعه شود.
ردپای این نگرش فلس��فی را می توان در ش��کل گیری چنین 
بوروکراس��ی کن��د و ناکارآمدی نیز پی��دا کرد. وقتی به ریش��ه 

تدوین قوانین و ضوابط کش��ور توجه ش��ود مالحظه می شود که 
ذهنیت قانون گذار بر این مبناس��ت که: »هم��ه مردم خطاکارند 
مگ��ر آنکه بی گناهی آنها  ثابت ش��ود.« این دقیقا در نقطه مقابل 
اصل »همه مردم بی گناهند مگر آنکه خطای آنها  ثابت شود« قرار 
می گیرد؛ مبنای قوانین و ضوابط بس��یاری از کشورهای پیشرفته 
اصل بی گناهی مردم اس��ت. وجود این بینش فلس��فی منجر به 
ش��کل گیری یک بوروکراسی سخت گیرانه، کندکننده و ناکارآمد 
در کلیه دوایر و دستگاه ها ی دولت شده است. چنین بوروکراسی 
ناکارآمدی از مراجعین و متقاضیان خدمات دولتی اسناد متعددی 
طلب می کند تا اصالت فرد یا درخواست را اثبات کنند. این حجم 
از اس��ناد و کپی ها ی متعدد نه تنها هزینه ها ی گزافی به افراد و به 
کش��ور تحمیل می کند بلکه هزینه زیادی در دستگاه ها ی دولتی 
ب��رای نگهداری و انبار کردن این اس��ناد صرف می ش��ود؛ ضمن 
اینکه متقاضیان و مراجعین از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تا 
مردم عادی را به ش��دت خسته و فرسوده می کند. حاکمیت این 
بینش فلسفی البته محدود به دوایر دولتی نیست بلکه در روابط 
اقتصادی و معامالتی بین مردم نیز قابل مشاهده است. مرور انبوه 
مدارک و اسنادی که برای معامالت مسکن و خودرو و اخذ وام از 
بانک ها  باید ارائه ش��ود مؤید این ادعاست. با این وصف، در چنین 
س��اختاری تنها مردم و مراجعین اصیل از طری��ق اتالف وقت و 
تحمیل هزینه ها ی گزاف تهیه اسناد و مدارک تنبیه می شوند، اما 
افرادی که قصد سوءاستفاده و خطا دارند معموال قادر خواهند بود 
راه ها ی دور زدن این قوانین و ضوابط س��ختگیرانه و بوروکراسی 
فرسوده کننده را پیدا کنند. از آنجا که شکل گیری چنین ساختار 
ناکارآمدی مبنایی نگرش��ی دارد و طی سال ها ی متمادی تبدیل 
به عادات و رفتارهایی اجتماعی و فرهنگی ش��ده است، تا چنین 
ساختاری وجود دارد، زمینه برای پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم 
نخواهد بود. دومین عاملی که باعث ناکارآمدی بوروکراسی شده، 

وجود قوانین فراوان و پی درپی و بعضا متضاد است. سومین عامل 
نیز بی ثباتی مدیریتی در تمامی س��طوح و رده ها ست که به نوبه 
خود، تغییر مکرر سیاست ها ، برنامه ها  و اقدامات را به دنبال خواهد 
داش��ت و در نهایت موجب فرصت سوزی، وقت کشی و فرسوده و 
نومی��د کردن متقاضیان خدمات دولتی و بعضا غیردولتی خواهد 

شد.
حاکمی��ت س��اختار ناکارآم��دی ب��ر نظ��ام اداری و اجرایی و 
بوروکراس��ی کش��ور از یک طرف نارضایتی ش��دید مردمی را به 
هم��راه دارد ک��ه برای انجام امور خ��ود و دریافت خدمات دولتی 
و قضای��ی به این مراک��ز مراجعه می کنند و از طرف دیگر موجب 
خستگی و فرسودگی سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی شده است 
که برای فعالیت ها ی اقتصادی خود ناچار از ارتباط با دستگاه ها ی 
دولتی هستند. تاثیر این ساختارهای ناکارآمد و بازدارنده در دوره 
بی ثباتی ها  و تورم ها ی شدید بر روند تولید و سرمایه گذاری بسیار 
بیشتر است و موجب راندن سرمایه گذاران به فعالیت ها ی غیرمولد 
خواهد ش��د؛ زیرا در این ش��رایط ارزش پ��ول ملی مرتب کاهش 
می یابد و اتالف زمان و فرصت سوزی ها ی ناشی از بوروکراسی کند 
و ناکارآم��د موجب کاهش ارزش س��رمایه ها ی نقدی آنها  خواهد 
ش��د بنابراین بی سبب نیست که س��رمایه گذاران در این شرایط 
به فعالیت ه��ا ی داللی و غیرمولد روی می آورند؛ فعالیت ها یی که 
معموال پرس��ود، زودب��ازده و مصون از نظارت ه��ا  و پرداخت ها ی 

مالیاتی هستند.
وجود نگرش ها ی فکری و فلس��فی ضد تولید و توس��عه باعث 
ایجاد و گس��ترش دس��تگاه ها ی عریض و طویل دولت��ی با انبوه 
نیروهای ناکارآمد و نظام بوروکراتیک بازدارنده و فرس��وده کننده 
ش��ده اس��ت: امری که به نوبه خود موجب اتالف منابع انسانی و 
طبیعی و فرصت سوزی ها ی فراوانی در کشور شده و تداوم آن مانع 
از حرکت کشور و جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه خواهد شد.

حذف ترامپ از توییتر، جنجال بس��یاری به پا کرده و رابطه قدرت 
بی مهار شبکه های اجتماعی و آزادی بیان را داغ کرده است.

ب��ه گ��زارش »نیویورک تایم��ز«، چن��د روز پیش که انتش��ارات 
»سایمن اندشوستر« از انتشار کتاب جاش هالی، سناتور جمهوری خواه 
هوادار ترامپ سرباز زد، هالی به این رفتار اعتراض کرد و آن را تجاوز 
به »متمم نخس��ت قانون اساس��ی آمریکا« خواند. در موردی مشابه 
هنگامی که توییتر تصمیم به حذف همیشگی حساب کاربری دونالد 
ترامپ گرفت، باز هم پای »متمم نخس��ت قانون اساسی« و ماجرای 
آزادی بیان به میان آمد. پسر دونالد ترامپ در این باره نوشت: »دیگر 
آزادی بیانی در آمریکا وجود ندارد.« رئیس جمهور آمریکا و س��ناتور 
جمهوری خواه هر دو متهم شده اند که مردم را تحریک کرده اند تا رو 
به خشونت بیاورند؛ تحریکاتی که نهایتش حمله به ساختمان کنگره 

آمریکا در روز چهارشنبه گذشته بود.
ش��اید تصمی��م توییتر برای ح��ذف دائمی اکان��ت ترامپ عاقالنه 
نباش��د، اما به گفته حقوق دانان کامال قانونی اس��ت. آنچه این روزها 
زیاد شنیده می شود، »متمم نخست قانون اساسی« است که براساس 

آن دولت آمریکا را از سانسور مردم کشور منع کرده اما این متمم به 
کسب وکارهای خصوصی کاری ندارد و مخاطبش دولت آمریکا است. 
ب��ه همین دلیل می توان ارزش های نهفته در »متمم نخس��ت قانون 
اساس��ی« را نادیده گرفت، ب��دون آنکه عملی خالف قانون انجام داد. 
رانل اندرس��ون جونز، استاد حقوق دانشگاه یوتا در این باره می گوید: 
»متمم نخست قانون اساسی فقط بازیگران دولتی را محدود می کند 
و کمپانی ه��ای مالک ش��بکه های اجتماعی یا ناش��ران کتاب را دربر 

نمی گیرد.«
آنچه در این میان مایه نگرانی بسیاری شده است، قدرت روزافزون 
کمپانی های مالک شبکه های اجتماعی است که تقریبا از نظر قانونی 
هیچ مس��ئولیتی را نمی پذیرند و در عی��ن حال، قدرت تعیین حد و 
مرز برای کاربران را دارند. حد و مرزهایی که با آمدن و رفتن مدیران 
ارش��د جابه جا می شود. ماجرای توییتر برای ترامپ سویه دیگری هم 
دارد. او خودش در دادگاه به نقض »متمم اول قانون اساسی « آمریکا 
محکوم ش��ده است. کار خالف قانون اساس��ی او بالک کردن برخی 
چهره ها در توییتر اس��ت. »دادگاه استیناف حوزه دوم ایاالت متحده 

آمریکا« می گوید، از آنجا که ترامپ مقام رسمی دولتی است و از این 
حساب کاربری برای انجام کارهای رسمی استفاده می کند، براساس 
»متمم نخس��ت قانون اساس��ی« حق محدود کردن یا گرفتن آزادی 

بیان کسی را ندارد.
جمیل جافیر از دانش��گاه کلمبیا ک��ه از ترامپ برای نقض »متمم 
نخست قانون اساس��ی« به دادگاه شکایت کرده است، می گوید: »ما 
از ترامپ ش��کایت کردیم نه توییتر. چون بازیگران دولتی باید از این 
متمم پیروی کنند، اما ش��رکت های خصوص��ی چنین الزامی ندارند. 
در نتیج��ه رئیس جمه��ور حق ندارد کس��ی را به دلی��ل دیدگاهش 
بالک کند، اما توییتر می تواند به هر دلیلی هر کس��ی را از این شبکه 
اجتماعی بیرون کند. می توان درباره درستی یا نادرستی اقدام توییتر 

بحث کرد، اما از نظر قانونی کارش هیچ مشکلی ندارد.«
گریگوری ماگاریان، اس��تاد حقوق دانشگاه واش��نگتن نیز در این 
ب��اره می گوید: »م��ن ترجیح می دهم که طیف وس��یعی از نظرات را 
بشنوم. حتی آن نظراتی که به نظرم نفرت انگیز می آیند. به باور من، 
توییتر ق��درت تاثیرگذاری نگران کننده ای بر گفتمان مردم دارد.« او 

البته باور دارد که اعتراض هالی و ترامپ از پایه قانونی مس��تحکمی 
برخوردار نیست: »متمم نخست قانون اساسی هیچ مجمع خصوصی 
را مجب��ور نمی کند که س��خنان همه را منتش��ر کن��د. »توییتر« و 
»سایمن اندشوس��تر« هم هیچ الزام قانونی برای این کار ندارند. البته 
که ما باید نگران قدرت کمپانی های خصوصی در ماجرای آزادی بیان 
باشیم اما در این میان رئیس جمهور و سناتور آخرین افرادی هستند 

که باید نگران محدودشدن آزادی بیان شان باشیم.«
»اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا« هم باور دارد که مسئله آزادی 
بیان در ماجرای حذف اکانت ترامپ پیچیده است. کیل روان، وکیل 
ای��ن اتحادیه می گوید: »تمنایی که ب��رای حذف اکانت ترامپ وجود 
دارد قاب��ل درک اس��ت، اما نمی توان به قدرت بی مهار ش��رکت هایی 
چ��ون فیس بوک در حذف م��ردم از پلتفرم های ش��ان بی اعتنا ماند. 
ترامپ برای س��خن گفتن می تواند س��راغ تیم رس��انه ای کاخ سفید 
ی��ا حتی ش��بکه هایی چون فاکس نیوز برود، ام��ا دیگرانی که در این 
ش��بکه های اجتماعی ح��ذف می ش��وند، از این امکان��ات برخوردار 

نیستند.«

ماجرای حذف دائمی حس��اب کاربری ترامپ از توییتر، بحث داغ 
 آزادی بیان و مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی را داغ کرده است. 
در این میان، دیوان عالی به عنوان باالترین نهاد قضایی آمریکا نقش 
بس��یار مهمی دارد. مشخص نیس��ت که قضات این نهاد در روزهای 
پی��ش رو به این موضوع وارد خواهند ش��د یا خیر، ام��ا رویدادهای 
اخیر پرونده ای را باز کرده اس��ت که به نظر نمی رسد به این زودی ها 

بسته شود.
الینا کیگن، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در این باره می گوید: 
»حاال دیگ��ر رئیس جمهور، فرماندارها و نماین��دگان کنگره همه در 
ش��بکه های اجتماعی حضور دارند بنابراین ش��بکه های اجتماعی به 
کانال های ض��روری برای ارتباطات سیاس��ی تبدیل ش��ده اند.« این 
قاض��ی دی��وان عال��ی، ناتوانی یک ف��رد از مراجعه به این س��ایت ها 
را مس��اوی ب��ا بی خب��ر مان��دن او از دیدگاه ها و اف��کار و اعمال این 
سیاس��تمداران می داند. آنتونی کندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی 
اما نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. به باور او، اینترنت »متمم نخست 

قانون اساسی« را از دیدگاه حقوقی دگرگون خواهد کرد.

آیا اخراج ترامپ از توییتر، نقض آزادی بیان است؟
قدرت بی مهار شبکه های اجتماعی

مبنای فلسفی ناکارآمدی بوروکراسی در ایران



فرصت امروز: تجارت یکی از مهمترین ش��اخص های اقتصادی اس��ت و 
رش��د تجارت برای تقویت رشد اقتصادی کشورها امری ضروری به شمار 
می رود. به همین دلیل اس��ت که بع��د از روی کار آمدن دونالد ترامپ در 
آمریکا و وضع تعرفه های تج��اری، نگرانی های زیادی در مورد عواقب این 

سیاست در اقتصاد جهانی ایجاد شد.
سازمان تجارت جهانی هرساله گزارشی از وضعیت تجاری دنیا ارائه می دهد 
تا تصویری دقیق از تأثیر سیاست های اقتصادی و تجاری کشورها بر روی ارزش 
و حجم تجارت کاالها را نش��ان دهد. به گفته سازمان تجارت جهانی، ارزش 
تجارت کاال در سال ۲۰۱۹ یعنی سالی که ترامپ جنگ تجاری را علیه چین 
به باالترین س��طح خود رسانید و پکن هم در پاسخ به این سیاست خصمانه 
واشنگتن مقابله به مثل کرد، با کاهش ۳ درصدی همراه بود، درحالی که حجم 
تجارت افت ۰.۱ درصدی را تجربه کرد. حال سازمان تجارت جهانی در گزارش 
تازه خود به بررسی حجم تجارت دنیا در سال ۲۰۲۰ پرداخته و از کاهش حجم 
تجارت جهانی در سال میالدی گذشته گزارش داده است. به اعتقاد سازمان 
تجارت جهانی، هرچند در سال جدید میالدی تجارت جهانی احیا خواهد شد، 
اما احیای سریع حجم تجارت امری غیرممکن است و بازگشت به وضعیتی که 

تا قبل از پاندمی کرونا وجود داشته، سال ها طول می کشد.
فراز و فرود تجارت جهانی در سال کرونا

همه گیری کرونا در ابتدا جهان را با شوک بزرگی روبه رو کرد؛ شوکی که 
ریشه در ناآگاهی انسان در مورد شرایط پیش رو داشت ولی به تدریج اوضاع 
تغییر کرد و دنیا به زندگی در این وضعیت تازه خو کرد. س��ازمان تجارت 
جهانی پیش بینی کرده اس��ت در سال ۲۰۲۰ که سال پاندمی در تمامی 
دنیا نام دارد، حجم تجارت در دنیا بالغ بر ۹.۲ درصد نس��بت به سال قبل 
از آن کاهش داشته باشد. البته این روند در سال ۲۰۲۱ تغییر خواهد کرد 
و در این سال افزایش 7.۲ درصدی حجم تجارت را در دنیا شاهد خواهیم 
بود که این رشد اندکی از باری که روی دوش اقتصاد دنیا قرار دارد، خواهد 
کاست، اما نمی تواند تمام زیان های تحمیل شده به اقتصاد جهان در سال 

۲۰۲۰ را جبران کند.
در این بین، پیش بینی تازه ای که س��ازمان تج��ارت جهانی ارائه داده با 
پیش بینی انجام شده در فصل دوم سال ۲۰۲۰ تفاوت هایی دارد. در انتهای 
ماه ژوئن این س��ازمان پیش بینی کرده بود که حجم تجارت دنیا در سال 
۲۰۲۰ با نرخ ۱۲.۹ درصد نس��بت به سال قبل از آن کاهش خواهد یافت 
که نسبت به برآورد کنونی بدبینانه تر است. از طرف دیگر، سازمان تجارت 
جهانی انتظار داش��ت در س��ال ۲۰۲۱ حجم تجارت در دنیا با نرخ ۲۱.۳ 

درصدی رشد کند که با پیش بینی کنونی تفاوت زیادی دارد.
س��ازمان تج��ارت جهانی در این زمینه می گوید: »س��ال۲۰۲۰، س��ال 

س��ختی برای تجارت دنی��ا بود و ما با بحران های زیادی دس��ت به گریبان 
بودی��م. س��ناریوهای مختلفی برای تجارت دنیا در س��ال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
وجود دارد که هر یک از آنها بس��ته به س��طح پیش��روی ویروس کرونا و 
نوع پاسخی اس��ت که دولت ها به این بحران می دهند. مطالعات ما نشان 
داده اس��ت کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ وضعیتی بهتر از پیش بینی های 
قبلی داش��تند. ما رکودی عمیق تر و شدیدتر را پیش بینی می کردیم ولی 
حجم باالی حمایت های مالی دولت ها از مردم و کس��ب وکارها سبب شد 
تا شرایط بهتر از پیش بینی های قبلی شود. از طرف دیگر، سناریوی رشد 
اقتصادی V ش��کل در ماه های اولیه پاندمی یک سناریوی مورد قبول بود 
و با استناد به همین سناریو، پیش بینی شده بود که در سال ۲۰۲۱ حجم 
تجارت در دنیا رشدی ۲۱ درصدی را داشته باشد. امروز می دانیم تأثیرات 
منفی اقتصادی ناشی از این بحران تا سال ها روی اقتصاد دنیا باقی می ماند 
و نمی توان انتظار بازگشت به وضع قبل از پاندمی در سال ۲۰۲۱ را داشت 
بنابراین در خوش بینانه ترین حالت حجم تجارت در س��ال آتی با نرخ 7.۲ 
درصد رشد خواهد کرد و رسیدن به وضعی که قبل از کرونا داشتیم شاید 

تا سال ۲۰۲۵ طول بکشد.«
با اینکه در ماه های گذشته بارها شرایط اقتصادی دنیا با بحران های مالی 
قبلی مقایسه شده است، اما از نظر سازمان تجارت جهانی، تأثیر این بحران 
روی تجارت دنیا در سال ۲۰۲۰ متفاوت از تأثیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ 
بر تجارت دنیاست. سازمان تجارت جهانی در گزارش خود نوشته است: »با 
وجود اینکه در دوران پاندمی، حجم تجارت دنیا به اندازه ای که در سال های 
۲۰۰۸ ال��ی ۲۰۰۹ و در جریان بح��ران مالی کاهش پیدا کرده بود، تنزل 
یافت ولی ساختار اقتصادی این دو دوره با هم تفاوت زیادی دارد و راه های 
برون رفت از بحران های تجاری در این دو دوره متفاوت اس��ت. بررس��ی ها 
نشان داده است در جریان پاندمی نرخ انقباض اقتصادی دنیا بسیار شدیدتر 
از بحران مالی س��ال ۲۰۰۸ بود و تجارت به اندازه اقتصاد با بحران روبه رو 
نش��د. انتظار می رود در س��ال ۲۰۲۰ حجم تجارت کاال در جهان با نرخی 
دو برابر نرخ انقباض اقتصادی دنیا کاهش پیدا کند، درحالی که در جریان 
بحران مالی سال ۲۰۰۸، حجم تجارت کاال در دنیا با نرخی شش برابر نرخ 
انقباض اقتصادی دنیا کوچک شده بود. انتظار ما این است که ارزش تولید 
ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۲۰ حدود 4.۸ درصد کاهش یابد ولی در 

سال ۲۰۲۱ ما رشد 4.۹ درصدی را تجربه می کنیم.«
س��ؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که دلیل تفاوت تأثیر این 
دو بحران بر روی حجم و ارزش تجارت جهان چیس��ت؟ به نظر می رس��د 
دلیل این تفاوت، طبیعت متفاوت این دو بحران و سیاس��ت های اجراشده 
توسط دولت ها در مواجهه با آن است. در جریان پاندمی کرونا، دولت ها با 

کسب تجربه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دریافتند که باید سریع وارد عمل 
شوند و حمایت از اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند. این مسئله باعث 
شد تا ش��دت کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا کمتر از انتظارهای اولیه 
باش��د، اما برای اینکه روند احیای اقتصادی در ماه ها و س��ال های آتی نیز 
ادامه داشته باشد، باید دو فاکتور مهم مدنظر دولت ها قرار بگیرد. اول اینکه 
س��رمایه گذاری در بخش های زیرساختی افزایش یابد و سیاست های الزم 
برای جذب س��رمایه های خارجی در کشورها تدوین شود و از سوی دیگر، 

زمینه برای ایجاد اشتغال در کشورها فراهم شود.
حجم تجارت در مناطق مختلف چقدر کم شد؟

مطالعات س��ازمان تجارت جهانی نش��ان می دهد در سال ۲۰۲۰ حجم 
تجارت در قاره آسیا نسبت به دیگر مناطق دنیا، پایین ترین نرخ کاهش را 
داشته اس��ت. طبق این برآورد در سال ۲۰۲۰ حجم صادرات از قاره آسیا 
4.۵ درصد نسبت به سال قبل تنزل خواهد یافت درحالی که واردات به این 
کش��ورها کاهش 4.4 درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۹ تجربه می کند. در 
سال ۲۰۲۰ حجم واردات به آمریکای شمالی نیز ۸.7 درصد، به آمریکای 
جنوبی و مرکزی ۱۳.۵ درصد، به اروپا ۱۰.۳ درصد و به دیگر مناطق دنیا 
۱۶درصد نس��بت به س��ال قبل کمتر خواهد بود ول��ی نرخ کاهش حجم 
صادرات از آمریکای ش��مالی به ۱4.7 درصد، از آمریکای جنوبی و مرکزی 
به 7.7 درصد و از اروپا با ۱۱.7 درصد می رس��د. در سال ۲۰۲۰ همچنین 
کمترین نرخ انقباض اقتصادی را در قاره آس��یا تجربه می کنیم و باالترین 
نرخ انقباض به کشورهای واقع در آمریکای جنوبی و مرکزی اختصاص دارد 

که برابر با 7.۵ درصد است.
اما در سال ۲۰۲۱ وضعیت تغییر خواهد کرد و در این سال افزایش ۵.۹ 
درصدی نرخ رشد اقتصادی آسیا، افزایش ۵.۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی 
اروپا و افزایش ۳.۹ درصدی نرخ رشد اقتصادی کشورهای آمریکای شمالی 
را ش��اهد خواهیم بود. در این سال باالترین نرخ رشد صادرات به آمریکای 
شمالی و باالترین نرخ رشد واردات به اروپا اختصاص خواهد داشت که به 

ترتیب برابر با ۱۰.7 درصد و ۸.7 درصد است.
در انتها باید در نظر داشت که تجارت دنیا از سال ۲۰۲۱ به تدریج روند 
بازس��ازی خود را شروع می کند ولی این روند بس��یار آهسته خواهد بود. 
کش��ورهای صنعتی که حمایت مالی زیادی از اقتص��اد در دوران پاندمی 
کرده اند می توانند سریع تر ش��اهد احیای تجارت باشند، ولی اقتصادهای 
بحران زده در کش��ورهای درحال توس��عه زمان زیادی برای احیای تجارت 
نیاز دارند. یکی از چالش های بسیار مهم برای اقتصاد جهانی در سال های 
آتی، نرخ باالی بدهی دولت ها اس��ت که هم اقتصاد و هم تجارت را تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.

کرونا چطور مسیر تجارت جهانی را تغییر داد؟

انقباض تجارت جهانی در سال 2020

مسکن از بخش های راهبردی در اقتصادهاست و بیشترین نقش را 
در دوره های رونق و رکود اقتصادی دارد. مسکن یک کاالی اقتصادی 
است و به عنوان نیاز اساسی خانوار مطرح می شود. همچنین مسکن 
س��هم باالی��ی از هزینه های خانوار را به خ��ود اختصاص می دهد، به 
همین دلیل نقش درآمد در تامین هزینه های مس��کن کلیدی است. 
نابرابری درآمد در همه کشورها بر تامین مسکن خانوار اثر می گذارد 
و در نهای��ت، با کاه��ش تقاضای واقعی برای مس��کن زمینه را برای 
رکود مس��کن و رک��ود اقتصاد فراهم می کند یا اینکه بخش مس��کن 
با افزایش تقاضای س��وداگرانه وارد دوره های انفجار قیمت می ش��ود. 
همین مسئله به اس��تمرار چالش های بخش مسکن می انجامد و آثار 

اجتماعی و اقتصادی ناگواری برای جامعه در پی دارد.
یک تحقیق در آمریکا نشان می دهد طی یک دوره ۲۰ ساله که در 
س��ال ۲۰۰۸ به پایان می رسد، کاهش درآمد خانوارهای فقیر در این 
کشور، اثر نامطلوبی در تامین مسکن بر جای گذاشته است. همچنین 
عملکرد ثروتمندان در بازار مسکن بر تقاضای مسکن افراد کم درآمد 
اثر داشته است. درواقع با کاهش قدرت خرید خانوارهای کم و میان 
درآم��د، تقاضای مس��کن در میان خانواره��ای ثروتمند افزایش پیدا 
می کن��د و این افزای��ش تقاضا، قیمت تعادلی مس��کن را باال می برد. 
درواقع افزایش نسبی درآمد خانوارهای ثروتمند، قیمت مسکن را در 
مناطق ش��هری باال می برد و شرایط تامین مسکن برای فقرا سخت تر 

می شود.

پژوهش��گران در یک بررس��ی با اس��تفاده از داده های خرد خانوار 
مرک��ز آمار در بازه زمانی ۱۳۸7 ت��ا ۱۳۹۳، به رابطه نابرابری درآمد 
و دسترس��ی به مس��کن خانواره��ای کم درآمد را در بخش ش��هری 
اس��تان های مختلف پرداختند. یافته های آنان نشان می دهد افزایش 
نابراب��ری درآمد باعث ش��ده پس ان��داز خانوارها کاه��ش پیدا کند و 
افزایش نسبت اجاره به درآمد، استفاده از مسکن در خانوارهای کم و 
میان درآمد را کاهش داده است، اما با تنوع بخشی به مسکن می توان 

از اثرگذاری نابرابری درآمد بر دسترسی به مسکن کاست.
یک بررس��ی دیگر با نمونه قرار دادن ۱۸ هزار و ۸۸۵ خانوار نمونه 
ش��هری ایران در س��ال ۹۳، توان مالی این خانواره��ا را در قالب ۱۰ 
دهک درآمدی بررس��ی کرده اس��ت. یافته های این بررس��ی نش��ان 
می ده��د در هف��ت دهک پایی��ن درآمدی، متوس��ط حداقل مخارج 

مصرفی بیشتر از متوسط درآمد است.  
براس��اس داده های بانک مرک��زی، درآمد هر خانوار در ۱۵ س��ال 
منتهی به س��ال ۹4، به طور س��االنه نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده 
اس��ت. این در حالی است که رشد س��االنه قیمت مسکن، در همین 
بازه زمانی ۳4 درصد بوده اس��ت. در واقع قدرت خرید خانوار کاهش 
یافته است. در سال ۱۳7۹، یک خانوار ایرانی به طور متوسط با همه 
درآمد خود می توانس��ت ۲7.۵ متر خانه مسکونی در تهران بخرد اما 
در س��ال های گذشته این رقم کمتر شده است. در سال ۸7، این رقم 
به ش��ش متر رس��یده است و در س��ال ۹4، این رقم معادل ۸.۵ متر 

بوده است.
پژوهش��گران در یک بررس��ی دیگر توان خرید خانوارهای شهری 
در س��ال ۱۳7۰ تا ۹4 را بررس��ی کرده اند. آنها در این پژوهش سراغ 
ش��اغلینی رفتند که در بازه زمانی ۱۳۱۰ ت��ا ۱۳۶۹ به دنیا آمده اند. 
هدف آنها بررس��ی اثر افزایش نابرابری درآمد بر قدرت خرید مسکن 

این خانوارها بوده است.
 یافته های آنان نش��ان داد سرانه مصرف مسکن در این خانوارها با 
تش��دید نابرابری درآمدی رخ داده و این پدیده به کاهش استفاده از 
مس��کن در خانوارهای فقیر دامن زده اس��ت. آنها پیشنهاد کردند با 
توجه به افزایش ضریب جینی که باعث کاهش قدرت خرید مس��کن 
خانواره��ای کم درآم��د و میان درآمد ش��ده، دولت برای شناس��ایی 
خانواره��ای ضعیف برای اجرای سیاس��ت های حمایت��ی پایگاه داده 
ایجاد کند تا اهداف سیاس��ت ها به درس��تی شناس��ایی شود. در این 
تحقیق نوش��ته شده مس��کن برای مصرف کننده واقعی حکم کاالی 
س��رمایه ای بادوام را دارد اما مشکل زمانی ایجاد می شود که افرادی 
غیر از مصرف کننده به مس��کن به چش��م کاالیی برای پس انداز نگاه 
می کنند. فعالیت سوداگرانه در بازار مسکن باعث کاهش قدرت خرید 
خانوار می ش��ود بنابراین دولت باید جلوی سوداگری افراد ثروتمند را 
بگیرد و با ساخت مسکن ارزان بازار را به تعادل برساند. وضع مالیات 
بر عایدی س��رمایه در بخش امالک و مستغالت می تواند از معامالت 

سوداگرانه کم کند.

نابرابری درآمد به بحران مسکن دامن زده است

دور شدن سرپناه از کم درآمدها

نگاه

محسن رنانی  مطرح کرد
انسداد تعاملی در جامعه ایرانی

عصر سه شنبه گذشته، مراس��م رونمایی از کتاب »اقتصاد سیاسی 
مناقش��ه اتمی ایران« در خانه اندیش��مندان علوم انسانی برگزار شد. 
محسن رنانی نویسنده کتاب در این مراسم از انسداد تعاملی در جامعه 
ایرانی سخن گفت؛ انسدادی که به گفته او ناشی از عدم ایجاد تعامل و 
ارتباط بین اجزای مختلف قدرت و نظام تصمیم سازی در کشور است. 
البته او برای خروج از انس��داد ایجادشده راهکارهایی هم ارائه کرد. به 
اعتق��اد رنانی، ایجاد تعامل و ارتباط حاصل تالش و تجربه رویدادهای 
مختلف در جامعه اس��ت. اگر جامعه ای عجول باشد و دست به انقالب 
برای جایگزینی مهره های تصمیم گیر بزند، امکان شکل گیری ارتباطات 
تعاملی در فضای تصمیم گیری را حذف می کند در صورتی که اگر کمی 
صبر پیش��ه کند، الیه اصلی و تصمیم گیر در جوامع براساس جریانات 
طبیعی جایگزین خواهند شد و در این جابه جایی ها،  راهی جز گشایش 

فضای پیش رو باقی نمی ماند.
رنانی در مراس��م رونمایی از کتاب »اقتصاد سیاس��ی مناقشه اتمی 
ایران« ابتدا به دالیل تأخیر رونمایی کتاب اش��اره کرد و گفت: من با 
چهار مجموعه، چهار تالش شکس��ت خورده داشتم. این مسئله سبب 
ش��د که متوجه شدم یک مش��کلی در نظام تدبیر ما وجود دارد که در 
روان شناسی به آن هرس سیناپسی می گویند و در جامعه شناسی به آن 
انسداد تعاملی گفته می شود. داستان هرس سیناپسی این است که مغز 
هر کودک در زمان تولد کامل اس��ت. ارتباط بین نورون ها )سلول های 
مغزی( امکان فکرکردن و بل��وغ به کودک می دهند. به این ارتباطات 

سیناپس می گویند.
به گفته این اقتصاددان، شبکه ارتباطات بین سلول های مغزی امکان 
فکرکردن، حافظه داش��تن و ارتباطات را برای فرد فراهم می کند. این 
ارتباطات وقتی برقرار می ش��ود که بچه درگیر تجربه کردن و تعامل با 
محیط ش��ود. بعد از یک دوره ای که س��یناپس ها شکل گرفت، هرس 
سیناپس مغزی شکل می گیرد. در جریان هرس سیناپسی ارتباطاتی 
که س��یناپس هایش تقویت نشده است، حذف می شوند. مثال لهجه ای 
که دائما با بچه صحبت شده است، سیناپس هایش تثبیت می شود، اما 
اگر بچه با سوسک ارتباط نگیرد، سیناپس های مغزی ارتباط با سوسک 
حذف می شود و بچه تا آخر عمرش نمی تواند با سوسک ارتباط بگیرد. 
هرس سیناپس��ی عمدتا روی قشر خاکستری مغز شکل می گیرد. در 
کودک قشر خاکستری مغز تغییر نمی کند، اما در سیستم زنده ای مثل 

جامعه، قشر خاکستری مغز می تواند جابه جا و حذف شود.
او در جمع بندی س��خنانش ادامه داد: جمع بندی من این است که 
درحال حاضر جامعه ما دچار هرس سیناپسی شده است. جامعه سلول 
مغزی دارد. ش��وراهای عالی، مراک��ز تصمیم گیری و مقامات هر کدام 
یک س��لول مغزی سیستم هستند که باید تصمیم بگیرند، اما ارتباط 

سلول های مغزی این نظام تدبیر از بین رفته و متوقف شده است.
به گفته وی، ارتباطات است که اجازه می دهد یک نظام سیاسی به 
یک تغییر مؤثر برسد. حتی اگر یک آدم متخصص سر جایش نشسته 
باش��د، اگر سیناپس های مغزی نظام سیاس��ی فعال نباشد یا به اندازه 
کافی از آن استفاده نشده باشد به نحوی که این مسئله نهادینه شده 
باش��د، این سیستم نمی تواند عقالنی تصمیم بگیرد. همین مسئله در 
سایر حوزه ها هم هست. وقتی می گویم نظام تدبیر، فقط نظام سیاسی 
نیست و قاطبه نظام روشنفکری، دانشگاه ها و حوزه هم بخشی از نظام 
تدبیر هستند بنابراین ما با هرس سیناپسی در یک  مرحله ای مواجهیم.
او س��پس به انسداد تعاملی در جامعه ایران اشاره کرد و گفت: ما با 
قطع ارتباطات مواجه شده ایم. بهترین آ دم ها را هم سر جای خودشان 
بگذاریم، چیزی عوض نمی ش��ود زیرا ارتباطات و تعامل متوقف است. 
در جامعه شناس��ی به چنین وضعیتی انسداد تعاملی می گویند. یعنی 
ش��ما روبه روی هم قرار می گیرید، ن��ه می توانید طرف مقابل را عقب 
بزنی��د و نه طرف مقابل می تواند ش��ما را عقب بزند. نمی توانید با هم 
گفت وگو کنید و به جمع بندی برسید. جرأت عقب نشینی هم ندارید 
زیرا می دانید اگر عقب نش��ینی کنید، او از پش��ت پنجه می زند. او هم 
نمی تواند عقب نشینی کند زیرا می داند اگر عقب نشینی کرد، از پشت 
پنجه می خورد. هیچ کس امکان عقب نش��ینی ندارد و امکان گفت وگو 
هم وجود ندارد. به این انس��داد تعاملی می گوییم. این وضعیت خوب 
نیس��ت و از داخل آن خیر و راهکاری برای کش��ور درنمی آید. نتیجه 
همین اس��ت که حرف های خوب، تالش ه��ای خوب، طرح ها خوب و 

مصوبات خوب است اما نتیجه نامطلوب است.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه ما ورودی در سیس��تم زیاد 
داری��م، خیلی هزینه می کنیم، خیلی مصوب��ه داریم و منابع زیادی را 
خرج می کنیم، اما محصول یا ستاده های کمی در برخی جاها داریم و 
دستاورد نداریم، افزود: ما در روستاها خیلی هزینه کرده ایم. جاده های 
زیادی در این مناطق احداث ش��د اما نتوانس��تیم مردم را در روستاها 
نگه داریم. ما دس��تاورد نداریم. تمام گزارش هایی که نظام سیاس��ی و 
دس��تگاه های اجرایی می دهند، مربوط به ورودی های سیس��تم است. 
گزارش می دهند که این قدر بودجه داشتیم. گاهی هم نتایج و محصول 
را گ��زارش می دهند یعنی می گویند این قدر راه روس��تایی س��اختیم 
اما کسی راجع به دس��تاورد چیزی نمی گوید. نظام سیاسی آنچه که 
می گوید مربوط به نهاده ها و ستاده هاس��ت. درباره دس��تاوردها بحثی 

نمی شود؛ ما در دستاورد شکست خوردیم.
وی پس از تشریح مسائل به ارائه راهکارها پرداخت و گفت: داستان 
این است که در انسان به عنوان موجود زنده، وقتی هرس سیناپسی رخ 
داد و غشای مغزی وضعیتش روشن شد، دیگر تغییری رخ نمی دهد تا 
مغز مضمحل شود زیرا سلول مغزی عوض نمی شود، اما جامعه به عنوان 
سیس��تم زنده، سلول های اصلی تصمیم گیری دارد که به طور طبیعی 
دوره به دوره عوض می ش��وند. نس��ل عوض می شود. مقامات می آیند 
و می رون��د. با آمدن گروه جدید، یک غش��ای مغزی جدید در جامعه 

سیناپس ها شکل می گیرد.
رنانی در انتها یادآور  شد: اما مسئله ای که داریم، این است که وقتی 
جامعه ای صبر و تحمل ندارد تا این غش��ای مغزی عوض شود، خسته 
می شود و دست به خودکشی و انقالب خشونت بار می زند. فکر می کند 
اگر مهره  ها را عوض کند، همه چیز درس��ت می ش��ود. به او می گویید 
وقتی با شورش، انقالب و خشونت الیه مغزی سیستم را عوض کردید 
به دلیل اینکه در بس��تر خشونت این الیه عوض شده است، ارتباطات 
برقرار نمی شود. در چنین شرایطی سلول های مغزی عوض می شود، اما 
سیناپس ها شکل نمی گیرد. سیناپس ها و ارتباطات در فضای تعاملی 
مثبت ش��کل می گیرد. آنچه ما باید بر آن تأمل کنیم، این است که تا 

الیه خاکستری عوض نشود، چیزی عوض نمی شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: در بیست   و چهارمین مراسم روز ملی صادرات، بحث های 
مختلفی مطرح ش��د؛ از انجام صادرات با اعمال شاقه در شرایط تحریم تا 
دفاع از ارز 4۲۰۰ تومانی و حواش��ی قیمت گذاری فوالد در بورس. تقریبا 
تمام موضوعاتی که در یکی دو هفته گذشته در اقتصاد ایران مطرح بود، در 
روز ملی صادرات مجالی برای طرح دوباره موضوع پیدا کردند و بهانه آن، 
اهمیت صادرات در تنگنای تحریم و بزنگاه کرونا بود. آنچه که رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در سخنان خود از آن به »صادرات با اعمال شاقه در شرایط 
تحریم« تعبیر کرد. در س��وی دیگر، معاون اول رئیس جمهور در بیست   و 
چهارمین مراسم روز ملی صادرات به دفاع از ارز 4۲۰۰ تومانی پرداخت و 
آن را تصمیم کلیت نظام دانست. اسحاق جهانگیری در واکنش به بحث ها 
درباره حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از بودجه س��ال آینده که رسانه های منتقد 
دول��ت به کنایه به آن »دالر جهانگی��ری« می گویند، گفت »برخی چنان 
درباره ارز س��خن می گویند که گویا چند نرخی بودن آن پدیده جدیدی 
اس��ت.« به موازات جهانگیری، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت نیز در این 
مراس��م به جنجال قیمت گذاری فوالد در بورس کاال اش��اره کرد و گفت 
»وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت گذاری نیست و حتی همین رویکرد 
را درباره ارز هم مدنظر دارد.« گزارش »فرصت امروز« از بیست   و چهارمین 

مراسم روز ملی صادرات را در ادامه می خوانید.
صادرکنندگان نمونه سال 98 کشور معرفی شدند

بیست   و چهارمین مراس��م روز ملی صادرات روز دوشنبه در ساختمان 
اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و ۵۶ صادرکننده برتر سال ۱۳۹۸ با اهدای 
تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند. این مراس��م با حضور دولتمردان، 
نماین��دگان مجلس، فعاالن بخ��ش خصوصی و صادرکنن��دگان نمونه با 
رعایت پروتکل های بهداش��تی برگزار شد. در بیست   و چهارمین دوره روز 
ملی صادرات و از میان ۵۶ صادرکننده برتر، به یک ش��رکت مدال افتخار 
صادرات، به ۸ ش��رکت تندیس صادرکننده ممتاز ملی و به 47 ش��رکت 
تندیس صادرکننده نمونه ملی اهدا شد. از بین برگزیدگان، ۱۰ شرکت در 
حوزه صادرات صنایع غذایی، 7 ش��رکت در حوزه صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و ۳۹ شرکت نیز در حوزه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 

فعال هستند.
اما در بیس��ت و چهارمین مراس��م روز ملی ص��ادرات ابتدا علی مالیی، 
معاون کسب وکار اتاق ایران به ارائه گزارشی از روند انتخاب صادرکنندگان 
نمون��ه پرداخت و گفت: »برای اولین بار اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی مراس��م روز ملی ص��ادرات را اجرا می کند تا صادرکننده ممتاز، 
نمونه و ملی انتخاب ش��ود.« س��پس حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه 
تجارت، صادرکنندگان را س��ربازان جبهه جنگ اقتصادی نام برد و گفت: 
»بدون شک هیچ کس دقیقا اطالع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی 
چه فداکاری می کنند.« در ادامه عزت اهلل اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس به برخی مشکالت حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه 
دولت به این موضوعات شد.

محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس، دیگر 
نماینده ای بود که در این مراسم از مسائل و مشکالت حوزه صادرات سخن 
گفت و افزود: »وزارت صنعت باید درباره تجارت تصمیم بگیرد و نه بانک 
مرکزی.« سامانه وزارت صمت، ارز 4۲۰۰ تومانی و مشکالت صادرات فوالد 
از دیگر محورهای س��خنان پورابراهیمی بود. س��پس حمیدرضا علیپور و 
ابراهیم جمیلی به نمایندگی از صادرکنندگان نمونه و ممتاز به مشکالت و 
موانع صادرات در کشور اشاره کردند و علیپور از لزوم مشوق های صادراتی 

و جمیلی از ایجاد اورژانس صادرات سخن گفت.
در نهایت، غالمحسین ش��افعی رئیس اتاق ایران، توسعه صادرات را در 
گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: »در شرایط 
کامال استثنایی و ویژه قرار داریم که باید از دیوار سخت و ستبر تحریم ها 
عبور کنیم.« او از »صادرات با اعمال شاقه« به عنوان تعبیری برای ترسیم 
این ش��رایط دشوار نام برد و افزود: »صادرات به عنوان نوک پیکان حرکت 
توس��عه اقتصادی کش��ورها به رسمیت شناخته شده اس��ت و مالک اول 
سنجش قدرت اقتصادی حضور در بازارهای رقابتی است. این یک باور جا 
افتاده اس��ت که اگر کاالیی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن 

کشور از آن عبور خواهند کرد.«
رئیس اتاق ایران سپس به طرح چند سوال پرداخت و ادامه داد: »از سال 
۸4 تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیالت بانکی است. چرا باید 
س��هم ما از بازارهای صادراتی ۱۵ کشور همسایه تنها ۲ درصد باشد؟ چرا 
طرف های خارجی به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست های تجاری و 
ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیست؟ چرا باید فعاالن ریشه دار ما از چرخه 

فعالیت خارج شوند و در مقابل سوءاستفاده کنندگان رشد کنند؟«
به گفته شافعی، »بخش خصوصی پرچم ها را برافراشته نگه داشته است، 
ام��ا ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بس��یار بیش از 
ظرفیت فعلی اس��ت. خیلی از فعاالن اقتصادی به ناروا خانه نشین شدند؛ 
برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. برای اصالح این رویه باید محیط را 

با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.«
از ارز 4200 تومانی تا حواشی قیمت گذاری فوالد

مع��اون اول رئیس جمه��ور نی��ز در این مراس��م، بخ��ش خصوصی را 
می��دان دار اصلی اقتصاد معرفی کرد و گفت: »اتاق ایران جایگاهی هم تراز 
ب��ا وزارتخانه های دولت دارد.« جهانگیری به عوارض تحریم از یک س��و و 
پیامدهای کرونا از س��وی دیگر اش��اره کرد و افزود: »این دو مسئله، کلیه 
فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند و حتی گس��تره آنها را در 
دیگر حوزه ها شاهد هستیم. همه ما دغدغه ها و فشارهای ناشی از تحریم را 

درک می کنیم و با محدودیت های بین المللی آشنا هستیم.«

او س��پس به ارز 4۲۰۰ تومانی که این روزها درباره حذف آن از بودجه 
سال آینده توسط مجلس سخن گفته می شود، گریزی زد و گفت: »رویکرد 
دولت از ابتدا تک نرخی شدن ارز بود و در همین راستا قدم برداشتیم، در 
فروردین ۹7 با مش��کالت تأمین اسکناس مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم 
ب��رای چند ماه قیمت 4۲۰۰ توم��ان را در نظر بگیریم و به مرور این رقم 
تغییر کند. متأسفانه امروز تنها به دولت انتقاد می کنند در صورتی که این 

تصمیمات با نظرات بخش های مختلف اتخاذ شد.«
جهانگیری با تأکید بر این نکته که »دولت جدید آمریکا باید از شکست 
خود درباره تحریم درس بگیرد و وضعیت را تغییر دهد«، از صادرکنندگان 
خواست تا خود را پیروز این جنگ اقتصادی بدانند و همواره پیشنهادهای 
خود را برای دولت و دیگر تصمیم سازان ارسال کنند. وی تجربه کشور در 
برجام را ناموفق خواند و افزود: »عملکرد دولت و بخش خصوصی مناسب 
نبود. حال اتاق ها باید آماده ش��وند و گفت وگوهای خود را آغاز کنند. این 
تحریم ه��ا لغو می ش��ود اما ت��ا آن زمان به تالش خود ب��رای بی اثر کردن 

تحریم ها ادامه می دهیم.«
معاون اول رئیس جمهور در انتها به ظرفیت کش��ورهای همس��ایه برای 
توس��عه صادرات اش��اره کرد و گف��ت: »برای حضور مؤثر در کش��ورهای 
همسایه از شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران خصوصی که 
س��رمایه های بزرگ مملکت هستند، غفلت نکنیم. به باور من اشتباه است 
که نهادهای نظامی در حوزه های پیمانکاری ورود کنند؛ اجازه دهیم تا حد 

ممکن پیمانکاران خصوصی وارد این عرصه شوند.«
همچنین علیرضا رزم حس��ینی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در این 
مراس��م، برگ��زاری روز ملی ص��ادرات را بهانه ای برای بی��ان دغدغه های 
صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه 
گفت: »فرصت برای چابک س��ازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه 
بود. هرچند قدم هایی در این حوزه برداش��تیم اما همچنان کارهای زیادی 

باید صورت بگیرد.«
او به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن اشاره کرد و گفت: 
»طب��ق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش 
یافته که نشان می دهد اگر تسهیلگری اتفاق افتد، سطح تجارت بهبود پیدا 
می کند. همچنین از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر پرونده ثبت ش��ده و از این میزان ۳ میلیارد دالر ثبت 

سفارش نهایی صورت گرفته است.«
وزی��ر صم��ت قیمت گذاری دولت��ی را اقدامی نادرس��ت خواند و گفت: 
»وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت گذاری نیس��ت، حتی همین رویکرد 
را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فوالد ش��یوه نامه ای تهیه و در آن کف 
قیمتی فوالد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. 

در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می کند.«

در بیست   و چهارمین مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟

صادرات با اعمال شاقه

از چند وقت پیش، زمزمه های راه اندازی بورس امالک و مستغالت به 
راه افتاد و برخی از سازمان ها  اعالم آمادگی کردند تا امالک خود را در 
ای��ن بورس قرار دهند. بورس امالک پ��س از بورس اوراق بهادار تهران، 
فراب��ورس ایران، ب��ورس کاال و بورس انرژی، پنجمی��ن بورس ایران به 
شمار می رود. حاال با شروع به کار تابلوهای معامالت امالک و مستغالت 
در بورس کاال، بورس مس��کن عمال به صورت اجرایی فعالیتش را شروع 
ک��رد و از این پ��س همه نهاد های دولتی و غیردولت��ی ازجمله بانک ها، 
شهرداری ها و... می توانند امالک مازادشان را در این بازار عرضه کرده و 
به متقاضیان بفروش��ند. به اعتقاد کارشناسان این بازار می تواند بهترین 
فضا ب��رای فروش امالک مازاد نهادهای دولت��ی و غیردولتی به صورت 
کامال شفاف و در فضایی رقابتی باشد. تا کنون شرکت عمران شهر جدید 
پردیس، وزارت دفاع و یک بانک خصوصی برای مزایده امالک خود اعم 

از مسکونی، تجاری و اداری در بورس کاال، اعالم آمادگی کرده اند.
کارشناس��ان می گویند باتوجه به اینکه دولت، شهرداری ها و بانک ها 
س��االنه میلیارده��ا تومان از امالک مازاد خود را به فروش می رس��انند، 
حض��ور این نهادها در بورس امالک می توان��د رونق بخش این بازار تازه 
تشکیل شده باشد و از جهتی به بازار مسکن در کشور هم خون تازه ای 
تزریق کند. هم اکنون س��االنه هزاران میلیارد توم��ان مزایده در ارتباط 

ب��ا امالک دولتی و نهادها برگزار می ش��ود که ب��ا ورود به بورس امالک 
می توانند به شفاف ترین شکل ممکن و با نظارت های دقیق برگزار شود.
فرهاد دژپس��ند پیش از این گفته بود: »براس��اس گزارش��ی که آقای 
اکرمی مس��ئول خزان��ه داری در آبان۹7 ارائه ک��رده، دارایی های دولت 
7 میلیون میلیارد تومان برآورد ش��ده بود که البته نمی توان همه آنها را 
ارزیابی کرد، اما اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی های دولت ارزیابی ش��ود و 
در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می شود.« البته مشخص نیست 
چه میزان این دارایی ها ش��امل امالک می ش��ود، ام��ا برخی برآورد ها 
نشان می دهد که بیش از ۵۰درصد این دارایی را امالک دولتی تشکیل 
می دهد. به اعتقاد کارشناس��ان از اصلی تری��ن مزایای عرضه امالک در 
بورس کاال، کش��ف نرخ منصفانه اس��ت؛ به طوری ک��ه این معامالت در 
سراس��ر کشور امکان رصد دارد و هر ش��خصی در هر نقطه ای می تواند 
ب��ا انج��ام مقدماتی همچون دریاف��ت کد و انتخاب کارگ��زار، به دور از 
تش��ریفات قانون��ی و البته فس��ادهای احتمال��ی در رون��د مزایده های 

غیرشفاف، امالک مورد نیازش را خریداری کند.
محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی چندی پیش درباره راه اندازی 
بورس مس��کن گفت: »این اقدام به ش��فافیت معام��الت امالک کمک 
می کن��د و در عین حال، به ارزیابی هوی��ت معامله کننده، اصالت ملک 

مورد معامله و اعتمادسازی در جامعه منتهی خواهد شد. با ورود مسکن 
به بورس امالک، معامالت مس��کن از لجام گسیختگی خارج می شود.« 
او درب��اره اینکه آیا بورس امالک می تواند به مرجعی برای قیمت گذاری 
مس��کن تبدیل ش��ود؟ گفت: »برای هر اندازه گیری، یک شاخصی نیاز 
است که افراد می توانند به عنوان نمونه به بورس امالک استناد کنند.«
حسن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص 
راه ان��دازی بازار بورس امالک هم گفته اس��ت: »بحث تش��کیل بورس 
امالک، اتفاق تازه ای اس��ت که در بازار س��رمایه در حال وقوع است. ما 
قصد داریم در کنار امالک، امتیازات و اموال نیز مورد معامله قرار گیرند. 
در حوزه امالک دو مش��کل اصلی در کش��ور ما وجود دارد؛ یکی بحث 
نقدش��وندگی و دیگری بحث کشف قیمت است. از طریق بورس امالک 
به دنبال آن هستیم که قیمت منصفانه تعیین شود، دارایی ها نقدشونده 
باش��ند و به عنوان ابزار تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.« همچنین 
عل��ی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران هدف از راه اندازی بورس امالک 
را »پایی��ن آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان« دانس��ت. در این 
بین البته بخش��ی از کارشناس��ان معتقدند بورس مس��کن می تواند به 
افزایش قیمت مسکن در کشور دامن بزند اگرچه که به خروج مسکن از 

رکود هم کمک خواهد کرد.

مسکن به تاالر بورس رسید

مزایای بورس پنجم

دریچه

چرا از سامانه ملی امالک و اسکان انتقاد می شود؟
کروکی ناتمام مالیاتی

طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سوی مجلس یازدهم در دستور 
کار ق��رار گرفته و این طرح در آخرین روزهای آذرماه امس��ال از س��وی 
ش��ورای نگهبان نیز تایید ش��د؛ طرحی مالیاتی که به دوره مجلس دهم 
بازمی گردد و برای پیاده سازی این طرح الزم بود سامانه ای طراحی  شده 
تا اطالعات مربوط به خانه های خالی و صاحبان آنها جمع آوری ش��ود. از 
همین رو سامانه جامع امالک و اسکان طراحی و راه اندازی شد و از مالکان 
خواس��ته شد تا به این سایت مراجعه کرده و اقدام به خوداظهاری کنند. 
هرچند که بس��یاری از کارشناسان ناکامی در این روش را از همان ابتدا 

پیش بینی کرده و معتقد بودند این سامانه اشکاالت فراوانی دارد.
در واقع، س��امانه جامع امالک و اسکان براساس قانون مصوب مجلس 
دهم مقرر بود توس��ط وزارت راه وشهرس��ازی تهیه و بارگذاری شده و در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مبنای دریافت مالیات از خانه های 
خالی باشد. البته این موضوع به مجلس قبل نرسید و از نخستین مصوبات 
مجل��س جدید، همین قانون دریافت مالی��ات از خانه های خالی بود که 
استناد آن نیز به سامانه یاد شده بود تا نسبت به شناسایی مالکان خانه ها 

و شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات اقدام شود.
س��وال این اس��ت که نقاط ضعف این سامانه کجاست و چرا از سامانه 
ملی امالک و اسکان انتقاد می شود؟ در پاسخ باید گفت، زمانی که همه 
ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطالعات خود را در سامانه 
ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مس��تأجر راستی آزمایی 
ش��ده و تعداد خانه های خالی مشخص شود، می توان به اطالعات و آمار 
اس��تناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد 

دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعالم می کند.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در این باره می نویسد: »این سامانه 
مانند سامانه های دیگر همچون سامانه رفاهی برای شناسایی یارانه بگیران، 
دارای اشکاالتی اساسی است اما با همین مشکالت به سازمان امور مالیاتی 

ارائه شده است تا نسبت به دریافت مالیات براساس آن اقدام کند.
نخست اینکه این سامانه برمبنای مبایعه نامه های صادره توسط امالک 
بارگذاری شده و همزمان دو نفر را مالک یک واحد می شناسد. یک بار در 
مبایعه نامه و یک بار اگر در دفترخانه به نام دیگری زده شده باشد. دیگر 
اینکه ۱۶ دستگاه باید اطالعات خود را به سامانه جامع بدهند تا خروجی 
آن برای دو طرف قابل قبول و قانع کننده باشد که این مهم، فراهم نشده 
و اینگونه استنباط می شود که وزارت راه فقط یک تکلیف قانونی را از سر 

خود باز کرده است.
افزون بر اینها، اگر کس��ی خود مالک باشد، اما در حال حاضر مستأجر 
باشد، نمی تواند وضعیت خود را اعالم کند. همچنین اگر یک خانه به نام 
چند نفر در دانگ های مختلف باشد، وضعیت مالکیت آن واحد مشخص 

نیست.
اداره ثبت به عنوان دارنده کامل ترین فایل براساس نام افراد، اطالعات 
خود را در اختیار س��امانه قرار نداده و برای مثال، واحدی که چند س��ال 
پیش فروخته و مالکیت آن واگذار شده، در این سامانه به نام فردی است 

که برای او پیامک آمده است.
باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف 
باشند اطالعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات 
مالک و مس��تأجر راستی آزمایی ش��ده و تعداد خانه های خالی مشخص 
ش��ود، می توان به اطالعات و آمار اس��تناد کرد، نه اینک��ه نهادی تعداد 
واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ 

هزار اعالم می کند.
با این ش��رایط چگونه می توان به این سامانه اعتماد کرد؟ در حالی که 
ش��هرداری ها می توانند آمار واقعی را ارائه کنند، در اینجا نقشی اساسی 
ندارن��د زیرا بح��ث مالی مطرح ب��وده و از وجوه دریافتی س��همی برای 

شهرداری ها در نظر گرفته نشده است.
تص��ور کنید پدری دو واحد دارد. در یکی خودش و در دیگری پس��ر 
مجرد او س��اکن هستند؛ در این س��امانه تکلیف این گونه افراد مشخص 
نیس��ت. در نمونه دیگر، خانه اصلی که س��اکن آن هستند به نام همسر 
فرد اس��ت، آیا خانه دوم که به نام شخص پیام گیرنده است، مازاد بر نیاز 
محسوب می شود؟ یا اینکه یک واحد در سامانه به نام من نوعی ثبت شده، 
اما خانه دومی نیز در سامانه نشان داده می شود که به نام من نیست، حال 
تکلیف چیس��ت؟ یا اینکه برخی امالک در س��امانه به نام من نشان داده 

می شود، در حالی که من آنها را فروخته ام؛ چه باید کرد؟
بر چنین مشکالتی بیفزایید ملکی به نام یک نفر، مسکونی ثبت شده، 
در حالی که تجاری اس��ت یا اینکه ملکی به نام من است اما مستأجر در 
آن اس��ت و خودم در جای دیگر مس��تأجرم. سامانه نشان می دهد خانه 
خالی اس��ت، در حالی که خانه در اختیار مس��تأجر است. در نمونه دیگر 
فرد، ملکی را فروخته و فرد دیگری در آن س��اکن ش��ده یا خالی است، 
اما همچنان به نام مالک اولیه اس��ت! تکلی��ف کارخانه و باغ و زمین چه 

می شود؟
به نمونه دیگری که به نظر می رس��د در این سامانه چارچوبی برای آن 
در نظر گرفته نش��ده، توجه کنید. اقامتگاه اصلی، جایی است که زندگی 
می کنیم؛ حال اگر به نام همسر فرد باشد و این زوج از یکدیگر جدا شده 
باشند، اما خانم با فرزندان در آن زندگی کنند، در این صورت چه گزینه ای 

را باید انتخاب کرد؟
لطف��اً به برخی از نمونه های واقعی ک��ه برای افراد مختلف پیش آمده 
توج��ه کنید. »اطالعات ملِک دیگر من اصاًل در س��امانه نیس��ت!«، »در 
سامانه، جایی به عنوان اقامتگاه اصلی من ثبت شده، در حالی که اشتباه 
است و من در جای دیگر ساکنم«، »ملک در ایران است و من در خارج 
از کش��ور زندگی می کنم، تکلیف چیست؟«، »اگر اطالعاتی را اشتباه در 
س��امانه وارد کرده باش��م، دیگر امکان اصالح و ویرایش نیست. چه باید 

کرد؟!«
اینها نمونه هایی از اش��کاالت وارده بر س��امانه است که توسط کاربران 
مطرح ش��ده،؛ با این حال شاهدیم این سامانه به عنوان مستند در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و حکم بر متهم بودن است، مگر خالف 

آن ثابت شود و برگه تشخیص مالیات صادر می شود.
منطقی نیس��ت مردم تاوان ناهماهنگی دس��تگاه ها را بدهند. هرچند 
دریاف��ت مالیات از خانه های خالی مورد تأیید بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتصادی بوده و باعث می ش��ود خانه که یک کاالی مصرفی بادوام است، 
اما در کشور ما تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده، کارکرد اصلی خود 
را بازیابد و البته یک پایه مالیاتی را به عنوان سیاس��ت بازتوزیع درآمدی 
گس��ترش می دهد، با این حال اجرای ش��تاب زده این طرح، در حالی که 
سامانه هنوز تکمیل نشده و برای بس��یاری از حاالت مختلف، راهکاری 
در نظر گرفته نش��ده، می تواند باعث سردرگمی مردم و ایجاد نارضایتی 

در آنها شود.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
23 دی 1399

شماره 1705



آیا خاموشی های برق به دلیل استخراج ارزهای دیجیتالی است؟
بازار داغ بیت کوین

فرصت امروز: این روزها رش��د بهای بیت کوین، بازار ارزهای دیجیتالی 
را حسابی داغ کرده است. قیمت این رمزارز در حالی در روزهای گذشته 
افزایش یافت که در آذرماه امس��ال به��ای آن در کانال ۱۸ هزار دالر قرار 
داشت، اما از اواخر پاییز به یکباره موتور بیت کوین روشن شد و نه تنها از 
سقف تاریخی خود در سه سال گذشته عبور کرد، بلکه توانست در آخرین 
روز آذرماه قله ۲4 هزار دالر را هم فتح کند تا از س��رمایه گذاران حسابی 
دلربایی کند. پس از شروع سال ۲۰۲۱ میالدی نیز این وضعیت ادامه پیدا 
کرد و قیمت بیت کوین به بیش از 4۰ هزار دالر رس��ید، اما روز گذش��ته 
)دوش��نبه( ارزش بیت کوین پس از چندین صعود متوالی سرانجام نزولی 

شد و تا ۳۹ هزار دالر عقب نشست.
این در حالی اس��ت که بیت کوین، سال ۲۰۲۰ را در کانال 7 هزار دالر 
آغاز کرده بود و بحران کرونا باعث افت بهای این رمزارز محبوب ش��د، تا 
آنجا که قیمت بیت کوین طی چند روز به کمتر از 4 هزار دالر رسید، اما 
مجددا پس از گذشت چند ماه با رشد قیمت همراه شد و تا کانال ۱۰ هزار 
دالر خ��ود را ترمیم کرد. بیت کوین در حال��ی هم اکنون ۳۹ هزار و 7.7۳ 
دالر قیمت خورده است که نسبت به ۲4 ساعت گذشته بیش از ۳ درصد 
افت کرده و نس��بت به یک هفته گذش��ته ۱7 درصد رش��د داشته است. 
تحوالت قیمتی بیت کوین موجب ش��ده تا این رمزارز محبوب دیجیتالی 
در ایران نیز طرفدار زیادی پیدا کند تا آنجا که برخی از مسئوالن وزارت 
نیرو، علت خاموشی های اخیر برق را استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتالی 

عنوان کرده اند.
خاموشی ها تقصیر ماینرهای بیت کوین است؟

هرچند صنعت اس��تخراج رمزارز با تالش های تش��کلی درحال هرچه 
ش��فاف تر شدن اس��ت، اما با این حال، س��طح ابهام در فعالیت نهادهای 
حقیق��ی و حقوقی در این صنعت به اندازه ای اس��ت که به عنوان مقصر 
در بحران های امروز کشور معرفی شود؛ کما اینکه بسیاری افزایش سطح 
آلودگی هوای تهران را به استخراج رمزارز نسبت داده اند و خاموشی های 

اخیر را ناشی از فعالیت ماینرهای بیت کوین می دانند.
در این زمینه، سجاد کرمی، عضو هیأت رئیسه کارگروه استخراج انجمن 
فناوران زنجیره بلوک ایران می گوید: »نزدیک به ۲ س��ال از زمان ش��روع 
توقیف دس��تگاه های استخراج رمزارز در کشور می گذرد که در این مدت 
براساس آمارهای منتشرشده نزدیک به ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز  
توسط نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی توقیف شده اند. باوجود صدور 
جواز تاسیس این صنعت از سوی وزارت صمت، به دلیل گرانی تعرفه برق 
این حوزه و عدم وجود سازوکار مشخص برای واردات قانونی دستگاه های 
اس��تخراج رمزارز، از مدت ۲ سال گذشته تا به امروز دستگاه جدیدی در 
حجم کالن که باعث ایجاد بحران در بحث انرژی شوند وارد کشور نشده 

است.«  
به گفته کرمی، »با توجه به این مسئله اگر بحران پیش آمده در حوزه 
تامین انرژی کش��ور مرتبط با حوزه استخراج رمزارز بود، باید تاثیر آن را 
در دو سال گذشته احساس می کردیم نه در زمانی که این صنعت به طور 

تقریبی به تعطیلی کشیده شده است.«
همچنین محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالک چین 
ایران از تبلیغات منفی علیه صنعت استخراج رمزارز انتقاد می کند و دلیل 
آن را صع��ود قیمت بیت کوین می داند. او در این ب��اره می گوید: »برآورد 
دقیق س��هم ایران از توان پردازشی زنجیره جهانی بالک چین بیت کوین 
امکان پذیر نیست ولی برآورد موسسات معتبر بین المللی حاکی است که 

حدود ۳ الی 4درصد از توان پردازشی در کشور ایران متمرکز باشد.«
به گفته وی، »رش��د مصرف برق در کشور به دلیل واگذاری انشعابات 
جدید و افزایش جمعیت و توس��عه شبکه مصرف، امری غیرقابل اجتناب 
بوده و طی سالیان گذشته از الگویی مشخص پیروی کرده؛ به نحوی که در 
مطالعات و پیش بینی های وزارت نیرو لحاظ شده است بنابراین این میزان 

افزایش، قابل پیش بینی است.«
بررسی میزان مصرف برق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ و در بازه زمانی 
4۹ روزه از ابتدای آذرماه تا روز ۱۹ دی ماه بیانگر افزایشی معادل ۲۵۲۳ 
مگاوات است که در مقایسه با افزایش مصرف در بازه زمانی مشابه در سال 
۹۸ نس��بت به سال ۹7 )۲۲۱7 مگاوات( رش��دی معادل ۳۰۶ مگاوات را 
نشان می دهد که کامال منطبق بر مطالعات و پیش بینی وزارت نیرو جهت 
تامین نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع برق است بنابراین به گفته شرفی، 
صنعت اس��تخراج رمزارز از صنعت فقط نام آن را یدک می کشد؛ درحالی 
ک��ه برق تخصیصی به این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام مصارف 
کش��ور است. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که عالوه بر 
پوشش هزینه های تولید و انتقال، سود قابل مالحظه  ای را نیز به صنعت 

برق کشور می رساند.
ارز دیجیتالی در مظان اتهام و در مقام بالگردان

نکته مهم دیگر این است که بررسی میزان افزایش مصرف برق در سال 
۹۹ نس��بت به سال گذشته نشان می دهد که افزایش مصرف متناسب و 
متوازن با سال های قبل بوده و افزایشی معادل ۳۰۰ مگاوات نسبت به روند 
متداول را نمایش می دهد. این در حالی است که بنا به اعالم وزارت نیرو 
۳۱۰ مگاوات انش��عاب برق به صنعت استخراج رمزارز )فارغ از چگونگی 
تخصیص این ظرفیت به متقاضیان و اختصاص بیش از ۵۰ درصد آن به 
یک واحد استخراج دو ملیتی( داده شده و با لحاظ این نکته می توان اذعان 
داشت مطالب و آمارهای جهت دار منتشره در نشریات و جامعه به دور از 
واقعیت بوده و این صنعت به دلیل نوپایی و کمبود اطالعات عموم جامعه 
در مورد آن با بی مهری و انواع هجمه ها روبه روست.  از سوی دیگر، مصرف 
سوخت مازوت در نیروگاه ها مختص به امسال نبوده و در گذشته هم انجام 
شده است. تکمیل ظرفیت منابع نگهداری مازوت و انباشت آن در انبارهای 
وزارت نفت که خود دلیلی برای عرضه به عنوان سوخت نیروگاهی است. 
چندین نیروگاه کشور با ظرفیتی عظیم )در حدود چند ده هزار مگاوات( 
در حال بهره گیری از س��وخت مازوت هس��تند که طبیعت��ا ارتباط آن با 

مصرف ۳۰۰ مگاواتی صنعت استخراج رمزارز امری نامعقول بوده است.
در این باره رئیس کارگروه استخراج انجمن بالک چین ایران می گوید: 
»قصد راویان از بیان چنین مواردی بیش��تر حذف صورت مسئله  و سلب 
مسئولیت جلوه می نماید. همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، با نگاهی به 
جدول پیش بینی وزارت نیرو در مورد روند رشد مصرف برق کشور چنین 
به نظر می رس��د ک��ه این صنعت عالوه بر درآمدزای��ی برای صنعت برق، 
نقش بالگردانی سوءمدیریت را نیز برعهده دارد.« در مجموع، با توجه به 
لزوم ثبت دس��تگاه های ماینر در سامانه بهین یاب و برخوردهای قهری و 
پلیسی با دارندگان حقیقی ماینر، سهم بخش خصوصی از صنعت استخراج 
رمزارز اندک است و به نظر می رسد که عدم شفاف سازی دولت و نهادهای 

عمومی است که به بازار شایعه در این باره دامن زده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: این روزها رش��د به��ای بیت کوین، بازار ارزهای دیجیتالی 
را حس��ابی داغ کرده است. قیمت این رمزارز در حالی در روزهای گذشته 
افزایش یافت که در آذرماه امس��ال به��ای آن در کانال ۱۸ هزار دالر قرار 
داشت، اما از اواخر پاییز به یکباره موتور بیت کوین روشن شد و نه تنها از 
سقف تاریخی خود در سه سال گذشته عبور کرد، بلکه توانست در آخرین 
روز آذرماه قله ۲4 هزار دالر را هم فتح کند تا از س��رمایه گذاران حس��ابی 
دلربایی کند. پس از شروع سال ۲۰۲۱ میالدی نیز این وضعیت ادامه پیدا 
کرد و قیمت بیت کوین به بیش از 4۰ هزار دالر رس��ید، اما روز گذش��ته 
)دوش��نبه( ارزش بیت کوین پس از چندین صعود متوالی سرانجام نزولی 

شد و تا ۳۹ هزار دالر عقب نشست.
این در حالی اس��ت که بیت کوین، س��ال ۲۰۲۰ را در کانال 7 هزار دالر 
آغاز کرده بود و بحران کرونا باعث افت بهای این رمزارز محبوب ش��د، تا 
آنجا که قیمت بیت کوین طی چند روز به کمتر از 4 هزار دالر رس��ید، اما 
مجددا پس از گذش��ت چند ماه با رش��د قیمت همراه شد و تا کانال ۱۰ 
هزار دالر خود را ترمیم کرد. بیت کوین در حالی هم اکنون ۳۹ هزار و 7.7۳ 
دالر قیمت خورده است که نسبت به ۲4 ساعت گذشته بیش از ۳ درصد 
افت کرده و نس��بت به یک هفته گذش��ته ۱7 درصد رش��د داشته است. 
تحوالت قیمتی بیت کوین موجب ش��ده تا این رمزارز محبوب دیجیتالی 
در ایران نیز طرفدار زیادی پیدا کند تا آنجا که برخی از مس��ئوالن وزارت 
نیرو، علت خاموشی های اخیر برق را استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتالی 

عنوان کرده اند.
خاموشی ها تقصیر ماینرهای بیت کوین است؟

هرچن��د صنعت اس��تخراج رمزارز با تالش های تش��کلی درحال هرچه 
شفاف تر شدن است، اما با این حال، سطح ابهام در فعالیت نهادهای حقیقی 
و حقوقی در این صنعت به اندازه ای است که به عنوان مقصر در بحران های 
امروز کش��ور معرفی شود؛ کما اینکه بسیاری افزایش سطح آلودگی هوای 
تهران را به استخراج رمزارز نسبت داده اند و خاموشی های اخیر را ناشی از 

فعالیت ماینرهای بیت کوین می دانند.
در این زمینه، س��جاد کرمی، عضو هیأت رئیس��ه کارگروه اس��تخراج 
انجمن فناوران زنجیره بلوک ایران می گوید: »نزدیک به ۲ سال از زمان 
ش��روع توقیف دستگاه های اس��تخراج رمزارز در کشور می گذرد که در 
این مدت براس��اس آمارهای منتشرش��ده نزدیک به ۵۰۰ هزار دستگاه 
اس��تخراج رمزارز  توس��ط نهادهای انتظامی، قضای��ی و امنیتی توقیف 
ش��ده اند. باوجود صدور جواز تاسیس این صنعت از سوی وزارت صمت، 
به دلیل گرانی تعرفه برق این حوزه و عدم وجود سازوکار مشخص برای 
واردات قانونی دس��تگاه های استخراج رمزارز، از مدت ۲ سال گذشته تا 
به امروز دستگاه جدیدی در حجم کالن که باعث ایجاد بحران در بحث 

انرژی شوند وارد کشور نشده است.«  
به گفته کرمی، »با توجه به این مس��ئله اگر بحران پیش آمده در حوزه 
تامین انرژی کش��ور مرتبط با حوزه اس��تخراج رمزارز بود، باید تاثیر آن را 
در دو سال گذشته احساس می کردیم نه در زمانی که این صنعت به طور 

تقریبی به تعطیلی کشیده شده است.«
همچنی��ن محمدرضا ش��رفی، رئی��س کارگ��روه اس��تخراج انجمن 
بالک چی��ن ایران از تبلیغات منفی علیه صنعت اس��تخراج رمزارز انتقاد 
می کن��د و دلی��ل آن را صعود قیمت بیت کوین می دان��د. او در این باره 
می گوی��د: »برآورد دقیق س��هم ایران از توان پردازش��ی زنجیره جهانی 
بالک چی��ن بیت کوین امکان پذیر نیس��ت ولی برآورد موسس��ات معتبر 
بین المللی حاکی اس��ت که حدود ۳ الی 4درصد از توان پردازش��ی در 

کشور ایران متمرکز باشد.«
به گفته وی، »رش��د مصرف برق در کش��ور به دلیل واگذاری انشعابات 
جدید و افزایش جمعیت و توس��عه شبکه مصرف، امری غیرقابل اجتناب 
بوده و طی سالیان گذشته از الگویی مشخص پیروی کرده؛ به نحوی که در 
مطالعات و پیش بینی های وزارت نیرو لحاظ شده است بنابراین این میزان 

افزایش، قابل پیش بینی است.«
بررسی میزان مصرف برق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ و در بازه زمانی 
4۹ روزه از ابتدای آذرماه تا روز ۱۹ دی ماه بیانگر افزایشی معادل ۲۵۲۳ 
مگاوات است که در مقایسه با افزایش مصرف در بازه زمانی مشابه در سال 
۹۸ نس��بت به سال ۹7 )۲۲۱7 مگاوات( رش��دی معادل ۳۰۶ مگاوات را 
نشان می دهد که کامال منطبق بر مطالعات و پیش بینی وزارت نیرو جهت 
تامین نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع برق است بنابراین به گفته شرفی، 
صنعت اس��تخراج رمزارز از صنعت فقط نام آن را یدک می کشد؛ درحالی 
که برق تخصیصی ب��ه این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام مصارف 
کشور اس��ت. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که عالوه بر 
پوش��ش هزینه های تولید و انتقال، سود قابل مالحظه  ای را نیز به صنعت 

برق کشور می رساند.

ارز دیجیتالی در مظان اتهام و در مقام بالگردان
نکته مهم دیگر این است که بررسی میزان افزایش مصرف برق در سال 
۹۹ نس��بت به سال گذشته نش��ان می دهد که افزایش مصرف متناسب و 
متوازن با سال های قبل بوده و افزایشی معادل ۳۰۰ مگاوات نسبت به روند 
متداول را نمایش می دهد. این در حالی اس��ت که بنا به اعالم وزارت نیرو 
۳۱۰ مگاوات انش��عاب برق به صنعت اس��تخراج رمزارز )فارغ از چگونگی 
تخصی��ص این ظرفیت به متقاضیان و اختصاص بیش از ۵۰ درصد آن به 
یک واحد استخراج دو ملیتی( داده شده و با لحاظ این نکته می توان اذعان 
داش��ت مطالب و آمارهای جهت دار منتشره در نشریات و جامعه به دور از 
واقعیت بوده و این صنعت به دلیل نوپایی و کمبود اطالعات عموم جامعه 

در مورد آن با بی مهری و انواع هجمه ها روبه روست.
از س��وی دیگر، مصرف س��وخت مازوت در نیروگاه ها مختص به امسال 
نبوده و در گذش��ته هم انجام شده است. تکمیل ظرفیت منابع نگهداری 
مازوت و انباشت آن در انبارهای وزارت نفت که خود دلیلی برای عرضه به 

عنوان سوخت نیروگاهی است. چندین نیروگاه کشور با ظرفیتی عظیم )در 
حدود چند ده هزار مگاوات( در حال بهره گیری از سوخت مازوت هستند 
ک��ه طبیعتا ارتب��اط آن با مصرف ۳۰۰ مگاواتی صنعت اس��تخراج رمزارز 
ام��ری نامعقول بوده اس��ت. در این باره رئیس کارگروه اس��تخراج انجمن 
بالک چین ایران می گوید: »قصد راویان از بیان چنین مواردی بیشتر حذف 
صورت مسئله  و سلب مسئولیت جلوه می نماید. همزمان با افزایش قیمت 
بیت کوین، با نگاهی به جدول پیش بینی وزارت نیرو در مورد روند رش��د 
مصرف برق کشور چنین به نظر می رسد که این صنعت عالوه بر درآمدزایی 

برای صنعت برق، نقش بالگردانی سوءمدیریت را نیز برعهده دارد.«
در مجموع، با توجه به لزوم ثبت دستگاه های ماینر در سامانه بهین یاب 
و برخورده��ای قهری و پلیس��ی با دارندگان حقیقی ماینر، س��هم بخش 
خصوصی از صنعت استخراج رمزارز اندک است و به نظر می رسد که عدم 
شفاف س��ازی دولت و نهادهای عمومی است که به بازار شایعه در این باره 

دامن زده است.

آیا خاموشی های برق به دلیل استخراج ارزهای دیجیتالی است؟

بازار داغ بیت کوین
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عضو شورای عالی بورس:
سهامداران نگاه یک ساله به سرمایه گذاری 

در بورس داشته باشند
یک عضو ش��ورای عالی بورس با اشاره به وجه تمایز سرمایه گذاری 
در بورس با س��پرده بانکی، گفت بازار س��رمایه دارای نوسان زیادی 
اس��ت و س��رمایه گذاری در این بازار با نگاه کمتر از یک س��ال هیچ 

فایده ای ندارد.
ماش��اءاهلل عظیم��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، بر 
سرمایه گذاری بلندمدت در بورس تاکید کرد و افزود: نگاه سهامداران 
برای س��رمایه گذاری در بورس باید یک س��اله باشد، سود بانکی که 
سرمایه گذاران از سپرده بانکی به مدت یک سال در نظر دارند را باید 

کف سرمایه گذاری در بورس قرار دهیم.
وی ب��ه نکته دیگر که باعث تمایز س��رمایه گذاری در بورس ش��ده 
اس��ت اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران با هر میزان دارایی می توانند 
نسبت به سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند، این در حالی است که 
در وضعیت فعلی س��رمایه گذاری در بازاره��ای موازی نیازمند میزان 
نقدینگی زیادی است که از توان بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری 

در این بازارها خارج است.
عظیمی با اش��اره به نکته سوم سرمایه گذاری در بورس، ادامه داد: 
اگر س��رمایه گذاران س��پرده بلندمدت یک س��اله را در بانک داشته 
باش��ند اما در مدت ۶ ماه اقدام به دریافت س��پرده خود کنند س��ود 
س��پرده از یک س��اله به کوتاه مدت تبدیل می ش��ود و به نصف سود 

تعدیل خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس خاطرنش��ان کرد: سرمایه گذاری در بازار 
س��رمایه مانند بانک نیست و سود سرمایه گذاران در صورت برداشت 
س��رمایه خ��ود از این بازار کاهش پیدا نمی کن��د و در صورت فروش 
س��هام خود، بعد از دو روز س��رمایه افراد به صورت کامل به حساب 
آنها واریز خواهد ش��د. وی اظهار داش��ت: س��هامداران باید در زمان 
سرمایه گذاری در بورس نس��بت به تحلیل و بررسی سهام دقت نظر 
داشته باشند و براساس گزارش شرکت ها، سهامی را انتخاب کنند که 
از آینده خوبی برخوردارند و پیش بینی می کنند که چه میزان س��ود 

در اختیار آنها قرار می گیرد.  
عظیمی خاطرنش��ان کرد: بازار جای نوسان است، نوسان های اخیر 
در بورس چندان معقول نیست و علت آن ناشی از متغیرهای بیرونی 

و دخالت های صورت گرفته در این بازار است.
عضو ش��ورای عالی بورس خاطرنشان کرد: س��رمایه گذاری با نگاه 
کمتر از یک سال هیچ فایده ای ندارد، افرادی که بدون هیچ اطالعاتی 
ب��ه این ب��ازار ورود می کنن��د و صف خرید ایج��اد می کنند در زمان 
اصالح بدون هیچ تحلیلی به س��رعت اقدام به فروش س��هام و ایجاد 
صف های فروش می کنند که همین امر زمینه ایجاد نوسان شدید در 

بازار را فراهم می کند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در سومین روز هفته روندی پرنوسان 
داش��ت و در حالی که در ساعات میانی معامالت تا یک میلیون و ۳۱۲ هزار 
واحد افزایش یافته بود، در ساعات پایانی تا رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد 
عقب رفت. این در حالی بود که نماگر بازار سرمایه روز شنبه برای دومین بار 
در شش ماه گذشته کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست داد و در 
رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد ایستاد. هرچند که فردای آن روز )یکشنبه( 
مجددا به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بازگشت و بیش از ۲۰ هزار واحد 
صعود کرد. این روند پرافت و خیز در روز دوشنبه بار دیگر با افت شاخص کل 
بورس همراه شد و شاخص کل با ۵ هزار و ۳74 واحد افت در رقم یک میلیون 
و ۳۰۱ هزار واحد ایستاد. البته همه شاخص های بورسی در این روز عملکرد 
نزولی نداشتند، چنانکه شاخص کل با معیار هم وزن ۲7۰۱ واحد افزایش یافت 
و رقم 4۶۹ هزار و ۳۵4 واحد را ثبت کرد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص 
فرابورس بیش از ۹۹ واحد افزایش یافت و بر روی کانال ۱۹ هزار و ۱74 واحد 
ثابت ماند. کارشناس��ان شرایط سیاسی و اقتصادی این روزها را از دالیل افت 
نماگر بورس می دانند و از توقیف نفتکش کره جنوبی، تصمیم فوالدی وزارت 
صمت، اقدامات انتخابی ترامپ و... به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بازار سهام 

نام می برند.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

شاخص کل در بیست و دومین روز دی ماه ۵هزار و ۳74 واحد افت کرد 
و تا رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد عقب رفت. شاخص کل هم وزن نیز 
با ۲هزار و 7۰۱ واحد افزایش به 4۶۹ هزار و ۳۵4 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با یک هزار و 7۶7 واحد رشد به ۳۰7 هزار و ۱۶۹ واحد رسید. 
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۲4 واحد کاهش و شاخص بازار دوم ۱۰ هزار 
و 4۳4 واحد افزایش داش��ت. در معامالت ای��ن روز بیش از ۱۰ میلیارد و 
4۶۱ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۱۱۱ هزار و ۵۸4 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 
۸4۸ واحد، ایران ترانس��فو )بترانس( با ۵۹4 واحد، کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکش��تی( با ۵۱4 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
47۲  واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۳4۲ واحد، بانک پاسارگاد 
)وپاس��ار( ب��ا ۲۹۶ واحد، س��رمایه گذاری غدی��ر )وغدیر( ب��ا ۲۱7 واحد، 
فروش��گاه های زنجیره ای افق )افق( با ۲۱۱ واحد، نفت پارس )ش��نفت( با 
۱۹۹ واحد، بانک خاورمیانه )وخاور( با ۱۹۲ واحد و سرامیک های صنعتی 
اردکان )کسرا( با ۱7۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در سوی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هزار و ۳۱۰ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 7۵7 واحد، پاالیش نفت اصفهان)ش��پنا( با 
۵7۲ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۵۶۵ واحد، بانک ملت )وبملت( با 
۵۲۰ واحد، پاالیش نفت بندرعباس َ)بندر( با 4۳۲ واحد، بانک پارس��یان 

)وپارس( با 4۳۱ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 4۲۹ واحد، 
بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۳۹۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۳۸۱ واحد 
و گروه بهمن )خبهمن( با ۳44 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.

همچنین شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ملی صنایع 
مس ایران )فملی(، ایران خودرو )خودرو(، پاالیش نفت تهران )ش��تران(، 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، سایپا )خساپا( و بانک تجارت )وتجارت( از 
جمل��ه نمادهای پربیننده بورس بودند. گ��روه خودرو هم در معامالت روز 
دوشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و 
۸۲۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص فرابورس نیز بیش از ۹۹ واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال ۱۹ ه��زار و ۱74 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
۳ میلی��ارد و ۲۹۲ هزار برگه س��هم به ارزش ۱4۰ ه��زار و ۸۳۵ میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. نمادهای صنعتی مینو )غمینو(، پلیمر آریا ساسول 
)آری��ا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، توکاریل )توریل(، توس��عه و 
عمران اس��تان کرمان )کرمان(، قاسم ایران )قاسم( و بیمه سامان )بساما( 
با تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، پاالیش نفت ش��یراز )ش��راز(، بیمه کوثر )کوثر(، پاالیش 
نفت الوان )ش��اوان(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور(، پتروشیمی غدیر )شغدیر(، نفت ایرانول )شرانل( و پتروشیمی 

مارون )مارون( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.
چه عواملی باعث افت شاخص بورس شدند؟

ادامه نوس��ان و کاهش بورس باعث شد، شاخص کل روز شنبه برای بار 

دوم طی شش ماه گذشته تا کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش 
یابد، هرچند که روز یکشنبه مجددا به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
بازگشت و باعث شد نگاه ها دوباره به سمت این بازار بازگردد. با این حال، 
ش��اخص بورس در روز دوشنبه بار دیگر بر مدار نزولی ققرار گرفتا و بیش 

از ۵ هزار واحد افت کرد.
 درباره سمت و سوی حرکتی بورس، بهزاد صمدی تحلیلگر بازار سرمایه 
با تاکید بر اینکه حاش��یه بازار و اتفاقات��ی از جمله  نفتکش کره جنوبی، 
تصمیم فوالدی وزارت صمت، اقدامات انتخابی ترامپ و... باعث ایجاد ترس 
در س��هامداران ش��د، به ایسنا گفت: این حواش��ی باعث شد شاخص کل 
اصالحی را تا نواحی یک میلیون و ۲۸۰ واحد تجربه کند. شاخص کل از 
نظر تکنیکالی تقریبا  داخل الگوی هارمونیک از نوع ساده در حال تکمیل 
بود و تا حوالی 7۸ درصد را اصالح کرد و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به 
محدوده ۲۸ رسیده بود. از نظر تکنیکال هر زمانی اندیکاتور شاخص کل به 
محدوده ۲۵ تا ۳۰ می رسد، شاهد بازگشت آن هستیم و این بار هم شاهد 

واکنش تکنیکالی به این محدوده بودیم.
او ادام��ه داد: انتظ��ار می رود ش��اخص کل با توجه ب��ه در پیش بودن 
گزارش های فصل پاییز و گزارش های ماهانه دی ماه، رش��د داش��ته باشد 
و در گام نخس��ت می تواند تا حوالی یک میلیون و 4۵۰ واحد برس��د. در 
آنج��ا باید دید عرضه و تقاضا می توان��د از قله قبلی عبور کند یا خیر. اگر 
شاخص کل این توان را داشته باشد و از محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار 
واحد عبور کند، انتظار می رود به تارگت های خوبی تا حوالی قله ای که در 
مردادماه شکل گرفت برسیم اما اگر محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد 
شکس��ته نشود، دوباره موج ریزش��ی دیگری را خواهیم داشت که ممکن 

است تا عید نوروز طول بکشد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه  شرایط سیاسی بهتر شده 
اس��ت، گفت: ترامپ فقط ح��دود 7 روز کاری دیگر رئیس جمهور آمریکا 
خواهد بود و استرس بازار در مورد احتمال وقوع جنگ و تحریم ها کاهش 
خواهد یافت. همچنین گزارش ش��رکت ها بسیار خوب است و قیمت های 
جهان��ی رون��دی صع��ودی دارد. در میان مدت و بلندمدت به رش��د بازار 

خوش بین هستیم.
صمدی با بیان اینکه در بازار ایران دید اهالی بورس کوتاه مدت اس��ت، 
ابراز کرد: زمانی که یک فش��ار فروش ایجاد می ش��ود، سهامداران به صف 
ف��روش و زمانی که جو خوبی ایجاد می ش��ود به صف خری��د می روند. از 
آنجایی که قیمت های جهانی و نرخ دالر نیمایی همچنان رو به رشد است 

و موضوع قیمت گذاری دستوری در بورس کاال منتفی شده است، 
به نظر من اگر س��هامداران روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری کنند، 
نه تنها زیان نمی بینند بلکه در میان مدت می توانند سود خوبی هم  کسب 

کنند.

آیا بورس تهران بار دیگر به روزهای اوج بازمی گردد؟

نوسان زمستانی بورس
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جلوگیری از خام فروشی شدنی است
 اولویت های اول صادرات کشور های همسایه 

هستند
زادبوم گفت مهمترین کش��ور ها برای ص��ادرات محصوالت ایرانی، 
۱۵ کش��ور همسایه هس��تند.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
حمید زادبوم رئیس س��ازمان توسعه تجارت کشور در مراسم بیست 
و چهارمی��ن روز ملی صادرات اظهار کرد: به صادرکنندگان اقتصادی 
تبریک می گوییم که در خط مقدم اقتصادی حضور داشتند و نسبت 
به رش��د ش��اخص های کش��ور اقدام کردند. او افزود: سیاست وزارت 
صمت در بعد تعهد ارزی صادرکنندگان بسیار موفق عمل کرده و در 
این خصوص آرامش خاصی را احس��اس می کنیم و تجار درخصوص 

رفع تعهدات ارزی مناسب عمل کرده اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در حیث کشوری، اولویت 
اول همس��ایگان مرزی و کش��ور های هند و چین هستند و از حیث 
کاالیی، کاال هایی هس��تند که ارزش افزوده زیادی برای کشور دارند 
و با صادرات آنها کمبودی در کشور احساس نمی شود. زادبودم ادامه 
داد: برنامه ریزی ها بر این اس��اس است که در بلندمدت از خام فروشی 
محصوالت ایرانی جلوگیری کنیم که این مهم بسیار دشوار است، اما 
با همت واحد های تولیدی و تجار اقتصادی ش��دنی است. او در پایان 
تصریح کرد: با وجود اینکه بسیاری از تجار کشور از تجربه های زیادی 
برخوردار هس��تند، اما با آموزش هایی که در چند ماه اخیر برای این 
افراد در نظر گرفته شده بود، توانستیم نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

 مدل برنامه ریزی فروش پوشاک
و خریدهای جهانی پارچه

محقق دانشکده مهندسی نساجی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در 
پایان نام��ه خود مدلی برای برنامه ریزی فروش پوش��اک و منبع یابی 
جهانی پارچه ارائه کرد. به گزارش ایسنا، فاطمه درویشی، فارغ التحصیل 
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح 
»ارائه مدل برنامه ریزی توزیع )فروش( پوش��اک و خریدهای جهانی 
پارچه« گفت: فرآیند خرید و تخصیص سفارش به عرضه کنندگان در 
کنار سایر تصمیمات لجستیکی، منجر به یکپارچگی تصمیمات کانال 
عرضه فیزیکی می ش��ود. الگوی تصمیم گیری در صنعت نساجی، در 
ش��رایط عدم قطعیت همراه با مخاطراِت تالطم نرخ ارز برای دریافت 
کاالها در این طرح در قالب سه مدل کارآمد مورد تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: این تصمیمات به همراه با تصمیمات برنامه ریزی تولید میان 
مدت، می تواند به همزمان سازی جریان مواد در امتداد زنجیره عرضه منجر 
ش��ود. این پژوهش��گر با اش��اره به اهداف اجرای پروژه گفت: این پروژه با 
هدف بررس��ی تصمیمات یکپارچه لجس��تیکی )شامل خرید و تخصیص 
س��فارش پارچه( و ارزیابی یکپارچگی برنامه ریزی خرید، تولید و مدیریت 
موجودی برای تصمیمات همزمان خرید پارچه و تولید پوش��اک با وجود 
مراکز توزیع میانی انجام گرفته است. درویشی افزود: نتایج ما نشان می دهد 
ک��ه عدم توجه به عدم قطعیت و مخاطرات موجود در خریدهای خارجی 
در صنعت نس��اجی )با وجود تغییرات نرخ ارز( هزینه های قابل توجهی را 
ایجاد می کند که منجر به از دست دادن تقاضای مشتری شود. مضاف بر 
آنکه رقابت پذیری صنعت پوشاک وابستگی چشمگیری به هزینه های حمل 
و میزان خرید مواد در دوره های تصمیم گیری تاکتیکی دارد. فارغ التحصیل 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر این نکته که پروژه یادشده با هدف 
مدیریت زنجیره تامین در صنعت نس��اجی به عنوان یکی از مس��ائل مهم 
پیش روی بنگاه های اقتصادی  اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: صنعت 
پوشاک یکی از بزرگترین صنایع جهان است و برخی از شرکت های بزرگ 
محصوالت خود را به طور همزمان در ده ها کشور تولید می کنند. درویشی 
اضافه کرد: اگرچه همه شرکت های پوشاک به یک اندازه گستردگی ندارند، 
اما با توجه به روند افزایشی تولید از سوی شرکت های پوشاک و گسترش 
هم افزایی در تجارت جهانی، تصمیمات مرتبط با فرآیند خرید مواد اولیه و 
تخصیص سفارش به عرضه کنندگان همراه با سایر تصمیمات را در شرایط 

عدم قطعیت و نوسانات نرخ ارز مورد بررسی قرار داد ه ایم.
وی با اش��اره به ضرورت ارائه مدل برای برنامه ریزی خرید و منبع یابی 
جهانی پارچه گفت: با توجه به اهمیت خرید در مدیریت زنجیره تامین، 
در دس��ترس نبودن منابع داخلی و عدم توانایی س��ازمان ها برای تولید 
هم��ه مواد و محص��والت مورد نیاز و نیز افزایش رقابت بین س��ازمان ها 
و تمرک��ز ب��ر فعالیت های اصلی ب��ه منظور افزایش کیفی��ت و خدمات 
مش��تری، انتخاب واحده��ای بافندگ��ی پارچه )منبع یاب��ی چندگانه(، 
موضوعی پیچیده و قابل تأمل است. وی با تاکید بر این نکته که یکی از 
موضوعات مهم و چالش برانگیز برای مدیران زنجیره تامین، عدم قطعیت 
در برنامه ریزی های این حوزه اس��ت، گفت: در این پژوهش سعی شده تا 
سه مدل برای مواجهه با مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش 
پارچه به عرضه کنندگان جهانی در صنعت نساجی و پوشاک در شرایط 
نوسانات ارزی ارائه شود. وی افزود: در واقع، سه مدل یکپارچه برنامه ریزی 
خرید، تولید و حمل و نقل با در نظر گرفتن عدم قطعیت داده ها توسعه 
داده ش��ده تا میزان خرید از هر تامین کننده با توجه به سطوح تخفیف 
ارائه شده از سوی تامین کنندگان، میزان تولید در هر دوره و تعداد و نوع 
حمل و نقل مشخص شود. این پژوهشگر با اشاره به مسئله اول مبنی بر» 
برنامه ریزی خرید-تولید چند هدفه با ارسال مستقیم«، گفت: یکپارچگی 
در برنامه ریزی خرید و تولید باعث می شود تا به اندازه نیاز و متناسب با 
تقاض��ا و  مقدار تولید هر دوره، خرید مواد اولیه انجام ش��ود که این امر 
منجر به کاهش هزینه های خرید، حمل و موجودی می ش��ود. وی افزود:  
همچنین تا حد ممکن، س��ود از دس��ت رفته ناش��ی از عدم پاسخگویی 
به تقاضا نیز کاهش پیدا می کند، چراکه فرآیند خرید و تولید براس��اس 
پاسخگویی به تقاضا و در نظر داشتن ظرفیت تولید و ظرفیت نگهداری 
موجودی، برنامه ریزی می ش��ود. درویشی با اش��اره به مسئله دوم تحت 
عنوان »تصمیم گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط عدم 
قطعی��ت« گفت: مدل ریاض��ی دوم به صورت  چند هدفه، چند منبعی، 
چند کارخانه تولیدی و چند محصوله در نظر گرفته ش��ده که با عنوان 
کوتاه شده »تصمیم گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط 
عدم قطعیت« بیان می شود. وی با اشاره به مسئله سوم، یعنی »تخصیص 
بهینه سفارش��ات در زنجیره تامین دو سطحی با باراندازهای متقاطع و 
نوسانات تصادفی تقاضای پوشاک« گفت: در مدل سوم، استراتژی توزیع 
بارانداز متقاطع به عنوان موضوعی مهم درنظر گفته می شود، با این تفاوت 
که برخالف مدل دوم که در آن فقط یک انبار میانی در نظر گرفته شده، 

در مدل سوم چند بارانداز متقاطع در مرز کشور خریدار مفروض است. 

اخبـــار

رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور گفت با توجه به ش��رایط 
مساعد تولید دام، تا پایان سال هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

منصور پوریان، رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات بازار گوش��ت خب��ر داد و گفت: با 
توجه به فراوانی تولید و عرضه، در برخی قطعات گوش��ت شاهد کاهش 

نسبی قیمت بوده ایم.
او افزود: علی رغم آنکه به ایام  پایانی س��ال نزدیک می شویم، به علت 

شرایط مساعد تولید دام هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم.
پوریان با اشاره به اینکه تولید دام و گوشت کشور در شرایط مناسبی 
ق��رار دارد، بیان کرد: اگ��ر اقدامی از جانب سیس��تم های قیمت گذار و 
تصمیم گیر همچون س��تاد تنظیم بازار انجام نشود، سال خوبی را پشت 

سر می گذرانیم.
رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام میزان واردات گوش��ت را ناچیز 
دانس��ت و گفت: واردات گوش��ت در حد ناچیز، مزی��ت تولید داخل را 

نش��ان می دهد، به طوری که امس��ال هیچ گونه گوشت یخی وارد کشور 
نشده است و تولید کاال به وفور در داخل انجام می شود.

نرخ هر کیلو گوسفند زنده 45 هزار تومان
او قیمت هر کیلو گوساله زنده را ۳۵ هزار تومان و گوسفند را 4۵ هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: قیمت کنونی هر کیلو الشه گوساله ۶۸ تا 7۰ 

هزار تومان و گوسفند ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان است.
این  مقام مسئول ادامه داد: با توجه به میزان حجم دامی که در دست 
دامداران اس��ت، انتظار صادرات دام را به علت مازاد داشتیم که به علت 
آنکه به ایام پایانی سال رسیدیم، این امکان وجود ندارد، به همین خاطر 

با حجم زیادی از گوشت و دام در کشور روبه رو هستیم.
به گفته او، با بازشدن مراکز پرمصرف پیش بینی می شود که بازار دام 

و گوشت کشور از رکود خارج شود.
پوری��ان با بیان اینکه نوس��ان قیمت خاصی در بازار گوش��ت نداریم، 
گفت: همه س��اله در فصل زمس��تان بازار دچار نوس��انات شدید قیمت 

می شد که امس��ال با وجود نبود برخی مشکالت نظیر جابه جایی دام از 
استانی به استان دیگر افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

واردات گوشت صرفه اقتصادی ندارد
ای��ن فعال اقتص��ادی با بیان اینک��ه ۱۰ درصد نیاز کش��ور از طریق 
واردات تامین می ش��د، گفت: همه ساله ۱۰ درصد نیاز مصارف صنعتی 
و پرمصرف ها از طریق واردات تامین می شد که امسال به ۶ تا 7 درصد 

کاهش یافته است.
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام در پایان با اشاره به اینکه واردات 
گوش��ت صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به نوس��ان نرخ ارز، 
هم اکنون قیمت هر کیلو گوش��ت یخی گرید c باالی ۱۱۰ هزار تومان 
اس��ت که با این وجود امکان رقابت ب��ا بازار داخل وجود ندارد، بنابراین 
ب��رای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد ک��ه واردات انجام دهد. هرچند 
برخی واردکنندگان در محدوده گوش��ت گوسفندی حدود ۲ هزارتن و 

گوشت گوساله ۱۰ هزار تن باید رفع تعهد کنند.

ثبات قیمت گوشت تا پایان سال بر بازار حاکم است

س��خنگوی اتحادیه مرغداران میهن گفت تولیدکنن��دگان تخم مرغ 
شناسنامه دار، محصول خود را از مرغداران خریداری می کنند.

ناصر نبی پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از عرضه روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن تخم مرغ با نرخ مصوب 
۱4 ه��زار توم��ان به میادین می��وه و تره بار خب��ر داد و گفت: علی رغم 
آنکه تش��کل ها تخم مرغ با نرخ مصوب در اختیار میادین میوه و تره بار 
قرار می دهند، اما تعزیرات مرغداران را جریمه و تولیدات شان را مصادره 

می کند که با استمرار این روند تولیدکنندگان تمایلی به تولید ندارند.
او در واکنش به مباحث مطرح ش��ده پیرام��ون چالش تولید و تامین 
تخ��م مرغ اف��زود: کمبود تخم مرغ و چالش ب��ازار واقعیت ندارد، اما اگر 
دول��ت مرغداران را مکلف به عرضه تخم م��رغ با نرخ مصوب نکند، بازار 

به تعادل می رسد.
چالش تولید تخم مرغ واقعیت ندارد

نبی پور دو نرخی بودن قیمت تخم مرغ را علت اصلی مش��کالت بازار 

برش��مرد و گفت: دو نرخی بودن تخم مرغ همانند ارز مش��کالتی ایجاد 
کرده اس��ت، در حالی ک��ه دولت اگر بازار را رها کند، مش��کالت مرتفع 

می شود چرا که مشکلی در تولید نداریم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ تا پایان سال به ۸۰۰ 
تا ۹۰۰ هزار تن می رسد، بیان کرد: تولید فعلی تخم مرغ با میزان تقاضا 
در نقطه سر به سر قرار دارد. سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن رهاسازی 
ب��ازار را راه حل تعدی��ل قیمت تخم مرغ در ب��ازار اعالم کرد و گفت: در 
شرایط فعلی بس��یاری از مرغداران، مرغ تولیدی خود را روانه کشتارگاه 
می کنند، در حالی که با عرضه هر کیلو با نرخ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار 
و ۶۰۰ تومان دست به چنین کاری نمی زنند. او با اشاره به اینکه کیفیت 
تخم مرغ شناسنامه دار با فله تفاوتی ندارد، بیان کرد: این در حالی است 
که انجمن تخم مرغ شناسنامه دار، محصول را با عرضه در بسته بندی های 
مختلف با اختالف چش��مگیری در بازار عرض��ه می کند که با این وجود 
جای این سوال مطرح است که تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار هم 

تخ��م مرغ را از مرغداران می خرند وگرن��ه از کره ماه که نمی آورند که با 
اختالف هر کیلو ۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می کنند.

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه میزان نهاده دامی سامانه بازارگاه 
جوابگوی نیاز مرغداران نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه فرمول محاسبه 
مس��ئوالن ب��رای توزیع نهاده ب��ا خوراکی که مرغدار ب��ه مرغ های خود 
می دهد، تفاوت دارد، از این رو ناچار اس��ت ۱۰ درصد ذرت و سویا خود 
را از ب��ازار آزاد خریداری کند، در حالی که در گذش��ته این میزان ۶۰ تا 

7۰ درصد بوده است.
واکنش مرغداران به دریافت کرایه پشت بارنامه

نبی پور در پایان با انتقاد از دریافت کرایه پشت بارنامه گفت: علی رغم 
افزای��ش کرایه حمل هر تن نهاده از بنادر ب��ه ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان، 
رانندگان تقاضای ۱۸۰ هزار تومانی کرایه پش��ت بارنامه را دارند، در غیر 
ای��ن صورت بار نمی زنند که با این وجود قیمت هر کیلو تخم مرغ ۵۰۰ 

تومان افزایش می یابد.

گف��ت صادرکنندگان در ش��رایط حال حاضر ب��ا حداقل حمایت ها 
فعالی��ت می کنند.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، غالمحس��ین 
ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراس��م بیست و چهارمین روز 
ملی صادرات اظهار کرد: صادرکنندگان، جهادگران اقتصادی و تجاری 
کشور هس��تند مخصوصا صادرکنندگان ایرانی که در این شرایط ویژه 

و سخت فعالیت می کنند.
او اف��زود: صادرات ام��روز به عنوان نوک پیکان حرکت و پیش��رفت 
کشور ها انتخاب شده اس��ت و مالک شاخص های جهانی برای برآورد 
اقتص��ادی کش��ورها، حضور تج��ار و کاال های هر کش��ور در بازار های 

بین المللی است.

رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران بیان کرد: صحبت ه��ای زیادی مطرح 
می ش��ود که ما دنبال رونق تولید، رفاه و معیش��ت مردم، کاهش نرخ 
ت��ورم و افزایش درآمد ها هس��تیم که همه اینها از راه تجارت کش��ور 
امکان پذیر است و نهایتا رونق تجارت زیر سایه صادرات و صادرکنندگان 
امکان پذیر است. ش��افعی ادامه داد: هیچ یک از صادرکنندگان مشوق 
مال��ی و پولی نیاز ندارند، تنها چیزی که نی��از دارند، امنیت و آرامش 
خاطر در مس��یر تجارت اس��ت، اما در این خصوص هیچ زیرس��اختی 

فراهم نیست و اقدامی صورت نمی گیرد.
او تصریح کرد: حرف و عمل در کش��ور فاصله زیادی دارد و از طرف 
بخش خصوصی از تریبون های مختلف درخواست هایی صورت می گیرد، 

اما دریغ از کوچک ترین حمایت  از تجار؛ بنابراین صادرکنندگان در این 
شرایط بحرانی  با حداقل حمایت ها فعالیت می کنند.

رئیس اتاق بازرگان��ی ایران مطرح کرد: بخش خصوصی پرچم و نام 
ایران و کاال ه��ای ایرانی را در بازار های جهانی باال نگه داش��ته اند، اما 
دولت روند کار بخش خصوصی را به جای حمایت، مختل کرده است. 
بخ��ش خصوصی ظرفیت های بس��یار زیاد و باورنکردن��ی دارد که در 

صورت نبود توجه کافی از بین خواهد رفت.
ش��افعی در پایان اظهار کرد: به لش��کر صادرکنندگان کشور کمک 
کنی��م و قوت قلبی برای آنها باش��یم تا با نهایت ق��درت روبه جلو در 

راستای پیشرفت کشور اقدام کنند.

کیفیت تخم مرغ فله با شناسنامه دار تفاوتی ندارد

صادرکنندگان به مشوق مالی نیازی ندارند؛ حمایت می خواهند

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

23 دی 1399

شماره 1705



اخبار

وارونگی در مراکز معاینه فنی خودرو
با کمال تأس��ف فرهنگ اس��تفاده از بازرس��ی خودرو در کشور ما هنوز جا 
نیفتاده اس��ت و هنوز از یک دس��تورالعمل و یا آیین نامه ای کارشناس��ی شده 

برخوردار نیستیم.
عباس مجیدی نژاد در اواخر پاییز و در اوایل زمستان بنا بر شرایط جوی و سرد 
ش��دن هوا د ر ش��رایطی که پد یده وارونگی اتفاق می افتد ، د مای هوا بین د و ارتفاع 
محد ود  یا از س��طح زمین تا ارتفاع محد ود ی به جای س��رد  شد ن با روند ی بسیار 
تد ریجی گرم تر شد ه یا ثابت می ماند  این حالت را وارونگی می نامند  که عکس روند  
عمومی رفتار جو زمین اس��ت. در شهرهای بزرگ بنا بر حجم عظیم از آلود گی در 
زمانی کوتاه منجر به تراکم مش��هود  و قابل رویت می رسند  و اصطالحا از مرزهای 
هوای قابل استنشاق عبور کرد ه و شرایط خطرناک را ایجاد  می کنند، اما پنداری یکی 
از اثرات وارونگی هوا را باید در پدیده معاینه فنی خودرو کشف کرد. در این پدیده د ر 
چنین شرایطی خود روها و کارخانه ها د ر منطقه ای تولید  د ود  و آلود گی می کنند ، این 
آلود گی ها امکان خروج ند اشته و د ر الیه ای از هوا محبوس می ماند  و تا زمان وزش 
باد  بر روی هم انباشته می گرد ند . برج سازی های اطراف شهر تهران خود بزرگترین 
معضل در جهت برای چنین ش��رایطی است.  ش��ورای  عالی شهرسازی و معماری 
کشور اوایل سال ۹4 با این تشخیص که قطار بلند مرتبه های مسکونی و تجاری در 
منطقه ۲۲ تهران - به عنوان نقطه اصلی کریدور هوایی این کالنشهر- ورودی جریان 
هوای تازه به پایتخت را مسدود کرده است، از شهرداری و استانداری تهران خواست 
تا اطالع ثانوی، صدور مجوز ساخت برای برج های جدید در غربی ترین نقطه تهران 
را متوقف کنند، اما از آن زمان تاکنون، به دلیل مخالفت صریح مدیران شهر تهران با 
استدالل شورای عالی شهرسازی، نه  تنها برج سازی ها در منطقه ۲۲ متوقف نشده که 
در سایر مناطق غرب و شمال غرب پایتخت نیز ادامه داشته و متوقف نگریده است.« 
سازمان حفاظ و محیط زیست کشور برای چنین شرایطی سکوت اختیار می کند اما 
هر ساله به صورت یک سریال تکراری در این فصل دستگاه متولی هم صدا با شرکت 
کنترل هوای تهران از آلودگی هوا و عدم نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها طرح 
کرده و مراکز معاینه فنی خودرو تمایز قائل می شوند. به نقل از سایت تین نیوز: آقای 
شهیدزاده مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در تهران بیش از ۳ 
میلیون دس��تگاه خودرو وجود دارد که حدود یک میلیون و۲۰۰  هزار دستگاه آن 
به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کرده و بقیه خودروها که ۶۰ درصد از خودروها 
است، به دلیل انجام معاینه فنی استاندارد و سخت گیرانه در مراکز مکانیزه معاینه 
فنی تهران به مراکز اطراف ش��هر مراجعه می کنند.  در ادامه بیان داشت متأسفانه 
نظارت کافی بر روی این مراکز وجود ندارد و در صورت برخورد با متخلفان هم این 
برخورد، بسیار ضعیف و غیربازدارنده است.« مراکز معاینه فنی خودروها در کشور 
با معضالت متعددی روبه رو بوده و دستگاه های متولی این سیستم خود به صورت 
سلیقه ای برخورد می کنند و نکته قابل توجه اینکه امروزه تمامی مراکز معاینه فنی 
سبک و سنگین در کشور با هزینه قابل توجهی که پرداخت شده ارسال اطالعات 
خود با رمزنگاری انجام می دهند. با عنوان معاینه فنی استاندارد سخت گیرانه در یک 
مرکز و در مرکز دیگری به علت عدم نظارت بسیار ضعیف انجام می شود را چگونه 
می تواند درک کرد؟ آیا در صحت گفتار مدیران اجرایی این فرآیند باید شک کرد؟

با کمال تأس��ف فرهنگ استفاده از بازرسی خودرو در کشور ما هنوز جا نیفتاده 
است و هنوز از یک دستورالعمل و یا آیین نامه ای کارشناسی شده برخوردار نیستیم. 
ب��ا ورود بخش خصوصی در این حوزه از س��ال ۸۳ تاکن��ون به قیمت روز حدود 4 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که هنوز دارای یک هویت و شخصیت 
مشخصی در کشور نبوده است. مدیران دستگاه مختلف نیز با رفتارهای غیرسازمانی 
خود نمکی بر این زخم هستند. انچه که مایه گالیه مندی است اینکه دستگاه های 
متولی و اجرایی در این فرآیند به هنگام این س��خنان بی پایه و اساس��ی که گفته 
می شود، سکوت اختیار می کنند و در صدد دفاع از حرفه برنمی آیند. از آن بدتر نیز 
سازمان های مردم نهاد )سمن ها( در این فرآیند نیز بنا بر از دست ندادن روابطی که 
با دستگاه های متولی و اجرایی رعایت برخی از مسائل کرده و از خط قرمزها عبور 
نکرده و اعتراضی هم ندارد. البته این گونه برخوردهای ناشایست مدیریتی هم گونه 
گفته شده سبقه چند س��اله دارد که شهرداری کالنشهرها در فرآیند معاینه فنی 
خودروها نظری هم به انتفاع در این بازار داشته و مطاع خود ارزنده تر ارائه می کنند. 
هنوز خاطره آن مدیر کانادانشین که تئوری مدیریت خستگی مردم ارائه کرده بود از 
ذهن ها پاک نشده است. ریشه این برخوردها باید در ویژه خواری شهرداری بالخص 
کالنشهرها دانست که به انحای مختلف قصد دریافت وجه های غیرقانونی داشته و 
هیچ از سازمان های نظارتی با وجود چندین اعتراض و شکایت جوابی حاصل نشده 
است. امید است که برای حال و رفاه شهروندان این مرز بوم کژرفتارهای سازمانی و 

شخصی کنار گذاشته تا به اهداف خود دست یابیم.

چرا روند حباب شکنی در بازار خودرو متوقف 
شد؛ گام سوم چیست؟

رون��د تخلیه حباب خودرو بع��د از دو ماه پیاپی کاهش قیمت فروش خودروهای 
احتکارش��ده، متوقف ش��د. به گزارش پدال نیوز، بررس��ی ها درباره علت این رخداد 
آن هم در عصر ریزش بازارهای موازی نش��ان می دهد خودرو در مس��یر بازگشت از 
قیمت های حبابی اکنون به »هسته سخت« برخورد کرده است. طی ماه های آبان و 
آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از »کاهش ریسک غیراقتصادی« و »افزایش زمزمه های 
حذف قیمت دستوری«، برای محتکران و سفته بازها ناامن شد. این دو گروه تا مهرماه 
با موج سواری روی »انتظارات تورمی« و »بازار دو نرخی« با همه توان خود به شارژ 
حباب قیمت دس��ت زدند، با این حال سطح فعلی قیمت به خصوص در خودروهای 
خارج��ی بعضا تا ۵۰ درصد باالتر از قیمت واقعی اس��ت. قیمت های نجومی نتیجه 
»اثر ذهنی تعرفه واردات خودرو« است. از آنجا که جهش های دو سال گذشته نرخ 
ارز اثر مس��تقیم بر صعود قیمت خودروهای خارجی داشته، در شرایط فعلی، حذف 
تعرفه واردات به »عبور تورم خودرو از هس��ته س��خت« منجر می شود که به معنای 
شروع دوباره تخلیه حباب این بار با شتاب بیشتر از دو ماه قبل خواهد بود. منحنی 
قیمت خودرو از اواس��ط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حاال این دولت است که 
می تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و 
گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک 
غیراقتصادی )ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز(، حباب بازار خودرو 
در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته ای و برجام از 
سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی 
ش��د و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص »خودرو« هم چند انفجار قیمت 
را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه )به دلیل تحریم( از یک سو و ممنوع 
شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال 
باالبرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام اما در اواسط آبان و 
پس از آنکه دونالد ترامپ ضدبرجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شکس��ت خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیراقتصادی نیز 
در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد. 
واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه ها سرکشی، سر به 
زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال 

در ادامه، سیاست گذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. 

مع��اون برنامه ری��زی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی گفت 
درآمد عوارض آزادراه های مشارکتی به دو حوزه »استهالک اصل و سود 

سرمایه گذار« و »تعمیر و نگهداری مسیر« اختصاص می یابد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، اوایل دی ماه 
نرخ جدید آزادراه های غیردولتی به ش��رکت های آزادراهی ابالغ و از ۱۰ 
دی م��اه، نرخ های جدید از مس��افران و کاربران و خودروهای عبوری از 

آزادراه های خصوصی دریافت شد.
این در حالی است که وزارت راه در ماه های پایانی سال ۱۳۹۹، نسبت 
به ابالغ نرخ های جدید اقدام کرد؛ نرخ عوارض سال ۱۳۹۸ در مردادماه 
اب��الغ ش��ده بود و این وزارتخان��ه با ۵ ماه تأخیر و در دی ماه امس��ال، 

نرخ های سال جاری را تعیین کرده است.
ب��ه گفته معاون وزیر راه، عوارض آزادراه ه��ا بین ۵ تا ۳۰ درصد و به 

طور متوسط حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
معاون وزیر راه: 1600 کیلومتر آزادراه مشارکتی داریم 

امیرمحم��ود غف��اری، معاون وزی��ر راه در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، 
درب��اره عوارض آزادراه های خصوص��ی گفت: ۱۸ آزادراه که وزارت راه و 
شهرسازی متولی آنهاس��ت، به صورت مشارکتی ساخته شده که طول 

آن به ۱۶۰۰ کیلومتر می رسد.
وی با بیان اینکه ساالنه بیش از ۳۵۰ میلیون خودرو از این آزادراه ها 
ت��ردد می کنند، افزود: مدل تج��اری آزادراه های مش��ارکتی در هنگام 
امضای قرارداد احداث، تعریف می ش��ود. اصل و سود سرمایه گذاری در 
احداث این آزادراه براساس مدل مالی تعریف شده در قرارداد مستهلک 
می شود که محل استهالک اصل و سود سرمایه، عوارض تردد خودروها 

است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: 
از دیگر وظایف شرکت سرمایه گذار و مشارکت کننده در احداث آزادراه، 
تعمیر و نگهداری ساالنه آزادراه ها است که هزینه آن نیز از عوارض تردد 
خودروها، دریافت و در قراردادهای ساخت آزادراه، رقم ۱۵ درصد درآمد 

حاصل از عوارض برای این منظور ذکر می شود.
افزایش نرخ عوارض براساس نرخ تورم

وی با تأکید بر اینکه ش��رکت های آزادراه های خصوصی، صورت های 
مالی خود را س��االنه به تأیید شرکت های حسابرس تحت نظارت وزارت 

اقتصاد می رس��انند، گفت: نرخ عوارض این آزادراه ها هر س��اله براساس 
نرخ تورم افزایش می یابد.

غفاری با اش��اره به اینکه نرخ نهایی عوارض آزادراهی هر ساله پس از 
پیشنهاد این شرکت ها و بررسی آن در وزارت راه و شهرسازی، با تأیید 
وزیر راه به این آزادراه ها ابالغ می ش��ود، تصریح کرد: امس��ال متوس��ط 
افزایش نرخ عوارض آزادراه ها ۱4.۸ درصد بوده است، درحالی که ساالنه 
بای��د حداقل ۳۰ درصد نرخ عوارض آزادراه��ی افزایش یابد تا هم روند 
اس��تهالک اصل و سود س��رمایه احداث آزادراه طی و هم هزینه تعمیر 

و نگهداری س��االنه آزادراه ها پوش��ش داده شود؛ این حدوداً ۱۵ درصد، 
»متوس��ط« افزایش عوارض آزادراه ها در س��ال ۹۹ است که از ۵ تا ۳۰ 

درصد در آزادراه های مختلف را شامل می شود.
مالحظات اجتماعی و رسانه ای سبب می شود تا نرخ عوارض 

آزادراه ها به صورت واقعی نباشد
مع��اون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه برخی مالحظات اجتماعی و رس��انه ای سبب می شود که افزایش 
ن��رخ عوارض آزادراه ها به صورت واقعی نباش��د، گفت: در درازمدت این 
مالحظات به زیان مردم است، چراکه براساس فرمول های سازمان برنامه 
و بودجه، هزینه نگهداری هر مس��یر معادل ۲ تا ۶ درصد هزینه احداث 

همان مسیر براساس قیمت روز خواهد بود.
درآمد آزادراه های خصوصی از عوارض سال 98 برای تعمیر 

مسیر، فقط 132 میلیارد تومان بود
غف��اری ادام��ه داد: اگر بخواهیم همان حداقل درصد گفته ش��ده که 
۲ درصد اس��ت را اعمال کنیم، س��االنه باید ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه 
نگهداری این ۱۶۰۰ کیلومتر آزادراه ش��ود. این در حالی است که سال 
گذش��ته تنه��ا ۱۳۲ میلیارد توم��ان از محل درآمد ع��وارض آزادراه ها 

می توانستیم برای تعمیر و نگهداری هزینه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کاربران آزادراه ها عالوه بر اینکه رقمی 
ب��ه عنوان عوارض پرداخت می کنند، اما از کیفیت مس��یر آزادراه راضی 
نیستند و این سوال برای شان پیش می آید »پولی که پرداخت می کنیم، 
صرف چه کاری می ش��ود؟«، درحالی که رقم عوارض پرداختی از سوی 

کاربران، نرخ واقعی نیست.
آخرین بار 17 ماه قبل عوارض آزادراه ها افزایش یافته بود

مع��اون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی با بیان 
اینک��ه آخرین افزایش نرخ عوارض ۱7 ماه قبل بود، گفت: در طول این 
۱7 ماه نرخ بسیاری از کاالها از جمله خودرو افزایش چند برابری داشته 

اما عوارض آزادراه ها تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.
غف��اری تأکی��د کرد: یک ری��ال از عوارض آزادراه ه��ا در جیب دولت 
نمی رود و به عنوان اصل و س��ود س��رمایه س��اخت و احداث آزادراه ها 
به سرمایه گذار پرداخت می ش��ود. اگر اصل و سود سرمایه سرمایه گذار 

مستهلک نشود، قطعاً برای پروژه های بعدی انگیزه نخواهد داشت.

چرا عوارض آزادراه ها افزایش یافت؟

دبیر انجمن صنفی کارفرمای��ی تولید و تامین کنندگان مواد اولیه و 
زنجیره ارزش صنایع الس��تیک کش��ور ضمن اعالم زمان آغاز فرآیند 
ثبت نام اعضا در انجمن س��ایر جزییات مربوط به روند فعالیت و نحوه 

تعامل با اعضا را تشریح کرد.
عبداهلل ش��هریوری در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اهداف تش��کیل انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر اظهار داشت: 
این انجمن با هدف ارتباط علمی و فنی س��ازنده و سیس��تماتیک بین 
اعضای زنجی��ره ارزش، هم افزایی اعضای زنجیره ارزش الس��تیک در 
راس��تای رفع موانع تولید، ایجاد روابط موثر به عنوان نماینده زنجیره 
ارزش در مجام��ع و رخدادهای برون س��ازمانی و اعت��الی علمی اعضا 
از طری��ق برگزاری دوره های آموزش��ی موثر و برگزاری س��مینارها و 

کارگاه های آموزشی تشکیل گردیده است.
وی درخصوص نحوه شکل گیری انجمن و انتخاب اعضای آن گفت: 
پ��س از درخواس��ت هیأت امن��ا از اداره کل س��ازمان های کارگری و 
کارفرمایی جهت شکل گیری انجمن، مراحل قانونی از جمله تایید نام 
پیشنهادی برای انجمن، درج آگهی تاسیس و آگهی دعوت به مجمع، 
برگزاری مجمع موسس��ان و انتخاب اعضای حقوقی و بازرس اصلی و 
علی البدل از بین متقاضیان طی شد و بدین ترتیب پس از طی مراحل 
نهای��ی و قانون��ی، تاییدیه مراج��ع مربوطه برای ش��کل گیری انجمن 
تحصیل گردید.  دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین کنندگان 
مواد اولیه و زنجیره ارزش صنایع الستیک کشور افزود: به دنبال انتشار 
آگهی از س��وی هیأت موسس، ۱۵ شرکت مختلف، به عنوان متقاضی 
عضویت در انجم��ن، اعالم آمادگی کردند و بدین ترتیب اعضای اولیه 

انجمن شناخته شدند.
شهریوری درخصوص انواع کمیته های تخصصی و کارگروه های فعال 

در انجم��ن به کمیت��ه تامین، تولید، توزیع، خدم��ات پس از فروش و 
کمیت��ه بازیافت اش��اره کرد و افزود: این کمیته ها متش��کل از اعضای 
انجمن بوده و در هر کمیته یکی از اعضای هیأت مدیره ریاست کمیته 

را برعهده خواهند داشت.
وی درخصوص اعضای تش��کیل دهنده کمیته های تخصصی و حوزه 
فعالی��ت آنها تصریح ک��رد: تامین کنندگان مواد اولیه، ماش��ین آالت و 
خدمات فنی و مهندسی و مباحث آزمونی به عضویت در کمیته تامین 
درخواهند آمد. کمیته تولید ش��امل تولیدکنندگان تایر، تیوپ و نوار، 
کمیته توزیع ش��امل واردکنندگان، نمایندگان فروش و فروش��ندگان 
تایر و کمیته خدمات پس از فروش ارائه دهندگان خدمات تعویض تایر 
و آپاراتی ه��ا را دربر می گیرد. تولیدکنندگان پودر الس��تیک و ریکلیم 

نیز مشمول کمیته بازیافت خواهند شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمای��ی تولید و تامین کنندگان مواد اولیه و 
زنجیره ارزش صنایع الس��تیک کش��ور در ادامه درخصوص زمان آغاز 
فرآیند عضوگیری انجمن گفت: فرآیند عضوگیری پس از نهایی شدن 
مراحل قانونی مربوطه، از روز سه ش��نبه ۲۳ دی ماه س��ال جاری و از 

طریق سایت انجمن به آدرس www.tvca.co آغاز خواهد شد.
ش��هریوری با بیان اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت 
دارا بودن شرایط مي توانند به عضویت این انجمن درآیند، درخصوص 
ش��رایط عضویت گفت: تابعیت ایران، داش��تن حسن شهرت، استقرار 
)حقیق��ی یا حقوق��ی( در ح��وزه جغرافیایی فعالی��ت انجمن صنفی، 
فعالی��ت در حرف��ه زنجیره ارزش صنایع الس��تیک کش��ور در حوزه 
جغرافیایی انجمن صنفی با ارائه مدارک شناس��ایی و مجوزهای معتبر 
شامل: پروانه بهره برداری و یا جواز کسب و سایر مدارک احراز هویت، 
فعالیت در بخش خصوصی )درخصوص اشخاص حقوقی مالکیت بیش 

از ۵۱ درصد س��هام متعلق ب��ه بخش خصوصی باش��د(، ارائه مدارک 
معتب��ر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قان��ون کار، قبول و تعهد اجرای 
مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی و پرداخت 
ورودیه و حق عضویت به طور مرتب که بر حسب گروه کاری متفاوت 
خواهد بود، از ش��رایط موردنیاز برای عضویت ش��رکت ها و اش��خاص 
حقیقی در انجمن است. وی با اشاره به اینکه میزان حق عضویت برای 
ش��رکت های مختلف متفاوت اس��ت، ادامه داد: دامن��ه اعضای انجمن 
عبارتند از کل زنجیره ارزش الس��تیک اعم از شرکت های تولیدکننده 
و واردکننده تایر، ش��رکت های تولیدکنن��ده و واردکننده مواد اولیه و 
قطعات، شرکت های تس��ت و آزمون، شرکت های بازیافت، نمایندگان 
ف��روش و توزیع کنندگان تایر، آپاراتی ها و پنچرگیران و فروش��ندگان 
تای��ر. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین کنندگان مواد اولیه 
و زنجیره ارزش صنایع الس��تیک کشور درخصوص پیش بینی ها مبنی 
بر میزان اس��تقبال فعاالن صنف تایر از عضویت در این انجمن گفت: 
در بدو امر، میزان اس��تقبال بستگی به فعالیت بخش بازاریابی، روابط 
عمومی، تبلیغات و میزان معرفی هرچه بیش��تر انجمن در کشور دارد. 
با توجه به اینکه طیف وس��یعی از زنجیره ارزش الستیک می توانند به 
عضویت این انجمن درآیند، به نظر می رس��د با استقبال خوبی مواجه 
خواهد شد. عالوه بر آن تمامی فروشندگان عمده فروش و خرده فروش 

تایر می توانند متقاضی عضویت در انجمن باشند.
ش��هریوری همچنین درخصوص نحوه تعامل انجمن با نمایندگی ها 
گفت: این انجمن در راس��تای برقراری تعامل سازنده بین کل زنجیره 
ارزش صنعت الس��تیک ش��کل گرفت��ه و بهبود هرچه بیش��تر نحوه 
تعامالت کارخانجات تولید تایر با نمایندگی ها نیز پیرو همین سیاست 

در دستور کار انجمن قرار دارد.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ضمن اش��اره به اینک��ه اوراق گام 
جایگزین مناس��بی برای تس��هیالت بانکی اس��ت درخصوص جزییات 
واگذاری این اوراق به خودروسازان و قطعه سازان و مزایای ناشی از آن 

توضیحاتی را مطرح کرد.
احم��د نعمت بخش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو درخصوص 
جزییات واگذاری اوراق گام به خودروس��ازان و قطعه سازان و تاثیر آن 
بر دو صنعت خودرو و قطعه اظهار داشت: اعتبار گواهی مولد یا اوراق 
گام یک روش تامین مالی به عنوان جایگزین تس��هیالت بانکی اس��ت 
که در آذرماه س��ال ۹۸ در ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رس��ید و 

دستورالعمل آن در آذر سال ۹۹ اصالح و منتشر شد.
وی با اش��اره به اختصاص س��همیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی 
بانک مرکزی برای تامین نقدینگی از محل این اوراق گفت: کاربرد این 
اوراق بیش��تر در تامین نقدینگی زنجیره تولید بوده و به همین منظور 
اداره ای نیز در بانک مرکزی برای گره گشایی از مشکالت ناشی از ارائه 

این اوراق به واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران افزود: پش��توانه این اوراق، تضمین 
بانک اس��ت و در سررس��ید ۶ ماهه تا ۹ ماهه صادر می شود و کمتر از 
۶ ماه نیز می تواند باش��د اما عرضه این اوراق با هدف تامین نقدینگی 

اغلب ۶ ماهه یا ۹ ماهه خواهد بود.
نعمت بخش تصریح کرد: بر همین اس��اس، خودروس��ازان در زمان 
خری��د قطعه، مطاب��ق با ارزش تعیین ش��ده برای قطع��ات در عوض 
پرداخت نقدی، اوراق گام را تسلیم شرکت های قطعه سازی می نمایند 

و البته در زمان خرید این اوراق از سوی بانک های عامل براساس اعالم 
بانک مرکزی، اعتبارس��نجی خواهند ش��د و تا 7۰ درصد فروش سال 

گذشته خود نیز می توانند این اوراق را دریافت کنند.
وی اذعان داش��ت: قطعه س��از نیز می تواند اگر سررس��ید این اوراق، 
ش��ش ماهه اس��ت، یک شش��م این زمان یعنی تا یک ماه و اگر اوراق 
۹ ماهه اس��ت، ظ��رف 4۵ روز، اوراق را با هماهنگ��ی بانک به دیگری 

منتقل کند.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گف��ت: کل هزینه انتقال این اوراق 
به عنوان جایگزین نرخ تس��هیالت بانکی با کارمزد آن ۲ درصد اس��ت 
بدین معنا که قطعه س��از می تواند تا یک شش��م زمان سررس��ید، این 
اوراق را ب��ا هماهنگی بانک، ب��رای خرید مواد اولیه نظیر فوالد آلیاژی 
به فوالدسازان منتقل کند و آنها نیز به عنوان مثال برای خرید سنگ 
آهن به س��نگ آهن فروش انتقال دهند. نعمت بخش در ادامه با اشاره 
به اینکه انتقال اوراق هیچ هزینه ای برای قطعه س��ازان و خودروسازان 
ن��دارد بیان کرد: این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار نیز بوده 
به نحوی که قطعه سازان می توانند بالفاصله پس از گذشت یک ششم 
از زمان سررس��ید این اوراق، نس��بت به فروش و تنزیل آن در بورس 
اوراق به��ادار اق��دام کرده و ای��ن اوراق در بورس، به پ��ول نقد تبدیل 

نمایند.
وی درخص��وص مزایای اس��تفاده از اوراق گام تاکی��د کرد: با توجه 
به نرخ باالی تس��هیالت بانکی و دش��واری دریافت آن و از آنجایی که 
بانک ه��ا محدود به ارائه درصد خاصی از س��رمایه خ��ود تحت عنوان 

تس��هیالت هستند، اوراق گام جایگزین مناسبی برای تسهیالت بانکی 
است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اوراق گام خوشبختانه مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار را به همراه دارد، آیین نامه مربوطه نیز تنظیم و 
تصویب شده و کمک موثری برای نقل و انتقال پول میان شرکت های 

داخلی است.
نعمت بخ��ش با توجه ب��ه اینکه اوراق گام، ۶ یا ۹ ماهه هس��تند اما 
قرارداد قطعه سازان با خودروس��ازان 4 ماهه است، افزود: قطعه سازان 
مطالبات بس��یاری از خودروس��ازان دارند که ش��اید بیش از شش ماه 
و ی��ا حتی ۹ ماه از سررس��ید پرداخت این مطالبات گذش��ته باش��د، 
لذا اوراق گام برای قطعه س��ازان کارآمد خواهد ب��ود زیرا این اوراق از 
تضمین بانکی برخوردار بوده و معادل مبلغ آن در زمان سررس��ید، به 
طور کامل به دارنده اوراق پرداخت خواهد ش��د و از این طریق، بدهی 

خودروسازان به آنها تسویه می شود.
وی ادامه داد: البته قطعه س��ازان نیز می توانند رأسا، برای خرید مواد 
اولیه، متقاضی صدور اوراق گام شوند و به این منظور از سوی سیستم 

بانکی اعتبارسنجی می شوند.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پای��ان درخصوص هزینه تنزیل 
اوراق گام خاطرنش��ان ک��رد: به اعتق��اد بنده، دریافت ای��ن اوراق در 
مقایس��ه با ش��رایط فعلی ک��ه بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان 
پابرجاست و هیچ بهره ای نیز بابت تاخیر از سوی خودروسازان به آنها 

تعلق نمی گیرد، در رفع مشکالت نقدینگی آنها کارساز خواهد بود.

زمان آغاز عضوگیری در انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر و جزییات آن اعالم شد

پرداخت مطالبات قطعه سازان با اوراق گام تسهیل می شود
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تولید دس��تگاه ونتیالتور برای بیم��اران کرونایی یک��ی از نیازهایی بود که در 
روزهای اوج بیماری کرونا توس��ط ۲ ش��رکت دانش بنیان سرعت گرفت و نیازها 
تامین شد. یکی از تجهیزاتی که از اسفندماه سال پیش با شیوع بیماری کرونا در 

بیمارستان ها کاربرد زیادی دارد، دستگاه ونتیالتور 
اس��ت؛ تجهیزی ک��ه اگر نبود و تامین نمی ش��د، 
بیماران کرونایی زیادی را از دست می دادیم و آمار 
فوت ناش��ی از این بیماری در کشور روند صعودی 
می گرفت. ام��ا دانش بنیان هایی ک��ه پیش از این 
توانمندی خود را به اثبات رسانده بودند این بار هم 
با تمام توان به میدان آمدند و با تولید ونتیالتورهای 
موردنیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی، به یاری کادر 
درمانی و بیماران ش��تافتند.  ونتیالتور یا دستگاه 
تنفس مصنوعی، دس��تگاهی اس��ت ک��ه با توجه 
به وضعیت بیم��اران به عمل تنفس آنها کمک  و 
مشکالت تنفس��ی را برطرف می کند. طراحی این 
دستگاه به صورتی است که اکسیژن موردنیاز برای 

تنفس را به بیماران می رس��اند و دی اکس��یدکربن را از ریه آنها خارج می کند. دو 
ش��رکت دانش بنیان که توان تولید این دستگاه را داشتند با افزایش حجم و خط 
تولید خود اجازه ندادند که روند درمان بیماران کرونایی در کش��ور خللی داشته 

باشد. این تالش ها باعث شد که هیچ نیازی به واردات این تجهیزات کاربردی به 
کشور نداشته باشیم. در ادامه گزارش با فعالیت این دو شرکت آشنا می شویم.

 ۱. رصد عالئم حیاتی: شرکت پویندگان راه سالمت، یکی از این مجموعه های 
فناوری است که با تالش��ی شبانه روزی در حال 
تولید و تامین ونتیالتور موردنیاز کشور است. این 
ش��رکت با تولید مانیتور عالئم حیاتی، سانترال 
مرکزی، سیس��تم ونتیالتور کمپرس��وری قابل 
اس��تفاده در بخش آی س��ی یو برای بزرگساالن 
و ک��ودکان و ... ب��ه این حوزه ورود کرده اس��ت. 
ونتیالتور تولیدشده توس��ط این شرکت، مجهز 
به صفح��ه نمایش لمس��ی رنگی، اس��تفاده به 
صورت تهاجمی و غیرتهاجمی، تنظیم اتوماتیک 
پارامترهای تنفس��ی، حفظ و نگهداری اطالعات 
به مدت 7۲ س��اعت، جبران خودکار نشتی هوا 

و ... است.
 ۲.تولید ونتیالتور مراقبت ویژه: ش��رکت احیا 
درمان پیش��رفته نخس��تین تولیدکننده دس��تگاه های ونتیالتور مراقبت ویژه و 
دستگاه های ماشین بیهوشی، تنها تولیدکننده دستگاه های ونتیالتور مراقبت ویژه 

و دستگاه سی تی اسکن در ایران است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اس��تقبال مس��ئوالن استانی 
وارد خوزس��تان ش��د تا با افتتاح مراکز ش��تابدهی و نوآوری فعالیت های 

فناورانه شتاب گیرد.
 در بخش نخس��ت این س��فر استانی سورنا 
س��تاری، مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س 
جمه��وری از دانش��گاه خاتم االنبی��ا بهبهان 
بازدید می کند. پس از آن به دانش��گاه شهید 
چم��ران اهواز می رود. در این دانش��گاه مرکز 
ن��وآوری و خالق و مجتمع خدم��ات فناوری 
با حضور س��تاری افتتاح می ش��ود. ب��ا افتتاح 
ای��ن مراک��ز فعالیت ه��ای نوآورانه دانش��گاه 
رون��ق می گی��رد. بی��ش از ۳ ه��زار متر مربع 
فض��ای کاری مش��ترک ب��ه مرکز ن��وآوری و 
خالق اختصاص دارد. این مرکز قرار اس��ت به 
تیم های دانش��جویی خدمات دهد تا ایده های 
خ��ود را ب��ا کم��ک منتورها پ��رورش دهند. 

همچنی��ن مجتمع خدمات فن��اوری نیز برای ارتباط صنعت و دانش��گاه 
راه اندازی می ش��ود تا اعضای هیأت علمی دانش��گاه ب��ا کمک آن فعالیت 

شرکت نوپای خود را رونق دهند.

پ��ارک علم و فناوری خوزس��تان مقصد بعدی مع��اون علمی و فناوری 
رئی��س جمهوری اس��ت. در این پارک نخس��ت از نمایش��گاه محصوالت 
فناورانه و دانش بنیان و مرکز نوآوری بازی س��ازی بازدید می شود. در این 
پارک با حضور س��تاری صن��دوق پژوهش و 
فناوری پ��ارک کار خ��ود را آغ��از می کند. 
همچنین س��تاری ب��ه صورت مج��ازی در 
جریان کار و پیش��رفت ۵ مرکز نوآوری قرار 

می گیرد.
با حضور معاون علم��ی و فناوری ۲ مرکز 
ن��وآوری در پارک علم و فناوری خوزس��تان 
افتتاح می ش��ود. مرکز نوآوری اینترنت اشیا 
یکی از این مراکز اس��ت ک��ه در حال حاضر 
4 تیم در آن مس��تقر هستند و قرار است با 
گشایش رسمی آن فعالیت های این حوزه در 
استان رونق گیرد. مرکز نوآوری و شتابدهی 
صنای��ع فرهنگ��ی مرکز بعدی اس��ت که با 
اختص��اص ۲ ه��زار متر مربع راه اندازی می ش��ود و ۵ تیم در آن مس��تقر 
هس��تند. همچنین در این سفر تفاهم نامه سرای نوآوری خوزستان منعقد 

می شود.

2 دانش بنیانی که با تولید دستگاه تنفس مصنوعی ریه بیماران کرونایی را 
تسکین دادند کدامند

گشایش 4 مرکز نوآوری خالق و شتابدهی در خوزستان 

سید جالل موسوی / معاون اجرایی ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: حمل 
و نقل هوش��مند یکی از ابزارهای مهم توس��عه کشورها است؛ صنعتی 
که رابطه مس��تقیمی با زندگی روزمره مردم دارد و نتایج آن به خوبی 

در جامعه مشهود است.
کشورهای زیادی به دنبال توسعه این صنعت هستند و در تالشند تا 
ابزار و شرایط را برای توسعه صنعت حمل و نقل هوشمند فراهم کنند، 
اما این کار به تامین زیرس��اخت های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی 
نیاز دارد؛ موضوعی که چند س��الی اس��ت در ایران هم به آن پرداخته 

شده و نهادهای مختلفی به این عرصه ورود کرده اند.
اما یکی از ابزارهای موردنیاز در این حوزه تهیه داده های هوش��مند 
اس��ت، داده های��ی ک��ه از طریق سیس��تم های هوش��مند حمل ونقل 
گردآوری می ش��وند و به حل معضالت این صنعت کمک می کنند. این 
کار به افزایش بهره وری سیس��تم حمل ونقل کش��ور هم منجر خواهد 
شد، اما این داده ها هم باید یکپارچه شوند و هم اینکه به شکلی درست 

از آنها استفاده کنیم.
مثال اس��تفاده از دوربین های راهنمایی و رانندگی، ترددش��مارها و 
... در کش��ور کامال پذیرفته ش��ده هس��تند که داده ها را با استفاده از 
ابزارهای نصب ش��ده در معابر گ��ردآوری و تحلیل می کنند، اما حمل 
و نقل هوش��مند در نس��ل بعدی خود به تولید داده ها توسط خودروها 
می رس��د؛ موضوعی که در کش��ور محدود به برخی ناوگان ها از جمله 

ناوگان اتوبوسرانی است.

می دانی��م ک��ه هر یک از نهاده��ای متولی حمل و نقل قس��متی از 
دادها را در اختیار دارند و معموال به س��ایر داده ها دسترس��ی ندارند یا 
دسترسی به آنها س��خت است. لذا بسیاری از تحلیل ها، برنامه ریزی ها 
و تصمیم��ات مبتنی بر ای��ن داده ها به دلیل ع��دم یکپارچکی، ابتر یا 

ناقص خواهد بود.
در حوزه حمل و نقل هوش��مند در کشور یک مرکز داده ملی وجود 
ندارد و نیاز است که در سیستمی یکپارچه، مرکز ملی داده های حمل 
و نقل هوش��مند تعریف ش��ود، ای��ن کار به هم افزای��ی اقدامات کمک 

می کند.
از طرفی صرف گردآوری اطالعات و استفاده محدود از آنها نمی تواند 
اثربخش��ی موردانتظار را ایجاد کن��د. این داده های ارزش��مند را باید 
تحلی��ل کرد تا تصویر درس��تی از وضعیت فعل��ی و آینده این صنعت 

به دست بیاوریم.
این کار کمک می کند بهتر نیازهای توسعه حمل و نقل هوشمند را 
درک کنیم و با کمک توان دانشی موجود در کشور برای تحقق آن گام 
برداریم. به این منظور الزم است راهکارهایی اندیشیده شود که ضمن 
رعایت الزامات امنیتی، دسترس��ی مناس��ب برای جامع��ه تحقیقاتی، 

دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و ایده پردازان هم فراهم شود.
مراکز تحقیقاتی و نوآوری مس��تقر در دانش��گاه ها منبع خوبی برای 
تامین دانش و نیروی انسانی این حوزه هستند باید از این نیرو و توان 
ب��ه خوبی بهره بگیریم و هوشمندس��ازی حمل و نقل را در کش��ور با 

سرعت بیشتری جلو ببریم.

س��نجش آالینده های زیس��ت محیطی یک گام اصلی در ش��ناخت منشأ و 
ریشه های آلودگی هوا به شمار می رود.

یک شرکت فناور با تجهیزات و فناوری های ایران ساخت این خدمات را ارائه 
می دهد تا گامی برای حرکت به سوی محیط زیستی سالم باشد.

اس��ماعیل جاللی، مدیرعامل شرکت مهندسی زیست پایش با اشاره به ارائه 
خدمات فناورانه برای سنجش آالینده های زیست محیطی گفت: تالش کردیم 
همگام با فناوری های روز و  برمبنای اس��تانداردهای زیس��ت محیطی، میزان 
آالینده ها را در محیط زیست از جمله آلودگی رودخانه ها، کاهش کیفیت هوا، 
خاک و سایر بخش های محیط سنجش و پایش کنیم تا کیفیت هوا و محیط 

زیست ارتقا پیدا کند.
این فعال فناور همچنین از پایش و اندازه گیری آالینده های شهری همچون 
دود و گازهای صنایع و کارخانه ها گفت و ادامه داد: فعاالن فناوران این مجموعه 
با ارزیابی مسائل و مش��کالت زیست محیطی موجود در کارخانجات و مراکز 
صنعت��ی، ارائه خدمات مهندس��ی و مدیریت محیط زیس��ت تالش می کنند 

آالینده های محیطی را کاهش و گامی در مسیر بهبود کیفیت آن بردارند.
سنجش میزان غبار دودکش کارخانه ها

جاللی، س��نجش و اندازه گی��ری غبار دودکش های کارخانج��ات را یکی از 
فعالیت ها برای کمک به کیفیت هوا دانست و گفت: میزان آلودگی واحدهای 
صنعتی یکی از عوامل مهم در آلودگی هوا است. با سنجش میزان غبار، آلودگی 

که طبق این غبار بیرون آمده تحلیل می  شود.

وی ب��ا بی��ان اینکه تعیین آلودگی غبار محیط یکی دیگ��ر از خدمات برای 
اندازه گیری آلودگی محیط است، ادامه داد: سنجش گازهای خروجی دودکش 
محیط و س��نجش میزان انرژی مصرفی و همچنی��ن تحلیل فرآیند احتراق، 
بخشی از خدماتی آزمایشگاه این مجموعه فناور به شمار می رود.  پس از ارزیابی 
آالینده ها مؤلفه های آلودگی تحلیل و اندازه گیری می ش��ود و پس از ارزیابی با 

استانداردهای روز، راهکارهای الزم برای کاهش آالیندگی ارائه می  شود.
 جاللی با اش��اره به اش��تغال 4 متخصص و دانش آموخته در این ش��رکت 
دانش بنیان گفت: عمده تری��ن فعالیت این ش��رکت، اندازه گیری پارامترهای 
زیست محیطی است و هر فصل بالغ بر ۱۰۰ واحد صنعتی میانگین بیش از 4۰ 
آزمون را به ما می سپارند. کاهش هزینه های ناشی از آالینده ای زیست محیطی 
صنایع، مهمترین دس��تاورد این مجموعه فناور است. افزایش سرعت، دقت و 
کیفیت خدمات قابل ارائه و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و آموزش 
نیروی انسانی متخصص از گام هایی بود که برای رسیدن به این مهم برداشتیم.
وی با اشاره به ضرورت توسعه فناوری های پایش آالینده با توجه به مشکل 
آلودگی در شهرهای بزرگ، گفت: وجود مشکالت مختلف زیست محیطی در 
عرصه های موجود در سطح کشور و کیفیت هوا ضرورت فناوری های پیشرفته 
و خدمات کارآمد در این حوزه را طلب می کند که خوش��بختانه با بهره گیری 
از نیروهای متخصص و نیز پیش��رفته ترین تجهیزات آزمایش��گاهی، در زمینه 
س��نجش آالینده های محیط زیست به کمک شرکت های فناور و دانش بنیان 

در دسترس قرار گرفته است.

آمازون می گوید شـبکه  اجتماعی پارلر قوانین استفاده از AWS را نقض کرده است و به 
همین دلیل، تا ساعاتی دیگر رسما سرورهای پارلر را از دسترس خارج می کند.

بـه گزارش زومیت، براسـاس گزارش انگجت بـه  نقل از بازفید نیوز، آمـازون به تازگی به 
مدیران شـبکه اجتماعی پارلر گفته اسـت قصد دارد فعالیت سرورهایی این اپلیکیشن در 
AWS را به  حالت تعلیق دربیاورد. این خبر در همان روزی منتشـر شـد که اپل اپلیکیشن 

پارلر را از فروشگاه آنالین اپ استور حذف کرد.
طی چند وقت اخیر ناآرامی زیادی در سـاختمان محل برگزاری جلسـات کنگره  آمریکا 
موسوم  به کپیتال )Capitol( توسط طرفداران دونالد ترامپ ایجاد شده است و بسیاری از 
شـبکه های اجتماعی حساب ترامپ را مسدود  کرده اند؛ پارلر همچنان به طرفداران دونالد 

ترامپ امکان می دهد به صورت آزادانه پست های شان را منتشر کنند.
یک روز قبل از انتشـار گزارش بازفید نیوز، گوگل این اپلیکیشـن را از پلی استور حذف 

کرده بود. گفته می شود فرآیند تعلیق سرورهای پارلر قرار است از امروز به  مرحله  عملیاتی 
برسد. بدین ترتیب اگر پارلر نتواند در زمان مقرر سرور جدیدی پیدا کند، از دسترس خارج 

خواهد شد. 
در ایمیلـی کـه بازفید نیوز از طریق برخی از منابعش به  دسـت آورده اسـت، یک نفر از 
اعضـای تیم اعتماد و ایمنی واحد خدمات تحـت وب آمازون به پارلر می گوید پارلر قوانین 
اسـتفاده از AWS را نقض کرده است. براسـاس گزارش بازفید نیوز، آمازون متقاعد نشده 
اسـت که پارلر بتواند فعالیت هایـش را اصالح کند. پارلر قصـد دارد از افراد داوطلب برای 
مدیریت فراخوان های ایجاد خشـونت و نفرت پراکنی بر بستر پارلر بهره بگیرد، اما آمازون 
مطمئن نیسـت این کار بتواند اثربخش باشد. انگجت برای کسب جزییات بیشتر با آمازون 

ارتباط برقرار کرده، اما این شرکت فعال پاسخی نداده است. 
آمـازون در نامه ای بـه مدیران پارلر، می گوید در چند هفته  گذشـته 98 گزارش دریافت 

ترسیم تصویری درست از آینده حمل ونقل کشور

با تجهیزات فناورانه آالینده های زیست محیطی سنجش می شود و 
کیفیت هوا بهبود می یابد

آمازون سرورهای پارلر را خاموش می کند

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در رأس هیأتی تجاری و فناور عازم 
ونزوئال می شود تا بازار این کشور به روی محصوالت دانش بنیان گشوده شود.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دوم اسفندماه به 
کشور ونزوئال سفر می کند. در این سفر یک هفته ای یک هیأت تجاری و فناور 
ستاری را همراهی می کنند. برگزاری نشست تجاری و فناوری ایران و ونزوئال 
و برپایی نمایش��گاه اختصاصی محص��والت دانش بنیان از جمله برنامه های در 

نظر گرفته شده برای این سفر است.
در این س��فر که به همت مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برنامه ریزی ش��ده قرار است شرایط برای 

توسعه روابط علمی و فناورانه میان ایران و ونزوئال بررسی و فراهم شود.

 یک هیأت تجاری و فناور ایرانی
به ونزوئال می رود

سه شنبه
23 دی 1399
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یکی از شرکت های دانش بنیان با تالشی فناورانه صنعت حمل ونقل ریلی را 
توسعه داد. این کار ایران را یک قدم به خودکفایی در این صنعت نزدیک تر کرد.
شرکت تام لکوموتیو آریا از جمله شرکت های دانش بنیانی است که در حوزه 

صنعت حمل ونقل ریلی شکل گرفته است. این 
مجموعه فناور با برخورداری از توان دانشی خود 
به حوزه تعمیرات جاری و نگهداری، بازس��ازی، 
تعمیرات اساس��ی و ارتقای کامل انواع لکوموتیو 
و ... ورود کرد. از دیگر فعالیت های این ش��رکت، 
می توان به ساخت و تعمیرات موتور دیزل و توربو 
شارژر، ساخت و تعمیرات ماشین های الکتریکی 
مانند انواع مختلف ترکشن موتورها و ژنراتورهای 
اصل��ی و کمکی و همچنین تامین کلیه قطعات 
و مجموعه ه��ای مکانیکی و الکتریکی لکوموتیو 
اشاره کرد. اسماعیل ابوالقاسمی  مقدم، مدیرعامل 
این ش��رکت دانش بنی��ان درب��اره محصوالت و 
خدمات این مجموعه فناور، گفت: ترکشن موتور، 

ژنراتور، توربوشارژر، موتور دیزل و مبدل کششی محصوالت تولیدی ما است.
ابوالقاس��می  مقدم همچنین بیان کرد: ترکشن یک موتور کشنده الکتریکی 
است که برای نیروی محرکه یک خودرو مانند لکوموتیو الکتریکی یا خودروی 

جاده ای مورد اس��تفاده قرار می گیرد. توربوش��ارژ نیز وسیله ای است که بین 
خروجی دود و ورودی هوا تعبیه ش��ده اس��ت تا باعث بهینه تر شدن مصرف 
س��وخت شود. ژنراتور که محصول دیگر این مجموعه است برای تولید نیروی 
الکتریس��یته و ب��رق به کار م��ی رود و از قطع 
فعالیت های روزانه یا اختالل در عملیات کاری 

پیشگیری می کند.
ب��ه گفته وی، مبدل کشش��ی نی��ز در این 
مجموع��ه فناوران��ه به تولید رس��یده اس��ت. 
این وس��یله یکی از اجزای حس��اس سیستم 
پیش رانش وسایط نقلیه ریلی است که وظیفه 
تغذیه و کنترل موتورهای الکتریکی سیس��تم 
پیش ران��ش را برعه��ده دارد. این سیس��تم به 

عنوان قلب این وسایط تلقی می شود.
ای��ن فعال فناور ادامه داد: »بازس��ازی کامل 
انواع لکوموتیو و مجموعه های آنها«، »ساخت و 
تامین مجموعه های الکتریکی و مکانیکی انواع 
لکوموتیو«، »تبدیل و ارتقای سیس��تم های لکوموتیو«، »تبدیل سیستم های 
کنترلی انواع لکوموتیو از آنالوگ به میکروپروسس��ور« و ... خدماتی اس��ت که 

مجموعه ما به صنعت ریلی ارائه می کند.

چندی پیش با تالش محققان شرکتی دانش بنیان شبیه ساز آموزشی عمل جراحی 
چشم مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی ایران ساخت شد. حال خبری دیگر از این 
دستگاه دارای فناوری پیشرفته به گوش می رسد. آن هم خبر صادراتش به چین. 

البته به گفته مدیر توسعه بازار شرکت دانش بنیان 
آتیه پردازان ش��ریف اقدامات برای ص��ادرات آن به 
روسیه، هند و الجزایر نیز در حال انجام است. برای 
انعقاد قرارداد ص��ادرات به چین مرکز فناوری های 
پیش��رفته ایران چین از این فن��اوران حمایت کرد. 
فعاالن فناور در ش��رکت دانش بنی��ان آتیه پردازان 
ش��ریف این دس��تگاه را س��اخته اند. شرکتی فعال 
در حوزه شبیه س��ازهای پزشکی مبتنی بر واقعیت 
مجازی. اما اهمیت س��اخت این دستگاه چیست؟ 
بهبود کیفیت در آموزش عالی از رویکردهای مورد 
توجه در س��ال های اخیر اس��ت. از سویی آموزش 
پزش��کی برای پاس��خگویی به تغییرات و تحوالت 
س��ریع تر این حوزه ناگزیر به تغییر اس��ت و باید از 

روش های نوین اس��تفاده کند. یکی از این روش ها آموزش مبتنی بر شبیه س��ازی 
است. همچنین در مراقبت بهداشتی تأکید بر ارائه  مراقبت صحیح و ایمن است و 
شبیه س��ازی و شبیه سازها با کمترین تهدید محیطی، اجازه  تمرین را به فراگیران 

برای رسیدن به این هدف می دهند بنابراین آموزش و ارزیابی بر پایه شبیه سازی، 
نقش مهمی در تأمین ایمنی بیمار ایفا می کند. ضمن اینکه در این روش، فراگیران 
برای عملکردی مطمئن و موثر در آینده آماده می شوند. شبیه سازی پزشکی، یک 
رویک��رد نوین ب��رای آموزش حرف��ه ای در حوزه  
س��المت اس��ت که به متخصصان کمک می کند 
تا ش��رایط واقعی را از طریق مدل های فیزیکی یا 
واقعیت مجازی )VR( در شرایطی کامال کنترل 
ش��ده، تجربه کنن��د و بر مهارت خ��ود بیفزایند. 
امروزه در صنعت سالمت، شبیه سازی، پلی میان 
کالس های درس و اتاق های عمل، تلقی می شود. 
شبیه س��ازهای آموزشی پزش��کی در دنیا بسیار 
مورد اس��تقبال قرار گرفته است. از پیچیده ترین 
این شبیه س��ازها، شبیه سازهای مورد استفاده در 
حوزه  چشم پزشکی است. اغلب عمل   های جراحی 
موجود در چشم پزشکی، از نوع عمل های جراحی 
در مقیاس میکرو هستند. این عمل های جراحی، 
نیاز به مهارت باالیی دارند. چراکه نیاز است تا هماهنگی میان دست و چشم جراح 
برای کار با ابزار و میکروسکوپ مربوطه بسیار باال باشد و جراحی با بیشترین دقت 

ممکن انجام شود.

محصوالت دانش بنیان به رونق بازار صنعت ریلی کمک کرد و انواع 
قطعات کاربردی به تولید رسید

دستگاه شبیه ساز جراحی چشم ایران ساخت به چین صادر شد

تفاهم نامه همکاری در حوزه حمل و نقل پیشرفته و طراحی پلتفرم برقی سازی 
وس��ایل نقلی��ه به امضای مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و ش��هردار 
تهران رس��ید. ای��ن تفاهم نامه با هدف جذب، س��ازماندهی، مدیریت و هم افزایی 
شتاب دهنده ها، اس��تارت آپ ها، شرکت های فناور و دانش بنیان فعال حوزه حمل 
و نقل پیشرفته با کاربری شهری امضا شد. سورنا ستاری،  معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در مراس��م امضای این تفاهم نامه، گف��ت: همکاری ها و اقدامات 
خوبی در حوزه توسعه موتورهای برقی شکل گرفته است و خوشبختانه با تالش 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در این حوزه توانمند هستیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: اگر شرکت ها را از این اقدامات 
حذف کنیم قطعا به جایی نخواهیم رسید. به همین دلیل ضروری است از ظرفیت 
آنه��ا بهره ببریم و خودروهای برقی و موتوره��ای برقی تولید کنیم تا در کاهش 

آلودگی هوا نقشی اثرگذار داشته باشیم.
ستاری با اشاره به اینکه برقی س��ازی، صنعت خودروسازی را متحول می کند، 
گف��ت: اس��تارت آپ ها و دانش بنیان های زیادی هم در این حوزه در کش��ور فعال 
هس��تند. رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: صنعت خودرو در جهان به 
سمت برقی سازی محصوالت حرکت کرده است. ما هم برای راهبری این صنعت 
نیاز داریم که با کمک شرکت های دانش بنیان به تولید این خودروها و موتورها ورود 
کنیم. البته این کار را آغاز کردیم و در حال رفع چالش ها و مشکالت پیش روی 
این کار هستیم. ستاری افزود: ما در حوزه تولید موتورهای برقی پیشرفت زیادی 
داریم. یکی از مهمترین چالش ها در این حوزه تامین باتری آنها است که با کمک 

شرکت های دانش بنیان و توانمند در حال رفع این چالش ها هستیم.
رئیس س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه داد: اس��تفاده از اتوبوس های برقی هم یکی از 
اولویت ه��ای ما در این همکاری اس��ت. در تالش��یم تا تع��دادی از این موتورها و 

اتوبوس ها را تا پایان بهمن ماه به ناوگان حمل و نقل تزریق کنیم.
س��تاری در ادامه تاکید کرد: س��وآپ موتورهای برقی چالشی است که قیمت 
این محصوالت را باال برده اس��ت که ای��ن  چالش را هم برطرف کرده ایم تا قیمت 
آنها واقعی تر ش��ود. در حوزه موتورهای برقی بسیار پیشرفت کرده ایم و می توانیم 

 نمایشگاهی از دستاوردها ایجاد کنیم و این محصوالت را به نمایش بگذاریم.
س��تاری همچنین گفت: ۱۲ درصد آلودگی ها مربوط به موتورسیکلت ها است 
که با تولید موتورهای برقی می توانیم  این آلودگی ها را کم کنیم. باید تالش کنیم 
حمایت های قانونی برای استفاده از موتورهای برقی را بیشتر و تسهیالت مناسبی 

برای آنها ایجاد کنیم.
دیرکرد در توسعه فناوری برقی سازی خودرو مساوی با آلودگی 

بیشتر هوا
در ادامه پیروز حناچی ش��هردار تهران نیز در این مراس��م گفت: همانگونه که 
مش��اهده می کنید، امضای ای��ن تفاهم نامه ها مصادف با افزای��ش آلودگی هوا در 
تهران ش��ده است. براس��اس گزارش��ات، بیش از ۶۰ درصد از آلودگی ها با منشأ 
وس��ایل نقلیه است و سهم موتورس��یکلت های کاربراتوری در آلودگی هوا، تقریبا 
با س��هم خودروهای سواری برابری می کند. شهردار تهران ضمن تاکید بر توسعه 
همکاری های دوجانبه در زمینه حمل و نقل، افزود: به طور قطع همکاری دوجانبه 

و تولید موتورسیکلت های برقی اگر اقتصادی نباشد، ادامه دار نخواهد بود.
حناچی فعالیت های معاونت علمی و فناوری درخصوص توسعه فناوری در بخش 
حم��ل و نق��ل درون ش��هری را ارزنده توصیف کرد و گف��ت: در صورت موفقیت 
در حوزه موتورس��یکلت های برقی می توان حوزه هایی مانن��د خودروهای برقی و 
هوشمند و حتی اتوبوس را در دستور کار قرار داد. هر روزی که در حوزه فناوری 
و برقی سازی وسایل نقلیه تاخیر داشته باشیم، شاهد خسارت بیشتری در زمینه 

آلودگی هوا خواهیم بود.
وی همچنین گفت: امیدوار هس��تیم در بهمن ماه، همزمان با پیش��برد پروژه 
فناورانه واگن ملی، بتوانیم نمایشگاهی از دستاوردهای فناورانه در حوزه برقی سازی 
وسائط نقلیه برگزار کنیم. بی شک همکاری های دو جانبه آثار بسیار خوبی در حوزه 

حمل و نقل درون شهری برجای خواهد گذاشت.
تولید بومی خودروهای سبک برقی

همچنین در این مراس��م مناف هاش��می، معاون حمل و نقل و ترافیک شهری 
شهرداری تهران، گفت: با همکاری معاونت علمی و فناوری در راستای توافقنامه 
منعقدش��ده میان دو طرف، امیدوار هس��تیم تا س��ال نو بتوانیم مراس��م افتتاح 
واگ��ن ملی را برگزار کنیم. وی اف��زود: دومین همکاری بین دو طرف درخصوص 
موتورسیکلت های برقی بود. براساس تفاهم نامه امروز تولید بومی خودروهای سبک 

برقی و موتورسیکلت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هری در ش��هرداری ته��ران در ادامه گفت: 
حمایت ش��هرداری ته��ران از مراکز نوآوری و فع��االن دانش بنیان که درخصوص 
تولید موتورسیکلت های برقی فعالیت می کنند، قطعا توسعه خواهد یافت. تالش 
برای هماهنگی با س��ازمان های مرتبط با پروژه موتورسیکلت برقی و تالش برای 
تجاری س��ازی پروژه موتورس��یکلت برقی نیز بخش دیگر از تعهدات ش��هرداری 
اس��ت که در این تفاهم نامه ها قید شده است. هاش��می افزود: معاونت علمی نیز 
براس��اس این توافقنامه متعهد شده است که حمایت مادی و معنوی برای ایجاد 
زیرس��اخت های فناورانه درخصوص استفاده عمومی از موتورسیکلت های برقی را 
تخصیص دهد. اس��تفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و هماهنگی 
با س��ازمان هایی مانند س��ازمان برنامه و بودجه، بخش دیگری از فعالیت های این 
معاونت برای گسترش زیرساخت ها در این حوزه است. معاون شهردار تهران، ضمن 
تقدی��ر از حمایت های معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، گفت: بالغ بر ۳ 
میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد دارند که غالبا آلوده کننده هستند، 
امیدواریم با امضای این توافقنامه بتوانیم براس��اس فناوری و با توسعه استفاده از 
موتورس��یکلت های برقی، یک تغییر پایدار در ای��ن زمینه ایجاد کنیم. در صورت 
نهادینه شدن استفاده از موتورسیکلت های برقی در تهران، فرهنگ استفاده از این 

وسیله در دیگر استان ها و نقاط مختلف کشور توسعه خواهد یافت.
برداشتن موانع پیش روی توسعه موتورهای برقی

اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز در این مراسم، گفت: معاونت علمی تالش زیادی برای 
توسعه فناوری های مرتبط با حوزه حمل و نقل دارد. تولید موتورها و خودروهای 

برقی هم یکی از این تالش ها است .
وی همچنی��ن بیان کرد: رفع چالش ه��ای تولید این نوع خودروها و موتورها را 

پیگیری می کنیم تا فناوری تولید آنها توسعه یابد.
ایجاد مرکز نوآوری حمل و نقل پیشرفته

موافقت نامه اجرایی همکاری و مشارکت در حمایت از ایجاد مرکز نوآوری حمل 
و نقل پیشرفته هم در این مراسم هم توسط اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، مناف هاش��می معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران، حس��ین جبل عاملیان و محمدحس��ن برزگر رئیس مرکز نوآوری حمل و 
نقل پیش��رفته امضا ش��د. این مرکز برای اجرایی شدن فعالیت ها و ماموریت های 
حوزه طراحی، س��اخت و تجاری سازی وسایل نقلیه برقی با اولویت تجاری سازی 
موتورسیکلت کار الگو برقی و خودروی سبک برقی با کاربری شهری و فناوری های 

مرتبط راه ساندازی خواهد شد.

کرده بود. گفته می شود فرآیند تعلیق سرورهای پارلر قرار است از امروز به  مرحله  عملیاتی 
برسد. بدین ترتیب اگر پارلر نتواند در زمان مقرر سرور جدیدی پیدا کند، از دسترس خارج 

خواهد شد. 
در ایمیلـی کـه بازفید نیوز از طریق برخی از منابعش به  دسـت آورده اسـت، یک نفر از 
اعضـای تیم اعتماد و ایمنی واحد خدمات تحـت وب آمازون به پارلر می گوید پارلر قوانین 
اسـتفاده از AWS را نقض کرده است. براسـاس گزارش بازفید نیوز، آمازون متقاعد نشده 
اسـت که پارلر بتواند فعالیت هایـش را اصالح کند. پارلر قصـد دارد از افراد داوطلب برای 
مدیریت فراخوان های ایجاد خشـونت و نفرت پراکنی بر بستر پارلر بهره بگیرد، اما آمازون 
مطمئن نیسـت این کار بتواند اثربخش باشد. انگجت برای کسب جزییات بیشتر با آمازون 

ارتباط برقرار کرده، اما این شرکت فعال پاسخی نداده است. 
آمـازون در نامه ای بـه مدیران پارلر، می گوید در چند هفته  گذشـته 98 گزارش دریافت 

کرده اسـت که به وضوح از نفرت پراکنی و دعوت  به خشـونت بر بستر پارلر خبر می دهند. 
به گفته   آمازون واضح اسـت که پارلر فرآیندی مؤثر برای سـازگار کردن خودش با قوانین 
اسـتفاده از AWS ندارد که به همین دلیل، به زودی سرورها را خاموش می کند. مدیرعامل 
پارلر در بیانیه ای مطبوعاتی، تعلیق سـرورهای این شبکه  اجتماعی توسط آمازون را تأیید 

کرده است. او می گوید احتماال پارلر تا یک هفته در دسترس نخواهد بود. 
پارلـر اکنـون از طریق اپ اسـتور و پلی اسـتور نیز در دسـترس قرار نـدارد و باید دید 
آینده  این شـبکه  اجتماعی به کجا ختم می شود. پارلر که خود را مدافع آزادی بیان خطاب 
می کند، از زمان آغاز انتخابات ایاالت متحده به شـدت مـورد توجه قرار گرفت. مدیرعامل 
پارلر می گوید بسـیاری از شرکت ها در پی رقابت با این شبکه  اجتماعی هستند. اینکه این 
ادعا حقیقت دارد یا نه، در حال حاضر مهم نیست. اقدامات اپل و گوگل و آمازون به  مرحله  

اجرایی رسیده اند و پارلر قطعا با مشکل مواجه است. 

ستاری: دانش بنیان ها فناوری موتورهای برقی را توسعه دادند و با تولید 
این موتورها گامی اثرگذار در کاهش آلودگی هوا برداشته می شود

آمازون سرورهای پارلر را خاموش می کند

یادداشـت

ش��رکتی دانش بنیان با اس��تفاده از خالقیت و نوآوری به حوزه تولید انواع 
بردهای الکترونیکی ورود کرد تا سهم بازار داخلی از این صنعت بیشتر شود.

صنایع صبح پارالر آس��یا یکی از ش��رکت های دانش بنیانی است که به مدد 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور، تولیدات فناورانه خود را توسعه داده 
و محص��والت متنوعی در زمینه سیس��تم های اتوماس��یون و ان��واع بردهای 
الکترونیکی موردنیاز کارخانجات لوازم خانگی ارائه کرده اس��ت. به گفته رعنا 
زمانی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، بردهای هوش��مند یخچال فریزر 
یک��ی از محص��والت فناورانه این مجموعه اس��ت. بردهایی با فن��اوری باال و 
کاربردی در صنعت یخچال س��ازی کشور. برد یخچال وظیفه پردازش تمامی 

اطالعات را دارد. 

بردهای الکترونیکی لوازم خانگی به بازار 
رسید تا واردات این محصوالت از رونق بیفتد



اینس��تاگرام یکی از مهمترین پلتفرم ه��ای اجتماعی برای بازاریاب ها 
محس��وب می ش��ود. اغلب برندها دارای اکانت رس��می در این ش��بکه 
اجتماع��ی محب��وب هس��تند. کاربران نی��ز تمایل باالیی ب��رای تعامل 
ب��ا برندها در این فضا دارند. یکی از دالیل اصلی ش��هرت اینس��تاگرام 
اتکای��ش به محتوای بصری اس��ت. این امر در طول س��ال های اخیر با 
به روز رس��انی های مداوم اینس��تاگرام موجب ایجاد فضایی جذاب برای 
کاربران و برندها ش��ده است. بسیاری از برندها برای شناسایی مشتریان 
عالقه من��د به حوزه فعالیت ش��ان و همچنین فروش مس��تقیم اقدام به 
حضور در اینس��تاگرام می کنند. یکی از نکات مهم در این میان استفاده 
از ابزارهای حرفه ای به منظور تحلیل درس��ت رفت��ار کاربران، وضعیت 
محتوا و همچنین ترندهای مختلف است. برندهای بزرگ همیشه نسبت 
به اس��تفاده از داده های مناسب برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
اقدام می کنند. این امر کمتر مدنظر برندهای تازه تاسیس قرار می گیرد. 
اغلب کس��ب و کارها به هنگام اس��تفاده از ابزارهای مطمئن برای بهبود 
وضعی��ت بازاریاب��ی و تعامل با مخاطب هدف ب��ا چالش هایی جدی مواجه 
می شوند. این امر مربوط به ناتوانی برندها برای یافتن ابزارهای مناسب است. 
با این حس��اب بررس��ی برخی از مهمترین ابزارهای بازاریابی در این بخش 
دارای ضرورت خواهد بود. در ادامه برخی از ابزارهای مناسب برای بازاریابی 
مناسب و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

)Insight( ابزار اینستاگرام
اینس��تاگرام یک ابزار درون برنامه ای بسیار کاربردی در اختیار کسب 
و کاره��ای مختلف و به ط��ور کلی اکانت های تجاری قرار داده اس��ت. 
این ابزار داده ها و اطالعات بس��یار مهمی در مورد هر اکانت تجاری در 
اختی��ار صاحبانش قرار می دهد. بدون تردی��د اطالعات موردنظر کمک 

قابل مالحظه ای به بهبود وضعیت بازاریابی برندها خواهد کرد. 
یکی مزیت های اصلی ابزار اینس��تاگرام عدم نی��از به پرداخت هزینه 
برای اس��تفاده از آن است. این نکته مدنظر بسیاری از برندها قرار دارد. 
امروزه کس��ب و کارها توانایی صرف هزینه های باال برای حوزه بازاریابی 
را ندارن��د بنابرای��ن کار با ابزاره��ای ارزان و حتی رای��گان بهترین ایده 
خواهد بود. اگر کسب و کار شما به دنبال آگاهی از میزان الیک، کامنت 
و همچنین بازنش��ر محتوایش از سوی کاربران است، به سادگی امکان 
مراجع��ه به بخ��ش Insight اکانت تجاری اش را خواهید داش��ت. این 
ابزار عالوه بر اطالعات اساس��ی فوق در زمینه بیش��ترین میزان تعامل 
با کاربران، س��اعت های مناسب برای بارگذاری محتوا و همچنین برخی 
از کلیدواژه های مرتبط با کس��ب و کار نیز توصیه هایی را ارائه می کند. 
همی��ن امر موج��ب انتخاب ابزار درون برنامه ای اینس��تاگرام از س��وی 

برندهای مختلف شده است. 

Hootsuite ابزار تحلیل
یک��ی دیگ��ر از ابزاره��ای مناس��ب ب��رای ارزیابی وضعی��ت برند در 
اینستاگرام مربوط به موسسه معتبر Hoosuite است. این ابزار امکان 
مرور و دسترس��ی کامل به اطالعات برند را فراهم می س��ازد. نکته مهم 
در این میان نیاز به پرداخت حق عضویت برای بهره مندی از مزیت های 
ابزار فوق اس��ت بنابراین برندها باید مقدار مش��خصی برای اس��تفاده از 
خدمات این برند هزینه نمایند. در غیر این صورت توانایی دسترسی به 

اطالعات موردنیازشان را نخواهند داشت.
اگر شما سابقه فعالیت در حوزه بازاریابی را داشته باشید، به خوبی با 
اعتبار باالی ابزار موسسه Hootsuite آشنایی دارید. بسیاری از برندها 
به خاطر همین اعتبار موسس��ه Hootsuite اقدام به اس��تفاده از ابزار 

تحلیل و ارزیابی اش می کنند. 
خدمات پس از فروش و پشتیبانی مداوم از ابزار Hootsuite اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. بس��یاری از بازاریاب ها تمایل به دریافت مشاوره و 
راهنمایی به طور مداوم دارند. ابزار Hootsuite در این زمینه بهترین 
خدمات را ارائه می کند. بنابراین مشاهده گرایش بندهای مختلف نسبت 

به استفاده از خدمات این موسسه امری طبیعی خواهد بود. 
Inconosqure ابزار

اب��زار Inconosqure یکی از ابزارهای جذاب ب��رای بازاریابی بهتر 
در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این ابزار برای نخس��تین بار از پلتفرم 
فیس بوک پش��تیبانی می کرد. با این حال پس از گذش��ت چند س��ال 
به س��وی پشتیبانی از سایر ش��بکه های اجتماعی نیز جهت گیری کرد. 
اس��تفاده از این ابزار به ۲ صورت رایگان و پولی امکان پذیر است. نسخه 
رای��گان برای مدت زم��ان ۱۰ روز در اختیار کاربران قرار دارد. س��پس 
برای ادامه استفاده از خدمات این ابزار باید حق اشتراک ماهانه پرداخت 
کرد. در غیر این صورت دسترسی به خدمات موردنظر قطع خواهد شد. 
مزیت اصلی Inconosqure محیط کاربری ساده اش است. این امر 
ب��رای بازاریاب های ت��ازه کار یا افراد فاقد مه��ارت در این حوزه اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. بنابراین اگر شما دارای مهارت اندکی در این حوزه 

هستید، انتخاب این ابزار بهترین گزینه خواهد بود. 
Square Lovin ابزار

اس��تفاده از ابزارهای مختلف برای بهبود وضعی��ت بازاریابی در میان 
برنده��ا رواج زی��ادی دارد. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بیش��تر بر 
روی مخاط��ب هدف اقدام به اس��تفاده از ابزاره��ای مختلف می کنند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست جذابی بس��یار زیادی داشته باشد، اما به 
مرور زمان موجب ایجاد مش��کالتی در زمینه مدیریت داده های مختلف 
می ش��ود. ایده اصلی Square Lovin در ابت��دا برای ایجاد هماهنگی 
میان ابزارهای بازاریاب��ی مختلف مدنظر قرار گرفت، با این حال پس از 
م��دت زمانی کوتاه این ابزار بدل به یک نرم افزار مس��تقل ش��د. امروزه 
Square Lovin طرفدارهای بس��یار زی��ادی در زمینه مدیریت حوزه 

بازاریابی دارد. نکته مهم در این میان امکان اس��تفاده از نس��خه رایگان 
این ابزار با امکانات محدود بدون محدودیت زمانی اس��ت بنابراین برای 

بازاریاب های تازه کار گزینه جذابی خواهد بود. 
Keyhole ابزار

ابزار Keyhole در زمینه ارزیابی گفت وگوهای مرتبط با برند فعالیت 
دارد. اگ��ر یک برن��د تمایل به آگاهی از نظرات کارب��ران در مورد نحوه 
فعالیتش داش��ته باشد، این ابزار بهترین گزینه ممکن خواهد بود. امروز 
برخ��ی از برندها برای اطالع از وضعیت بازاریابی ش��ان هزینه همکاری 
 Keyhole سنگینی به موسسه های بازاریابی می دهند. استفاده از ابزار
نی��از به صرف هزینه ه��ای گزاف را ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای کاهش 

می دهد. 
ابزار Keyhole به تمام کاربران برای ۲ ماه نخست دسترسی رایگان 
ب��ه امکاناتش را ارائه می کند. س��پس کاربران باید ب��رای بهره مندی از 

امکانات این ابزار حق اشتراک پرداخت نمایند. 
Hyper Auditor ابزار

همکاری با اینفلوئنسرهای اینس��تاگرامی برای بهبود وضعیت بازاریابی 
برند دارای اهمیت است. برخی از برندها برای دسترسی بهتر به این حوزه 
اقدام به استفاده از توصیه های حرفه ای کارشناس ها می کنند. اگر برند شما 
تمایل به یافتن اینفلوئنسرها بدون کمک دیگر کارشناس ها دارد، استفاده از 
ابزار Hyper Auditor ضروری خواهد بود. این ابزار به طور تخصصی در 
زمینه بهبود دسترسی کاربران، به طور مشخص برندها، به اینفلوئنسرهای 
موردنظرش��ان طراحی شده است. پس از درج مشخصات برند در این ابزار 
امکان مشاهده اینفلوئنسرهای مختلف براساس سطح شهرت و موفقیت شان 

برای تعامل با مخاطب هدف وجود دارد. 
نکته مه��م درخصوص اب��زار Hyper Auditor مربوط به دریافت 
هزینه اس��تفاده از ابزار پس از آش��نایی به اینفلوئنس��ر موردنظر است 
بنابرای��ن برندها عالقه باالیی برای اس��تفاده از خدمات این ابزار نش��ان 
می دهند. ش��اید این امر در ابتدا بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما یکی 
 Hyper از ش��یوه های بازاریاب��ی و تعامل ب��ا مخاطب هدف از س��وی
Auditor محس��وب می شود. جالب اینکه این شیوه تاثیرگذاری بسیار 

زیادی بر روی مخاطب هدف به همراه داشته است. 
امروزه بازاریابی در اینس��تاگرام بدل به چالش��ی اساس��ی شده است. 
حضور دامنه وسیعی از برندها در این فضا کار هر برندی را دشوار خواهد 
ک��رد. یکی از نکات مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از ابزارهای 
کارب��ردی به منظور تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر 
این نکته مدنظر برندها قرار داش��ته باش��د، فرآیند بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف س��اده تر خواهد شد. اس��تفاده از ابزارهای مورد بحث در 
این مقاله نقش مهمی در راستای بهبود وضعیت برندها و سرمایه گذاری 

مطمئن در حوزه بازاریابی خواهد داشت.
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آگهی فیس بوک از بهترین های سال 2020
Dr نییل��م تکا دهنده فیس بوک، محص��ول آژانس تبلیغاتی »-

ga۵« نمونه ای از یک آگهی تبلیغاتی همه گیر است که خوب از کار 
در آمد. این فیلم حاوی صحنه هایی از فیلم های دستس��از کاربران و 
عکس های خبری اس��ت که دنیایی ویران شده توسط کووید۱۹- را 
به تصویر می کش��ند. این فیلم در ش��رایطی اواخر ماه مارس منتشر 
ش��د که در ش��وک ناش��ی از موج اول کرونا به س��ر می-بردیم. در 
ادامه برخی صحنه های آش��نا از جمله تالش بی وقفه کادر درمان و 
قفسه های خالی فروشگاه ها در آن گنجانده شده بودند. با این حال، 
تصمیم گیری برای انتخاب یک ترانه و آهنگ تکان دهنده کمک کرد 

تا احساسات مخاطب تحریک گردد.
داستان اصلی:

اخی��را مارک زاکرب��رگ، مدیرعامل فیس بوک فیلمی موس��وم به 
»هرگز گم نمی ش��ود« را منتش��ر کرد ک��ه صحنه هایی از دنیای به 
غارت رفته اما ویران نشده را در دوران اپیدمی کرونا نمایش می داد. 

این ویدئو را کالم شاعر بریتانیایی، کیت تمپست، کامل می کرد.
ای��ن فیلم خمیرمای��ه  ای دلخراش و در عین ح��ال امیدوارکننده 
دارد. در کن��ار خیابان ها و اماکن عموم��ی خلوت، تصاویر افرادی را 
مش��اهده می کنیم که همچنان در خط مقدم مشغول مبارزه با این 
وی��روس همه گیر هس��تند. از آن جمله پزش��کی را می بینیم که بر 
اثر اس��تفاده بلندمدت از ماس��ک، صورتش کبود و خسته است. در 
ادامه شاهد آن هستیم که یک امدادگر بر روی درب آمبوالنس خم 
ش��ده است و اعضای کادر پزشکی با وجود خستگی فراوان در زمان 
اس��تراحت ش��اد و امیدوار به رقص درآمده اند. در این میان لحظات 
دلخراشی نیز وجود دارند: بیمارانی که در تنهایی خود بر روی تخت 
بیمارس��تان ها از بیماری رنج می کشند و افرادی که به واسطه لزوم 
حف��ظ فاصله فیزیکی از هم جدا می ش��وند اما ذک��ر این نکته مهم 
اس��ت که ش��یوع ویروس کرونا همه چیز را از بین نبرده، خانواده ها 
و دوستان را از راه دور با یکدیگر پیوند داده و کاری کرده است که 
صدای ساز نوازندگان برای سرگرم ساختن مردم گرفتار در قرنطینه 

از پنجره های خانه خود به گوش برسند.
در بیت آخر ش��عر کیت تمپس��ت چنین آمده است: »اگر بتوانیم 

همدیگر را پیدا کنیم، هرگز گم نمی شویم.«
ای��ن فیلم حاوی مس��تنداتی از عواقب ناش��ی از ش��یوع کرونا و 
تالش هایی در راس��تای رفع آنها اس��ت. در ادامه کاربران فیس بوک 
 facebook.com/covidsupport از طری��ق ورود ب��ه لین��ک
می توانن��د ب��ه طرح کمک به توزی��ع مواد غذایی می��ان نیازمندان 
بپیوندند یا از همسایگان ش��ان بخواهن��د که به آنها کمک کنند. در 
ادامه می توان دس��ت ب��ه اعطای کمک های مالی زد یا با تاس��یس 
صندوق های خیریه به حمایت از این قبیل اقدامات پرداخت. آگهی 
تبلیغاتی در رسانه های ملی و محلی و همچنین کانال های تبلیغاتی 

دیجیتال پخش خواهد شد.
پی��ش از این، فیس بوک و بس��یاری از برند های دیگر با همکاری 
یک ش��ورای تبلیغات��ی، یک کمپی��ن خدمات عموم��ی در دوران 
ش��یوع ویروس کرونا را راه اندازی کردند. این شبکه اجتماعی اخیرا 
نیز متعهد ش��ده ب��ود که به طور مس��تقیم ۱۰۰ میلی��ون دالر به 
س��ازمان های خبری در راس��تای مقابله با رکود اقتصادی ناش��ی از 

همه گیری کرونا، کمک کند.

ماسک کرونا برای خودروی شما
هوندا ماس��کی برای خودروی شما تدارک دیده  است. یک ماسک 
ویژه موس��وم به »کوروماس��ک« الیه  ای محافظتی است که با قرار 
گرفت��ن جلوی فیلتر ه��ای هوای موج��ود در خ��ودرو باکتری ها و 
ویروس ها را از بین می برد. هدف از انجام این کار رس��اندن عملیات 
تصفیه هوا به س��طحی کامال جدیدی از ایمنی است. این مسئله به 

خصوص در دوران کرونا اهمیت فراوانی پیدا کرده  است.
با همکاری مرکز تحقیقات علوم محیط زیستی »کیتازاتو«، سطح 
این ماس��ک برآمدگی  هایی خار مانند در سطح نانومتر دارد. اگرچه 
این خار ها آنقدر ریز هس��تند که به چش��م نمی آین��د اما می توانند 
جل��وی ورود ۹۹.۸ درصد از قطرات ویروس کرونا موجود در هوا به 

داخل خودرو را در عرض ۱۵ دقیقه بگیرند.
این ماس��ک همچنین از یک تغییر ش��یمیایی مبتنی بر فسفات 
روی اس��تفاده می کند، مشابه با همان رویکردی که برای جلوگیری 
از زنگ زدگی در بدنه خودرو، اتخاذ می ش��ود. این الیه باید هر سال 

یک بار )معادل هر ۱۵ هزار کیلومتر( تعویض گردد.
به گفته مقامات ش��رکت هوندا، فرآیند تولید این ماسک چندین 
س��ال به طول انجامیده  اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، حاال روند 

اجرای آن سرعت گرفته -است.
هوندا اعالم کرده اس��ت که امکان نصب کوروماسک فقط بر روی 
خودروی مدل )ان-باکس( این ش��رکت وج��ود دارد و اگرچه هنوز 
با فیلتر های هوا س��ازگار نیس��ت اما قص��د دارد در خط تولید خود 

پشتیبانی بیشتری از آنها انجام دهد.
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تاریخ بازاریابی محتوا به چند قرن پیش برمی گردد. بنجامین فرانکلین در 
 Poor Richard's Almanak س��ال ۱7۳۲ میالدی، با انتشار روزنامه
سعی داشت که کسب و کار خود را که در حوزه چاپ بود گسترش دهد. 
شرکت تایرسازی میشلن با انتشار Michelin Guide در سال ۱۹۰۰ و 
شرکت Jell-O که برندی در زمینه  دسرهای ژالتینی مانند ژله و پودینگ 
اس��ت، در سال ۱۹۰۱ با دادن دستورهای غذایی رایگان به مردم که مواد 

اولیه آنها محصوالت خودش بود، از بازاریابی محتوا استفاده می کردند.
بنیانگذاران بازاریابی محتوا ایده های س��نجیده ای در ذهن شان داشتند. 
ارائه محتوای جذاب و مفید به مشتریان باعث افزایش فروش، رشد جامعه 
آماری مش��تریان و بیشتر ش��دن وفاداری مردم به برند می شود. شرکت 
Jell-O در عرض دو س��ال، توانست با دستورهای غذایی که ارائه می داد، 
یک میلیون دالر درآمد داش��ته باش��د. Michelin Guide هم تاکنون 
مورد استفاده افراد مختلف از جمله راننده ها و گردشگران قرار گرفته است.

در عصر اینترنت، موانع ورود به بازاریابی محتوا کامال از بین رفته است، 
اما کیفیت و نفوذ آن به طرز چشمگیری کاهش یافته است. امروزه به جای 
ارائه  ارزش های واقعی محتوا به خوانندگان، شاهد حضور و افزایش مطالب 

کلیک خور و تبلیغاتی خودساخته هستیم.
در چند س��ال اخیر، با وجود مطالب بی کیفیت، ش��اهد انقالبی نیز در 
 SAAS )Software as a بازاریاب��ی محت��وا از طری��ق ارائه دهن��دگان
Service( و B۲B )کس��ب و کار با کس��ب و کار( بوده ایم. بزرگان تولید 
محتوا، س��ازندگان ماش��ین های محتوایی اند که ارزش واقعی محتوا را به 
 ROI خوانن��دگان ارائ��ه می دهند، بدون اینکه به طور مس��تقیم بر روی
)بازگش��ت س��رمایه( برندها تمرکز کنند. با صحبت با چند مدیر صنعتی 
درب��اره اینک��ه چرا بالگ ها س��الح های مخفی جدید ب��رای کمپانی های 

SAAS هستند، نتایجی را به دست آوردیم. 
تغییر تمرکز

قب��ل از وجود مطالب خودس��اخته بی کیفیت در اینترنت، ش��بکه های 
اجتماع��ی کامال در دس��ترس بودند اما امکان بازاریاب��ی محتوا در جهت 
برندسازی محدود بود. ش��رکت های بزرگ تر هم بودجه و منابع موردنیاز 
برای ساخت، انتشار و توزیع در رسانه های چاپی و همینطور جوامع کافی 

برای ارزشمندکردن آن را در اختیار داشتند.
با اینکه اینترنت دست هر کسی را برای تولید محتوا باز کرده است، اما 
باید در نظر گرفت، این امکان مانند یک شمش��یر دولبه اس��ت. متاسفانه 
کمیت و نه کیفیت، تبدیل به مهمترین بخش تولید محتوا شده است. از 
این رو، بازاریابی محتوا خیلی زود به انتشار پست های جفنگ، بی ارزش و 

کلیک خور در بالگ ها تبدیل شد.
س��رویس هایی که بر عملکردهای مادی تر و فروش تمرکز داش��تند )مثل 
شرکت های SAAS و B۲B(، بهتر بودند. فرصت های تولید محتوا برای آنها 
کمتر دیده می شد، بنابراین بازاریاب هایی که در این صنایع کار می کردند، خیلی 
زود متوجه شدند به نفوذ بیشتری نیاز دارند تا برای مصرف کنندگان هدف شان 
مفیدتر باشند و با کیفیت بیشتر عمل کنند، بدون اینکه جنبه فروش مستقیم 

از طریق محتوا یا برندسازی را در نظر بگیرند.
می گوی��د:   Shopify وب س��ایت  مدیرعام��ل   ،Tobias Lütke
»خرده فروش��ی آنالین بازار عجیبی است. هر کس��ی می داند که این بازار 
چقدر وسیع است و همه هم آن را بیشتر از آن چیزی که هست تخمین 
می زنند. در هیچ کجا نمی توان پیدا کرد که چگونه ساخت تجارتی بزرگ 

با محتوا ممکن اس��ت یا اینک��ه هیچ کس به ش��ما نمی گوید، چطور در 
اینس��تاگرام تبلیغ کنید، با این حال م��ا تصمیم گرفته ایم که محتوا را به 
بخشی از کسب و کارمان اضافه کنیم چون کار درستی بود که باید انجام 

می دادیم.«
مدیران صنایع SAAS مش��کلی را در زمین��ه بازاریابی محتوا گفته اند. 
صاحبان کس��ب و کارهای کوچک نیاز به مهارت ه��ای زیادی برای ادامه 
کارش��ان، در این عصر دیجیتال دارند. به جای اینکه آنها به ناشران تولید 

محتوا تکیه کنند، باید خودشان محتوا تولید کنند.
سود دوطرفه

شرکت های SAAS عمدتا گروه های خاصی را هدف خود قرار می دهند 
که ش��امل کارآفرینان، شرکت های سازمانی، اس��تارت آپ ها و یا کسب و 
کارهای کوچک اس��ت. هر کدام نیاز خاص خودشان را دارند و محتواهای 
متفاوت��ی هم نیازش��ان را برطرف می کند. برای مثال، اگر محصول ش��ما 
یک نرم افزار پرداخت قبوض است )مثالی از SAAS(، باید در نظر گرفت 
ک��ه کاربران تمام روز پرداخت انج��ام نمی دهند یا دریافت نمی کنند. این 
دسته نیازمند یادگیری درباره فروش، بازاریابی، خدمات مشتری و فرهنگ 
شرکتی هستند تا کسب و کارشان را موثرتر به حرکت درآورند. به خصوص 

زمانی که رقیبان زیادند.
در مقال��ه ای در وب س��ایت Design Mantric، طراحی چهار بالگ 
ش��رکت SAAS مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. مشکل رایج در بین 
آنها، نبود ابزاری مناسب برای راهنمایی و هدایت کاربر به سمت مقاله ای 
بود که دنبالش اس��ت. همینطور ارائه  مقاالتی مثل پادکست ها، ویدئوها و 

حتی کتاب های الکترونیک.
با این حال که بالگ ها برای ش��رکت برندسازی شده اند و عموما از رنگ 
برند هم در طراحی اس��تفاده کرده ان��د، فضاهای خالی زیادی هم در خود 
دارند که با طراحی بهتر می توانست کاربر را به سمت محتوا هدایت کند. 
دکمه های ثبت نام هم خیلی در توجه نیس��تند و کمتر دیده می ش��وند. 
تمرک��ز اصلی روی فراهم کردن محتوایی خوب اس��ت که به خوانندگان 

درباره  سبک زندگی صحبت می کنند، بدون اینکه به فروش توجه کنند.
بالگ ها به ما نشان می دهند، با اینکه هدف اصلی فراهم کردن اطالعات 
مورد نیاز برای مصرف کنندگان هدف است، این شیوه  بازاریابی محتوا باعث 
وابستگی خوانندگان به برند، پس از استفاده از محتوا به صورت منظم در 

یک بازه  زمانی می شود.
Matt Hodges، سرپرست ارشد شرکت Intercom می گوید: »ما نیاز 
داریم مصرف کنندگان را بشناسیم و محتوایی برای شان پیدا کنیم که مفید و 
جذاب باش��د. این محتواها برای دستیابی به آنها است، برای معرفی برند، به 
رسمیت شناختن آن توسط آنها و جلب اعتماد. اینگونه، اگر آنها در آینده به 

محصوالت و خدمات ما نیاز داشتند، به برندمان فکر خواهند کرد.«
ارتباط با مشتری

Hodges می گوید که با این تجربه، مشتریان آینده که هم از وب سایت 
 Sujan .و ه��م از بالگ دیدن کرده اند، تمایل بیش��تری برای خرید دارند
Patel، از بنیانگ��ذارانWeb Profits US  می گوی��د، برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی تصمیم خری��د مصرف کنندگان در آین��ده، بالگ های باکیفیت، 
لینک های بیش��تری می سازند که احتمال فروش را افزایش می دهد. رشد 
ساالنه ترافیک یک وب سایت برای بازاریابان محتوایی، هشت برابر بیشتر 

از دنبال کنندگان است.

Dea Wilson، موس��س Lifograph می گوید: »نوشتن مطالبی در 
وبالگ که همیش��ه تازگی دارند، در نتایج س��ئو استارت آپ ها هم کمک 
می کن��د که همین باعث آمدن کاربران بیش��تر و جدیدتر به وب س��ایت 

می شود.«
با اینکه تمام جنبه ها و ابعاد بازاریابی محتوا اهمیت دارد، مس��لما کلید 
رسیدن به دستاورد، س��اخت پیوندی درازمدت بین مصرف کننده و برند 

است.
محتوای منظم بیشتر برای ترغیب کاربر توسعه داده می شود تا دوباره به 
 ۸۲ ، Content Marketing Institute وب س��ایت بیاید. طبق گفته
درصد از مصرف کنندگان پس از خواندن محتوای سفارشی، حس بهتری 

نسبت به آن شرکت پیدا می کنند.
Mike McDerment، مدیرعامل FreshBooks می گوید: »تعداد 
زیادی از مش��تریان ما ایزوله و جدا از دیگران هس��تند، چون در خانه به 
تنهایی کار می کنند یا در حال س��اخت چیزی هس��تند. ه��دف ما ارائه 
محتوایی به آنها اس��ت که از آن س��ود ببرند و یا به آنها مربوط ش��ود، تا 

بتوانند راضی تر باشند و کمتر احساس تنهایی کنند.«
در شرایطی که در دنیای تجارت احساس بیگانگی می کنیم، شرکت های 
SAAS به طور موثری با هم رقابت می کنند تا ببینند چه کسی می تواند 
محتوای باکیفیتی را برای کاربران و به صورت رایگان تولید کند و با شانس 

کم بازگشت سرمایه مستقیم در آینده  نزدیک، این کار را ادامه دهد.
همکاری

ساخت یک جامعه کاربری باال، یکی از اهداف اصلی ماشین های محتوایی 
اس��ت، و هر ثبت نامی که در وب سایت صورت گیرد یا هر اشتراک گذاری 
در فیس بوک، امکان دسترس��ی به شبکه ای جدید از خوانندگان را فراهم 
می کن��د. ب��ه همین خاط��ر، معموال بالگ ه��ا از هم��کاران مهمان دیگر 
اس��تارت آپ ها دعوت می کنند؛ چون ن��ه تنها مخاطبان از ایده های جالب 
سود می برند، بلکه همکاران هم محتوا را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

به اشتراک می گذارند و به گسترش آن کمک می کنند.
David Mendlen، مدیرکل شرکت مایکروسافت می گوید: »بالگ ها 
راهی ش��گفت انگیز برای بزرگ شدن و گسترش اس��تارت آپ ها به شمار 
می روند. در بالگ مایکروس��افت، ما از اس��تارت آپ هایی که مفید هستند 

حرف می زنیم و فضایی مناسب در جامعه تکنولوژی ایجاد می کنیم.«
اکث��ر بالگ ها روزانه به روز می ش��وند. اج��ازه دادن به هم��کاری برای 
نویس��ندگان و هم��کاران مهمان، باعث تع��ادل در به روز رس��انی محتوا 
می شود و بینش خوانندگان نسبت به شرکت را بیشتر می کنند. تجربه ها و 
درس های دیگر کارآفرینان به خوانندگان کمک می کند تا خوانندگان هم 

کسب و کار خود را بسازند.
س��اخت و توس��عه یک محتوای موثر و کارآمد، نیازمند تالش تیمی، از 
تحقیق و س��اخت گرفته تا به دست آوردن همکار مهمان و بازخوردهای 
مردم اس��ت. در حالی که این کار زمانبر اس��ت و ب��ه تالش و منابع مالی 
نیاز دارد، اما س��ودی که در درازمدت به دس��ت می آید، قابل توجه است. 
ش��رکت های SAAS و B۲Bدر جنبش »ماش��ین های محتوا« پیش��تاز 
هس��تند، اما می توانیم امید داشته باشیم که شرکت های دیگر هم نوشتن 
را با کیفیت و برای دلیلی خاص ش��روع کنند و شاهد محتوای بی کیفیت 

و بی ارزش نباشیم.
entrepreneur/ucan :منبع 

ایستگاهبازاریابی ظهور ماشین های محتوا:

چگونه بالگ ها تبدیل به سالح هایی مخفی برای فروش شده اند
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 چگونه با شوخ طبعی
 دل مشتریان تان را ببرید؟

همیشه این مشکل در بین برند ها وجود دارد که آیا باید خودمانی 
و ش��وخ طبع باش��ند یا اینکه جدی و رس��می رفتار کنند. حرفه ای 

بودن و رفتار درست چگونه است؟
از اینکه مشتریان تان را با شوخی و خنده قانع کنید نترسید. شاید 
حتی توس��ط آنها تشویق ش��وید! اگر طنز به درستی استفاده شود، 
می تواند توجه مش��تریان شما را جلب کند. شوخ طبعی برند شما را 
انس��ان گونه و ارتباط پذیر نمایش می دهد. این موضوع باعث ارتباط 

بهتر مشتریان با شما می شود.
اما چگونه می توان در عین شوخ طبع بودن، حرفه ای به نظر آمد؟ 
باید توجه داشته باشید هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد! مسلما 
نمی خواهید با شوخی های بیش از حد داخل وب سایت شرکت، تازه 
کار به نظر برس��ید. پس چگونه می توان میان شوخ طبعی و جدیت، 
تع��ادل ایجاد کرد؟ در این مقاله چند نکته مهم می گوییم تا بدانید 

چگونه می توانید با طنزپردازی دل مشتریان خود را بربایید!
مخاطبان خود را بشناسید

اگر شوخی شما مخاطب شما را نخنداند یا آنها متوجه جک شما 
نشوند و یا از همه بدتر، آن را توهین تلقی کنند، می تواند فاجعه بار 
باش��د. به همین دلیل، ش��ما باید مخاطبان خود را بشناس��ید، آنها 
را مطالع��ه کنید و بدانید آنها با چه ش��وخی هایی می توانند ارتباط 

برقرار کنند.
از جک های سیاس��ی استفاده نکنید تا بتوانید با طیف وسیع  تری 
از مخاطبان ت��ان ارتب��اط برقرار کنی��د. قطعا ش��ما نمی خواهید، با 
یک ش��وخی نابجا مش��تری خود را از دس��ت بدهی��د. همچنین از 
شوخی هایی که مخاطبین ش��ما متوجه آن نمی شوند پرهیز کنید. 
برای مثال اگر مخاطبین ش��ما متولدین اواخر دهه 7۰ هستند، یک 

ُجک راجع به کاست های دولبه اصال کارایی ندارد!
در شوخی کردن سختگیر باشید

بعضی از ش��رکت ها همیشه شوخ هستند، اما تعداد آنها کم است. 
به اشتراک گذاری هر روزه مطالب خنده دار )در شبکه های اجتماعی 
و …( زیاده روی اس��ت بنابراین در استفاده از آنها سختگیر باشید. 
اس��تفاده کمتر از ش��وخ طبعی می تواند جک های خنده دار ش��ما را 

بیشتر در ذهن مخاطب ماندگار و دلپذیر کند.
مش��تریان شما دوست دارند که انگیزه بگیرند و لذت ببرند. حتی 
بعض��ی وقت ها نیاز دارند که عصبانی ش��وند. ب��ه همین دلیل پیدا 
کردن لحن درس��ت ش��وخی و زیاده روی نکردن در آن بسیار مهم 
است. برای مثال، در طنز های خود توصیه های مفید بگنجانید. روش 
بازاریابی شما می تواند مشتریان تان را بخنداند، اما همزمان می تواند 

به آنها راه حل هایی برای حل مشکالت شان نیز ارائه دهد.
جک های مرتبط بسازید

وقت��ی به بازاریابی خود چاش��نی طنز اضاف��ه می کنید، عالوه بر 
ایجاد رابطه عمیق تر با مشتریان، به دنبال فروش به آنها هم هستید. 
ب��ا یک ُجک بی ربط و تصادفی، می توانید مدتی آنها را بخندانید، اما 
این باعث خرید نمی ش��ود. مش��تریان می خواهند بدانند محصوالت 
ش��ما چگونه زندگی آنها را تغییر خواهد داد. پس شوخی های خود 
را ب��ه زندگی آنها و حتی ب��ه دردهایی مرتبط کنید که می توانند با 

محصوالت شما بهبود یابند.
به قول معروف: »یک ُجک، یک حقیقت اس��ت با روکش خنده« 
یکی از موثرترین راه ها برای ارتباط برقرار کردن با مشکالت و نقاط 
درد مش��تریان، شوخی و ش��وخ طبعی است. برای مثال یک شرکت 
ساعت سازی را در نظر بگیرید که شما را به جای زنگ آزاردهنده، با 
یک بوی عجیب بیدار کند. این شرکت می تواند از یک صدای زنگ 
عجیب ساعت اس��تفاده کند تا مشتریانی که از صدای زنگ ساعت 
عادی متنفر هس��تند را به س��مت خود بکش��اند. این طنز نه تنها 
مرتبط اس��ت بلکه باعث خرید مشتریان نیز می شود. مطمئن شوید 
که طنز ش��ما همزمانی که با مشتریان ارتباط برقرار می کند، آنها را 

به سمت خرید سوق می دهد.
اما چگونه تجارت شما از طنز استفاده می کند؟

حال که شما قواعد اساسی استفاده از شوخی و طنز را در تجارت 
خود می دانید شاید با خود فکر کنید که چگونه باید مشتریان خود 
را بخندانید. الزم نیس��ت که جک های تصادفی برای آنها بفرستید. 
همچنین شما یک کمدین نیستید، اما چند راه ساده وجود دارد که 

بتوانید تجارت و بازاریابی خود را با طنز ترکیب کنید.
• اتف��اق خن��ده  داری که در دفتر کار ش��رکت اتف��اق افتاده را به 

اشتراک بگذارید.
• در صفح��ه »درباره ما« عکس ها یا حقای��ق جالب و خنده دار از 

اعضای تیم را بنویسید.
• استیکرهای خنده دار و معروف که به کار شما مربوط است را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
• صفحه 4۰4 هوشمندانه ای طراحی کنید.

• مسابقه ای میان مشتریان خود برای طنزپردازی برگزار کنید.
•  دروغ ۱۳ جالبی را طراحی کنید و اشتراک بگذارید.

• شخصیت کارتونی خنده داری برای شرکت طراحی کنید.
از اینکه مشتریان آن روی شوخ طبع شما را ببینند، واهمه نداشته 
باشید. این یک راه عالی برای ایجاد رابطه ماندگار بین تجارت شما 

و آنهاست.
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اتحادیه کسب وکارهای مجازی خواستار توقف 
رتبه بندی کسب وکار های اینترنتی شد

اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی طی نامه ای خطاب به 
وزیر وزارت صنعت توقف و بازنگری در رتبه بندی کسب وکار های 
مجازی را درخواس��ت کرد. این اتحادیه معتقد اس��ت که طرح 
امتیازده��ی و رتبه بندی کس��ب وکار های مجازی توس��ط مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی 

همراه است.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی در 
تاری��خ ۱۶مهرماه، اطالعیه ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه بندی 
کس��ب وکارهای اینترنت��ی و تغییر س��ازوکار اختصاص س��تاره  
نم��اد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( منتش��ر ک��رد که در همان 
زمان نیز مورد انتقاد بس��یاری از کارشناس��ان ق��رار گرفته بود. 
در این اطالعیه اش��اره شد که دریافت س��تاره های نماد اعتماد 
الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره برمبنای درخواست کسب  وکار 

صورت می گیرد.
همچنین اعالم ش��د به عالوه کس��ب وکارهایی ک��ه در فرآیند 
رتبه بندی شرکت نمی کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده 
از نماد ۲ ستاره در وب سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیکی اعالم ک��رد که این رتبه  بندی کاماًل 
اختیاری بوده و کس��ب وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی 
ش��رکت کنند بای��د هزینه آن را ب��ا توجه به عم��ق ارزیابی به 
ص��ورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی در نامه ای به وزارت صمت ابهامات این 
طرح را مطرح کرده و از آنها خواس��تار توقف و بازنگری در این 

سیاست جدید رتبه بندی شده است.
در این نامه که خطاب به وزیر صنعت نوش��ته ش��ده اتحادیه 
کس��ب و کارهای مجازی به اس��تناد بند )ع( ماده )۳7( قانون 
نظام صنفی، سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و 
تصویب ضوابط رتبه بندی فعالی��ت افراد صنفی فعال در فضای 
مجازی )س��ایبری( تاکی��د کرده که این موض��وع در صالحیت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت ول��ی حوزه اجرایی آن از 
وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است: »در ضمن تعیین 
ضواب��ط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام 
عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
و یکی از نهاد های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساس��ی و قانون 

نظام صنفی کشور است.«
اتحادی��ه اعالم کرده که کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز 
هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع 
و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است: »با 
عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد )مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی( دس��تگاه ص��دور مجوز تخصصی نیس��ت بنابراین 
اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذی ربط انجام پذیرد.«

در این نامه با اش��اره ب��ه واژه اعتماد ب��ه کار رفته در عبارت 
نم��اد اعتماد الکترونیک��ی، آن را ابهام آمیز خوانده به طوری که 
»ب��ه دلیل ابهام آمیز و موس��ع بودن مفه��وم آن پیش فرضی به 
مخاطب القا می نماید که در تمامی ش��رایط می تواند به کس��ب 
و کار مج��ازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القای این 
پیش فرض را تش��دید نموده و آثار س��وء به دنبال دارد. )به طور 
مثال عملکرد س��که ثامن و تش��کیل پرون��ده قضایی بطرفیت 

وزارت صمت(«
در بخش ه��ای دیگ��ری از این نام��ه تاکید ش��ده »با اجرای 
رتبه بندی کس��ب و کارهای مجازی عم��اًل وظایف و اختیارات 
دستگاه ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عماًل باعث می شود 
ک��ه مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی از رس��الت قانونی خود 
)سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی( دور شده و درگیر امور اجرایی 

شود.«
اتحادی��ه کس��ب و کارهای مج��ازی به موضوع ع��دم توانایی 
مالی برخ��ی کس��ب وکارهای کوچک در برابر کس��ب وکارهای 
بزرگ اش��اره کرده و آن را دلیلی بر تش��دید ضریب شکس��ت 
کسب وکارهای نوپا خوانده است: »بعضی از مواد و شاخص های 
در نظر گرفته ش��ده برای رتبه بندی )تعرفه باال و میزان توانایی 
مالی( به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد 
بیش��تر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب و 
کارهای نوپا و جدیدالورود را افزایش می دهد و در نتیجه فضای 

انحصاری را تشدید می نماید.«
اتحادیه در پایان نامه خود موضوع اختیاری بودن سیاست های 
جدی��د رتبه بندی را مورد س��وال قرار داده اس��ت: »در صورت 
الزام��ی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب 
قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
و وجوه حاصل  به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت 
اختیاری بودن ص��رف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به 
یک نهاد رتبه بندی محدود ش��ود و باید با رویکرد رفع انحصار، 

زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.«

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

شروع کس��ب و کار به عنوان یک کارآفرین امر ساده ای نیست. این امر 
با توجه به شیوع ویروس کرونا تعداد مشکالت را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش می دهد. امروزه بسیاری از کارآفرینان و حتی سرمایه گذارها برای 
مش��ارکت در اس��تارت آپ های مختلف جانب احتیاط را رعایت می کنند. 
ش��اید در نگاه نخس��ت فعالیت به عنوان کارآفرین منفرد این وضعیت را 
تغییر دهد. بس��یاری از برندها به طور کلی ش��امل یک نفر هس��تند. این 
امر در مورد حوزه خدمات کاربرد بیش��تری دارد. وضعیت چنین کس��ب 
و کارهایی به طور کامل بر روی برنامه ریزی ش��خصی افراد اس��توار است 
بنابراین ش��اید دشواری های ناش��ی از هماهنگی میان بخش های مختلف 
کسب و کار در چنین حوزه هایی مشاهده نشود. این امر برای هر کارآفرینی 
جذابیت زیادی دارد. مس��ئله مهم در این میان پرداختن به حوزه کسب و 

کار منفرد همراه با چشم اندازی دقیق است.
هر کس��ب و کاری با چالش و ریس��ک های مختلف مواجه است. برخی 
از کارآفرینان به اش��تباه حوزه های منفی برخی از کس��ب و کارها را مورد 
ارزیابی قرار نمی دهند. نتیجه این امر ورود به برخی از عرصه های کسب و 
کار بدون آشنایی قبلی و حتی آمادگی الزم است. این امر در چشم اندازی 
وسیع مشکالت کسب و کارها را به شدت افزایش می دهد. هدف اصلی در 
مقاله کنونی بررسی برخی از مهمترین چالش ها و ریسک های حوزه کسب 
و کارهای انفرادی است. آگاهی از چنین مشکالتی چشم انداز مناسبی در 

اختیار کارآفرینان برای فعالیت بهینه قرار خواهد داد. 
1. افزایش نرخ مالیات

فعالیت به عنوان کارآفرین منفرد ریس��ک ناش��ی از مالیات بیش��تر را 
افزایش می دهد. ش��اید این امر در ابتدا عجیب به نظر برس��د، اما کسب و 
کارهای انفرادی نه به دلیل نرخ باالتر مالیات، بلکه ضرورت پرداخت تمام 
آن از سوی یک نفر با مشکل مواجه هستند. کسب و کارهای بزرگ توانایی 
پرداخت مالیات های بیش��تر براساس توسعه کسب و کارشان در بازارهای 
مختلف را دارند، اما کارآفرینان منفرد با چنین امکانی رو به رو نیس��تند 
بنابراین در عمل باید بیش از هر زمان دیگری مراقب نرخ مالیات ها باشند. 
در غیر این صورت مشکالت عرصه کسب و کار به سرعت استارت آپ شان 

را از پای درخواهد آورد. 
یک��ی از مزیت های فعالی��ت به عنوان کارآفرین منف��رد و به طور کلی 
مدیریت کس��ب و کارهای تک نفره مربوط به بحث پرداخت مالیات بیمه 
اس��ت. بحث بیمه همیشه برای شرکت های بزرگ مهم است. اگر کسب و 
کارها مالیات و مبالغ مربوط به بیمه کارمندان را پرداخت نکنند، به سرعت 
با مشکالت عمیق مواجه خواهند شد. این امر مشکالت بسیار زیادی برای 
کس��ب و کارها به همراه خواهد داشت. وضعیت کارآفرینان منفرد در این 
میان بسیار بهتر است. آنها در سختگیرانه ترین حالت ممکن فقط نیازمند 
تامین بیمه برای خودشان هستند بنابراین دیگر خبری از بار اضافه بیمه 

برای دیگر کارمندان نخواهد بود. 
امروزه کس��ب و کارهای انفرادی بیش از ه��ر زمان دیگری مورد توجه 
برندهای بزرگ قرار دارد. دلیل این امر س��هولت همکاری با چنین کسب 
و کارهایی از نظر مالیاتی اس��ت. البته این امر ش��اید برای خود کس��ب و 
کارهای تک نفره چندان ساده نباشد، با این حال دست کم تعداد مناسبی 

از مشتریان را به ارمغان خواهد آورد. 
2. اختیارات شخصی گسترده

بس��یاری از کارمندان نسبت به محدودیت دامنه اختیارات شان شکایت 
دارند. این امر به طور مداوم برای برندهای بزرگ تکرار می ش��ود بنابراین 
شاید نوعی مسئله مداوم باشد. یکی از جذابیت های اولیه کسب و کارهای 
منفرد مربوط به دامنه وس��یع اختیارات کارآفرینان اس��ت بنابراین دیگر 

نیازی برای کسب اجازه از سایر افراد و حتی نیاز به مدیریت فعالیت ها به 
صورت متفاوت نخواهد بود. کارآفرینان در این نوع فعالیت تمام برنامه ها را 

با نظر شخصی شان طراحی خواهند کرد. 
بدون تردید فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل و منفرد جذابیت زیادی 
دارد. مس��ئله مهم در این میان میزان آمادگی هر کارآفرین برای مدیریت 
اختیارات گس��ترده است. شاید این نکته در نگاه نخست بی اهمیت باشد، 
ام��ا در صورت فقدان آمادگی الزم در می��ان کارآفرینان فرآیند همکاری 
ب��ا دیگ��ر برنده��ا و مدیریت داخلی کس��ب و کار بدل ب��ه نوعی کابوس 
خواهد ش��د بنابراین اگر نسبت به ش��یوه مدیریت داخلی کسب و کارتان 
اطمینان ندارید، باید در وهله نخس��ت نسبت به کمک گرفتن از دیگران 
اق��دام نمایید. این ام��ر موجب بهبود رابطه میان برندها با بازار می ش��ود. 
بسیاری از کارآفرینان به عنوان کارمند به طور مداوم تجربه کار پشت میز 
را دارند. آنها مس��ئولیت های مح��دود در مورد پروژه های خاص را برعهده 
دارند بنابراین مواجهه با مشکل در زمینه مدیریت پروژه های بزرگ امری 
طبیعی خواهد بود. حال اگر مسئولیت تمام شرکت برعهده چنین افرادی 

قرار گیرد، بحران مدیریت امری طبیعی خواهد بود. 
3. ناتوانی برای کسب سود

کس��ب س��ود یکی از نیازهای مهم هر کسب و کار اس��ت. امروزه هیچ 
کسب و کاری توانایی ادامه روند مناسب و جلب نظر سرمایه گذارها بدون 
سوددهی مطلوب را ندارد. متاسفانه ساالنه شمار باالیی از کسب و کارها به 
دلیل مشکالت مالی ورشکسته می شوند بنابراین باید نسبت به سودآوری 
مناس��ب کسب و کار دقت فراوانی داش��ت. برخی از کارآفرینان در زمینه 
فعالیت مس��تقل و انفرادی با مش��کل مدیریت حس��اب های مالی مواجه 
می شوند. بدون تردید این امر تنها دلیل شکست کسب و کارها نیست، اما 

یکی از مهمترین موارد محسوب می شود. 
اگر کس��ب و کارها به دنبال بهبود وضعیت ش��ان هستند، باید به طور 
مداوم ایده های تازه ای را اجرا نمایند. این امر در هر حوزه ای ضرورت دارد. 
یکی از مس��ائل مهم در این بخش ناتوانی اغلب کارآفرینان برای مدیریت 
تمام بخش های موردنظر اس��ت بنابراین ش��اید فعالیت انفرادی در حوزه 
کس��ب و کار نیز چندان ایده جذابی نباش��د. راهکار مناسب در این میان 
هم��کاری با برخی از موسس��ه های تخصصی اس��ت. وظیفه اصلی چنین 
موسسه هایی ارائه کمک به کسب و کارها برای بهبود شرایط شان است. اگر 
این نکته مدنظر برندها قرار نداش��ته باشد، وضعیت فعالیت شان به شدت 

دشوار خواهد شد. 
تعامل با سرمایه گذارها یکی از نکات کلیدی در زمینه بازاریابی و مدیریت 
برند اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان در این رابطه با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه هس��تند. دلیل این امر نگاه به سرمایه گذارها به عنوان منبع کسب 
س��رمایه اس��ت. این نگاه محدود اغلب اوقات موجب بروز مشکالتی میان 
کارآفرینان و س��رمایه گذارها می ش��ود. تعامل مداوم با سرمایه گذارها باید 
در دس��تور کار هر برندی قرار داش��ته باش��د. در غیر این صورت وضعیت 
فعالیت برند موردنظر به ش��دت دش��وار خواهد شد. امروزه سرمایه گذارها 
انتظ��ار دریافت اطالعات دقیق از وضعیت ش��رکت ها را دارند. در غیر این 
صورت ریسک سرمایه گذاری بر روی حوزه موردنظر را قبول نخواهند کرد. 
برگزاری جلسات منظم با سرمایه گذارها امری رایج در کسب و کارهای 
بزرگ محسوب می شود بنابراین کسب و کارهای کوچک و حتی انفرادی 
نی��ز باید از چنین الگویی پیروی نمایند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت 
س��ختی های بسیار زیادی داشته باشد، اما در عوض موجب بهبود توانایی 
کس��ب و کارها برای مدیریت مس��ائل مالی خواهد شد. بسیاری از برندها 
در این راستا حتی از ایده های سرمایه گذارهای شان نیز استفاده می کنند. 

4. ناتوانی برای جلب اعتماد مشتریان
وقتی حرف از کس��ب و کارهای انفرادی می شود، اغلب مشتریان اندکی 
تردید به خود راه می دهند. اس��تفاده از خدمات یک کسب و کار تک نفره 

چه ریسک هایی به همراه دارد؟ اغلب اوقات مشتریان به ناتوانی برای تماس 
با برند موردنظر در زمینه خدمات پس از فروش فکر می کنند. این امر در 
عمل نیز مشکالت بس��یار زیادی به همراه دارد. برندهای بزرگ با توانایی 

ارائه خدمات مشتریان همیشه گزینه هایی جذاب تری هستند. 
اگر کس��ب و کارها نس��بت به شرایط دشوارش��ان در زمینه جلب نظر 
مش��تریان آگاه نباش��ند، به زودی دامنه وسیعی از مش��تریان را از دست 
خواهند داد. این امر در مورد کس��ب و کارهای انفرادی به طور روزافزونی 
دارای اهمی��ت اس��ت. یک��ی از نکات مه��م در این رابطه تاکی��د بر روی 
مزیت های رقابتی برند اس��ت. کس��ب و کارهای تک نفره باید مزیت های 
قابل مالحظه ای برای مشتریان داشته باشند. در غیر این صورت جلب نظر 
مش��تریان امری غیرممکن خواهد بود. امروزه برخی از برندها برای تعامل 
با مخاطب هدف اقدام به بیان تمام بخش های کسب و کارشان می کنند. 
بدون تردید این امر برای کس��ب و کارهای تک نفره دش��واری های بسیار 
بیش��تری به همراه دارد، اما غیرممکن نیس��ت. بر این اساس هر کسب و 
کار تک نفره باید در عمل ویدئوهای بازاریابی مناس��بی برای معرفی تمام 
بخش های کسب و کارشان تهیه نمایند. این امر موجب تعامل بهینه میان 

برند و مشتریان خواهد شد. 
یکی از مزیت های همیشگی کسب و کارهای تک نفره مربوط به سطح 
پایین تر قیمت هاست. اگر کسب و کار شما در این رابطه فعالیت مناسبی 
داشته باشد، شانس باالیی برای کسب سهم فراوان از بازار را خواهد داشت. 
متاس��فانه بسیاری از برندها در این رابطه فعالیت مناسبی ندارند بنابراین 
مشاهده  مشکالت چنین برندهایی در حوزه فروش امری طبیعی خواهد 

بود. 
5. برنامه های چالش برانگیز

برنامه ریزی برای کس��ب و کار امر عجیبی نیست. بسیاری از برندها در 
عمل برای موفقیت کسب و کارشان برنامه های بسیار طوالنی و بلندمدتی 
طراحی می کنند. یکی از روندهای رایج در زمینه طراحی برنامه مشارکت 
ش��مار باالیی از مدیران ارشد شرکت در آن است. این امر در مورد کسب 
و کاره��ای انفرادی مصداق پیدا نمی کند. کارآفرینان در چنین کس��ب و 
کارهایی باید تمام برنامه ها را به طور شخصی مدیریت نمایند. این امر در 

عمل مشکالت بسیار زیادی به همراه دارد. 
مشارکت با کارآفرینان خبره، کارشناس ها و حتی موسسه های مشاوره 
کس��ب و کار ایده های مناس��بی برای بهبود وضعیت کس��ب و کار است. 
مهمترین مس��ئله در این می��ان تالش برای ایج��اد روندهای مطلوب در 
راس��تای بازبینی برنامه های برند پیش از اجرای ش��ان اس��ت. اگر این امر 
مدنظر کس��ب و کارها قرار نداش��ته باشد، به زودی با مشکالتی در زمینه 
تعامل با مخاطب هدف مواجه خواهند. شد. امروزه کمتر برندی تمایل به 
برنامه ریزی دوباره در عرصه کسب و کار دارد. دلیل این امر اغلب به دلیل 
هزینه های مالی فراوان چنین اقدامی در کنار بخش از دس��ت دادن اعتبار 
برند اس��ت بنابراین باید در همان وهله نخس��ت نسبت به کاهش ایرادات 
کسب و کار اقدام نماییم. در غیر این صورت برندها به طور قابل مالحظه ای 

با مشکل مواجه خواهند شد. 
امروزه فعالیت به عنوان کارآفرین منفرد ترند جذابی در حوزه کس��ب و 
کار است. شاید شما نیز به این حوزه عالقه باالیی داشته باشید. نکته مهم 
در این میان ضرورت فعالیت بهینه و همراه با شناخت قبلی در این حوزه 
است. اگر کارآفرینان نسبت به ریسک های فعالیت در قالب استارت آپ های 
انفرادی آگاهی نداشته باشند، در نهایت سرنوشتی بهتر از ورشکستگی در 
انتظارشان نخواهد بود. این امر اغلب اوقات به دلیل اطمینان بیش از اندازه 
کارآفرینان به مهارت های ش��ان مورد بی توجهی قرار می گیرد. اگر شما به 
دنبال پرهیز از تجربه شکست در این حوزه هستید، استفاده از توصیه های 

مطرح در این مقاله نقش مهمی برای کسب و کارتان خواهد داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

بررسی انتقادی کسب و کارهای انفرادی

ریسک های رایج در کسب و کارهای انفرادی

به قلم: کلی باگال کارآفرین مستقل و کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

آذربایجان شــرقی -  فالح: در سالگرد شــهادت سردار 
ســلیمانی و طی مراســمی با حضور مسئولین عالی شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی، مشــاور مدیرعامل در امور 
ایثارگران و فرماندهان سپاه، مجتمع آبرسانی ارس به نام سردار 
شهید قاســم سلیمانی مزین و نام گذاری شــد. در این مراسم 
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن 
تقدیــر و تشــکر از تمامی افراد حاضر در مراســم، در خصوص 
لزوم ایجاد مجمتع آبرســانی در حاشــیه رود ارس اشاره کرد. 
مهندس عباســپور، همچنین افزود: با توجه به اینکه ارس، یک 
رودخانه مرزی است و کنترل کمی و کیفیت آن تحت کنترل ما 
نبوده طبیعتا دغدغه اصلی کارشناســان و مسئولین شرکت آب 
و فاضالب نســبت به مطلوبیت عرضه آب استحصالی و ضرورت 
این امر که برای شرکت آب و فاضالب استان ارائه آبی که از نظر 
کمی و کیفی قابل قبول بوده باشــد و در باالترین حد استاندارد 
ارائه خدمات داده شود، همواره حائز اهمیت است.  وی در ادامه 
بیان داشــت: در راســتای این امر شرکت آب و فاضالب استان، 

نسبت به شناسایی چاه هایی که متاثر از رود ارس نباشد، اقدام 
بــه حفر چاه های متعــدد و ایجاد مجتمع آبرســانی برای این 
منظور کرد. مهندس عباســپور اضافه کرد: در اجرای این طرح، 
ارزشــمندتر آن بود که این مجتمع آبرسانی به نام سردار شهید 
سلیمانی نام گذاری گردد تا ارزش واالی این شهید بزرگوار که 
خدمات شــایان و بزرگی را برای ملت عزیزمان به انجام رسانده 
اند، همواره تجدید یاد شــود. معاون بهره برداری و توســعه آب 

شــرکت آبفا اســتان نیز در این مراسم با برشــمردن اثربخشی 
اینگونه پروژه ها بر کیفیت و نحوه خدمات رسانی به همشهریان، 
نسبت به پیشــرفت و رونق هر چه بیشتر این مناطق با اینگونه 
اقدامــات، ابراز امیدواری کرد. مهنــدس خانی، در خصوص نام 
گذاری این مجتمع آبرسانی به نام سردار شهید قاسم سلیمانی، 
اظهار کرد: تمامی حرکات و اعمال ما زمانی ارزشــمند است که 
در راه و اهداف تعریف شــده شــهدا باشد و چه زیباتر آنکه این 
مجتمع به نام زیبای ســردار دلها شــهید قاسم سلیمانی مزین 
شود. وی اضافه کرد: امیدواریم با اینگونه اقدامات بتوانیم آنطور 
که شایسته نام این شهدای گرانقدر می باشد، در جهت پیشبرد 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران عمل نمائیم. 
الزم به ذکر است مجتمع آبرسانی سردار شهید قاسم سلیمانی با 
اعتبار 230 میلیارد ریال و با منبع تامین آب از دو چاه عمیق با 
دبی 50 لیتر بر ثانیه، تعداد 25 روستای شهرستان خداآفرین را 
با تعداد جمعیت بالغ بر 6942 نفر در قالب 2077 خانوار تحت 

پوشش قرار خواهد داد.

قــم - خبرنگار فرصت امروز: جمعــی از مدیران و 
کارشناسان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و معاونت 
حمل و ترافیک شهرداری کرج از اقدامات شهرداری قم در 
حوزه  پرداخت های الکترونیکی شهروندی بازدید کردند. 
کورش محمدحســینی رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری قم در حاشیه معرفی اقدامات انجام 
شــده در حوزه پرداخت های الکترونیکی شــهروندی و 
کاربردهــای آن در حمل و نقل عمومی شــهرداری قم، 
اظهار داشــت: تبادل تجربیات موفق بین شهرداری های 
کشــور می تواند در دســتیابی ســریعتر و بهتر به اهداف 
مشترک شــهرداری ها موثر باشــد. محمدحسینی بیان 
کرد: امروز در برنامه یک روزه بازدید از ســازمان فناوری 
و ســازمان اتوبوسرانی شــهرداری قم، و همچنین بازدید 

میدانی از پایانه های اتوبوس و تاکسی و باجه های فروش 
و شارژ کارت هوشمند یکپارچه شهروندی )قمکارت(، به 
معرفی بخشــی از اقدامات در  شهرداری قم پرداخته شد. 
وی عنوان کرد: پروژه جدید کارت شــهروندی )قمکارت( 

یکی از زیرســاخت های مهم در ایجاد تحول در پرداخت 
های خرد شــهری و بویــژه موضوعات مرتبــط با حمل 
و نقل عمومی اســت. وی افزود : در ســال 97 براســاس 
دستور شهردار قم، مطالعات پروژه کارت هوشمند جدید 
شهروندی قم با نام قمکارت به عنوان یک کارت هوشمند 
چند منظوره آغاز گردید.رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری قم خاطرنشــان کرد: براین اساس 
از توانایی هــا و تجربیاتی موفق در کشــور کمک گرفته 
شــد و فاز مطالعاتی و چگونگی بومی ســازی جدیدترین 
تکنولوژی هــای روز دنیا در این حــوزه، مطالعه گردید 
و معماری مناســب شــهر قم تدوین و طراحی شد. و در 
نهایــت با تکیه بردانش و توانمندی شــرکت های دانش 

بنیان کشور این پروژه در اوایل سال 9۸ آغاز گردید.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی گیالن در کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل، نقش پدافند 
غیر عامل را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: پدافند غیر 
عامــل و عملکرد کارگروه های آن در حوزه ســالمت باید جدی 
گرفته شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
گیــالن )وبدا(، صبح امــروز کارگاه آموزشــی پدافند غیر عامل 
دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن با محوریت "پدافند غیر عامل و 
نقش نظام ســالمت در آن"  با حضور معاونین، اعضای شــورای 
دانشگاه، مدیران ستادی و اعضای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه 
در سالن اجالس حوزه ریاست برگزار شد.  دکتر ساالری-رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در این نشست، نقش پدافند غیر 
عامل را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: پدافند غیر عامل 
و عملکــرد کارگروه های آن در حوزه ســالمت باید جدی گرفته 
شــود.وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تبدیل آن به پاندمی، 

افزود: امروزه  به سبب شیوع ویروس کرونا، کانون توجه به سمت 
مقابله با این بیماری متمرکز شده است، در حالیکه باید نگاه ها به 
موضوعات پدافندی  عمیق تر شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن توســعه زیرســاختهای بهداشــتی و درمانی را در تحقق 
اهداف پدافندی موثر دانست و گفت: با تالش های صورت گرفته 
در سازمان  برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، زیرساختهای 

بهداشت و درمان در گیالن رشد یافته، اما باید در جهت  ارتقای 
شاخص ها نیز تالش کرد.دکتر ساالری، دخیل بودن دستگاه های 
برون سازمانی در پدافند غیر عامل دانشگاه را نشان از گستردگی 
این حوزه برشــمرد و افزود: تمامی کار گروه ها و معاونت هایی 
که در پدافند غیر عامل نقش دارند، عالوه بر اشراف بر برنامه ها 
باید در بحران ها آمادگی کامل داشته باشند. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن در این نشست همچنین بر ضرورت اهتمام امور 
در حوزه ســالمت به ویژه در بخش بهداشت و درمان تاکید کرد 
و افزود: ارائه خدمات درست و به جا از سوی مدیران و مسووالن 
سالمت استان، رضایتمندی را برای مردم ایجاد می کند. "اصول 
و مبانــی پدافند غیر عامل، پدافند غیر عامل در نظام ســالمت 
و پدافند غیر عامل در دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن" از جمله 
موضوعات طرح شده در نشســت امروز کمیته پدافند غیرعامل 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن بود.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر عامل نیروگاه رامین 
اهواز گفت: با بازســازی تعــداد ۱2۱ قطعه در آذر ماه 
امســال، مجموع قطعات بازسازی شده در این نیروگاه 
طی 9 ماه سال 99 به 943 قطعه رسید.خلیل محمدی 
مدیرعامل این نیروگاه با اشــاره به عمر باالی بسیاری 
از تجهیــزات در این نیروگاه و اثرگذاری این موضوع بر 
میــزان راندمان و بازدهی در تولیــد انرژی برق گفت: 
نبــود قطعــات مورد نیــاز و انجام تعمیــرات در زمان 
مناســب، امکان خارج شــدن واحد ها از مدار یا کاهش 
میــزان تولید را در پی دارد. او با بیان اینکه بازســازی 
و بهســازی قطعات نیروگاهــی از رویکرد های مهم در 

نگهــداری و پایــداری واحد های تولید برق محســوب 
می شــود، افزود: مهمترین مزیت بازســازی قطعات در 

داخــل نیروگاه، کاهــش هزینه هــا و همچنین کاهش 
زمــان تعمیرات تجهیــزات نیروگاه به شــمار می رود.

محمدی اظهار داشت: با بازسازی تعداد ۱2۱ قطعه در 
آذر ماه امســال، مجموع قطعات بازسازی شده نیروگاه 
رامین در 9 ماه ســال 99 به 943 قطعه رسید. نیروگاه 
رامین اهواز با شــش واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
۱۸50 مــگاوات ســاعت بزرگتریــن نیــروگاه بخاری 
کشــور اســت و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و 
پشتیبانی از شبکه سراســری، بسیاری از قطعات مورد 
نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان 

خود طراحی و مورد ساخت قرار میدهد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معــاون بهره برداری 
شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از تعدیل روشنایی و خاموش 
نمودن ۱4 هزارو 759 چراغ روشنایی معابر با هدف کاهش مصرف 
برق در فصل زمســتان خبر داد. حمید ساعدپناه افزود: خاموشی 
چــراغ های معابر به صورت یک درمیان و در معابر اصلی شــهری 
و جاده ها اجرا می شــود و چراغ های روشنایی محالت شامل این 
طرح نمی باشــد. با اجرای این طرح حدود 3 هزارو ۱07 کیلووات 
در بار شبکه صرفه جویی می شود. ساعدپناه اظهارداشت: این طرح 
همزمان با سایر نقاط کشور در استان اجرا شده که تالش می شود 
با تعدیل روشنایی معابر درون شهری مصرف برق زمستان کاهش 

یابد. وی اضافه کرد: افزایش سرما در مناطق سردسیر کشور منجر 
به افزایش مصرف گاز و محدودیت در تامین سوخت نیروگاههای 
کشور شده است. درصورتی که مشترکین ۱0 درصد از مصرف برق 
خود را کاهش دهند مشکلی بابت تامین برق وجود نخواهد داشت. 
ساعدپناه هدف از اجرای این طرح را صرفه جویی در مصرف برق و 
کاهش تولید نیروگاهها عنوان کرد و افزود: به دنبال کاهش دمای 
هــوا و افزایش مصرف حامل های انــرژی برای گرمایش منازل در 
اکثر نقاط کشور، طرح های متعددی در سراسر کشور اجرا شد که 
تعدیل چراغ های روشــنایی معابردرون و برون شهری یکی از این 

طرح های اجرا شده است.

با حضور قائم مقام شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی؛

مجتمع آبرسانی ارس به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی نام گذاری شد 

بازدید جمعی از مدیران شهرداری کرج از سازمان فناوری اطالعات و سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل تاکید کرد؛

پدافند غیر عامل در حوزه سالمت باید جدی گرفته شود

بازسازی بیش از ۹۴۳ قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر دادا:

تعدیل روشنایی 1۴ هزار چراغ معابر برای بهینه سازی مصرف در زمستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلســتان گفت : با توجه به وســعت زیاد شهرستان 
گنبد کاووس ، طرح های اجرایی با نگاه ویژه ای برداشت و اجرا 
می گردد که این طح ها با رویکرد تقویت زیرســاخت های این 
منطقه اســت.علی اکبر نصیری  در حاشیه بازدید از پروژه های 
گنبد اظهار داشــت :تاکنون در رابطه با رفع ضعف ولتاژ ،توسعه 
فیدر و تامین برق پایدار برای مشترکین اقدامات اساسی در این 
شهرستان انجام شده که بازهم نیاز به توجه بیشتر به این منطقه 
اســت.وی افزود: مورد دیگری که دلیــل اصلی مراجعات مردم 
شرق استان بخصوص گنبد کاووس با اینجانب در دیدار مالقات 

عمومی مطرح می کنند مربوط به حریم خطوط 20 کیلوولت و 
فشار ضعیف برق است که از سالیان قبل وجود داشته که جهت 
رفع حریم نیازمند اعتبار چند ده میلیاردی است .نصیری اضافه 
کرد : نمایندگان مردم گلســتان در مجلس شورای اسالمی می 
توانند بیــش از پیش در جهت پیگیــری و تخصیص اعتبارات 
زیرســاختی برای اســتان نقش مهمی را ایفا کنند که در واقع 
با تخصیص این اعتبارات کمک بزرگی به مردم اســتان خواهد 
شــد.در ادامه نماینده مردم گنبد کاووس در خانه ملت گفت : 
صنعت برق یک صنعت پیشــرو و یکی از زیرساخت های اصلی 
بشــمار می آید که انصافا تا کنون اقدامات خوبی انجام شده که 

جای تشکر دارد. امانقلیچ شادمهر اضافه کرد :صنعت برق جزوء 
ســرفصل های اصلی گام دوم انقالب و توسعه در بخش برنامه 
و بودجه بوده که نگاه ویــژه ایی به نقاط محروم دارد.وی افزود 
:گنبد کاووس بعنوان دومین شــهر اســتان نیازمند توجه ویژه 
بــوده و حتی شــرایط الزم جهت تبدیل شــدن به دو مدیریت 
توزیع نیروی برق استان تحت عنوان شمال گنبد و جنوب گنبد 
را دارد که با این اقدام اکثر مشکالت مردم رفع می گردد.شایان 
ذکر اســت که معاون بهره برداری ،معاون مشترکین ،مدیر دفتر 
حراســت و مدیر دفتر روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق استان را در این بازدید همراهی نمودند.

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از پروژه های در دست اجرای گنبد کاووس

روایتی از تولد فوالد) آهن ( در سرزمین کهن 
مجید مرادیان-  به کارگیری فوالد)آهن( در تمامی مصنوعات دســت بشــر و استفاده از آن در کاربردهای 
صنعتی و ساختمانی از نیازهای اولیه در صنایع زیر بنائی محسوب می گردد و در کتاب الهی ما "قرآن مجید" نیزبه 
آیات و مصادیقی از آهن )حدید(و فلزات دیگر اشاره شده است "و انزلناالحدید فیه باس شدید و منافع للناس)آهن 
را که در آن نیروی شدید و سودهایی برای مردم است، فرو فرستادیم...( و "منافع للناس" هرگونه بهره برداری از 
آهن را شامل می شود. واژه "حدید "پنج با درقرآن آمده است و سوره ای مستقل هم با این نام وجود دارد. این 
فلزمهم در ادوار مختلف حیات بشری به شکلهای مختلف در زندگی انسانها تاثیر شگرفی را به همراه داشته است. 
در سرزمین کهن ایران نیز مردمان این دیاراز زمانهای پیشین به درستی این مسئله را لمس کرده بودند که صنایع 
متالورژی و در راس آن ذوب آهن می تواند پایه گذار و ستون ترقی و پیشرفت کشور باشد و به این دلیل آرزوی دیرینه ملت ایران در دستیابی 
به فنون آهن ریزی با آثار مکشوفه در تپه های حسن لو و سیالک حکایت از وجود صنعت متالورژی تولید فوالد در ایران به ۱000 سال قبل 
از میالد )حدود یک قرن پیش تر از اروپاییان ( دارد ،  و در حقیقت می توان گفت پایه های زندگی بشر بر صنعت "آهن " استوار است واگر 

آهن نبود ، زندگی بشرمختل می شد
  اولین تالش برای تولد فوالد

در حالیکه در دیگر کشورها با ظهور انقالب صنعتی تولید فوالد با شتاب بیشتری توسعه یافت ، در ایران شاهد افول این صنعت مادر بوده 
ایم ، تا اینکه حدود سال ۱264 هجری شمسی یا همان ۱۸۸7 میالدی اولین تالش برای تولد اساسی این صنعت مهم ، توسط شخصی به 
نام حاج محمد حسن امین الضرب. شکل گرفت ، او مجوز تاسیس کارخانه ذوب آهن را برای مدت سی سال به صورت انحصاری از ناصرالدین 
شاه گرفت.آنهم در سرزمین سر سبز شمال )در شهر آمل (   وی برای احداث چنین کارخانه ای به خرید توربینهای بخار،کوره های دمشی 
و سایر تجهیزات از یک واحد فوالدی فرانسوی اقدام نمود.ارتفاع کوره خریداری شده ۸ متر و تولید آن ۱5 تن آهن خام در هر روز بود. امید 
ها منتظر بارور شدن بود. اما دستان مرموز استعمار که منافع خود را در خطر میدید در این راه سنگ اندازی می کرد ، دیری نپایید که حاج 
محمد حسن امین الضرب به اخاذی و کالهبرداری و ضرب سکه های اضافه متهم شد. استعمار کار را تا آنجا باال برد که اموالش را به جرم 
همکاری با بیگانگان توقیف و وی به پرداخت هفتصد و شصت و پنج هزار تومان محکوم گردید و در نهایت اولین تالش برای شکل گیری 
موجودیت من در سرزمین کهن، به شکست انجامید. اما دوباره پس از گذشت سالیانی سخت از غربت و تنهایی ، دوباره روزنه های امید در 
ایران )اطراف شهر کرج (جوانه زد و زمزمه های احداث کارخانه ذوب آهن بگوش رسید اما در حالیکه اقدامات اولیه ساخت آغاز شده بود 
،عملیات اجرایی متوقف گردید و تا اینکه بیش از نیم قرن پیش، درچارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولت ایران و شوروی 
سابق احداث کارخانه ذوب آهن در 23 دی ماه ۱344 به تصویب مجلس وقت رسید. عملیات اجرایی احداث این مجتمع عظیم صنعتی در 
منطقه دشت مقاوم طبس ) 45 کیلوتری جنوب غربی اصفهان با ظرفیت اولیه 550 هزار تن ( در تاریخ 23 اسفند ماه سال ۱346 آغاز و 
اولین ذوب نیزدر اسفند ماه ۱350 از کوره بلند دریافت گردید . احداث این کارخانه در مسیر سرزمین های قوم کهن بختیاری نقطه عطفی 

در تاریخ صنعتی شدن و رشد و توسعه و صنعت ، و صنایع معدنی در نهایت خودکفایی کشور عزیزمان ایران شده است.
  ذوب آهن اصفهان موتور محرکه اشتغال، رشد و توسعه صنعت کشور

 ذوب آهن اصفهان به عنوان غول بزرگ صنعت و موتور محرکه اشتغال ' رشد و توسعه صنعت فوالد ، بر اساس رسالت و مسئولیت های 
اجتماعی دربیش از پنج دهه عمر ثمر بخش خود اولین شعله های صنعتی شدن را در سرزمین ایران عزیزروشن کرد و در حقیقت یک انقالب 

و رنسانس مهم صنعتی و تحول را در کشور ایجاد نمود
  باشکل گیری و تحقق انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن ۱357، نیل به استقالل اقتصادی و صنعتی با حفظ وحدت و همبستگی و ریشه 
کن کردن نفوذ استعمار در کلیه ابعاد اقتصادی جامعه میسر گردید . یکی از مهمترین دستاوردهای آن که در امتداد قطع وابستگی به اجانب 
حرکت نمود خودکفائی و اتکاء به نیروی های متخصص و متعهد داخلی در ذوب آهن اصفهان بود که علیرغم تمامی مشکالت و تنگناهای 
موجود با خروج کارشناسان خارجی از این مجتمع بزرگ صنعتی، نقش خود را در این زمینه ایفا نمودند و در دوران دفاع مقدس نیز با بسیج 
تمام نیروها و امکانات فنی مهندسی عالوه بر حفظ تولید، در خدمت جنگ تحمیلی قرارگرفت و با تقدیم 2۸7 شهید گرانقدر ، این شرکت  
به عنوان یک ایران کوچک، منشاء خدمات و برکاتی فراوان برای تمام صنایع کشور و همچنین دانشگاهی بزرگ برای تربیت متخصصان و 
مهندسین در سراسر ایران مبدل گردید. اکنون با گذشت بیش ازنیم قرن تالش و همت پوالد مردان این عرصه ، شاهد رشد و توسعه صنعت 

فوالد و به بارنشستن دستاوردهای این غول بزرگ فوالدی در سرتاسر سرزمین پهناور اسالمی هستیم.
  نگاهی کوتاه به اهم دستاوردها و مسئولیت های اجتماعی مادر صنعت فوالدکشور:

ذوب آهن در ادامه حیات خود منشاء خیر و برکت برای صنعت فوالد کشور بود بطوریکه تمامی معادن سنگ آهن و ذغالسنگ کشور 
بواسطه ذوب آهن و گاها با هزینه این شرکت توسعه یافتند و بسیاری از کارخانجات فوالدسازی با همکاری یا مشارکت ۱00 درصدی آن 
ساخته شدند که از جمله آنها می توان به مشارکت در ساخت و راه اندازی فوالد مبارکه ، ساخت و راه اندازی فوالد خراسان، فوالد سبا ، 

فوالد قروه و ... اشاره نمود.
 در واقع ظرفیتی که با هزینه مستقیم ذوب آهن در فوالد کشور ایجاد شد بیش از 6 میلیون تن می باشد . از طرفی بزرگترین خدمت 
صنعت ذوب آهن به کشور،  کشف و استخراج ذغالسنگ و مواد آهن دار از معادن و ورود دانش فنی تولید فوالد به کشور بود بطوریکه ظرفیت 
550 هزارتنی در سال ۱35۱ به ظرفیت حدود 37 میلیون تن در سال ۱399 رسیده که افزایشی 67 برابری داشته و در مقایسه با رشد تولید 
فوالد دنیا در مدت زمان مشابه از حدود 600 میلیون تن به حدود ۱/۸ میلیارد تن شاهد عملکرد خیره کننده صنعت فوالد ایران هستیم. 
صنعتی که طالیه دار مقاومت فعال کشور در برابر تحریم های ظالمانه بین المللی شد و با افزایش صادرات غیر نفتی حجم زیادی از ارز مورد 
نیاز کشور را تأمین نمود.و این مهم بدون ایفای نقش ذوب آهن در تربیت نیروی انسانی و کارشناسان و مدیران صنعت فوالد و توسعه دانش 
فنی این صنعت و احداث و راه اندازی کارخانجات فوالدی در سراسر کشور شدنی نبود. عالوه بر خدمات شایانی که این شرکت  به صنعت 
معدن و فوالد و سایر صنایع ایران ارائه نموده است، از ابتدای فعالیت تا کنون حدود 76 میلیون تن فوالد تولید کرده و همواره بر اساس نیاز 
کشور، در توسعه محصوالت پیشرو بوده و با تولید محصوالت جدید راهگشای کشور در تنگناها به ویژه در شرایط تحریمی بوده است، شاه 
بیت این غزل، تولید افتخار آمیز محصول استراتژیک ریل به دست پوالدمردان ذوب آهن ایران می باشد که تا قبل از تولید توسط ذوب آهن 
ایران ۱00 درصد وارداتی بود و به گواه کارشناسان صنعت ریلی، به پاشنه آشیل توسعه راه آهن و مترو در کشور تبدیل شده بود. می توان 
گفت : بلوغ صنعتی کشور در ذوب آهن اصفهان و با تجارب مهندسین و متخصصین پایه گذاری گردید و چرخ های اقتصادی کشور را به 
حرکت درآورد واین مجتمع عطیم صنعتی سرچشمه ی تولید و توسعه و رونق اجتماعی اقتصادی گردید . اشتغال زایی، تنوع محصوالت 
و کیفیت و استاندارد محصوالت، گنجینه نیروی متخصص و مجرب ، ارائه آموزشی های تخصصی وانتقال دانش فنی به واحدهای دیگر 
کشور- نهادینه نمودن فرایند بومی سازی-- طراحی و تولید محصوالت جدید) تولید ریل راه آهن ، مفتولهای صنعتی و تیرآهن H ، ریخته 
گری بیم بالنک و.. ،رشد شبکه راه و ترابری و مشارکت در توسعه بنادر، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی 
)کسب مقام قهرمانی در داخل و خارج از کشور (و توسعه ورزش همگانی، اجرای پروژه های زیست محیطی ،احداث و نگهداری بزرگترین 
جنگل مصنوعی دست کاشت کشور با وسعت ۱6 هزار و 500 هکتار ، مشارکت در توسعه مراکز علمی ) دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاه 
علمی و کاربردی و شهرک صنعتی ('  تولید محصوالت جنبی شامل چدن جامد ، قطران ، و انواع مشتقات شیمیایی گازهای کک سازی 

بخشی از دستاوردهای خظ اول جبهه صنعت می باشد.

۶خدمه موتور لنج باری از خطر مرگ نجات یافتند
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر از انجام موفقیت آمیز عملیات نجات جان 6 خدمه موتور لنج باری 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در پی اعالم کشتی جیپسامکو در خصوص 
رویت یک عدد شناور بقا در ابهای خلیج فارس بالفاصله هماهنگی های الزم انجام 
شد و شناور ناجی 20 به موقعیت اعزام گردید قاسمی افزود: شناور ناجی  با حضور 
به موقع در مختصات اعالم شده و رویت شناور بقا توانست هر  6 خدمه موتور لنج مغروقه را به سالمت تحویل گرفته و در اسکله 
پارس تحویل مسئولین مربوطه نمایدوی اضافه کرد: بنابر اظهارات نجات یافتگان شناور مضطر موتورلنج باری بشماره ثبت۱7345 در 

حال دریانوردی از دبی به بندر ریگ بوده که بعلت آبگرفتگی شدیدناگهانی غرق شده است

با حکمی از سوی سپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛
قهرمان کشتی جهان "مسعود اسماعیل پور" بعنوان مشاور عالی ورزشی وی منصوب شد

ساری - دهقان: این کشتی گیر در دوران فعالیت ورزشی اش موفق شد ۱0 
مدال رنگارنگ رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان ، بازی های آسیایی و قهرمانی 
آسیا را کسب کند.اسماعیل پور در دوره فعالیت ورزشی اش مقام قهرمانی آسیا را در 
سال های 2009 ، 20۱0 ، 20۱2 ،20۱4 ، 20۱5 ، قهرمانی جهان 20۱3 ، رتبه 

سوم بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 20۱7  را کسب نمود.

کمک صنایع برای تعدیل مصرف برق به علت کمبود گاز در گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : صنایع مستقر در استان برای تعدیل مصرف 
برق به علت کمبود گاز کمک خواهند کرد بطوریکه قرار است ساعات مشخصی از روز تجهیزات خود را از مدار خارج کنند.علی اکبر 
نصیری در نشست با رئیس سازمان صمت استان پیرامون صرفه جویی در مصرف برق اظهار کرد : بخش اعظمی از مصارف انرژی را 
صنایع تشکیل می دهند که با مدیریت کردن مصرف برق خود می توانند نقش موثری در صرفه جویی این مهم ایفا کنند.وی اضافه 
کرد :شرکت شهرکهای صنعتی در استان که در راس هرم صنایع قرار دارند با رایزنی و ارائه مشوق هایی می توانند جهت مدیریت 
مصرف این صنایع را تشویق نمایند.در ادامه حسین طلوعیان رئیس سازمان صمت گلستان با اشاره به وجود مشکالت زیاد در بخش 
صنایع گفت :به دلیل شرایط مهم  پیش آمده ، این سازمان ضمن استقبال از این طرح، همکاری الزم را برای مدیریت مصرف انرژی 

برق بدلیل کمبود گاز در صنایع را انجام خواهد داد.

سه شنبه
23ا دی 1399
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بهرام موحد / مشاور طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه 
زمین شناسـی، معدن و صنایـع معدنی معاونت علمـی و فناوری: 
نیروهای کار، فرآیندها و پیشرفت های تکنولوژی به طور مداوم در حال 
تغییر و تحول در صنایع در سراسر جهان هستند. هنگامی که از فناوری 
برای ساده س��ازی فرآیندها یا افزایش کارایی استفاده می شود، می تواند 
موفقیت در کس��ب و کار را نس��بت به رقبایی که س��رعت کمتری در 
پذیرش و پیاده س��ازی فناوری های جدید دارند، متفاوت سازد. صنعت 
معدن نیز از این قاعده مس��تثنی نیست. اگرچه صنعت معدن در اتخاذ 
فناوری های جدید کندتر عمل کرده است، اما پیشرفت هایی که حاصل 
می گردد موجب بازیافت بیشتر سنگ معدن، انعطاف پذیری در عملیات 

استخراج، افزایش بهره وری، ایمنی بیشتر و کاهش هزینه ها می شود.
ب��ا توجه به دورنمای رقابتی مرتبط ب��ا صنعت و معدن، همراه با نیاز 
روزافزون به حفاری در اعماق بیش��تر، کسب یک مزیت اقتصادی برای 
اطمینان از دوام اقتصادی برای عملیات معدن، اکنون بیش از هر زمان 
دیگری اهمیت دارد. برای اینکه شرکت های معدنی همچنان در رقابت 
باق��ی بمانند، این امر به طرح ه��ا و فناوری های نوآورانه دیگری نیز نیاز 
دارد که توانایی، کارایی و قابلیت اطمینان سیس��تم های معدنی مسئول 

سنجش، تجزیه و تحلیل، استخراج و تصفیه را بهبود می بخشد.
در حال��ی ک��ه به نظر می رس��د برخی از حوزه ه��ای صنعت و معدن 
دارای رش��د مجدد ولی آهسته ای هستند سایر بازارهای معدن در حال 
اوج گیری و توس��عه اند. یکی از این بازارها استخراج لیتیوم و سایر مواد 
معدن��ی و فلزات مورد اس��تفاده برای تولید باتری برای پاس��خگویی به 
نیازهای روزافزون خودروهای الکتریکی است. توانایی پاسخگویی سریع 
و افزای��ش تولید، کاهش زمان پاس��خگویی طوالن��ی مدت و به حداقل 
رس��اندن فعالیت ش��دید خروج پول نقد مرتبط با اس��تخراج معادن با 
فناوری های جدید، نه تنها برای شرکت های اکتشاف و استخراج معدن، 

بلکه برای بازیابی کل صنعت و معدن مفید خواهد بود.
حوزه ه��ای خاص��ی از عملیات  معدن که می توانند از پیش��رفت های 

فناوری بهره مند شوند را می توان به شرح زیر نام برد:
خطرات معدنکاری - نیاز برای نوسازی

حادثه معدن ش��یلی در س��ال ۲۰۱۰ بار دیگر باعث شد که موضوع 
صنع��ت و معدن در مع��رض افکار عمومی قرار گی��رد. این حادثه فقط 
برای یک لحظه هم که بود، نش��ان داد هنوز هم ذاتا مشاغل خطرناکی 
وج��ود دارد که برای اقتص��اد ملی و جهانی ما حیاتی اس��ت. در حالی 

که طی ۳۰-۲۵ س��ال گذش��ته، مقررات ایمنی بیش��ماری اجرا ش��ده 
اس��ت، به دالیل متعددی،  هنوز اس��تخراج از معادن همچنان یکی از 

خطرناک ترین مشاغل است.
 1. فرو ریختن غارها و حفرات

ش��ایع ترین تهدید معدنکارانی که در مع��ادن زیرزمینی کار می کنند 
فروریختن تونل های معادن اس��ت که می تواند ب��ه دلیل موارد زیر رخ 

دهد:
• دیوارهای ش��فت و ی��ا ترک خوردگی کف، باعث تضعیف س��اختار 

بزرگ تر می شود
• غرق شدن / فرو رفتن  تدریجی زمین

• سقف و دیوارهای شفت معدن زیرزمینی ایمن سازی نشده باشد
2.  انفجارها

انفجارهای گاز متان زمانی اتفاق می افتد که معدن تهویه خوبی نداشته 
باش��د. گاز جمع ش��ده در تماس ب��ا یک منبع حرارتی منفجر می ش��ود. 
اگرچه انفجارهای گرد و غبار ذغال کمتر رایج اس��ت، اما بسیار گسترده تر 
از انفجارهای متان است و غالباً پس از انفجار گازهای متان آغاز می شود. 
فش��ار ایجادشده در اثر انفجار کوچک متان هم می تواند گرد و غبار ذغال 
سنگ را در هوا پراکنده نماید. هنگامی که گرد و غبار مشتعل شد، شعله 
حاصله می تواند به سرعت گسترش یافته و عالوه بر تولید تمام اکسیژن و 

سوخت موجود، مقدار زیادی گاز سمی را نیز تولید کند.
3. سیالب ها

روان آب های س��طحی کنترل نش��ده ناش��ی از بارندگی های شدید یا 
جاری ش��دن س��یالب می تواند به س��رعت باع��ث آب گرفتگی معادن 
ش��ده و ثبات س��اختارهای معدن را ب��ه خطر ان��دازد. در نتیجه منجر 
به فروریختن های مرگباری می ش��ود که هم ب��رای افراد درون معدن و 
هم برای افرادی که در باالی زمین هس��تند و به داخل معدن س��قوط 

می نمایند خطرناک و مرگبار باشد.
4. نشت های شیمیایی

در مع��ادن از چندی��ن ماده ش��یمیایی ب��رای نگهداری س��نگ های 
معدنی حفر ش��ده اس��تفاده می کنند تا بتوانند آنها را از حالت طبیعی 
به وضعیتی تبدیل کنند تا مورد اس��تفاده تجاری قرار گیرند. وقتی این 
مواد ش��یمیایی با روش های ایمنی مناسب استفاده نشده و یا به درستی 
ذخیره نش��وند، ممکن است توسط افراد استنشاق گردد. استنشاق این 
بخ��ارات خطرناک می تواند در درازمدت به فیزیولوژی انس��ان آس��یب 

جدی برساند.
برق گرفتگی، س��یلیکوز، س��یاه ریه، مس��مومیت با رادون، استنشاق 
بخارهای جوش��کاری، مس��مومیت با جیوه و پارگی پ��رده گوش همه 
تهدیدهای دیگری اس��ت که برای معدنکاران حادث می شود. در حالی 
ک��ه مقررات ایمن��ی فوق الذکر،  تهدید برخی از ای��ن خطرات را تا حد 

زیادی کاهش داده است، اما هنوز هم وجود دارد.
 راه حل های انسانی و خودکار  

1- هواپیماهای بدون سرنشین - پهپاد
کارب��رد پهپاد در اکتش��اف معدن یا ایمنی معدن در حال گس��ترش 
اس��ت و حاکی از آن است که توانایی پرواز در این صنعت، به سرعت و 
با موفقیت در حال تغییر و پیشرفت است. استفاده از هواپیماهای بدون 
سرنش��ین برای استخراج،  باعث غلبه بر برخی چالش های اساسی شده 
اس��ت. زمین ناپایدار، سقوط سنگ ها و مش��اهده موانع  کار در اطراف، 
نه تنها پایین رفتن و ترس��یم معدن را برای ش��خص دشوار و خطرناک 
می کن��د، بلکه می تواند از کار بیش��تر هواپیماهای بدون سرنش��ین در 
س��طح پایین نیز جلوگیری کند. یک ضربه سطح سخت می تواند پروانه 

پهپاد را شکسته و او را زمینگیر کند.
مزیتی که پهپاد جدید الیوس ) Elios Drone( دارد آن اس��ت که 
مجه��ز به قاب محافظ فیبر کربن یا قفس دوار اس��ت ک��ه از پروانه ها، 
دوربین و بدنه هواپیماهای بدون سرنش��ین در برابر آس��یب محافظت 
می کن��د و همچنین به هنگام برخ��ورد، آن را در هوا ثابت نگه می دارد. 
این پهپ��اد قباًل با موفقیت برای کاوش در مع��دن پاالدیوم الک د ایلز 
)Lac des Iles( آمریکای ش��مالی در انتاریو کانادا مورد استفاده قرار 

گرفته است.
2-فناوری های انفجار

استخراج س��نگ ها معموالً توسط معدنچیان با حفر سوراخ در سنگ 
انجام می ش��ود. س��پس آن س��وراخ ها را با مواد منفجره پر می کنند تا 
سنگ های موجود در س��طح و زیرزمین برای استخراج از همدیگر جدا 
گردن��د. عمل انفجار ب��رای معادن زیرزمینی خطر آتش س��وزی در پی 
دارد و همچنین به طور بالقوه باعث بی ثباتی و ریزش معدن می ش��ود. 
پیشرفت های جدید در مورد مواد منفجره میکرو که همراه با زمان بندی 
و طراحی به کمک رایانه اس��تفاده می شود، در کاهش خطرات ناشی از 
انفجار بس��یار امیدوارکننده اس��ت. اس��تفاده از مواد منفجره میکرو در 
کنترل اندازه قطعات کنده شده - کاهش هزینه ، زمان و انرژی موردنیاز 

برای خردکردن و آسیاب کردن پایین دستی موثر بوده است.
3- حفاری رباتیک

یک دکل حفاری خودکار برای حفر سنگ های سخت، راه حل موثری 
برای جابه جایی س��ریع دکل به ش��رکت های معدنکار ارائه می دهد. در 
حال حاضر انواع مختلفی از دکل های خودکار در حال توس��عه اس��ت، 
ام��ا امیدوارکننده ترین آنها دکل های حفاری با باتری اس��ت که قادر به 
اجرای الگوهای حفاری انفجاری با س��رعت و دقت بیش��تری نسبت به 
انس��ان و یا س��ایر تجهیزاتی که توسط انس��ان اداره می شوند، هستند. 
دکل ه��ای حفاری بات��ری دار، برخالف نمونه های دیزل��ی یا گازی آنها، 
بخاره��ای مضر اگزوز تولید نمی کنند و نیز در کاهش هزینه های تعمیر 
و نگهداری موثر بوده و اگر مجهز به شارژرهای سریع یا باتری های قابل 
تعویض باش��ند، نیاز به عملیات های طوالنی مدت در استخراج معدن را 

برآورده می کنند.
دکل ه��ای حفاری خودکار عالوه بر کارایی بس��یار زی��اد در الگوهای 
حفاری توأم با انفجار، می توانند به جدیدترین پیش��رفت ها در تیغه های 
برش دهنده و یا آماده س��ازی پیش شرط هایی که برش سنگ را آسان تر 
می کنند مجهز ش��وند. این فناوری ها شامل تهیه پیش شرط های سنگ 
ب��رای حفاری با جت ه��ای آب )Water Jets(  ، محرک های حرارتی 
و انفجاری و همچنین س��ایر فناوری های در حال توس��عه برای تضعیف 

سنگ است.
 Self-Driving Ore(   4-  حامل های سنگ معدن خودران

 )Carrier
برای دور ماندن مردم از خطرات موجود در مناطق کاری، با اس��تفاده 
از همان نوع فناوری اتوماسیون که در سایر وسایل نقلیه خودران دیده 
می ش��ود، می توان از وسایل انتقال س��نگ معدن مانند تسمه های نقاله 
موجود در س��طح زمین و یا زیرزمین که قادر به کار ۲4 ساعته هستند 
اس��تفاده نمود. ارتفاع بعضی از این حامل های س��نگ معدن س��طحی 
بیش از س��ه طبقه اس��ت و با برنامه ریزی اتوماس��یون ب��ه طور موثری 
کار می کنند. حامل های سنگ زیرزمینی با اسکنرهای راداری و لیزری 
مجهز ش��ده اند که به آنها امکان می -ده��د در تاریکی از مناطقی عبور 
کنند که دارای خطرات تنفس��ی هس��تند. پیش��رفت در فناوری باتری 
 BEVs- Battery(منجر به توس��عه وس��ایل نقلیه الکتریکی باتری دار
Electric Vehicles(  منجر به استخراج  ساده تر، هم در سطح و هم 

در زیرزمین می شود.

پیشرفت های فناوری و تاثیر آن در آینده عملیات استخراج معادن
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 Fred( مترجم: س��ارا مقدس��ی / در س��ال ۲۰۰۹، فرد اس��تاتزمن
Stutzman( دانش��جوی دکترای دانش��گاه کارولینای شمالی بود و 

داشت روی پایان نامه اش کار می کرد ،اما با مشکلی مواجه شد.
کافی ش��اپ م��ورد عالقه او ک��ه تا چند وق��ت پیش م��کان آرام و 
امن��ی برایش بود و می توانس��ت بدون مزاحم��ت و حواس پرتی روی 
پایان نامه اش کار کند، اخیراً قابلیت جدید و بس��یار خطرناکی را آورده 

بود.
 Wireless( ای��ن قابلی��ت جدید چ��ه ب��ود؟ اینترن��ت وایرل��س

.)Internet
این قابلیت جدید باعث شده بود که حتی اگر استاتزمن می خواست 
واقع��اً کارهایی را روی پایان نامه اش انجام دهد، دیگر نتواند ذهنش را 
متمرکز کند و دائماً حواس��ش با بازی های اینترنتی و شبکه اجتماعی 
پرت می ش��د. به همین خاطر، او سعی کرد اینترنتش را قطع کند، اما 
به این سادگی ها هم نبود. او به بهانه استراحت کردن دوباره به فضای 
مجازی برمی گشت. او همیشه با خودش در کشمکش بود که به سراغ 

چک کردن پیام هایش نرود.
خوشبختانه، استاتزمن یک برنامه نویس بود که در رشته  داده شناسی 
یا علم اطالع��ات )Information Science( تحصیل می کرد. یک 
ش��ب که از کافی ش��اپ داش��ت به خانه اش می رف��ت، تصمیم گرفت 

نرم افزاری را بنویسد که قادر به حل این مشکل بود.
کار با برنامه س��اده بود. ابتدا باید اپلیکیشن را باز می کردید، سپس 
مدت زمانی که می خواس��تید تمرکز کنید را در آن وارد می کردید، در 
نهایت اپلیکیش��ن از وصل ش��دن کامپیوتر شما به اینترنت جلوگیری 
می کرد. اگر هم می خواس��تید زودتر از زمان تعیین ش��ده به اینترنت 
وص��ل ش��وید، بای��د کامپیوترتان را کام��اًل خاموش و دوباره روش��ن 

می کردید.
نام این برنامه Freedom بود و مدت کوتاهی از ساخت این برنامه 
نگذش��ت که بسیار محبوب ش��د. این برنامه توسط نشریاتی چون ان 
 Oprah( اکونومیس��ت، نیویورک تایم��ز، مجله اپرا ،)NPR( پی آر

Magazine( و تایم )Time( و تقریباً تمام رسانه هایی که به فکرتان 
می رس��د، مورد استفاده قرار گرفت و بیش از ۵۰۰ هزار نفر این برنامه 

را دانلود کردند.
ظاهراً خیلی از افراد با این مش��کل مواجه هس��تند و کارهای شان را 
به همین خاطر به تأخیر می اندازند، اما چرا این اپلیکیشن آنقدر مورد 

استقبال قرار گرفت؟ و چه درسی را می توان از آن یاد گرفت؟
ایجاد محدودیت برای حذف تصمیم های کوچک و تکراری

تکرار بس��یاری از تصمیم ها قدرت اراده  شما را ضعیف می کند. این 
موضوع حتی درباره  تصمیم های کوچک تکراری هم صادق است؛ مثل 
زمان هایی که دائماً تصمیم می گیرید ایمیل تان را چک نکنید یا مدام 
س��عی می کنید یک رژیم غذایی جدید و سخت را دنبال کنید. ممکن 
است شما بتوانید پنج دقیقه یا یک ساعت یا شاید یک هفته مقاومت 
کنید، اما در نهایت قدرت اراده  ش��ما ضعیف ش��ده و تسلیم می شوید. 
ای��ن اتف��اق به خس��تگی تصمیم معروف اس��ت و در مقال��ه  »چگونه 
تصمیم ه��ای روزمره و تک��راری روی تصمیم های مهم زندگی ما تأثیر 
منف��ی می گذارد؟« درباره این پدیده توضیح داده ایم و درباره تأثیر آن 

بر روی قدرت اراده و تصمیمات هر روزمان صحبت کرده ایم.
اپلیکیش��ن Freedom که توس��ط اس��تاتزمن طراحی شده است، 
عالوه بر محدود کردن دسترس��ی ش��ما به اینترنت، خستگی تصمیم 
را هم کاهش می دهد. این اپلیکیش��ن انتخاب های پیش روی ش��ما را 
حذف می کند و در نتیجه انجام کار درس��ت بسیار آسان تر می شود. به 
عبارتی دیگر، این اپلیکیشن برای عادت های شما حد و مرز می گذارد 

و انتخاب های شما را محدود می کند.
درس مهمی که می توان گرفت این اس��ت که محدودیت ها با حذف 
تع��داد زی��ادی از تصمیم های کوچک و تک��راری پیش روی مان باعث 

می شود که راحت تر عادت های خوب را در خودمان ایجاد کنیم.
محدودیت ها خوب هستند

اف��راد معم��والً می گویند که برای رس��یدن به تصمیم درس��ت نیاز 
دارند که گزینه های مختلفی را بررس��ی کنند، ام��ا وقتی نوبت انجام 

کارها می رس��د، این گزینه ها به عنوان یک مانع عمل می کنند. وقتی 
ک��ه گزینه های محتمل زیادی ب��رای انتخاب پیش روی افراد باش��د، 
تصمیم گیری درس��ت بسیار سخت خواهد شد و این دقیقاً پارادوکس 

تصمیم گیری است. 
در عین حال، زمانی که خودتان را محدود می کنید، انجام کار بسیار 
راحت تر می ش��ود. این محدودیت مخصوص��اً زمانی جواب می دهد که 

شما مجبور باشید از کارهای کوچک تر شروع کنید. به عنوان مثال؛
• اگ��ر می خواهید ورزش کردن را ش��روع کنید ب��رای خودتان یک 
س��ری قانون تعریف کنید. مثاًل اجازه ندارید بیشتر از ۵ دقیقه ورزش 
کنید. در این صورت مجبور خواهید بود بعد از ۵ دقیقه ورزش کردن 
را متوقف کنید. این روش )ایجاد محدودیت( به شما کمک می کند تا 
خیلی س��اده و آسان بتوانید ورزش کردن را به یک عادت روزانه برای 
خودت��ان تبدیل کنی��د و در ادامه زمان بیش��تری را به ورزش کردن 

اختصاص دهید.
• اگر می خواهید خالق تر شوید می توانید از محدودیت ها برای ایجاد 
خالقیت اس��تفاده کنید. مثاًل اگر می خواهید کتابی بنویسید، خودتان 
را در ش��رایطی ق��رار دهید که تنها با ۵۰ کلم��ه مختلف این کتاب را 
بنویس��ید. این دقیقاً روش��ی بود که دکتر سوس )Dr. Seuss( برای 
 Green Eggs and( »نوشتن کتاب »تخم مرغ های س��بز و ژامبون

Ham( از آن استفاده کرد.
• اگ��ر می خواهی��د در وعده های غذایی تان س��بزیجات بیش��تری 
بخوری��د، می توانید این هفته خودت��ان را محدود به خوردن فقط یک 
نوع س��بزیجات کنید. با محدود کردن تعداد گزینه های پیش روی تان، 
احتمال اینکه واقعاً غذای سالمی بخورید خیلی بیشتر از زمانی خواهد 
بود که شما با جزییات بیشتری در برنامه رژیم غذایی تان مواجه شوید. 
در بیشتر مواقع طرز فکر ما اینطور است که دوست داریم آزاد باشیم 
و توانایی و قدرت انتخاب هر گزینه ای را داشته باشیم، اما گاهی اوقات 
الزم اس��ت که ما گزینه های انتخابی م��ان را محدود کنیم و ذهن مان 
را برای تصمیم گیری درس��ت متمرکز کنیم. به عبارت دیگر، به جای 

اینکه در جاده ای باش��ید که مس��یرهای مختلف را پیش روی تان قرار 
می دهد، الزم اس��ت که در تونلی قرار بگیرید که شما را در یک مسیر 

خاص نگه دارد تا بتوانید به مقصدتان برسید.
jeamsclear/techrasa :منبع

خودت را محدود کن؛ روشی ساده برای غلبه بر عادت به تعویق انداختن کارها
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من قبال فکر می کردم مبتکر و خالق بودن کاری بس��یار 
دشوار است. ما انسان ها اکثر اوقات، تا آنجا که ممکن است 
برای رس��یدن به خواس��ته های  خود تالش می کنیم و اگر 
کاری آنطور که فکرش را می کردیم پیش نرفت، به ش��دت 

ناامید می شویم. 
بدون آنکه ش��ما را بشناس��م، می توانم بگویم که ش��ما 
می خواهی��د از حداکث��ر توانای��ی خ��ود اس��تفاده کنید. 
می خواهید کارآمد تر و مؤثرتر عمل کنید و در ش��غل خود 
به هر چیزی که می خواهید برس��ید، ام��ا به دالیلی، مدام 
اتفاقات��ی می افتد که کارهای تان را ب��ه تعویق می اندازد و 

مانع بهره وری کامل شما می شود.
طی چند س��ال اخیر، من هم بار ها در این موقعیت قرار 
گرفتم، اما فهمیدم که برای افزایش بهره وری، باید پا جای 
پای انس��ان های نو اندیش بگذارم و نگرش آنها را در پیش 

بگیرم.
اگ��ر می خواهید به حداکثر بهره وری برس��ید، این س��ه 
جمل��ه از ای��الن ماس��ک)Elon Musk(، همان طور که 
زندگی من را بهتر کرد، به بهره وری هرچه بیش��تر ش��ما و 

استفاده بهتر از توانایی های تان کمک می کند.
۱. »اس��تقامت و سرسختی بس��یار مهم است؛ تا مجبور 

نشدید، تسلیم نشوید«
من پش��تکار زیادی نداش��تم. می خواس��تم هرچه زودتر 
موفق ش��وم و برای همین، اگر کاری آنطور که می خواستم 
پیش نمی رفت، خیلی راحت بیخیالش می شدم، و همیشه 
کارهای کس��ل کننده را ناتمام می گذاشتم، اما واقعیت این 
اس��ت که نابرده رنج، گنج میسر نمی شود و شما هیچ وقت 

به مقصود خود نمی رسید مگر اینکه در این راه آماده  انجام 
هر کاری باشید. درواقع، باید ُمصر و سرسخت باشید. 

روش االن م��ن این اس��ت ک��ه آنقدر برای رس��یدن به 
اهدافم تالش کنم تا در آن موفق شوم. چرا؟ چون وقتی با 
زیرکی تالش خود را دوچندان کنید، طولی نمی کش��د که 

رقبای تان دست از تالش برمی دارند.
پس دس��ت از تالش برندارید، هر کاری که الزم اس��ت 
ب��رای موفقیت انجام دهید، و هرگ��ز در برابر نامالیمات و 
س��ختی ها تسلیم نش��وید. وقتی برای مدتی تالش خود را 

ادامه دهید، حتما به هدف موردنظر خود می رسید.
۲. »پیوس��ته به این فکر کنید که چطور می توانید کارها 

را به شکل بهتری انجام دهید«
وقت��ی ح��رف از بهره وری می ش��ود، یک��ی از بزرگترین 
اش��تباهات این است که افراد هیچ وقت از خود نمی پرسند 
که چگونه می توانند بهتر و مفیدتر کار کنند و فکر می کنند 
وضعیت موجود کنونی، همیشه به همین صورت می ماند. 

حقیقت تلخ است، اما این نگرش کامال اشتباه است؛ زیرا 
اگر راهی برای نوآوری و بهترشدن پیدا نکنید، فرد دیگری 
این کار را انج��ام می دهد. پس اگ��ر می خواهید بهره وری 
خود را افزایش دهید، روش های مختلف را امتحان کنید و 

بازخورد آن را بسنجید.
ب��رای مثال، من یک نویس��نده تمام وقت هس��تم. اخیرا 
برای نوشتن مقاله ها از سیستم نوشتن از طریق ضبط صدا 
استفاده می کنم و می توانم با استفاده از این روش به جای 
تایپ کردن، خیلی سریع تر مقاله هایم را به اتمام برسانم. 

فکر کنم دیگر منظورم را متوجه شده باشید؛ همیشه به 

دنبال روش هایی برای انجام هرچه بهتر کارهای تان باشید. 
با این کار، سطح بهره وری شما به طور چشمگیری افزایش 

می یابد.
۳. »اولین گام ش��ما در هر کار باید تصدیق ممکن بودن 

آن باشد، آنگاه آن احتمال به وقوع خواهد پیوست«
اگر کاری از نظر تئوری امکان پذیر باش��د، تنها کاری که 
بای��د انجام دهید این اس��ت که مراح��ل الزم اجرای آن را 

بسنجید تا بتوانید واقعا آن کار را انجام دهید. 
مثال س��عی کنید می��زان فروش روزانه  خ��ود را دو برابر 
کنی��د. البت��ه این احتمال وج��ود دارد که ب��ه هدف خود 
نرس��ید، اما حداقل راه های جدیدی برای افزایش و بهبود 
اخالق کاری خود پیدا می کنید و این گونه بسیار سریع تر از 

قبل به هدف اصلی خود می رسید.
بنابرای��ن، ه��ر روز اهداف بلندپروازان��ه ای در ذهن خود 
پرورش دهید، نگرش و سطح فکری خود را بهتر کنید و هر 
کاری که الزم اس��ت برای رسیدن به موفقیت انجام دهید. 
این گونه می توانید مفید تر، بهتر و مبتکرتر عمل کنید و در 

کار خود موفقیت های چشمگیری کسب کنید.
پس برای زندگی بهتر، از همین حاال ش��روع کنید. کافی 
اس��ت پافشاری کنید و ناامید نش��وید، بازخورد روش های 
مختلف را بس��نجید و در آخر، روش هایی پیدا کنید که در 

تمام جنبه های کاری خود، مفیدتر و مؤثرتر واقع شوید.
اگر بتوانید روزانه از این روش ها در حرفه  خود اس��تفاده 
کنید،  به مرور زمان به این نتیجه می رس��ید که با س��ود و 

بهره  چندگانه، در زندگی خود بسیار موفق تر می شوید.
medium/ucan :منبع

3 جمله از »ایالن ماسک« که بهره وری شما را افزایش می دهد

 چه چیزی اعضای تیم شما را متحد می کند؟
تنها زنگ تفریح کافی نیست

زن��گ تفریح یا زمان های ش��ادی آفرینی که اعضای تیم برای اس��تراحت در کنار هم هس��تند، یکی از 
روش های ایجاد تیم های منسجم است که بسیاری از شرکت ها از آن استفاده می کنند، اما این تنها روش 

یا به بیان دیگر، بهترین روش برای ایجاد تیم های قوی نیست. 
لیندس��ی مورونی، معاون رئیس کمپانی Muse در امر اس��تراتژی و عملیات، تجربیات خود را با ما به 

اشتراک می گذارد:
زمانی که به تیم میوس ملحق ش��دم، تنها ۱۸ نفر در آن حضور داش��تند. آشنایی با تمام آنها، برقراری 
ارتباط با یکدیگر و هدف ش��رکت، کار آس��انی بود. فعالیت های تیم س��از، به برنامه ریزی های زمانبر نیاز 
نداشت؛ تنها کافی بود که با یک ایمیل به سایرین بگویید: »هی بچه ها، موافقید که روز سه شنبه را کنار 

هم باشیم؟«
در حال حاضر که اعضای این تیم، ۱۳۵ نفر هس��تند و روز به روز به تعداد آنها اضافه می ش��ود، باز هم 
از این س��اعت های ش��ادی آور در کنار هم لذت می بریم، اما برنامه ریزی برای اعضای مختلفی که از تمام 
فعالیت های گروهی لذت ببرند و به اتصال تیم قدرت ببخشند، کار دشواری است و به فکر کردن نیاز دارد.
 ،Primed To perform  نیل دوش��ی و لیندسی مک گرگور، تحلیلگر سابق مک کینسی و نویسنده

معتقدند که اعضای تیم با سه محرک مثبت اداره می شوند: بازی، هدف و پتانسیل.
 People Operation داده های گوگل نیز این محرک ها را تایید می کنند. الزلو باک، مدیر سابق تیم
در کتاب خود با نام »قوانین کار« می نویس��د، به کارکنان اجازه دهید که در کار خود به دنبال چیزهای 
جالب باش��ند، یک ماموریت شفاف )هدف( را به آنها بس��پارید و با راهنمایی های مناسب، به اعضای تیم 

آموزش دهید و باعث رشد آنها شوید.
اینها دقیقا همان محرک هایی هس��تند که برای فعالیت های تیم س��ازی در میوس کاربرد دارند. بیرون 

رفتن تمام پرسنل از محل کار، برای رها شدن از فشار کافی نیست. )هرچند که کمک کننده است.(
1. بازی کردن

درست خوانده اید؛ برنامه های تیم ساز باید سرگرم کننده و جالب باشند. البته فراموش نکنید که منظور، 
بازی های متداول مثل پرتاب کردن توپ نیستند.

همانطور که دوش��ی و مک گرگور در Primed to Perform به آن اش��اره کرده اند: »بازی کردن در 
محل کار را با پینگ پونگ بازی کردن اعضای تیم اش��تباه نگیرید. برای اینکه اعضای تیم ش��ما احساس 
بازی و س��رگرمی را داشته باش��ند، باید کار و وظیفه جالبی داشته باشند؛ کاری که این احساس را ایجاد 

کند.«
به مهارت های مهمی که به کار مربوط هستند، فکر کنید و فعالیت ها را مطابق با آنها، برنامه ریزی کنید. 
اگر حل خالقانه مشکالت، بخش بزرگی از کار شماست، باید اعضای تیم را به خارج از سایت کاری ببرید.
بعد از این بیرون رفتن ها، حرف های زیادی برای گفتن وجود خواهد داش��ت. اعضای تیم بعد از اینکه 
یک روز را به خوش��گذرانی با یکدیگر س��پری کردند، بهتر کار می کنند و انرژی آن را به کار خود منتقل 

می کنند.
یک ایده  دیگر، از مطالعات بررس��ی تجارتی هاروارد نش��أت گرفته است؛ این بررسی نشان می دهد که 
بعد از خوردن یک وعده غذایی در کنار هم، می توان اتحاد بیش��تری ایجاد کرد. برای مثال، آتش نش��ان ها 
را در نظر بگیرید؛ مهارت هایی همچون »رفتارهای وابسته به یکدیگر در میان اعضای تیمی که با هم غذا 

می خورند، بیشتر ایجاد می شود.« حداقل اینکه فعالیت خوشمزه ای خواهد بود.
2. هدف

بررس��ی های انجام ش��ده در میان افرادی که تازه پا به دوره جوانی گذاشته اند، نشان می دهد که اهداف 
بزرگتر در شرایط کاری، برای اینگونه از کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ش��رایطی را فراهم کنید که کار اعضای تیم و فعالیت های ش��ان در خارج از محیط کاری، به ماموریت 
و ارزش های ش��رکت مرتبط باش��د. برای مثال در ش��رکت می��وس، اغلب از کاربران دعوت می ش��ود تا 
داس��تان های موفقیت آمیز خود پیرامون جس��ت وجوهای شغلی را به اش��تراک بگذارند. این رسم و آیین 

باعث می شود که دلیل و چرایی کار خود را بار دیگر به یاد بیاورید.
گروهی از پرسنل میوس اخیرا یک آزمایش لباس پوشیدن را برگزار کردند؛ این میزبانی از سازمان هایی 
صورت گرفت که برای افرادی که به دنبال کار هستند، لباس فراهم می کند. این فعالیت، با هدف میوس 
در یک راس��تا قرار دارد؛ تیم های میوس به افراد کمک می کنند تا ش��غل رویایی خود را پیدا کنند. این 

روش در ایجاد اتحاد و ارتباط میان اعضای تیم، نقش چشمگیری دارد.
اگر هنوز به طور قطع نمی دانید که چه نوع فعالیتی با باالترین هدف پرس��نل ش��ما مرتبط اس��ت، در 
اولین گام می توانید از آنها سوال کنید. ایده های ارائه شده در باال، توسط پرسنل میوس به وجود آمده اند 

و رهبران تیم، در این ایده ها نقشی نداشته اند.
3. پتانسیل

پتانس��یل در واقع ایده اس��ت که کار فعلی ما را به اهداف آینده مان می رس��اند. آموزش های درونی و 
فرصت های یادگیری نیز می توانند در ایجاد اتحاد میان اعضای تیم حاضر در سازمان موثر باشد.

بازی کردن، هدف و پتانس��یل، نه تنها به عنوان محرک های ش��غلی به شمار می روند، بلکه محرک های 
تیم سازی هستند که دلیل پنهان در هر فعالیتی را به نمایش می گذارند. این فعالیت ها باعث می شوند که 
از کار کردن در کنار هم لذت ببریم، هدف کارمان را بیابیم و به توس��عه مهارت های مان ادامه دهیم. در 

کنار هم بودن، فقط برای لذت بردن از مصاحبت یکدیگر نیست.
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